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1

މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއެންވަޔަރަމަންޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރަތަމަް
ބައިއެނުއަލް ްއަޕްޑޭޓް ްރިޕޯޓް ްއިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ްޖަލްސާ ްބާއްވާނެް
ގެ ްކަންތައްްހަމަޖައްސައިދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްް
ތަނަކާއިްކޭޓަރިންގ ް ް
ން ްބިޑު ހުށަހެޅިއިރުްއަގުގެްފަރަޤުްތަފާތުވެް
ކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެ ް
ތަޖުރިބާ ްހުރިނަމަވެސް ްއެ ްމަސައްކަތް ްލިބިފައި ްނުވާކަމަށް ްބުނާް
މައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއެންވަޔަރަންމަންޓުންް
ގެް
ލް ްއަޕްޑޭޓް ްރިޕޯޓް ްއިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ްޖަލްސާ ްބާއްވާނެ ްތަނަކާއި ްކޭޓަރިންގ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރަތަމަ ްބައިއެނުއަ ް
މަސައްކަތްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްހުށަހެޅުނުްޕްރޮޕޯސަލްތައްްއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާްގޮތްް
ބެލިއިރުް ،އެއް ްފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްކޯޓޭޝަނުގައި ްލަންޗުގެ ްމެނޫ ްހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ްމެނޫއަށް ްދިނުމަށްް
ކަނޑައަޅާފައިވާްް 5ޕޮއިންޓްްއެފަރާތަށްްދީފައިނުވާކަމާއި ،ބިޑްްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކަށްްމަސައްކަތުގެްއަގަށްްދީފައިވާް
ޕޮއިންޓް ްރައުންޑްއޯފް ްކޮށްފައިވާކަން ްފާހަގަކުރެވިޔަސް ްމިކަންކަން ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ްޕޮއިންޓް ްދިނުމުންވެސްް،
ޓި-ކޮރަޕްޝަންް
އެންމެމަތިން ްޕޮއިންޓް ްލިބޭ ްފަރާތަށް ްބަދަލެއް ްނާންނާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެން ް
ނަ ްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަ ް
އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި ،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
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ލަް
އިޢުލާނުްކުރުމަކާނުލައިްބ.އޭދަފުށީްމަލްޓިޕާރޕަސްްޢިމާރާތްްއަމިއް ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ތާގައިްމަސައްކަތްތައްްޙަވާލުކުރާނެްފަރާތްތައްްކަނޑައެޅުމުގައިްތިރީގައިމިވާްކަންކަންްސަމާލުކަންް
އަދިްކުރިޔަށްްއޮތްް ް
ދިނުމަށްްމިނިސްޓަރީްއޮފްްއެންވަޔަރަންމަންޓަށްްއެންގުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެް .
ް


މިްމަސައްކަތަށްްހުށަހަޅާްބިޑްތައްްއިވެލުއޭޓްްކުރުމުގައިްކުންފުނީގެްޕްރޮފައިލަށްްް 10ޕޮއިންޓްް
ދިނުމަށްްހަމަޖައްސާފައިވާއިރުް،ބީލަންތައްްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެް
ރުްކަންތައްތަކެއްްހިމަނާނަމަް
ް10.45ވަނަްމާއްދާގެް(ޅ)ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކަންތައްތަކުގެްއިތު ް
ށްްދައުލަތުގެް
އެްކަންތައްތަކަކީްމާއްދީގޮތުންނާއިްފައިސާގެގޮތުންްއަގުކުރެވޭްކަންކަމަށްްވާންވާނެކަމަ ް
މާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 10.46ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ނ) ްގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީް ،ކުންފުނީގެް
ޕްރޮފައިލަށްްޕޮއިންޓްްދޭގޮތަށްްހަމަޖެއްސޭނެކަމަށްްނުފެންނަކަން.
ް



ން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޕްރޮޕޯސަލްއަށް ްބަލާއިރުް،
މި ްމަސައްކަތް ްމިހާރު ްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ްކުންފުނި ް
އެފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލްއަކީްތިންވަނަްފަރާތެއްްމެދުވެރިކޮށްްއެްމަސައްކަތްްކުރުވާގޮތަށްް
ފަދަްފަރާތަކާްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރުމުންްމަސައްކަތުގެް
ހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލެއްކަމަށްްބެލެވޭތީް،އެ ް
އަގުްބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށްްފެންނަކަން.

ކުންފުންޏަކަށް ްް 10އަހަރު ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށް ްކުއްޔަށް ްދިނުމަށްް
އޭދަފުށީްކައުންސިލުންްނިންމާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް02ް،އޮކްޓޫބަރުްް2019ގައިްބޭއްވިްބ.އޭދަފުށީް
ކައުންސިލްގެްް3ވަނަްދައުރުގެްް98ވަނަްޖަލްސާއިންްނިންމާފައިވަނީްއޭދަފުށީގައިްހުންނަްމަލްޓިޕަރޕަސްްއިމާރާތުގެް
ށްް
ގޯތިތެރޭގައިްހިންގަމުންގެންދާްރެސްޓޯރެންޓުގެްމުއްދަތުްއިތުރުކޮށްދިނުމަށްްއެފަރާތުންްހުށަހެޅިްޕްރޮޕޯސަލާްއެއްގޮތަ ް
މަލްޓިޕަރޕަސް ްއިމާރާތަށް ްވަދެ ްނުކުމެވޭގޮތަށް ްއޮންނަ ްގޯޅި ްހިޔާކުރުމަށް ްއެއްބަސްވާނަމަ ްމުއްދަތު ްއިތުރުކުރަންް
ން ްލަފައަކަށް ްއެދި ްއޭދަފުށީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިން ްމިްކޮމިޝަނަށް ްހުށަހެޅުމުންް
ފެންނަކަމަށެވެް .އެކަމާްގުޅިގެ ް
މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްލަފާްހޯދައިގެންްކުރިޔަށް ްގެންދިޔުމަށްްމިކޮމިޝަނުންްް 06ނޮވެންބަރުްް 2019ގައިް
ޖަވާބުދީފައިވެއެވެް.އޭގެކުރިންްއެތަނުގެްމުއްދަތުްއިތުރުކޮށްދިނުމާްގުޅޭގޮތުންްް 2017ވަނަ ްއަހަރުގެްތެރޭގައިްމިް
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ބ.ކުޑަރިކިލުްކައުންސިލްގެްރައީސްގެްމަޞްލަޙަތުްއޮންނަްކްލަބަކަށްް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ކޮމިޝަނުގެްލަފައަކަށްްއެދުމުންްއެފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލާއެކުްހުށަހަޅާފައިވާްއިޖުތިމާޢީްވަޢުދުގައިްހިމެނޭް
ކަންތައްތައް ްއެއްބަސްވުމަށް ްއިތުރުކޮށް ްއެފަރާތުން ްއެދިފައިވާގޮތަށް ްް 5އަހަރުގެ ްމުއްދަތު ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށްް
ފެންނަކަމަށްްް 23މާރިޗުްް 2017ގައިްމިްކޮމިޝަނުންްއޭދަފުށީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށް ްޖަވަބުދީފައިވެއެވެް.އަދިް
ނީް
އެތަނުގެްމުއްދަތުްއިތުރުކުރުމާްގުޅޭގޮތުންްއޭދަފުށީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްް2018ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްއެޓަރ ް
ޖެނެރަލްގެްއޮފީހާއިްލޯކަލްްގަވަރމެންޓްްއޮތޯރިޓީގެްލަފާްހޯދާފައިވާއިރުް،އެކަމުގައިްޤާނޫނީގޮތުންްއިޢުތިރާޟްކުރާނެް
ތަނެއްްއޮތްކަމަށްްނުފެންނަކަމަށްްއެޓަރނީްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްބުނެފައިވެއެވެް.އަދިްއެކަމުގައިްޢަމަލުކުރާނެްގޮތުގެް
ންް
މުހިންމު ްބައެއް ްނުކުތާތައް ްއެޓަރނީ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮފީހުން ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެް .އަދި ްއެކަމުގައި ްޤާނޫނީގޮތު ް
އިޢުތިރާޟްކުރާނެ ްތަނެއް ްއޮތްކަމަށް ްނުފެންނަކަމަށް ްއެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ްއޮފީހުން ްބުނެ ްއެއްބަސްވުމަށް ްބަދަލުް
އި ްލޯކަލްް
ގެނައުމުގައި ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތުގެ ް ލަފާ ްދީފައިވާތީ ްއެކަމާމެދު ްއިތުރަށް ްފާހަގަކުރާނެ ްކަމެއް ްނެތްކަމުގަ ް
ށްް
ގަވަރމެންޓްްއޮތޯރިޓީންްބުނެފައިވެއެވެް.އެހެންކަމުންް،އެްލިޔުންތަކާއެކުްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްލަފަޔަކަ ް
ގެް
އެދިްހުށަހެޅުމުންް،އެްއިމާރާތްްއިތުރުްް5އަހަރަށްްއެްފަރާތަށްްކުއްޔަށްްދޫކުރުމުގެްކަންތައްްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތު ް
ޤާނޫނާއިްގަވާއިދާްއެއްގޮތްވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްއަންގާފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާް
(ް 2008/13އެން ް
ލަް
ފަދައިން ްމިމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަ ް
ނިންމީއެވެ.

ކްް
ފައިސާްހޯދުމުގެްނިޔަތުގައިްއެރަށުްނަރުދަމާްނިޒާމުގެްސެޕްޓިކްްޓޭން ް
ސާފުކުރުމަށް

ްކައުންސިލްގެ

ްއިދާރާއިން ދުވަސްދުވަސްކޮޅުންް

އިޢުލާނުކޮށްް،އެްކްލަބާްއެްމަސައްކަތްްޙަވާލުކޮށްގެންްކުރަމުންދާކަމަށްް
ބުނާްމައްސަލަ.

ގެްފަރާތުންްކުޑަރިކިލުގައިް
ލުްކްލަބެއް ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ބ.ކުޑަރިކި ް
ގެ ްޚިދުމަތް ްބެލެހެއްޓުން ްް 31ޖަނަވަރީ ްް 2015ގެ ްފަހުން ްހުއްޓާލަން ްނިންމައި ްއެކަންް
ދެމުންގެންދިޔަ ްނަރުދަމާ ް
އެކުލަބުގެްފަރާތުންްކައުންސިލަށްްއެންގުމާްގުޅިގެންް،އެކަންްކައުންސިލްްބައްދަލުވުމަކަށްްހުށަހަޅައިްކައުންސިލުންް
ނަރުދަމާއާ ްހަވާލުވާން ްނިންމައިފައިވާކަމާއިް ،ނަރުދަމާއާ ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްނަރުދަމާ ްސާފުކޮށް ްހަދައިފައިވާކަންް
ލިޔުންތަކުންްއެނގެއެވެް.ނަރުދަމާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވަނީްއިޢުލާންކޮށްްއެކަމަށްްކުރިމަތިލިްފަރާތްތައްް
ހަވާލުކޮށްގެންކަންވެސްްއެނގެއެވެް.އަދިްް2015ވަނަްއަހަރުް
ތާް ް
އިވެލުއޭޓުކޮށްްއެންމެްމަތިންްމާރކްސްްލިބުނުްފަރާ ް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ޓެންޑަރްބޯޑުގެްޕްރޮޖެކްޓްްނަންބަރުްްTES/2019/W-028އަމިއްލަް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ނަރުދަމާއާްކައުންސިލުންްހަވާލުވުމަށްްފަހުް،ވޭތުވެދިޔަްް4އަހަރުގެްތެރޭގައިްް6ފަހަރަށްްސާފުކޮށްފައިވާކަމާއިްއޭގެް
ތަފާތު ްް3
ތެރެއިން ްް 3ފަހަރު ްސާފުކޮށްފައިވަނީ ްއެއްފަރާތަކުން ްކަމާއި ްއަނެއް ްް 3ފަހަރު ްސާފުކޮށްފައިވަނީ ް ް
ން ްސާފުކޮށްފައިްނުވާކަންްލިޔުންތަކުން ްއެނގެއެވެް.
ފަރާތަކުންކަމާއި ްއެއްވެސް ްއަހަރެއްގައިްދެފަހަރަށްވުރެްގިނައި ް
މިހެންކަމުންްނަރުދަމާގެްނިޒާމަކީްރަށުގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންްބޭނުންކުރާްޚިދުމަތަކަށްްވެފައިްއަދިްއެއީްއަސާސީް
ޚިދުމަތަކަށްްވުމާއިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒީްއުޞޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނުް(ޤާނޫނު ްނަންބަރުް
ް)7/2010ގެްް24ވަނަްމާއްދާގެް(ބ)ްއިންްއެނގޭގޮތުގައިވެސްްއެްޚިދުމަތަކީްކައުންސިލުންްހިންގައިްބަލަހައްޓަންޖެހޭް
ޚިދުމަތަކަށްވުމާއެކުް،އެްޚިދުމަތާްކައުންސިލުންްހަވާލުވުމަކީް،ކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްކަމަށްްބަލާނެތަނެއްްނެތްކަމާއިް،
އަދިްކުޑަރިކިލުްކްލަބުގެ ްފަރާތުން ްކުޑަރިކިލުގައިްދެމުންގެންދިޔަްނަރުދަމާގެްޚިދުމަތްްކައުންސިލާ ްހަވާލުކުރުމުގައިް
ށް ްމާލީް
އެއްވެސް ްބަދަލެއް ްދީފައިނުވާކަމަށް ްކައުންސިލުން ްބުނެފައިވާތީއާއެކުް ،މި ްމުޢާމަލާތުގައި ްރައްޔިތުންނަ ް
ގެއްލުމެއްވެސްްލިބިފައިނުވާކަންްފާހަގަކުރެވޭތީް،މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްް
އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

ކުންފުންޏަކުން ްއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ްއިންސާފުން ްނޫން ްކަމަށާއިް ،މިް
ޓެންޑަރ ްއެސެސްކޮށްފައިވަނީ ްރަނގަޅަށް ްކަމަށް ްދެއްކުމަށްޓަކައިް
ޓެންޑަރްބޯޑުންްބިޑްްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްވަގުސޮއިްކޮށްފައިވާކަމަށްް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ްކަމަށާއިް ،ބިޑް ްހުށަހެޅި ްފަރާތްތަކުން ްއެފަރާތްތަކުންް
އްް
ހުށަހެޅި ްއަގުޖަހައި ްސޮއިކޮށްފައި ްއޮތްކަމަށް ްބުނާ ްޝީޓެ ް
އްް
އޮތްނަމަވެސް ްބިޑް ްހުށަހެޅި ްފަރާތްތަކުގެ ްހާޒިރުގައި ްބިޑުތަ ް
ގެް
ކަނޑާފައިނުވާކަމަށާއިް،ހަމަގައިމުވެސްްމިްޝަކުވާްހުށަހަޅާްފަރާތު ް
ހާޒިރުގައިްބިޑްތައްްކަނޑާފައިނުވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
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ޓްް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،އަމިއްލަ ްކުންފުންޏަކުން ްޕްރޮޖެކް ް
އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ްއިންސާފުން ްނޫން ްކަމަށާއިް ،މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސްގެ ްނަންބަރު ްްTES/2019/G-028
ޅިް
ނީ ްރަނގަޅަށްކަމަށް ްދެއްކުމަށްޓަކައި ްޓެންޑަރ ްބޯޑުން ްބިޑް ްހުށަހެ ް
ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ްޓެންޑަރ ްއެސެސްކޮށްފައިވަ ް
ފަރާތްތަކުގެްވަގުސޮއިްކޮށްފައިވާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްކަމަށާއިް،ބިޑް ްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުންްއެފަރާތްތަކުންްހުށަހެޅިް
ގެ ްހާޒިރުގައި ްބިޑުތައްް
އަގުޖަހައި ްސޮއިކޮށްފައި ްއޮތްކަމަށް ްބުނާ ްޝީޓެއް ްއޮތްނަމަވެސް ްބިޑް ްހުށަހެޅި ްފަރާތްތަކު ް
ކަނޑާފައިނުވާކަމަށާއިް ،ބިޑް ްއޯޕެނިންގ ްޝީޓްގައި ްޖަހާފައިވަނީ ްް TES/2019/W-028ގެ ްބަދަލުގައިް
ށްް
ް TES/2019/G-028ކަމަށާއި ްމި ްޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތުގެ ްހާޒިރުގައި ްބިޑްތައް ްކަނޑާފައިނުވާކަމަ ް
ގެ ްޔައުމިއްޔާގައި ްޓެކްނިކަލްް
ބުނެ ފައިވީނަމަވެސްް ،މި ްޕްރޮޖެކްޓްގެ ްޓެންޑަރިންގ ްކުރިޔަށްގެންދިޔަ ްގޮތު ް
ލްްބިޑްް
އިވެލުއޭޝަންއިންްފާސްވެފައިވަނީްް7ފަރާތުންކަމަށްްލިޔެފައިއެވަނީްއޮޅުމަކުންްކަމަށާއިް،އަދިްފައިނޭންޝިއަ ް

ސުމާރުް

ޞާ
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އްް
ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއަށްްޑެޑިކޭޓެޑްްއިންޓަރނެޓްްލައިނެ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އޯޕެނިންގ ްޝީޓްގައި ްޕްރޮޖެކްޓް ްނަންބަރު ްް TES/2019/W-028ގެ ްބަދަލުގައި ްްTES/2019/G-028
ޖެހިފައިވަނީްއޮޅިގެންކަމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްޕްރޮޖެކްޓްްއޮފިސަރްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވާތީއާއިް،ފުރަތަމަް
ހާ ްފަރާތްތަކުންްނަންޖަހައި ްސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއިް،
ޓެކްނިކަލްްޕްރޮޕޯސަލްތައްްހުޅުވިްޝީޓްގައި ްބިޑްްހުށަހެޅިްހުރި ް
އަދި ްއޭގެ ްފަހުން ްޓެކްނިކަލް ްޕްރޮޕޯސަލްއިން ްފާސްވި ްް 8ފަރާތް ްފައިނޭންސް ްޕްރޮޕޯސަލް ް(ޕްރައިސް ްޕްރޮޕޯސަލްް
ގެް
ން ްހާޒިރުވެފައިވަނީ ްް 7ފަރާތަކުން ްކަމަށްވެފައި ްއެއް ްކުންފުނީ ް
އޯޕެނިންގ) ްއަށް ްހާޒިރުވުމަށް ްމެއިލް ްފޮނުވުމު ް
ރުވި ްް 7ފަރާތުގެ ްހާޒިރުގައި ްޕްރޮޕޯސަލްތައް ްހުޅުވާފައިް
ފަރާތުން ްއެއްވެސް ްމީހަކު ްހާޒިރުވެފައިނުވުމާއެކު ްހާޒި ް
އެފަރާތްތައްްލައްވައިްސޮއިކުރުވާފައިވާތީއާއިް ،ނަމަވެސްްބައެއްްކުންފުނިތަކުންްޓެކްނިކަލްްޕްރޮޕޯސަލްްހުޅުވިއިރުް
ހާޒިރުވި ްފަރާތާއި ްފައިނޭންޝިއަލް ްޕްރޮޕޯސަލް ްހުޅުވުމަށް ްހާޒިރުވި ްފަރާތް ްތަފާތުވުމުން ްދެ ްޝީޓްގައިވާ ްސޮއާއިް
ގެ ްނަން ްޔައުމިއްޔާގައިް
ން ްފާހަގަކުރެވޭތީއާއިް ،ޓެކްނިކަލް ްއިވެލުއޭޝަންއިން ްފާސްވި ްފަރާތު ް
ނަންތައް ްތަފާތުކަ ް
އް ްއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާއިރުް
ނުލިޔެވިވާތީ ްއެ ްފަރާތް ްނުހިމަނައި ްޓެންޑަރ ްކޮމެޓީން ްފައިނޭންޝިއަލް ްޕްރޮޕޯސަލްތަ ް
އެފަރާތްްހިމަނައިގެންްފައިނޭންޝިއަލްްޕްރޮޕޯސަލް ް(ޕްރައިސް)ްއިވެލުއޭޓްކުރިނަމަވެސްްއިވެލުއޭޝަނަށްްއެއްވެސްް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25
ބަދަލެއްްނާންނާތީް،މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެން ް
ށްް
ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަ ް
ކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ،

ތްް
ހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެންމެްކުޑަްއަގުްހުށަހެޅިްފަރާ ް
ނޫން ްއެހެން ްފަރާތަކަށް ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ްބުނާް
މައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިދާރާއަށް ްް3
އަހަރުދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްޑެޑިކޭޓެޑްްއިންޓަރނެޓްްލައިނެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްޢާންމުކުރިްނަންބަރުް
/2019/25އައިޔޫ/ޓީް 57-އިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެކަމަށް ްއެދި ްހުށަހެޅި ްް 03ފަރާތުގެ ްތެރެއިން ްމަސައްކަތްް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީް ،އިވެލުއޭޝަނުގައިްއެންމެމަތީންްމާރކްސްލިބުނުްފަރާތަށެވެް .މި ްއިވެލުއޭޝަންްހަދާފައިއޮތްގޮތްް
ން ްކުޑައަގުް
ޗެކްކުރިއިރުް،އިވެލުއޭޝަނުންްމައްސަލައެއް ްފާހަގަކުރެވިފައެއްްނުވެއެވެް.މިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތު ް
ހުށަހަޅާފައިްއޮތްނަމަވެސްްމުއްދަތުގެްބައިންނާއިްތަޖުރިބާގެ ްބައިންްމިްބިޑްްކާމިޔާބުކުރިްފަރާތަށް ްވުރެްޝަކުވާް
ވާ ްމިބާވަތުގެ ްމަސައްކަތްތައްް
ހުށަހެޅި ްފަރާތަށް ްލިބުނު ްޕޮއިންޓް ްމަދުވެފައިވެއެވެް .އަދި ްކުރިން ްކޮށްފައި ް

5

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އިް
ހިނގާފައިވާގޮތާއިްމަސައްކަތުގެްބޮޑުކުޑަމިންްބަޔާންކުރަންްއޮތްއިރުްއަދިްކުރަމުންްއަންނަްމަސައްކަތުގެްމަޢުލޫމާތާ ް
ކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްއެފަދަ ްތަންތަނުގެް
އަގުގެ ްޚުލާޞާ ްހުށަހަޅަން ްބުނެފައިވީނަމަވެސް ްޝަ ް
ލިސްޓެކެވެް .މަސައްކަތްތައް ްހިނގާފައިވާގޮތެއް ްމަސައްކަތުގެ ްބޮޑު ްކުޑަމިނެއް ްއަގުގެ ްޚުލާޞާއެއްް
ހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވެް.އެހެންކަމުންްމިްމަސައްކަތްްބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިްފަރާތާްހަވާލުކުރުމުގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްް
ގެް
ހިނގާފައިވާކަމަށްްބެލެވެންނެތުމާއެކުް،މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނު ް
ޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާް
މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިސްލާމީ

ްޔުނިވަރސިޓީގެ

ްލައިބްރަރީއަށްް

އާރް.އެފް.އައިޑީްޑިޓެކްޝަންްސިސްޓަމެއްްހޯދުމަށްްއެްޔުނިވަރސިޓީންް
ކޮށްފައިވާ

ގެ
ްއިޢުލާނު ް

ްމަޢުލޫމާތު

ްކަރުދާހުގައިް

މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެްބަދަލުގައިްހޯދަންްބޭނުންވާްސިސްޓަމްގައިް
ހުންނަންޖެހޭްޝަރުޠުތައްްބަޔާންކޮށްފައިވާްކަމަށާއިް ،ނަމަވެސްްވަކިް
މޮޑެލްއެއް ްނުވަތަ ްވަކި ްބްރޭންޑެއް ްޖަހާފައި ްނެތްކަމަށާއިް،
ށްް
ލަފާކުރެވޭގޮތުގައިްމިއީްވަކިްފަރާތެއްގެްއަތުންްސިސްޓަމެއްްނެގުމަ ް
ކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

ގެް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމީ ްޔުނިވަރސިޓީ ް
ލައިބްރަރީއަށްްއާރް.އެފް.އައިޑީްޑިޓެކްޝަންްސިސްޓަމެއްްހޯދުމަށް ްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނުގެްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިވާް
ސިސްޓަމްގެ ްސްޕެސިފިކޭޝަންސްގައި ްހިމެނޭ ްބައެއް ްބައިތައް ްކަނޑައަޅާފައިވަނީ ްމިނިމަމް ްރިކުއަރމެންޓެއްގެް
ވާް
ބަދަލުގައިްބަރާބަރުްމިންގަނޑުތަކެއްގެްގޮތުގައިްކަމަށްވާތީް،އެއީްވަކިްފަރާތަކަށްްފުރުޞަތުްދިނުމަށްޓަކައިްކޮށްފައި ް
ކަމެއްކަމަށް ްބެލުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއޮތުމާއެކުް ،އެ ްއިޢުލާން ްބާޠިލުކޮށްް ،މިހާރު ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްމިންގަނޑުތަކުގެް
މް ްހޯދުމުގެ ްކަންތައްް
ބަދަލުގައި ްމިނިމަމް ްރިކްއަރމަންޓެއް ްކަނޑައަޅައިގެން ްއަލުން ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްއެ ްސިސްޓަ ް
ކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިސްލާމީ ްޔުނިވަރސިޓީގައިްދެންނެވުމަށް ްނިންމީއެވެް .އަދިް،މިމައްސަލައަކީް
ންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަް
ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަް
ނިންމީއެވެ.
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ލްް
މިނިސްޓްރީްއޮފްްއެންވަޔަރަމަންޓުންް"ޕްރޮކިއުމެންޓްްއޮފްްނެޝަނަ ް
ކޮންސަލްޓަންސީ ްސަރވިސް ްޓު ްސަޕޯޓް ްކަލެކްޝަން ްއޮފް ްމެރިންް
ކަރަންޓްްޑޭޓާ"ްގެްމަސައްކަތަށްްކޮންސަލްޓަންޓެއްްހޯދުމަށްްފުރަތަމަް
ކުރި ްދެ ްއިޢުލާނު ްބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ްް 03ވަނަ ްފަހަރަށް ްމިކަމަށްް
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މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،ޝަކުވާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްޢިއުލާނަކީް ،އެް
މަސައްކަތް ްކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްތިންވަނަ ްފަހަރަށް ްކުރެވުނު ްއިޢުލާން ްކަމަށްވީނަމަވެސްް ،އެ ްއިޢުލާނަކީް
މަޢުލޫމާތުްކަރުދާހަށްްބަދަލުްގެނައުމަށްފަހުްފުރަތަމަްކުރިްއިޢުލާނުްކަމަށްވެފައިް،އެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްް3ފަރާތުންް

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ކަތް ްކުރިޔަށް ްގެންދަންޖެހޭނީ ްއަލުން ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްކަމަށް ްމި ްކޮމިޝަނަށްް
އިޢުލާނުްކޮށްފައިވާއިރުް"ޓާމްސްްއޮފްްރެފަރެންސް"ްއަށްްބަދަލުގެނެސްް ކުރިމަތިލާފައި ްނުވާތީް ،މި ްމަސައް ް
އެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްޑިރެކްޓަރ ްކުރިން ްޝާމިލްވާ ްކުންފުންޏަކަށް ްއެް ފެންނާތީް،އަލުންްޢިއުލާންކޮށްގެންްކޮންސަލްޓަންޓެއްްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްް
ށްްޓާމްސްްއޮފްްރެފަރެންސްްފަރުމާކޮށްފައިވާކަމަށްް އެންވަޔަރމަންޓުގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެ.
މަސައްކަތްްލިބޭގޮތަ ް
ބުނާްމައްސަލަ.

އަދިް،މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،
މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ވެށިފަހިްމާލެްޕްރޮގްރާމުގެްދަށުންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންތައްް
ވިއްކުމާބެހޭ ްއުޞޫލުގެ ްދަށުންް ،ބިންތައް ްގަތުމަށް ްޝައުޤުވެރިވާ އެް
ބިންތަކުގެ ްބެހެނިވެރިންނަށާއި ްއެ ްބިންތަކާ ްއިންވެގެންވާ ްގޯތިތަކުގެް
ވެރިންނަށްްފުރުޞަތުްހުޅުވާލައިްހައުސިންގްމިނިސްޓްރީންްކޮށްފައިވާް
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްމ.ވައިޖެހޭްކިޔާްގޯތިންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާް
ް 275.21އަކަފޫޓުގެ ްބިން ްގަތުމަށް ްހޮވިފައިވާ ްފަރާތުން ްމި ްބިންް
ގަތުމަށް ްދައުލަތަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްފައިސާ ްދައްކާފައިވީނަމަވެސްް
މިނިސްޓްރީގެ ްމުވައްޒަފަކު ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްއެހެންް
ފަރާތަކަށް ްއެ ްބިން ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްބިން ްޙަވާލުކުރުންް
ލަސްކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،މ.ވައިޖެހޭއެވެްކިޔާްބަންޑާރަްގޯތިންްދައުލަތަށްް
މިލްކުވެފައިވާްް275.21އަކަފޫޓުގެްދެްބިންް"ްވެށިފަހިްމާލެްޕްރޮގްރާމްގެްދަށުންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންތައްް
ވިއްކުމާބެހޭ ްއުޞޫލު" ްގެ ްދަށުން ްވިއްކަން ްނިންމައިް ،ހައުސިންގ ްމިނިސްޓްރީގެ ްނަންބަރުް
/138/2018/145ޕީއެސް(138-2އައިޔޫއެލް)

ް(20

ްސެޕްޓެންބަރު

ް)2018

ްއިޢުލާނާއި،

ްނަންބަރުް

/138/2018/239ޕީއެސް(138-2އައިޔޫއެލް)ް(ް18ޑިސެންބަރުްް)2018އިޢުލާނުންްފުރުޞަތުްދީް،އެްް2އިޢުލާންް
ޔާންކޮށްފައިވަނީް،
ދިވެހި ްސަރުކާރުގެ ްގެޒެޓްގައި ްޢާއްމުކޮށް ްޝާއިޢުކޮށްފައި ްވީނަމަވެސްް ،ދެ ްއިޢުލާނުގައިވެސް ްބަ ް
"މ.ވައިޖެހޭގެ" ްމިފަދައިންކަން ްއެނގެއެވެް .މިހެންވުމުގެ ްސަބަބުން ް"މ.ވައިޖެހޭ" ްއިން ްބިން ްގަންނަން ްބޭނުންވާް
ފަރާތްތަކަށް ްއެފުރުޞަތު ްގެއްލިގެން ްގޮސްފައިވެއެވެް .އަދި ް"މ.ވައިޖެހޭ" ްގެ ްބެހެނިވެރިއަކު ްއެކަމުގެ ްޝަކުވާް
ކޮށްފައިވެއެވެް.އެހެންކަމުންް،މ.ވައިޖެހޭްއެވެްކިޔާްބަންޑާރަގޯތިންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންްވިއްކުމަށްްކުރިް
އިޢުލާނުންްއެްބިންްވިއްކުމަށްކުރިްބައިްބާޠިލުކުރިްކުރުމަކީްހައުސިންގްމިނިސްޓްރީގެްމުވައްޒަފަކުްވަކިފަރާތަކަށްް
ކަށްްނެތެވެް .އަދި ްއެކަންްއެގޮތަށް ްކޮށްފައިވަނީް
ނާޖާއިޒު ްފައިދާއެއް ްހޯދައިދިނުމަށްްކޮށްފައިވާ ްކަމެއްކަމަށް ްބެލެވޭ ް
ދައުލަތުގެްއެޓަރނީްޖެނެރަލްގެްލަފާްހޯދައިގެންކަންވެސްްލިޔުންތަކުންްއެނގޭތީް،މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާް
(ް 2008/13އެން ް
އސަލަްނިންމީއެވެ.
ފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމަ ް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް
9
ރުް
ނޭޝަނަލްްޓެންޑަރްބޯޑުންްް2019ވަނަްއަހަރުްކޮށްފައިވާްނަންބަ ް
(IUL)13-K/13/2019/104

ްއިޢުލާނުގައި

ްބަޔާންކޮށްފައިވާް

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީލަން ްހުށަހެޅުމުގެ ްކުރިން ްރިކުއެސްޓް ްފޮރް
ޕްރޮޕޯސަލްއާްގުޅޭްބައެއްްމަޢުލޫމާތުތައްްސާފުކުރުމަށްްއެދުމުންްހުރިހާް
މަޢުލޫމާތެއްްސާފުކޮށްދީފައިްނުވާކާމަށާއިް،މިްޓެންޑަރްއެވޯޑްކޮށްފައިވާް
ފަރާތަކީްއެކަމަށްްއެންމެްޤާބިލުްފަރާތްކަމާމެދުްޝައްކުްއުފެދޭކަމަށްް
ބުނާްމައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާއާްގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީް
އޮފް ްފިނޭންސްއަށް ްގޮސް ްބެލިބެލުމުން ްމި ްބިޑާ ްގުޅޭގޮތުން ްއޮޅުން ްފިލުވަން ްބޭނުންވާ ްބައެއްކަންކަން ްހުރެގެންް
ން ްް 7އޮގަސްޓު ްް 2019ގައި ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސްގެ ްޓެންޑަރ ްބޯޑުގެ ްކަމާބެހޭް
ޕްރައިވެޓް ްކުންފުންޏަކު ް
މުވައްޒަފުންނަށް ްމެއިލް ްފޮނުވާފައިވެއެވެް .މި ްމެއިލްއާ ްގުޅިގެން ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ް"ކްލެރިފިކޭޝަން ްް18 ،"1
އޮގަސްޓްްް2019ގައިްބިޑަށްްކުރިމަތިލާފައިވާްފަރާތްތަކަށްްމެއިލްކޮށްް،މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްވެބްސައިޓްގައިް
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެް.އިސްވެދެންނެވުނުްކްލެރިފިކޭޝަންގެްް4ވަނަްނަންބަރުގައިް"ސިމިލަރް
އެސައިންމެންޓް"ްއަށްްމާކްސްްދޭނީްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް.މިދެންނެވުނުް
ކްލެރިފިކޭޝަންއަށްފަހުް 26ް ،އޮގަސްޓު ްް 2019ގައިވެސް ް"ސިމިލަރ ްއެސައިންމެންޓް" ްއިތުރަށްް
ށްް
އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްްއެދިްއެްފަރާތުންްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީއަށްްމެއިލްްފޮނުވާފައިވެއެވެް.ނަމަވެސްްމިްމެއިލްއަ ް
އިތުރުް"ކްލެރިފިކޭޝަން"ްއެއްްފޮނުވާފައެއްްނުވެއެވެް.އިތުރުްކްލެރިފިކޭޝަންއެއްްފޮނުވާފައިނުވަނީްކީއްވެތޯްބެލުމަށްް
މި ްބިޑްގެ ްމަސައްކަތުގައި ްއުޅުނު ްފަރާތަކާ ްސުވާލުކުރުމުންް ،ދެވަނަ ްމެއިލްގައި ްބަޔާންކުރާ ްކަންކަމަކީ ްބިޑްް
ޑޮކިއުމެންޓްސްގައި ްވަރަށް ްތަފުސީލުކޮށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކަމެއްކަމަށްވާތީ ްއިތުރު ްކްލެރިފިކޭޝަންއެއް ްކޮންމެހެންް
ދޭންޖެހޭކަމަށްްނުފެނުނީކަމަށްްބުނެފައިވެއެވެް.މިްކޮމިޝަނުންްމިްބިޑާްގުޅޭްބިޑިންގްޑޮކިއުމެންޓްސްްބެލިބެލުމުންް
އެވެް26ް.އޮގަސްޓްްް2019ގައިް
ސިމިލަރްއެސައިންމެންޓްއަށްްމާކްސްްދޭނެްގޮތްްވަރަށްްތަފުސީލުކޮށްްލިޔެފައިވެ ް
އެްފަރާތުންްފޮނުވާފައިވާްމެއިލްގައިްއެދިފައިވަނީް ް:
“ Could you please respond to my last query in the email below. In addition to
these changes, we would also like to request for a breakdown of eligibility
assessment of the shortlisted consultants for the packages. This is reference to
ް ް”…1.6 of the RFP
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްތ.އޮމަދޫްބްރާންޗުގައިްފިއުލްްޓޭންކެއްްހެދުމަށްް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އިސްވެދެންނެވުނުްމެއިލްއާއިްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްބައިްބެލުމުންްއާރްއެފްޕީގައިްއެބައިްބަޔާންކޮށްފައިވަނީް
ވަރަށްްޞަރީޙަްއިބާރާތުންކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއިްމިބިޑާ ްގުޅިގެންްނެރުނުްފުރަތަމަްކްލެރިފިކޭޝަންގައިވެސްް
މިްބައިގައިްބަލާނީްސީދާްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވުމުންްމިްބަޔަށްްއިތުރުްތަފުސީލުް
ދިނުމުގެ ްޤާނޫނީ ްހަމައެއް ްއޮތްކަމަށް ްނުފެންނާތީއާއި ްމި ްކޮމިޝަނުން ްބެލިބެލުމުން ްޓެންޑަރ ްކާމިޔާބުކޮށްފައިވާް
ން ް ހުށަހަޅާފައިވާ ްޕްރޮޕޯސަލްއަކީ ްބޭރުގެ ްބަޔަކާ ްގުޅިގެން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޕްރޮޕޯސަލްއަކަށްވެފައި ްއެފަރާތުންް
ފަރާތު ް
ހުށަހަޅާފައިވާްލިޔެކިޔުންތަކުންްއެފަރާތުގެްޝަރުޠުްހަމާވާކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
މީއެވެ.
މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިން ް

އެ ްކުންފުނިން ްޕްރައިވެޓް ްކުންފުންޏަކާ ްޙަވާލުކޮށްގެން ްހިންގިް
ޕްރޮޖެކްޓްގައި ްފެނަކަ ްކޯޕަރޭޝަންގެ ްފަރާތުން ްއެ ްޕްރޮޖެކްޓާް
ރި ްފަރާރުން ްއެ ްކުންފުނިން ްރިޝްވަތުގެ ްގޮތުގައި ްގިނަް
ޙަވާލުވެހު ް
ޢަދަދެއްގެ ްފައިސާ ްނަގާފައި ްވާކަމަށާއިް ،މި ްޕްރޮޖެކްޓް ްހިންގުމުގައިް
ކޮރަޕްޝަންގެްއެތައްްޢަމަލުތަކެއްްހިންގާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މި ްމައްސަލައިގެ ްޝަކުވާގައި ްތ.އޮމަދޫް
އިންޖީނުގޭގައި ްތެޔޮ ްތާނގީއެއް ްހެދުމަށް ްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ްފަރާތުން ްބީއޯކިޔުގައިވާ ްގޮތަށް ްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރުމަކާް
ނުލައިްތެޔޮްތާނގީްހަދައިްނިންމާފައިވަނީްފެނަކައިގެްހެޑްްއޮފީހުގައިްއުޅޭްމީހަކުްރިޝްވަތުގެްފައިސާްނަގައިގެންކަމަށްް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް .ތ.އޮމަދޫ ްއިންޖީނުގޭގައި ްކުރަން ްހުރި ްބައެއް ްމަސައްކަތްތައް ްކުރުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްނަންބަރުް
ް 06(ް FNK-1/IUL/2018/126ޑިސެމްބަރުްް)2018އިޢުލާނަކީްތ.އޮމަދޫްއިންޖީނުގޭގައިްކުރަންހުރިްވަރަށްް
ގިނަްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނެއްކަމާއިް،މިްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްތައްޔާރުކޮށްފައިވާް
ލުގައިްތެޔޮޓޭންކެއްްހަދަންްހިމަނާފައިވާއިރުްމިްތެޔޮޓޭންކަކީްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރަންޖެހޭް
ބިޑިންގްްޑޮކިއުމެންޓްގެްތަފުސީ ް
ންް
ޓޭންކެއްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައި ްނުވާކަން ްފާހަގަކުރެވެއެވެް .މި ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްބިޑް ްކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ްފަރާތު ް
ހުށަހަޅާފައިވާްބީއޯކިޔުގައިްހިމެނޭްތެޔޮތާނގީގެްއަގުްހުށަހަޅާފައިވަނީްސޭންޑްްބްލާސްޓްކޮށްްކަޕްބްރަޝްކުރާްގޮތަށްް
ނޫންކަން ްފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުް ،ބީއޯކިޔުގައި ްހިމަނާފައިވަނީ ްޓޭންކްގައި ްޕްރައިމާ ްކޯޓެއް ްލުމަށްފަހުް
ދަވާދުލާންޖެހޭނެކަމަށެވެް .އެހެންކަމުންް ،މި ްމައްސަލައިގައި ްޝަކުވާގައި ްބަޔާންކުރާ ްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރުމަކީް
ބީއޯކިޔުގައިްހިމެނޭްކަމެއްކަމަށްްނުވާތީް،އެްމަސައްކަތްްނުކުރުމަކީްމަސައްކަތްްހަވާލުވިްފަރާތުންވީްއިހްމާލެއްކަމަށްް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

11

ންޏަކުންްް03ކޯޓޭޝަންްހޯދައިގެންް
ޏ.އަތޮޅުްހޮސްޕިޓަލުންްވަކިްކުންފު ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ބެލޭނެ ްހަމައެއް ްނެތުމުންނާއިް ،އަދި ްމި ްމަސައްކަތް ްނުކުރީ ްވަކި ްފަރާތަކަށް ްރިޝްވަތު ްދީގެންކަން ްބެލެވެންް
ނެތުމުންނާއިް ،މި ްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގެްދެވަނަްބައިގައިް ،އިންޖީނު ްއިސްޓާޓްކުރަން ްއުޅުމުގެްތެރޭގައި ްއެއިންް
ބަޔެއް ްހަލާކުވިކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުް ،މަސައްކަތުގެ ްމާޙައުލުގައި ްދިމާވާ ްމިފަދަ ްކަންކަމަކީ ްގަސްތުގައިް
ކުންފުންޏަށް ްގެއްލުން ްދިނުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްކަމެއްކަން ްސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ްނުފެންނާތީއާއިް ،މިފަދަް
އިންސިޑެންޓުތަކަކީ ްސީދާ ްކޮރަޕްޝަންކަން ްސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ްނުފެންނާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ްް13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
މީއެވެ.
މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިން ް

ވަކިްމީހަކަށްްމަންފާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްއެްހޮސްޕިޓަލުގައިްޓީރޫމެއްް
ހަދަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،ފުވައްމުލަކު ްހޮސްޕިޓަލުގެ ް"ޑޮކްޓަރސްް
ލައުންޖް"ްއާްގުޅިގެންއޮތްްހުސްބިމުގައިްޑޮކްޓަރސްްލައުންޖަށްްބޭނުންކުރެވޭގޮތަށްްބައެއްްއިތުރުކޮށްްއެްލައުންޖްް
މަރާމާތުކުރުމުގެްމަސައްކަތެއްްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަކާްހަވާލުކޮށްގެންްކުރުވާފައިވާކަންްއެނގޭތީއާއިްމިމަސައްކަތްްއެް
ފަރާތާ ްހަވާލުކޮށްފައިވަނީް ،އެހެން ްއެއްވެސް ްފަރާތަކުން ްއަންދާސީހިސާބެއް ްހޯދައިގެނެއްނޫންކަމަށްވާތީއާއި ްމިް
މަސައްކަތް ްއެފަރާތާ ްހަވާލުކޮށްފައިވަނީް ،މަސައްކަތަށް ްބޭނުންވާ ްތަކެތި ްހޮސްޕިޓަލުން ްދިނުމުން ްހިލޭ ްސާބަހަށްް
މަސައްކަތްްކުރާގޮތަށްކަންްހޮސްޕިޓަލާްއެފަރާތާ ްދެމެދުްވެފައިވާްއެއްބަސްވުމުންްއެނގޭތީއާއިްމިްއެއްބަސްވުމުގައިް
ވާގޮތުންްމަސައްކަތްކޮށްްނިންމުމަށްފަހުްމިްމަސައްކަތުގެްއެއްވެސްްބަޔަކަށްްނުވަތަްއެއްވެސްްމަސައްކަތަކަށްްއަގުް
ހޯދުމަށްްބިލްކޮށްގެންްނުވާތީއާއިްއަދިްމިްމަސައްކަތްްނިމިފައިްހުންނައިރުް،މަސައްކަތުގެްތަފްޞީލުގައިވާގޮތާްޚިލާފަށްް
ހުންނަ ްމަސައްކަތްތައްވެސް ްއިތުރު ްއަގަކާނުލާ ްމަސައްކަތްކުރި ްފަރާތުން ްރަނގަޅުކޮށްދޭންވެސް ްޖެހޭތީއާއި ްމިް
މަސައްކަތަށްްހޯދައިފައިވާްތަކެއްޗަށްްބަލާއިރު(ް 43,685.39ް،ސާޅީސްްތިންހާސްްހަސަތޭކަްއަށްޑިހަްފަސްރުފިޔާް
ތިރީސްނުވަލާރި)ްގެްތަކެތިްހޯދައިފައިވާތީއާއިްތަކެތިްހޯދުމުގައިްް3ފަރާތުންްއަގުްބަލަންޖެހޭްތަކެތިްނުވަތަްޚިދުމަތްް
 ް 1ފަރާތުން ްއަގު ްބެލުމަށްފަހު ްހޯދައިފައި ްހުރުމުންނާއި ްމި ްގޮތަށް ްތަކެތި ްހޯދައިފައިވަނީ ް"ސިންގަލް ްސޯސްް
ޕްރޮކިއުމަންޓު"ްގެްދަށުންކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއިްތަކެތިްނުވަތަްޚިދުމަތްްހޯދައިފައިހުރިްތަންތަނާްމިްމަސައްކަތްް
ކުރިްފަރާތާްހުރިްގުޅުންބެލިއިރުް،އެފަދަްތަނަކާްއެްފަރާތާްގުޅުންއޮތްކަންްލިޔެކިޔުމަކުންްއެނގެންްނެތުމުންނާއިް
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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މިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުންްއިންތިޒާމްކޮށްގެންްބޭއްވިް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ންްމިްމަސައްކަތްކުރީް،
އްްބުނެފައިވަނީް،އެްފަރާތު ް
އެފަރާތާްހޮސްޕިޓަލާްއޮތްްގުޅުންްބެލިއިރުް،ހޮސްޕިޓަލުގެްމުވައްޒަފެ ް
ހޮސްޕިޓަލުގެްއައުްޢިމާރާތުގެްމަސައްކަތްްސަބްކޮންޓްރެކްޓަށްްއެފަރާތްްނަގައިގެންްކުރިްދުވަސްވަރުކަމަށާއިްމަސައްކަތްް
ކުރީވެސް ްއެމަސައްކަތުގައި ްއެފަރާތުން ްގެންގުޅު ްއޭނާގެ ްމުވައްޒަފުން ްކަމަށްވާތީއާއި ްމިހެން ްމިކަން ްއޮތުމުންް
ޑޮކްޓަރސްްލައުންޖަށްްއިތުރުކުރިްބައިގެްމަސައްކަތްްއެފަރާތާ ްހަވާލުކޮށްގެންްކުރުވާފައިވަނީް،އޭނާއަށްްފައިދާއެއްް
ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުންކަމަށްްބެލެވެންްނެތުމުންނާއިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެްބާބުްް9ގެްް9.01ގައިވާގޮތުންް
"ްް.ް.ް.އެކިއެކިްފަރާތްތަކުންްހިލޭްއެހީގެްގޮތުގައިްދޭތަކެއްޗާއިްޚިދުމަތްވެސްްހިމެނޭނީްދައުލަތަށްްލިބޭްއެހީގެް
ގޮތުގައިް"ްކަމަށްްބުނެފައިވާތީއާއިްއަދިްދައުލަތަށްްލިބޭްއެހީއަކީްބަޖެޓްކުރެވެންޖެހޭނެްއެއްޗެއްކަމަށްްއެބާބުގެްް9.04
ގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ްއެހެންކަމުން ްމިކަން ްކުރުމުގެ ްކުރިން ްމިކަމުގެ ްމަޢުލޫމާލޫމާތު ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފްް
ފިނޭންސަށްދީ ްއެމިނިސްޓްރީގެ ްބަހެއް ްހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ްބެލެވޭތީް ،މިކަން ްކުރުމުގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއްް
ހިނގާފައިވާކަމަށް ްބެލެވެންނެތްކަމަށާއި ްކުރިއަށް ްއޮތްތާގައި ްދައުލަތުން ްއަގެއްދީގެން ްކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްް
ހިލޭސާބަހަށް ްކުރުމަށް ްބަޔަކާ ްހަވާލުކުރާނަމަް ،އެކަމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސަށް ްދިނުމަށާއި ްއެް
ށް ްނިންމީއެވެް .އަދިް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރުް
މިނިސްޓްރީގެ ްބަހެއްހޯދުމަށް ްފުވައްމުލަކު ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްދެންނެވުމަ ް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާް
(ް 13/2008އެން ް
ފަދައިން ްމިމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،މި ްމައްސަލަް
ނިންމީއެވެ،

"ފަންނު ްއެކްސްޕޯ ްް "2019މަޢުރަޒުގައި ްވަކި ްފަރާތަކަށް ްނާޖާއިޒުް
މަންފާއެއް ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްއެ ްމަޢުރަޒަށް ްހުށަހެޅި ްއައިޓަމެއްް
ޖަޖްކޮށް ްމާކްސް ްދިނުމަށް ްޖަޖުންޏަށް ްހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ްބުނާް
މައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްމައުރަޒަށްްހުށަހެޅިް
އައިޓަމަށްްް54.25މާކްސްްދީފައިވާކަމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުންްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްް
ދީފައިވާ ްލިޔުންތަކުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް .މަޢުރަޒުގައި ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތުގެ ްއުސޫލުގެ ްް 3ވަނަ ްމާއްދާގައިވާް
ކުގެ ްް 3.7ވަނަ ްނަންބަރުގައިް ،މަޢުރަޒުގައި ްތަކެތިް
މައުރަޒު ްކުރިޔަށް ްގެންދިޔުމުގައި ްޢަމަލުކުރާނެ ްއުސޫލުތަ ް
ބައިވެރިކުރެވޭނީް ް76ގިންތީގެްތެރެއިންްއެްއެއްޗަކާްގުޅޭްކޮންމެވެސްްއެއްްގިންތިއެއްގައިްކަމަށާއިްއެއްްއައިޓަމެއްް
ންްމައުރަޒުގައިް
ދެްގިންތިއެއްގައިްބައިވެރިްނުކުރެވޭނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް.ނަމަވެސްް،ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތު ް
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ްޖަލާލުއްދީން ްސްކޫލަށް ްޤުރުއާން ްމުދައްރިސަކުް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ބައިވެރިވުމަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްފޯމުގައިްގިންތިްް 0844އާއިްގިންތިްް 0846މިްދެްގިންތީގައިްބައިވެރިވުމަށްް
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ްމައުރަޒުގައި ްބައިވެރިކުރުމަށް ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްއެއް ްއައިޓަމް ްކަމަށާއިް ،ހުށަހަޅާފައިވާ ްއައިޓަމްް
ޖަޖްކޮށްފައިވަނީްގިންތިްް0844ގައިްކަމަށްްް07ޖަނަވަރީްް2020ގައިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުންް
ޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތަށް ްފޮނުވާފައިވާ ްނަންބަރުް 101EP/INDIV/2020/1ް :ސިޓީގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް.
އަދިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންް،މައުރަޒުގައިްބައިވެރިކުރަންްހުށަހަޅާފައިވަނީްއެންމެްއައިޓަމެއްކަމާއިް،އެްއައިޓަމްް
ހުށަހަޅާފައިވަނިްކުރިންްބުނެވުނުްދެްގިންތީގައިްބައިވެރިކުރުމަށްކަންްތަކެތިްބަލައިގަތްްރަސީދުންްއެނގެންްއޮވެއެވެް.
ގިންތިއެއްް
މިްމަޢުލޫމާތުތަކަށްްބަލާއިރުް،ދެްގިންތިއެއްގައިްބައިވެރިވުމަށްްހުށަހެޅިއިރުްދެްގިންތީގެްތެރެއިންްވަކިް ް
ކަނޑަނާޅައިްއެންމެްއައިޓަމެއްްހުށަހަޅާފައިވާނަމަް،އެްއައިޓަމްްޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެކަމަށްްފެނެއެވެް.އަދިްޝަކުވާް
ހުށަހެޅިްފަރާތުންްހުށަހެޅިްއައިޓަމަށްްމާކްސްްނުދިންކަމުގައިވިޔަސްް،އެއީްމައްސަލައެއްްކަމަށްްނުބެލެވޭނެތީއާއިް،
މިކަމުގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއްްހިމެނޭ ްކަމަށްްނުބެލެވޭތީް ،ޤާނޫނުްނަންބަރު ް(ް 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

ހޯދުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެ ްރޮނގުން ްތަޢުލީމުް
ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ްކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް އެ ްވަޒީފާއަށްް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީްޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްްނެތްްފަރާތެއްކަމަށްް
ބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީްޖަލާލުއްދީންްސްކޫލަށްްޤުރުއާންް
މުދައްރިސަކުްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްއެދިފައިވާްް 2ފަރާތުގެްތެރެއިންްއެްވަޒީފާއަށްް
ހަމަޖައްސާފައިވާްފަރާތަކީް،ޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްްނެތްްމީހެއްކަމަށްްމިޝަކުވާގައިްބުނެފައިވިޔަސްް،އޭނާއަކީް
ކުއްލިއްޔަތުއް ްދިރާސާތިލް ްއިސްލާމިއްޔާއިން ްހިންގި ްޤާރީ ްކޯހުން ްް 2ވަނަ ްދަރަޖައިގައި ްފާސްވެ ްސެޓްފިކެޓްް
ހާސިލުކޮށްފައިވާް،އަދިްހދ.ކުޅުދުއްފުށީްއިޚްލާޞްްޤުރްއާންްކްލާހާއިްއިންސްޓިޓިއުޓްްއޮފްްޤުރްއާންްއެންޑްްސުންނާއާް
ގުޅިގެންްހިންގިްސެޓްފިކެޓްްް 4އިންްޤިރާއަތުްކޯސްްފުރިހަމަކޮށްފައިވާްފަރާތެކެވެް.އަދިްއޭނާއަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެް
ޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީންް"ޕޯސްޓްްގްރޭޖްއޭޓްްސެޓްފިކެޓްްއިންްއެޑިޔުކޭޝަން"ްހާސިލުކޮށްފައިވާްމީހެކެވެ(ް.މީގެއިތުރަށްް
އޭނާއަކީ ްމަޢުހަދުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން ްދިރާސާތު ްއިސްލާމިއްޔާއިން ްބެޗްލަރސް ްޑިގްރީއާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެް
ޤައުމީ ްޔުނިވަރސިޓީން ްއަރަބިކް ްލޭންގްއޭޖުން ްޑިޕްލޮމާ ްހާސިލު ްކޮށްފައިވާ ްމީހެއްވެސްވެއެވެް ).އަދި ްއޭނާއަކީް،

12

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

14

ލ.ކުނަހަންދޫގައިްމިހާރުްއަލަށްްހަދަމުންދާްމަގުގައިްހުރިްރައްޔިތުންގެް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ޖަލާލުއްދީންްސްކޫލުގައިްއިސްލާމްްޓީޗަރެއްގެްގޮތުގައިް(ް10ދިހައެއް)ްއަހަރަށްވުރެްގިނަްދުވަހުް،އަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެް
ޤައުމީ ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްކެމްޕަސްގައި ްޕާޓްޓައިމް ްލެކްޗަރެއްގެ ްގޮތުގައި ް(ް 8އަށެއް) ްމަސްދުވަހު ްމަސައްކަތްކޮށްް،
ރާގެްތަޖުރިބާްލިބިފައިވާްމީހެއްވެސްްމެއެވެް.އެހެންކަމުންް،އޭނާއަކީްޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްް
ވަޒީފާއާގުޅޭްދާއި ް
ނެތްްމީހެއްކަމަށްްޝަކުވާކުރާްފަރާތުންްބުނެފައިވިޔަސްް،އޭނާއަކީްކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިންްހިންގިް
ޤާރީްކޯހުންްް2ވަނަްދަރަޖައިގައިްފާސްވެްސެޓްފިކެޓްްހާސިލުކޮށްފައިވާް،އަދިްހދ.ކުޅުދުއްފުށީްއިޚްލާޞްްޤުރްއާންް
ކްލާހާއި ްއިންސްޓިޓިއުޓްްއޮފްްޤުރްއާން ްއެންޑް ްސުންނާއާ ްގުޅިގެންްހިންގި ްސެޓްފިކެޓް ްް 4އިން ްޤިރާއަތުްކޯސްް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާްމީހެއްކަމަށްވެފައިް،އޭނާއަކީްއެްމަޤާމަށްްޝަރުޠުްހަމަވާްމީހެއްކަމަށްވާތީއާއިް،ވަޒީފާއަށްްއެދިފައިވާް
ް2މީހުންގެްތެރެއިންްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބިފައިވަނީްއޭނާއަށްްކަމަށްވާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީް
ލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކު ް

ރުއްގަސްތަކަށްްބަދަލުްދިނުމަށްފަހުް،އެްރުއްގަސްްނެގުމުގެްމަސައްކަތްް
ކުރާ ްފަރާތަށް ްއެ ްރުއްގަސް ްބޮޑު ްއަގުގައި ްވިއްކައި ްނާޖާއިޒުް
ފައިދާތަކެއްްނަގަންްމަސައްކަތްްކުރަމުންދާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްކަމަށްް
ބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،ލ.ކުނަހަންދޫގައި ްމިހާރުްއަލަށްްހަދަމުންދާް
މަގުގައި ްހުރި ްރައްޔިތުންގެ ްރުއްގަސްތަކަށް ްބަދަލު ްދިނުމުގައި ްސަރުކާރުން ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްރޭޓަށްވުރެ ްއިތުރަށްް
ފައިސާދޭނެކަމަށްްބުނަނީް،އެރުއްތައްްނަގާްފަރާތަށްްބޮޑުއަގުގައިްވިއްކާތީްކަމަށްްބުނެްޝަކުވާކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،
ލިބިފައިވާ ްލިޔުންތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ނަގާ ްރުއްތަކަށް ްއަގުދިނުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވަނީް ،އެ ްނަގާ ްރުކުގެ ްވެރިފަރާތަށްް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ްއަގު ްދޭގޮތަށްކަމާއިް ،އެގޮތުން ްކަނޑައަޅައިފައިވާ ްއަގަކީ ްދައުލަތުން ްރުއްގަހަށް ްބަދަލުދިނުމަށްް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ްއަގުތަކުގެ ްއެންމެ ްމަތީއަގުކަމާއިް ،ފޯދިފައިވާ ްރުކަކަށް ްދިނުމަށް ްއެއްބަސްވުމުގައިވަނީ ްް500
(ފަސްސަތޭކަ)ްރުފިޔާކަމާއިް،މިއީްރުއްގަހަށްްބަދަލުދިނުމަށްްކަނޑައަޅައިފައިްއޮތްްއަގުގެްއެންމެްމަތީްއަގުކަމާއިް،
ނުފޯދޭްރުކަކަށްް(ް200ދުއިސައްތަ)ްރުފިޔާްދިނުމަށްްއެއްބަސްވެފައިވާއިރުް،ނުފޯދޭްބޮޑުރުކަކަށްްދިނުމަށްްދައުލަތުންް
ކަނޑައަޅާފައިްއޮތްްއަގަކީ(ް100ް،އެއްސަތޭކަ)ްރުފިޔާްކަމާއިް،އެހެންކަމުންްކައުންސިލުންްނިންމާފައިްއޮތްްއަގަކީް
އެންމެްރަނގަޅުްއަގެއްކަމަށްްގަބޫލުކުރެވޭތީއާއިްރުއްްނަގާްފަރާތުންްއެކަންކުރަނީްކަމާބެހޭްފަރާތްތަކުންްނަގަންޖެހޭް
ހުއްދަތައްްނަގައިްހިލޭސާބަހަށްްކަމަށްވެފައިްއެއްވެސްްފަރާތަކުންްއެފަރާތަށްްލިބެންވާްއަގުްނުލިބިގެންްމައްސަލައެއްް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ށ.ކަނޑިތީމު ްޞިއްޙީ ްމަރުކަޒުގެ ްއެޓެންޑެންޓެއްގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކުް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ހުށަހަޅައިފައިވާކަންްއެނގެންްނެތުމުންނާއިްއަދިްޝަކުވާކުރިްފަރާތުންވެސްްއެފަރާތަށްްލިބެންވާްއަގުްނުލިބިގެންް
ޝަކުވާކޮށްފައިނުވާތީް ،މި ްމައްސަލާގައި ްއަދި ްމިހާތަނަށް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީް ،ޤާނޫނުް
ނަންބަރު ް(ް 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްމިމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް،
މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

ހޯދުމަށްްމީގެްދެމަހެއްހާްދުވަސްކުރިންްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް
ތަޢުލީމީގޮތުން ްމަތީ ްސެޓްފިކެޓްތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްފަރާތްތައްް
ކުރިމަތިލާފައިްތިއްބައިް،އެްމަރުކަޒުގެްމަސައްކަތުމީހެއްގެްވަޒީފާގައިް
މިހާރު ްއުޅޭ ްފަރާތަކަށް ްއެންމެ ްމަތިން ްމާކްސް ްދީފައިވާކަމަށް ްބުނާް
މައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،ށ.ކަނޑިތީމުްޞިއްޙީމަރުކަޒުގެްއެޓެންޑެންޓުގެް
ވަޒީފާއަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްއެދިފައިވާްފަރާތްތަކަށްްމާކްސްްދިނުމުންް
ފުރަތަމަްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބިފައިވަނީްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށެވެް.ނަމަވެސް ،ފުރަތަމަްމާކްސްްދީފައިވަނީް
ް 18ފެބުރުވަރީްް2019ގައިްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްޢާންމުކޮށްފައިވާްނަންބަރުް 2019/1ް:ސަރކިއުލަރާް
ގުޅިގެން ްް 19ފެބުރުވަރީ ް ް 2019ގައި ްޢަމަލުކުރަން ްފެށި ް"ސިވިލް ްސަރވިސްގެ ްވަޒީފާތަކަށް ްމީހުން ްހޮވުމާއިް
އައްޔަނުކުރުމުގެްމިންގަނޑުތަކާއިްއުސޫލުތައްް(ް2018ފުރަތަމަްއިޞްލާޙު)"ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއުސޫލާްއެއްގޮތަށްް
އެްވަޒީފާއަށްްހޮވިފައިވަނީްއެްމަރުކަޒުގެްމަސައްކަތުް
ކަމަށްނުވާތީް،އެްއުސޫލާްއެއްގޮތަށްްއަލުންްމާކްސްްދިނުމުންް ް
ކީ ްތަޢުލީމީ ްއެއްވެސް ްސެޓްފިކެޓެއް ްލިބިފައިނުވާ ްމީހެއް ްކަމަށާއި ްއެް
މީހެއްގެ ްވަޒީފާގައި ްހުރި ްފަރާތެވެް .އެފަރާތަ ް
ވަޒީފާއަށްްއެފަރާތްްހޮވެންޖެހޭްސަބަބެއްްނޭނގޭކަމަށްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނެފައިވާއިރުް،އެްވަޒީފާގެްއެންމެް
ދަށްްޝަރުޠަކީްލިޔަންކިޔަންްދަތުންްކަމަށްވެފައިް،އެފަރާތުން ްއެްވަޒީފާއަށްްހޮވިފައިވަނީްދިގުްމުއްދަތެއްގައިްއެް
މަރުކަޒުގެ ްމަސައްކަތު ްމީހެއްގެ ްވަޒީފާގައި ްއޭނާ ްއުޅެފައިވުމާއެކު ްވަޒީފާއާ ްގުޅޭ ްތަޖުރިބާގެ ްބައިން ްއެންމެމަތިންް
ށްްވަޒީފާއާްގުޅޭް
މާކްސްްލިބިފައިވާްދެމީހުންގެްތެރޭގައިްއޭނާްހިމެނުމުގެްސަބަބުންނެވެް.މިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަ ް
ތަޖުރިބާގެްބައިންްއެއްވެސްްމާކްސްއެއްްލިބިފައެއްްނުވެއެވެް.ތަޢުލީމުގެްބައިންނާއިްއިންޓަވިއުގެްބައިންްއެފަރާތަށްް
ރެްމަތިންްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްމާކްސްްލިބިފައިވެއެވެް.ނަމަވެސްް،ޖުމުލަްމާކްސްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްް
ވު ް
ވުރެ ްއެްފަރާތަށް ްއިތުރުވެއެވެް.މާކްސްްދިނުމަށްްހަމަޖައްސާފައިވާްއުސޫލުންްމާކްސްްދިނުމުންްޝަކުވާްހުށަހެޅިް
ފަރާތަށްްލިބެނީްް 4ވަނަްއެވެް.ޢާއިޝަތުްޝުހާއުއަށްވުރެްމަތިންްމާކްސްްލިބޭްް 3މީހުންނަކީްދިގުްމުއްދަތެއްގައިް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ގުޅުންހުރި ްވަޒީފާތަކުގައި ްއުޅެ ްތަޖުރިބާ ްލިބިފައިވާ ްމީހުންނެވެް .މާކްސް ްދިނުމުގައި ްބައެއް ްމައްސަލަތައްް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެް.އެގޮތުންް،މަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާއަށްްމާކްސްްލިބިފައިވާްް3މީހުންނަށްްމަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާގެް
ންްވަޒީފާގައިްއުޅުނުްމުއްދަތުންްބައެއްްއުނިކުރުމަށްފަހުގައިްކަމާއިް،އޭގެތެރެއިންް
ބަޔަށްްމާކްސްްދީފައިވަނީްއެމީހު ް
ށް ް ލިބެންޖެހޭ ްޖުމުލަ ްމާކްސްގެ ްތެރޭގައި ްއޭނާގެ ްއެސް.އެސް.ސީ ްއިމްތިޙާނުގެ ްމާއްދާތަކަށް ް(ދިވެހިް،
އެއް ްފަރާތަ ް
އިސްލާމް)ްދޭންޖެހޭްމާކްސްްހިމަނާފައިނުވާްކަމާއިް،އޭގެތެރެއިންްއެއްްފަރާތަށް ްއިންޓަވިއުއިންްލިބުނުްމާކްސްގެް
އެވްރެޖްްހަދާފައިވަނީްރަނގަޅަށްްނޫންކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެް.މިކަންކަންްއިޞްލާޙުކޮށްްމާކްސްްދިންނަމަވެސްް
ވަޒީފާއަށްްހޮވިފައިވާްމީހާއަށްްއެއްވެސްްބަދަލެއްްނާދެއެވެް.އެހެންކަމުންް،މާކްސްްދިނުމުގައިްހުރިްމައްސަލަތައްް
ށ.ކަނޑިތީމުްޞިއްޙީްމަރުކަޒާއިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތާއިްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނެސްް،
ވަޒީފާތަކަށްްމީހުންްހަމަޖެއްސުމުގެްކުރިންްވަޒީފާތަކަށްްއެދޭްފަރާތްތަކަށްްމާކްސްްދީފައިވާގޮތްްރަނގަޅަށްްޗެކުކުރުމަށްް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެް
އެްއިދާރާތަކުގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެް.އަދިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް 2008/13އެން ް
ޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްް
އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ފްްފިޝަރީޒްް،މެރިންްރިސޯސަސްް
މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިޝަރީޒްް ،މެރިން ްރިސޯސަސް ްއެންޑް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،މިނިސްޓްރީްއޮ ް
އެގްރިކަލްޗަރއިން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ

ްރ.ފައިނުގައި
މަސައްކަތަށް

ްހިންގުމަށް
ްބޭނުންވާ

ތިް
ވާ ްތަކެ ް
ްހަމަޖެހިފައިވާް އެންޑް ްއެގްރިކަލްޗަރއިން ްރ.ފައިނުގައި ްހިންގުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ްމަސައްކަތަށް ްބޭނުން ް

ްތަކެތި

ންް
ނާ ްގުޅިގެ ް
ގެ ްކުރިން ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާ ް
ރު ްބޮޑުޢީދު ް
ްއެރަށަށްް އެރަށަށް ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްް 2019ވަނަްއަހަ ް

ޅިް
މސައްކަތް ްހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ްޝަކުވާހުށަހެ ް
ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްމި އަހަރުގެ ްބޮޑު ްޢީދުގެ ްކުރިންް އެ ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރުމުގެ ްމައްސަލަ ްމިކޮމިޝަނުން ްބަލައި ްއެ ް ަ
ވާްފަރާތުންްބުނެފައިވީނަމަވެސްްމިްކޮމިޝަނުންްއެްމައްސަލަް(ް)NCR-2019/895
ކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެްމައްސަލަް ނަންހާމަްނުކުރުމަށްްއެދިފައި ް
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ްކޮމިޝަނުން

ްބަލައި

ްއެ

ންް
ތް ބެލިއިރުް،އެްމަސައްކަތްްހުއްޓުވަންޖެހޭްވަރުގެްކަމެއްްފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެް.އަދިްއެފަހަރުްބިޑުްކާމިޔާބުްކުރެވެ ް
ްމަސައްކަ ް

ތްް
ން އޮތީ ްޝަކުވާގައި ްބަޔާންކުރާ ްފަރާތަކަށް ްވެސް ްނޫނެވެް ،އެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެއްވެސް ްފަރާތަކާ ްއެމަސައްކަ ް
ހުއްޓުވާފައިވަނިކޮށްްް2019އޮކްޓޫބަރމަހުގެްތެރޭގައިްއެކަމަށްްއަލު ް
އިޢުލާނުކޮށް ްކުރިން ްކުރި ްއިޢުލާނުގައި ްބުނެފައިވާ ްތަކެތީގެ ްތެރެއަށްް ހަވާލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެް ް.
އިތުރު އައިޓަމްތަކެއް ްހިމަނައިގެންއިޢުލާންކުރުމުން ްކުރީގެ ްއިޢުލާނާް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
ގުޅިގެން ްއެންމެ މަތިން ްމާކްސް ްލިބުނު ްކުންފުނިން ްބިޑުް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އޭގެފަހުން ްް 24ސެޕްޓެންބަރު ްް 2019ގައި ްޢާއްމުކުރި ްނަންބަރު ްް /216/2019/30ސީް30-

ތިް
ވާްތަކެ ް
ހުށަހެޅިނަމަވެސް ްމިފަހަރުވެސް ްމަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި( ް،އައި.ޔޫ.އެލް)ްއިޢުލާނަކީވެސްްރ.ފައިނުގައިްހިންގުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެްމަސައްކަތަށްްބޭނުން ް
ގެް
ފުރަތަމަ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެ ްމިނިސްޓްރީން ްއިންސާފުން ކަންކަންް އެރަށަށްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނެކެވެް.މިްއިޢުލާނުގައިްކުރީގެްއިޢުލާނުގައިްހިމެނުނުތަކެތީ ް
ށްް
މި ްއިޢުލާނާގުޅިގެން ްއެ ްމަސައްކަތް ްކޮށްދިނުމަ ް
ން ްއެނގެއެވެް ް .
ތީ އިތުރުން ްއާތަކެތިވެސް ްހިމަނައިފައިވާކަ ް
ށްވާ ް
ކުރިނަމަ ްމި ްމަސައްކަތަކީ ްއެ ްފަރާތަށް ްލިބޭނެ ްމަސައްކަތަކަ ް
އެފަރާތުގެްޙައްޤުތައްްގެއްލިފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ށްް
އަންދާސީހިސާބުްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކަށްްޕޮއިންޓްްދިނުމުގައިްއިދާރީްކުދިކުދިްކަންތައްތަކެއްްހުރިނަމަވެސްްނަތީޖާއަ ް
މިް
ދި ްއިސްލާހުކުރަން ްއަންގަންޖެހޭފަދަ ްކަމެއްވެސް ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއިް ް ،
ބަދަލުއަންނަވަރުގެ ްކަމެއް ްއަ ް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންް
މައްސަލާގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެން ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްޓްރާންސްޕޯޓުން ްފަރގޯ ްއެޗް.ޑީ.ޕީް500ް .
ގުް
ފިލްމް) (Fargo HDP500 filmސަޕްލައިކުރުމަށްްއެންމެްކުޑައަ ް
ތުް
ށްްކުޑައަގުްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްފުރުޞަ ް
ންްދެވަނައަ ް
ތްްނޫ ް
ހުށަހެޅިްފަރާ ް
ދީފައިވާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ގޯް
ން ްފަރ ް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްޓްރާންސްޕޯޓު ް
ންް
ތް ްނޫ ް
އެޗް.ޑީ.ޕީް 500ް.ފިލްމް ް(ް (Fargo HDP500 filmސަޕްލައިކުރުމަށް ްއެންމެ ްކުޑައަގު ްހުށަހެޅި ްފަރާ ް
ތިް
ށް ްބުނެފައިވީނަމަވެސްް ،އެތަކެ ް
ތު ްދީފައިވާކަމަށް ްތުހުމަތުކުރެވޭކަމަ ް
ޅި ްފަރާތަށް ްފުރުޞަ ް
ގު ްހުށަހެ ް
ދެވަނައަށް ްކުޑައަ ް
ލްްކަލަރް
ސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްއިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީްމޯލްޑިވްސްްޓްރާންސްޕޯޓްްއޮތޯރިޓީންނެވެް.އަދިް،ފު ް
މްް
ރިބަން ް(ް FARGO HDP8500 84814ޕްރިންޓަރުގައި ްބޭނުންކުރުމަށް)ްއާއި ްސްޓޭންޑަރޑް ްކްލިއަރ ްފިލް ް
ސްް
(ްFARGO HDP8500 84814ޕްރިންޓަރުގައިްބޭނުންކުރުމަށް)ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްމޯލްޑިވް ް
ތިް
ބު ްހުށަހަޅާފައިވެއެވެް .އެތަކެ ް
ޓް ްއޮތޯރިޓީން ްއިޢުލާނުކުރުމުންް ،ތިން ްފަރާތަކުން ްއަންދާސީ ހިސާ ް
ޓްރާންސްޕޯރ ް
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްްއަންދާސީ ހިސާބުްހުށަހެޅިްތިންފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވަނީްް15ދުވަހުގެްމުއްދަތެވެް.އެހެންކަމުންް،
ވާް
ގު ްހުށަހަޅާފައި ް
ޑަ ްއަ ް
މެ ްކު ް
ގެ ްތެރެއިން ްއެން ް
ނީ ްމި ްތިން ްފަރާތު ް
ން ްމާކްސް ްލިބިފައިވަ ް
މެ ްމަތީ ް
އިވެލުއޭޝަނުން ްއެން ް
ތްް
ޓް ްއޮތޯރިޓީން ްއެ ްމަސައްކަ ް
ސް ްޓްރާންސްޕޯ ް
ފަރާތަށެވެް .އަދިް ،ބިޑް ްކޮމެޓީން ްއެގޮތަށް ްނިންމުމަށްފަހުް ،މޯލްޑިވް ް
ޓްް
ކުރުމަށްްއެއްބަސްވެފައިވަނީްއެފަރާތާްއެކުއެވެް.އަދިްމިހާރުްއެްތަކެތިްްއެްފަރާތުންްވަނީްމޯލްޑިވްސްްޓްރާންސްޕޯރ ް
އޮތޯރިޓީއަށް ްޑެލިވަރކޮށްދީ ްނިންމާފައެވެް .އެހެންކަމުންް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

18
ް2017ވަނަްއަހަރްގދ.ނަޑެއްލާްވަށައިގެންްހަދާފައިވާްބޭރުްމަގުގެް
މަސައްކަތަށް

ްކައުންސިލްގެ

ްރަސްމީ

ްބައްދަލުވުމަކުންް

ފާސްކުރުމަކާނުލައި ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަކި ްފަރާތެއްް
ރުއްސުމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމާލިއްޔާގައި ްހުރި ްފައިސާއިން ްޚަރަދުކޮށްް،
ލަ
ކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިްވާކަމަށްްބުނާްމައްސަ ް

ލާް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މި ްމައްސަލައާ ްގުޅިގެން ްގދ.ނަޑެއް ް
ންް
ކައުންސިލުން ްފޮނުވާފައިވާ ްލިޔުންތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ގދ.ނަޑެއްލާގެ ްވަށައިގެން ްމަގެއް ްހަދާފައިވަނީް ،އެކަ ް
ވާް
ސް ްރަށުގައި ްހަދަންޖެހިފައި ް
ކަން ްއެނގޭކަށް ްނެތެވެް .ނަމަވެ ް
ށް ްހުށަހަޅައި ްކައުންސިލުން ްފާސްކޮށްގެން ް
ކައުންސިލަ ް
ގެް
މަގުތައް ްހެދުމަށްޓަކައި ްކުރަންޖެހޭ ްޚަރަދުތައް ްކުރުމަށް ްކައުންސިލުން ްފާސްކޮށްގެންކަން ްއެނގޭކަށް ްނެތެވެް .މީ ް
އިް
އިތުރުންްއެމަގުްހަދާފައިވަނީް،ރަށުގެްލޭންޑްޔޫސްްޕްލޭނުގައިްހިމަނައިގެންްމިނިސްޓްރީގެްހުއްދަްހޯދައިގެންްނޫންކަމާ ް
ންް
އަދި ްއެ ްމަގަށް ްއަރާ ްރުއްގަސް ްނަގާފައިވަނީް ،މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއެންވަޔަރމެންޓްގެ ްހުއްދަ ްހޯދައިގެން ްނޫންކަ ް
އްް
ށްްއެފަދަްފައިދާއެ ް
ށްްނުވަތަްބަޔަކަ ް
ންްޙައްޤުނޫންްމަންފާއެއްްލިބިގަތުމަ ް
ކީްމާލީގޮތު ް
ސްްމިކަންކަމަ ް
އެނގެއެވެް.ނަމަވެ ް
ތީ ްޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންް
ށް ްނެތަ ް
ހޯދައިދިނުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްކަމެއްކަމަށް ްބެލެވޭކަ ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް ް.
ންް
ންްނަގާފައިވާްރުއްގަސްްނަގާފައިވަނީ"ް،ރުއްގަސްްކެނޑުމާއިްއުފުރުމާއިްކޮނެގެ ް
އަދިްމަގުްހެދުމުގެްތެރޭގައިްއެތަނު ް
ދަް
ނަްނަންބަރުގައި ްބުނެފައިވާ ްފަދައިންްހުއް ް
ދު"ްގެ ްް5ވަ ް
ނެގުން ްއަދި ްއެއްރަށުން ްއަނެއްރަށްްގެންދިއުމާބެހޭ ްގަވާއި ް
ގުް
ގެ ްސަމާލުކަމަށް ްފޮނުވުމަށާއިް ،އަދި ްއެ ްމަ ް
ހޯދައިގެންކަމަށް ްނުވާތީް ،މިކަން ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ް
ންް
ށިްޕްލޭންކުރުމާއިްހިންގުމުގެްޤަވާޢިދު"ްގެްް1ވަނަްނަންބަރުގެްް1.1ގައިވާްގޮތުގެމަތީ ް
ހަދާފައިވަނީް"ރާއްޖޭގެްބިނާވެ ް
ފްް
ރީ ްއޮ ް
ރަށުގެ ްލޭންޑްޔޫސް ްޕްލޭންގައި ްހިމަނައިގެން ްއެ ްޕްލޭން ްފާސްކޮށްގެންކަމަށް ްނުވާތީް ،މިކަން ްމިނިސްޓް ް
ށްްވެސްްނިންމީއެވެ.
ޑްްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައިްދަންނެވުމަ ް
ނޭޝަނަލްްޕްލޭނިންގްއެން ް

19
އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންްް 14ފެބުރުވަރީްް 2020ގައިްކޮށްފައިވާް
ނަންބަރު )A)AD-2020/94

:އިޢުލާނުގައިވާ

ްގޮތުންް

އަންދާސީހިސާބު ްހުށަހަޅާއިރު ްރިކްއަރމަންޓަށް ްފެތޭ ްފޮތިތޯ ްބެލުމަށްް

17

ދޭ ްމަޢުލޫމާތާއިް
ން ް ް
ސް ްކޮމިޝަނު ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،އިލެކްޝަން ް
ށްް
އްްހޯދުމަ ް
ގެްބިބްސްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެ ް
ށްްމުވައްޒަފުންގެްއެކްޓިވިޓީްޔުނީފޯމާއިްއޮފިޝަލުން ް
ނަމޫނާއާްއެއްގޮތަ ް
އިް
އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންްް14ފެބުރުވަރީްް2020ގައިްކޮށްފައިވާްނަންބަރު )A)AD-2020/94ް:އިޢުލާނުގަ ް

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ސާމްޕަލް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްގޮތަށް ްއޮތުމުން ްމިކަމަށް ްޝައުޤުވެރިކަންް ބީލަން ްހުޅުވުން ްއޮންނާނީ ްް 20ފެބުރުވަރީ ްް 2020ވަނަ ްދުވަހުގެ ްް 14:00ގައި ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުް ،އެް
ގެ ްް 16:28ގައިްދިވެހިްސަރުކާރުގެް
ރީ ްް 2020ވަނަ ްދުވަހު ް
ގެ ްގެޒެޓުގައި ްް 14ފެބުރުވަ ް
ފާޅުކުރަން ްބޭނުންވާ ްފަރާތްތަކަށް ްލިބެންވާ ްފުރުޞަތު ްހަނިވެގެންދާް އިޢުލާން ްދިވެހި ްސަރުކާރު ް
ށްް
ޚު ްް 23ފެބުރުވަރީ ްް 2020ވަނަ ްދުވަހަ ް
ކަމެއްކަމަށްްފާހަގަކުރެވޭްކަމަށާއިް،ސަބަބަކީްް 14ފެބުރުވަރީް ް2020ގެޒެޓުގައި ްޝާޢިއުކޮށްފައިވެއެވެް .ނަމަވެސްް ،ބީލަން ްހުޅުވާ ްތާރީ ް
ވާް
އެ ްކޮމިޝަނުން ްގެޒެޓުގައި ްޝާއިޢުކޮށްފައި ް
ގެ ްް 23:35ގައި ް ް
ށް ްް 19ފެބުރުވަރީ ްް ް 2020
އަކީ ްހުކުރު ްދުވަސް ްކަމަށްވެފައިް ،ޖެހިގެން ްއަންނަ ްދެދުވަހަކީް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަ ް
ރާއްޖެއިންބޭރު ްގައުމުތަކުގައި ްބަންދު ްދެދުވަސްކަމުން ްސާމްޕަލްް ނަންބަރު )A)AD-2020/97ް :އިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް .އެހެންކަމުންް ،އެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެންް
ނަ ްމާއްދާގެ ް(ބ)ް
ގެ ްް 10.43ވަ ް
ގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދު ް
ހޯދައިގެން ްގެނެސް ްް 20ފެބުރުވަރީ ްް 2020ގައި ްއަންދާސީހިސާބުް އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންްޢަމަލުްކޮށްފައިވަނީްދައުލަތު ް
ހުށަހެޅުމަށްްނިންމާފައިވާްނިންމުމަކީްއެކަށީގެންވާްމުއްދަތުްނުދީްވަކިް ގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްްބީލަމުގެްމުއްދަތުްދީގެންްކަމަށްވާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންް
ފަރާތަކަށްްނުވަތަްފަރާތްތަކަކަށްްމަންފާްހޯދައިދިނުމަށްްނިންމާފައިވާް ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ލަ
ނާްމައްސަ ް
ތްްކަމެއްކަމަށްްބު ް
ނިންމުމެއްްކަމަށްްބެލެވޭނެްޖާގައޮ ް

ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ލްް
ލް ްސާމްޕަލްތައް ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ްކަމަށާއި ްސާމްޕަ ް
ތޭ ްމެޓީރިއަ ް
ށް ްފެ ް
ޑް ްހުށަހަޅާއިރު ްރިކްއަރމަންޓަ ް
ނަމަވެސްް ،ބި ް
ކިް
ހުށަނާޅާ ްފަރާތްތަކުގެ ްއަންދާސީހިސާބު ްބާޠިލުވާނެކަމަށް ްމަޢުލޫމާތު ްކަރުދާހުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުް ،އެއީ ްވަް
ޚާއްޞަ ްމެޓީރިއަލްތަކެއް ްބޭނުންކޮށްގެން ްތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ްތަކެތި ްކަމަށްވުމާއެކުް ،އެ ްމެޓީރިއަލްއަކީ ްރާއްޖެއިންް
އްް
ށް ްލިބެން ްހުންނަ ްމެޓީރިއަލެއް ްކަމަށް ްނުވާނަމަ ްއެތަކެތީގެ ްސާމްޕަލް ްހޯދުމަށް ްއެކަށީގެންވާ ްމުއްދަތެ ް
ޢާންމުކޮ ް
ށްް
ގެ ްކަންތައް ްކުރިޔަ ް
ން ްބީލަންތަކު ް
ން ްމީގެފަހު ް
ދަ ްކަންތައްތަކަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްގެ ް
ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ްފެންނާތީް ،މިފަ ް
ގެންދިޔުމަށްްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

20
ޣާޒީ ްސްކޫލަށް ްް 15ކޮމްޕިއުޓަރްސިސްޓަމް ްގަންނަން ްބޭނުންވެގެންް
ރުް
އެ ްސްކޫލުން ްް 20ޖަނަވަރީ ްް 2020ގައި ްކޮށްފައިވާ ްނަންބަ ް
ގެް
ނާ ްގުޅިގެން ްމަޢުލޫމާތު ްދިނުމު ް
ް (IUL)GZS/2020/05އިޢުލާ ް
ތުް
ބައްދަލުވުމެއް ްބާއްވާފައި ްނުވާކަމަށާއިް ،ދޫކޮށްފައިވާ ްމަޢުލޫމާ ް
ގެް
ޓްްދޭނެްގޮތު ް
އްް(ޕޮއިން ް
ޑްްއިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑެ ް
ކަރުދާހުގައިްބި ް
ލު)
ތަފުސީ ް
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ްބަޔާންކޮށްފައި

ްނުވާއިރު އެ

ްއިޢުލާން

ށްް
ްކުރިއަ ް

އްް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،އިޢުލާނާްގުޅިގެންްހުށަހެޅޭްއަންދާސީްހިސާބުތަ ް
ތުް
ލު)ްއިޢުލާނުގައިވެސް ްއަދި ްއެ ްއިޢުލާނާގުޅޭ ްމަޢުލޫމާ ް
އް ް(ޕޮއިންޓް ްދޭނެގޮތުގެ ްތަފުސީ ް
ނެ ްމިންގަނޑެ ް
އިވެލުއޭޓްކުރާ ް
ނަް
ގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 10.45ވަ ް
ކަރުދާހުގައިވެސް ްބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީް ،އެ ްއިޢުލާން ްބާޠިލުކޮށްް ،ދައުލަތު ް
މާއްދާގެް(ޅ)ްއާއިްް10.46ވަނަްމާއްދާގެް(ށ)ްއާއިް(ނ)ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކަންތައްތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްގެންް،
އިް
ތުްކަރުދާހުގަ ް
ތަްމަޢުލޫމާ ް
ގެްތަފުސީލުް،އިޢުލާނުގައި ްނުވަ ް
ޓްްދޭނެގޮތު ް
އަންދާސީހިސާބުތައް ްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ްޕޮއިން ް

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ށްް
ށްްގެންދިޔުމަށްްޣާޒީްސްކޫލުގައިްދެންނެވުމަ ް
ންްއެތަކެތިްހޯދުމުގެްކަންތައްްކުރިޔަ ް
ންްއިޢުލާންކޮށްގެ ް
ށްް ހިމަނައިގެންްއަލު ް
ގެންގޮސްފައިވާ ްކަމަށާއިް ،އެކިމީހުންނަށް ްއެކިގޮތަށްް ،ވަކިމީހަކަ ް
ލަ
ށްްބުނާްމައްސަ ް
ތްްފަހިވެފައިވާކަމަ ް
ފަހިވާގޮތަށްްމަޢުލޫމާތުްދެވޭނެގޮ ް

ނިންމީއެވެް .
އަދިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1
ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،
މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ވ.ފުލިދޫްއަންހެނުންގެްތަރައްޤީއަށްްމަސައްކަތްކުރާްކޮމިޓީގެްފައިސާް
ބެލެހެއްޓުމުގައި ްވ.ފުލިދޫ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްސީނިއަރް
ފައިނޭންސް

ްއޮފިސަރ

ްކޮރަޕްޝަނަށް

ލަ
ނާްމައްސަ ް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބު ް

ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް

ވާްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މިއީް
މިްޝަކުވާގައި ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް ް،
ސްް
ރީ ްހިންގުމާ ްގުޅުންހުރި ްކަންތައްތަކެއްކަމާއިް ،އެ ްކަންތައްތައް ްސިވިލްސަރވި ް
ގެ ްއިދާރާގެ ްއިދާ ް
ފުލިދޫ ްކައުންސިލް ް
ރުް
ގެ ްނަންބަ ް
ން ްއެ ްކޮމިޝަނު ް
ޅު ްއަޅާފައިވާކަ ް
ންހުރި ްމުވައްޒަފުންނާމެދު ްފިޔަވަ ް
ހު ްކަމާގުޅު ް
ކޮމިޝަނުން ްބެލުމަށްފަ ް
ވި ްލިޔުންތަކުން ްއެނގޭތީއާއިް ،އަދި ްއެއިންް
/2/2020/123އީއާރް 8(ް 188-ޖަނަވަރީ ްް )2020ސިޓީއާއެކު ްފޮނު ް
ގެ ްޢަމަލެއް ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-
އެއްވެސް ްކަމެއްގައި ްކޮރަޕްޝަނު ް
ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީް
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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އެް
ދޫ ްކައުންސިލުން ް ް
މި ްޝަކުވާގައިް ،ވ.ތިނަ ް
ވ.ތިނަދޫ ްކައުންސިލުން ްއެ ްކައުންސިލްގެ ްނައިބުރައީސްގެ ްޢާއިލާގެް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް ް ،
ރުް
ށު ްބަނދަ ް
އެ ްރަ ް
ދަ ްނެތީސް ް ް
ގެ ްހުއް ް
ދާ ްވިއްކުމު ް
ށް ްއިމްޕޯޓު ްމު ް
ގެ ްޢާއިލާގެ ްމެންބަރަކަ ް
މެންބަރަކަށްްއިމްޕޯޓުްމުދާްވިއްކުމުގެްހުއްދަްނެތީސްްއެްރަށުްބަނދަރުް ކައުންސިލްގެ ްނައިބުރައީސް ް
ދޫް
އިވެއެވެް.ވ.ތިނަ ް
ށްްވިއްކުމުގެްހުއްދަދީފައިވާކަމަށްްބުނެފަ ް
ސަރަޙައްދުގައިްއޭނާްއައިސްްވިއްކާްބިމުގައިްތެޔޮްއެތެރެކޮށްްވިއްކުމުގެް ސަރަޙައްދުގައިްއޭނާްއައިސްްވިއްކާްބިމުގައިްތެޔޮްއެތެރެކޮ ް
ހުއްދަްދީފައިްވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ސްް
ށް ްއައި ް
ން ްމަޢުލޫމާތު ްދީފައިވާގޮތުގައި ްކައުންސިލުގެ ްނައިބުރައީސްގެ ްޅިޔަނެއްކަމަށްވާ ްފަރާތަކަ ް
ކައުންސިލު ް
ލިް
ގެްމުއްދަތަށްްކު ް
ންްް10އަހަރު ް
ބުްކުރުމުންްކުރީގެްކައުންސިލު ް
ޑްްކާމިޔާ ް
ންްއެފަރާތްްބި ް
ޑްްއުސޫލު ް
ވިއްކުމަށްޓަކައިްބި ް
ގެް
ރު ްވިޔަފާރި ްކުރުމުގެ ްއިއުތިރާޒެއްނެތްކަމު ް
އުސޫލުން ްބިމެއް ްދޫކޮށްފައިވެއެވެް .އަދިް ،އެފަރާތުން ްއެބިމުގައި ްއިތު ް
އްް
ސިޓީއެއް ްއެފަރާތަށް ްދީފައިވާނެކަމަށާއި ްސަބަބަކީ ްވިޔަފާރި ްހުއްދައަށްއެދި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްހުރިހާ ްލިޔުންތަކެ ް
އިް
ލް ްޓޫރިޒަމް ްފުޅާދާއިރާއެއްގަ ް
ށް ްހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށާއިް ،ވ.ތިނަދޫއަކީ ްލޯކަ ް
އެފަރާތުން ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއަ ް
ޔޮް
ކުރަމުންދާްރަށަކަށްވެފައިް،ގެސްޓްހައުސްއިންްދުއްވާްއުޅަނދުފަހަރަށްްތެޔޮްމުހިއްމުވުމާއިް،ތިނަދޫްތެޔޮބިމުންްތެ ް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

އްް
ހުސްވެގެން ްގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ްދޯނިފަހަރަށް ްތެޔޮ ްނުލިބިގެން ްފުރޭނެގޮތެއް ްނެތިގެން ްއެކަމުގެ ްޝަކުވާތަކެ ް
އިް
ޔޮްނުލިބޭްދަނޑިވަޅެއްްއަތުވެއްޖެްހިނދެއްގަ ް
ންްތެ ް
ވާްސަރަހައްދު ް
ށްްލިބުމާއިް،ތެޔޮްވިއްކުމަށްްދޫކޮށްފައި ް
ކައުންސިލަ ް
އިް
އދިްމަސްވެރިންނަށްދޭްޚިދުމަތެއްގެްގޮތުގަ ް
ރައްޔިތުންނަށްްތެޔޮްލިބޭނެްއިންތިޒާމުްހަމަޖައްސައިދިނުމަށްްކަމަށާއިަ ް،
ގެް
ދޫ ްކައުންސިލް ް
ލިބޭނެ ްއިންތިޒާމު ްހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ްގޮތުންކަމަށް ްވ.ތިނަ ް
ޔޮ ް ް
ސް ްތެ ް
ދަންވަރު ްވަގުތުގައިވެ ް
ރުް
ން ްރަށުގެ ްބައެއް ްފަރާތްތަކުން ްޝަކުވާކުރުމާ ްގުޅިގެން ްމިހާ ް
އިދާރާއިން ްބުނެފައިވެއެވެް .ނަމަވެސްް ،އެކަމާ ްގުޅިގެ ް
ންް
ގެްއިދާރާއި ް
ދޫްކައުންސިލް ް
ންްއިލްޔާސް ްއިބްރާހީމްްހުއްޓާލާފައިވާކަމަށްވެސްްވ.ތިނަ ް
އެތަނުގައި ްތެލާއި ްފެންްވިއްކު ް
މަޢުލޫމާތުްދީފައިވެއެވެް ް.
ް
ށް ްބިމެއްް
ނާ ްޚިލާފަ ް
ސް ްޕްލޭ ް
ން ްބޭނުންވިޔަސްް ،ރަށުގެ ްލޭންޑް ްޔޫ ް
އެހެންކަމުންް ،ޢާންމުންނަށް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްދޭ ް
ވާްބިމެއްގައިްއެހެންްވިޔަފާރިއެއްްކުރުމަށްްހުއްދަްދޭނަމަް،
ކިްވިޔަފާރިއެއްްކުރުމަށްްދޫކުރެވިފައި ް
ދޫކުރާނަމަްނުވަތަްވަ ް
އްް
އެކަމެއް ްކުރުމުގެ ްކުރީން ްމޯލްޑިވްސް ްލޭންޑް ްއެންޑް ްސާރވޭ ްއޮތޯރިޓީގެ ްލަފާ ްހޯދައިގެންް ،ކަމާބެހޭ ްހުއްދަތަ ް
ދޫކުރުމަށްްވ.ތިނަދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެް .
އަދިްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1
ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،
މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް.
23
ވ.ތިނަދޫ ްބަނދަރު ްސަރަޙައްދުގެ ްހުޅަނގުން ްއޮތް ްބިމެއްގައި ްް10
އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްތެޔޮްވިއްކުމުގެްހުއްދަްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުގެް
ތެރެއިން ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބު ްކުރެވުނު ްކައުންސިލުން ްމީހަކަށްް
ދީފައިވަނިކޮށްް ،އިޢުލާނު ްކުރުމަކާނުލައި ްހަމަ ްއެ ްބިމުގައި ްތެޔޮް

ގެް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،މިްޝަކުވާގައިް،ވ.ތިނަދޫްބަނދަރުްސަރަޙައްދު ް
ންް
ހުޅަނގުން ްއޮތް ްބިމެއްގައި ްް 10އަހަރު ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށް ްތެޔޮ ްވިއްކުމުގެ ްހުއްދަ ްލާމަރުކަޒީ ްޤާނޫނުގެ ްތެރެއި ް
ޔޮް
ށްްއިޢުލާނުްކުރުމަކާނުލައިްހަމަްއެްބިމުގައިްތެ ް
ށްްދީފައިވަނިކޮ ް
ންސިލުންްމީހަކަ ް
ފުރަތަމަްއިންތިޚާބުްކުރެވުނުްކައު ް
ނަ ްއަހަރު ްވަކިްފަރާތަކަށްްދީފައިވާކަމަށް ްބުނެފައިވީނަމަވެސްް،
ގެ ްހުއްދަ ްތިނަދޫ ްކައުންސިލުން ްް 2018ވަ ް
ވިއްކުމު ް
ށްް
ރުްދުވަހަ ް
ށްްް10އަހަ ް
ގެްވިޔަފާރިކުރުމަ ް
ންްއޮތްްބިމެއްްއެްފަރާތަށްްތެލު ް
ގެްހުޅަނގު ް
ދޫްބަނދަރުްސަރަހައްދު ް
ވ.ތިނަ ް
ވެް.
ޑް ްކާމިޔާބުކުރުމާ ްގުޅިގެންނެ ް
ދޫކޮށްފައިވަނީ ްވ.ތިނަދޫ ްކައުންސިލުގެ ްއިދާރާއިން ްއިޢުލާނުކޮށްގެންް ،އެފަރާތުން ްބި ް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ންް
ށްްދިނުމާއިްއެހެންްފަރާތެއްްމެނޭޖްކޮށްގެ ް
ވިއްކުމުގެ ްހުއްދަ ްތިނަދޫ ްކައުންސިލުން ްް 2018ވަނަ ްއަހަރު ްވަކިް އަދިް،އެްފަރާތުންްއެތަނުގައިްތެޔޮްވިއްކުމަށްްއެހެންްފަރާތަކަށްްކުއްޔަ ް
ފަރާތަކަށްްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ންް
ގެ ްދަށު ް
އެތަން ްހިންގަން ްދިނުންް ،އެ ްފަރާތާ ްވ.ތިނަދޫ ްކައުންސިލުގެ ްއިދާރާއާ ްދެމެދު ްވެފައިވާ ްއެއްބަސްވުމު ް
މަނާކޮށްފައިނުވާކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެް .
ް ް
ންް
ންްހިންގަ ް
ރާްފަރާތަށްްކުއްޔަށްްނުވަތަްއެތަ ް
އެހެންކަމުންް،އެފަރާތުންްއެބިމުގައިްމިހާރުްތެޔޮވިއްކުމުގެްމަސައްކަތްކު ް
ށްް
ދޫ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއާ ްދެމެދު ްވެފައިވާ ްއެއްބަސްވުން ްބާޠިލްވާނެ ްކަމެއްކަމަކަ ް
ދިންދިނުމަކީ ްއެފަރާތާ ްވ.ތިނަ ް
ށްް
ރާ ްފަރާތަ ް
ދަ ްއެބިމުގައި ްމިހާރު ްތެޔޮވިއްކުމުގެ ްމަސައްކަތްކު ް
ޔޮ ްވިއްކުމުގެ ްހުއް ް
ނުބެލެވެއެވެް .އަދިް ،އެބިމުގައި ްތެ ް
ދަް
ވާ ްހުއް ް
ށް ްއެ ްބިމުގައި ްތެޔޮވިއްކުމަށް ްދޫކުރެވިފައި ް
ން ްދީފައިވަނީ ްއެ ްފަރާތަ ް
ވ.ތިނަދޫ ްކައުންސިލުގެ ްއިދާރާއި ް
ތީް
ގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންވާކަމަށް ްނުފެންނާ ް
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެް .އެހެންކަމުންް ،މި ްމައްސަލައިގައި ްކޮރަޕްޝަން ް
ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްމިމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،
މިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ރާް
ށ.ބިލެތްފަހީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއެރަށުްއިޖުތިމާޢީްސަރަޙައްދާއިް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،އެބިމުގައިްމިހާރުްތެޔޮވިއްކުމުގެްމަސައްކަތްކު ް
ށް ްމިމައްސަލާގައި ްކަން ްހިނގާފައިވާގޮތް ްބެލިބެލުމުން ްމިމައްސަލާގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްހިނގާފައިވާް
ކުނިކޮށިްބެލެހެއްޓުމުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށްްއިޢުލާނުކުރުމަކާްނުލައިް ް03ފަރާތަ ް
ލަ
ގެްމަސައްކަތްްކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަ ް
މުވައްޒަފުންްނެގުމު ް

ކަމަށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްް
ކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ށިް
މިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމެވީް،ށ.ބިލެތްފަހީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއިން ްއެރަށުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްސަރަހައްދާއި ްކުނިކޮ ް
އިް
ކާްނުލަ ް
ބެލެހެއްޓުމަށްްް3މުވައްޒަފުންްނެގުމުގައިްއެހެންްފަހަރުތަކާްޚިލާފަށްްޢާއްމުކޮށްްފެންނާނެހެންްއިޢުލާންކުރުމަ ް
ށްްޝަކުވާ ްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނެފައިވީނަމަވެސް ްށ.ބިލެތްފަހީްކުނިއަޅާް
ތްްކުރަމުންދާކަމަ ް
މީހުން ްހޮވުމަށް ްމަސައްކަ ް
ރުް
ރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްް3މީހުންްބޭނުންވެގެންްބިލެތްފަހީްކައުންސިލްގެްނަންބަ ް
ސަރަހައްދުްބެލެހެއްޓުމަށްްް1އަހަ ް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ލ.އިސްދޫްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެްޑްރައިވަރގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އިް
ދުތަކާ ް
ޢީ ްސަރަހައް ް
/77/2019އޭް 31(ް 276-ޑިސެންބަރު ްް)2019އިޢުލާން ްކޮށްފައިވާކަމާއި ްމަގުތަކާއި ްއިޖުތިމާ ް
ންް
ބަނދަރު ްސަރަހައްދު ްކުނިކަހާ ްސާފުކޮށް ްބެލެހެއްޓުމަށް ްް 1އަހަރުދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށް ްް 8އަންހެނުން ްބޭނުންވެގެ ް
ހީް
ރުްް)2019އިޢުލާންްކޮށްފައިވާކަންްބިލެތްފަ ް
ހީްކައުންސިލްގެްނަންބަރުް/76/2019އޭް31(ް276-ޑިސެންބަ ް
ބިލެތްފަ ް
ކައުންސިލުން ްފޮނުވިްލިޔުންތަކުންްއެނގޭތީއާއި ްމިއީ ްސިވިލް ްސަރވިސްގައި ްނުހިމެނޭ ްވަގުތީްވަޒީފާއެއްކަމާއިް3ް ،
ންް
ރިްއިޢުލާނާގުޅިގެ ް
ންްބޭނުންވެގެންްކު ް
ންްކުރިްއިޢުލާނާގުޅިގެންްް4ފިރިހެނުންްއަދިްް8އަންހެނު ް
ންްބޭނުންވެގެ ް
ފިރިހެނު ް
އެް
ން ްއެނގޭނީ ް ް
ށް ްކުރިމަތިލާ ް
ން ްއެނގޭތީް ،މިފަރާތްތަކުން ްވަޒީފާއަ ް
ން ްލިޔުންތަކު ް
ން ްކުރިމަތިލައިފައިވާކަ ް
ް 8އަންހެނު ް
އިޢުލާންތައްްޢާއްމުކުރުމުންކަމަށްްބުރަވެވޭތީއެވެ.

ކޮށްފައިވާ

ްއިޢުލާނާ

ްގުޅިގެން

ްވަކި

ްފަރާތަކަށް

ްވަޒީފާް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ްއިންޓަރވިއުއިން ްތަފާތު ްބޮޑުކޮށް ްއެް
ސްްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
ފަރާތަށް މާކް ް

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މިމައްސަލާގައި ްކަން ްހިނގާފައިވާގޮތްް
ބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންް
މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
މިްޝަކުވާއާްގުޅިގެންްއިވެލުއޭޝަންްމަރުޙަލާގައިްހޯދިްލިޔުންތަކުންނާއިްމަޢުލޫމާތަށްްބަލާއިރުް،ލ.އިސްދޫްޞިއްޙީް
މަރުކަޒުގެ ްޑްރައިވަރގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހޯދުމަށްްލ.ގަން ްރީޖަނަލް ްހޮސްޕިޓަލްގެްނަންބަރުްް(A)A-2019/09
(ް 25އޮގަސްޓު ްް )2019ޢިއުލާނާ ްގުޅިގެން ްް 15ފަރާތެއް ްކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ،އެ ްމަޤާމަށް ްއަސާސީ ްޝަރުޠުް
ހަމަވާްް 8ފަރާތެއްްއިންޓަރވިއުއަށްްޙާޟިރުވެފައިވެއެވެް ް.ކޮންމެވެސްްފަރާތަކަށް ްތަޢުލީމީްފެންވަރަށްްއެއްވެސްް
މާކްސްއެއްްލިބިފައިނުވާއިރު ،ވަޒީފާއާްގުޅޭްމަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާއަށްްް6.07މާކްސްްލިބިފައިވެއެވެް.އިންޓަރވިއަށްް
ންް
ޙާޟިރުވި ްް 8ބައިވެރިންގެ ްތެރެއިންް ،އިންޓަރވިއުއަށް ްއެންމެ ްމަތިން ްމާކްސް ްލިބިފައިވަނީ ްމި ްފަރާތަށްކަ ް
ފާހަގަކުރެވެއެވެް.އިންޓަރވިއުގެްް3ޕެނަލިސްޓުގެްތެރެއިންްޕެނަލިސްޓްްް3ކޮންމެވެސްްފަރާތަކުންް،އިންޓަރވިއުގައިް
ބައިވެރިވިްއެހެންްފަރާތްތަކަށްްް50އާއިްް70އާްދެމެދުންްމާކްސްްދީފައިވާއިރުް،އެފަރާތްތަކަށްްދީފައިވާްމާކްސްއާް
އަޅާބަލާއިރުްއާދަޔާްޚިލާފަށްްމަތީްމާކްސްއެއްް(ް98މާކްސް)ްއެފަރާތަށްްދީފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެް.އެހެންކަމުންް،
އެފަރާތާްއެްް8ފަރާތުގެްތެރެއިންްތަޢުލީމީްފެންވަރަށްްއެންމެްމަތީްމާކްސްގެްގޮތުގައިްް2.94އަދިްވަޒީފާއާްގުޅޭް
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ރު
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ޞާ
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މަސައްކަތުގެ ްތަޖުރިބާއަށް ްއެންމެ ްމަތީ ްމާކްސްގެ ްގޮތުގައި ްް 9.24ހޯދާފައިވާ ްފަރާތުގެ ްޖުމުލަ ްމާކްސްގެް
އިންސައްތައިގެްތަފާތަކީްް0.93ޕޮއިންޓުކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެް ް.
ް 21ފެބުރުވަރީ ްް 2020ގައި ްލ.އިސްދޫ ްޞިއްޙީ ްމަރުކަޒުގެ ްޑްރައިވަރގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހަމަޖައްސާފައިވޭތޯް
ކު ްހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް ްބުނެފައިވެއެވެް.
ބެލުމަށް ްފޯނުން ްގުޅައި ްމަޢުލޫމާތު ްސާފުކުރުމުންް ،އެ ްމަޤާމަށް ްމީހަ ް
"ސިވިލްްސަރވިސަސްގެްވަޒީފާތަކަށްްމީހުންްހޯދުމާއިްޢައްޔަނުކުރުމުގެްއުޞޫލުތަކާއިްމިންގަނޑުތައްް(ފުރަތަމަް
އިޞްލާޙު)ްގެްް11ވަނަްނަންބަރުގެް(ރ)"ްގައިް،އިޢުލާނުގެްމުއްދަތުްހަމަވާތާްް30ދުވަހުގެްތެރޭގައިްޕްރޮސެސްް
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުް ،ވަޒީފާ ްހަމަޖައްސަން ްކޮމިޝަނަށް ްހުށަހަޅަންވާނެ ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް .އެގޮތަށްް
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަް ،ވަޒީފާ ްހަމަޖައްސަން ްހުށަހަޅާއިރު ްް 30ދުވަހަށްވުރެ ްގިނަ ްދުވަސްވި ްސަބަބު ްބަޔާންކޮށްް
ސިވިލްްސަރވިސަސްްކޮމިޝަނަށްްރިޕޯޓެއްްހުށަހަޅަންޖެހޭނެްކަމަށާއިްވަޒީފާްހަމަޖައްސަނީްއެްރިޕޯޓަށްްބެލުމަށްް
ފަހުގައިކަމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުންް،އެފަރާތަށްްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެްޑްރައިވަރގެްމަޤާމުްދިނުމަށްްނިންމާފައިވަނީްއިންޓަރވިއުއިންްއެހެންް
ފަރާތްތަކަށްވުރެްމަތިންްމާކްސްދީް،ވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުންކަމަށްްބެލެވޭތީް ،އެްއިޢުލާނާް
ށްްމީހަކުްހޮވާނަމަް"ސިވިލްްސަރވިސަސްގެްވަޒީފާތަކަށްް
ގުޅިގެންްލ.އިސްދޫްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެްޑްރައިވަރގެްމަޤާމަ ް
މީހުން ްހޯދުމާއި ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ ްއުޞޫލުތަކާއި ްމިންގަނޑުތައް ް(ފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙު)"ގެ ްް 9.1ގައި ްސިވިލްް
ސަރވިސްގެ ްމަގާމްތަކަށް ްމީހުން ްހޮވުމަށް ްއިންޓަރވިއު ްޕެނަލް ްއެކުލަވާލުމުގައިް ،މަދުވެގެން ްް 3ފަރާތެއްް
ހިމަނަންވާނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާތީް،އެފަރާތަށްްއާދަޔާްޚިލާފުްބޮޑުްމާކުހެއްްއިންޓަވިއުްއިންްދިންްފަރާތްްނުހިމަނައިް
އް ްއެކުލަވާލައިް،ކުރިމަތިލިްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއަސާސީްޝަރުޠުތައްްފުރިހަމަވާްފަރާތްތަކާް
އިންޓަރވިއުްޕެނަލެ ް
ށްްނިންމީއެވެ.
އަލުންްއިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހުްމީހަކުްހޮވުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުގައިްދެންނެވުމަ ް
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ޢިމާރާތްތަކުގެ ްސެކިއުރިޓީ ްބަލަހައްޓައިދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމުގައިް ބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
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ޅ.ނައިފަރު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއިން ްކޮރަޕްޝަނަށް ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
ލަ
ނާްމައްސަ ް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބު ް

މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ވާ ްބައެއްް
ގެ ްއިދާރާއާއި ްއެ ްއިދާރާގެ ްބެލުމުގެ ްދަށުގައި ް
މިގޮތަށް ްމިމައްސަލަ ްނިންމެވީް ،ޅ.ނައިފަރު ްކައުންސިލް ް
ނާް
ރުްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްކޮށްފައިވާްއިޢުލާ ް
ޓީްބަލަހައްޓައިދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްނައިފަ ް
ޢިމާރާތްތަކުގެްސެކިއުރި ް
ގުޅިގެން ްބިޑް ްހުށަހެޅި ްް 4ފަރާތުގެ ްތެރެއިން ްއަމިއްލަ ްނަމުގައި ްބިޑް ްހުށަހެޅި ްފަރާތުގެ ްބިޑް ްބާޠިލުކޮށް ްއަނެއް ްް3
ނީް
ފަރާތުގެ ްބިޑް ްއިވެލުއޭޓް ްކުރުމަށްފަހު ްއޭގެތެރެއިން ްް 2ފަރާތުގެ ްބިޑް ްބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ްމި ްބިޑަށް ްކުރިމަތިލެވޭ ް
ތުް
ށް ްއެކަނި ްކަމުގައި ްމަޢުލޫމާ ް
ވާ ްފަރާތްތަކަ ް
ކް ްމިނިސްޓްރީގައި ްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ް
އެސް.އެމް.އީގެ ްގޮތުގައި ްއިކޮނޮމި ް
ކްް
ނަ ްނަންބަރުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކުް ،އެ ްް 2ފަރާތަކީ ްއެސް.އެމް.އީގެ ްގޮތުގައި ްއިކޮނޮމި ް
ކަރުދާހުގެ ްް 23.3ވަ ް
ންް
ގެ ްނިންމުމުން ްއެނގެ ް
ން ްބިޑް ްއިވެލުއޭޝަން ްކޮމިޓީ ް
ށް ްނުވާތީކަ ް
ވާ ްފަރާތްތަކަކަ ް
އި ްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ް
މިނިސްޓްރީގަ ް
ޑްް
ނީ ްދައުލަތުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދާއި ްބި ް
އޮންނާތީ ްއެ ްބިޑްތައް ްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ްބިޑްތައް ްބާޠިލުކޮށްފައިވަ ް
އްް
ން ްބުނިނަމަވެސްް ،ބިޑްތަ ް
ވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތު ް
ހުށަހެޅުމަށް ްކުރި ްއިޢުލާނާއި ްމަޢުލޫމާތުކަރުދާހާ ްޚިލާފަށްކަމަށް ްޝަކު ް
ޑް ްބާޠިލުކުރުމަކީ ްމައްސަލައެއް ްކަމަކަށް ްމިް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ްޝަރުޠު ްހަމަނުވާކަމަށް ްފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ްބި ް
ކޮމިޝަނަށްްނުފެންނާތީއެވެ.

27

ް2020ވަނަްއަހަރުްޅ.ނައިފަރުްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްސެކިއުރިޓީް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މިމައްސަލާގައި ްކަން ްހިނގާފައިވާގޮތްް
ބަލަހައްޓާނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމުގައި ްނައިފަރު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއިންް ބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
ލަ
ކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަ ް

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ގެް
ޢެފަރާތު ް
މިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމެވީް،އަމިއްލަްފަރާތަކުންްހުށަހެޅިްދެްއެސްޓިމޭޓްގެްތެރެއިންްބާޠިލުކޮށްފައިވަނީް ް
ގެް
ޓްްހުށަހަޅާފައިވަނީްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާްވިޔަފާރިއެއް ް
އަމިއްލަްނަމުގައިްހުށަހެޅިްއެސްޓިމޭޓްްކަމަށާއިްއެްއެސްޓިމޭ ް
ބުނެފައިވާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް18/2014ވިޔަފާރިްރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެްޤާނޫނު)ް
ނަމުގައިްނޫންކަމަށްްއެފަރާތުންް ް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ން ްވިޔަފާރިއެއްް
ރުް(ް 19/2014އަމިއްލަ ްފަރުދުންގެ ްވިޔަފާރީގެ ްޤާނޫނު)ްގެ ްދަށު ް
ނު ްނަންބަ ް
ގެ ްދަށުން ްނުވަތަ ްޤާނޫ ް
އިް
ނާްޚިލާފުްކަމެއްކަމަށްވެފައިް،ބީލަމުގަ ް
ދަްމަސައްކަތެއްްކުރުމަކީްޤާނޫ ް
ރަޖިސްޓަރީްނުކުރާްފަރާތެއްގެްނަމުގައިްމިފަ ް
ންް
ވާ ްގޮތުގެމަތި ް
ގެ ްޤާނޫނު) ްގައި ް
ރި ްރަޖިސްޓަރީކުރުމު ް
ރު ް(ް 18/2014ވިޔަފާ ް
ނީ ްޤާނޫނު ްނަންބަ ް
ބައިވެރިވެވޭ ް
އިް
ތު ްކަރުދާހުގެ ްް 23.2ވަނަ ްނަންބަރުގަ ް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ްހިންގާ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްއެކަނިކަމުގައި ްމަޢުލޫމާ ް
ބަޔާންކޮށްފައިްއޮތަތީއެވެ.

28
މޯލްޑިވްސް ްޕެންޝަން ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްއޮފީހުގެ ްޗީފްް
އެގްޒެކެޓިވްްއޮފިސަރގެްމަޤާމުްހުސްވުމާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުް
ނާް
ހޮވުމުގައިްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްްބު ް
މައްސަލަ

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ް،މޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންް
އޮފީހުގެ ްޗީފް ްއެގްޒެކެޓިވް ްއޮފިސަރގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހޯދުމަށް ްކުރެވުނު ްދެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްވަރަށް ްގިނަް
ފަރާތްތަކެއްްކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސްް،އެޕްލިކޭޝަންްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއެއްވެސްްފަރާތެއްްނުނެގުމަށްް
ނިންމާފައިވަނީްއެކަށީގެންވާްސަބަބުތަކުގެްމައްޗަށްްބިނާކޮށްކަމަށްްބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީް
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ނަމަވެސްް،މިްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްކޮންސަލްޓަންޓަކުްހަޔަރކޮށްގެންްކުރެވުނުްމަސައްކަތުންވެސްް،އެކަށީގެންވާް
ފަރާތެއް ްލިބިފައިނުވަނީ ްއިޢުލާނުގައި ްމުސާރައާއި ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްރޭންޖެއް ްކަނޑައަޅާފައި ްނުވުމުންް ،ބައެއްް
ފަރާތްތަކުންްއެޕްލިކޭޝަންްއަނބުރާްގެންގޮސްފައިވާތީކަންްފާހަގަކުރެވުމުގެްއިތުރުން ،އިޢުލާނުގައިްބުނާ ްސީނިއަރް
މެނޭޖްމަންޓް ްތަޖުރިބާ ްމާނަކުރުމުގައި ްމޯލްޑިވްސް ްޕެންޝަން ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްއޮފީހުން ްގެންގުޅޭ ްހަމަތައްް
އިޢުލާނުގައިްބުނެފައިްނެތުމުންްޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވަނީްމަޤާމަށްްއެންމެްއެކަށީގެންވާްފަރާތްތައްްނޫންކަންްއެްއޮފީހުގެް
ބޯޑުގެ ްޔައުމިއްޔާތަކުން ްއެނގެން ްއޮތުމުންް ،ތިންވަނަ ްއިޢުލާނަކަށް ްދާނަމަ ްޝަރުޠުތައް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްބަދަލުގައިް
ޓީއޯއާރުގައި ްޝަރުޠުތައް ްތަފުސީލުކޮށް ްބަޔާންކުރަން ްމި ްކޮމިޝަނަށް ްފެންނަ ްކަމަށް ްމޯލްޑިވްސް ްޕެންޝަންް
ންްއޮފީހުގައިްދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ް

29
މޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްސީސީޓީވީްކެމެރާތަކުގެްރެކޯޑިންގް
ސްޓޯރޭޖް ްއިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ SAN Storage Solution

25

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރު ް ،މިމައްސަލާގައި ްކަން ްހިނގާފައިވާގޮތްް
ބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްއެ ްއިދާރާއިން ް( ް2019އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
ސެޕްޓެމްބަރްް16ގައިްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެންމެްބޮޑުްއަގުް މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް ،މިމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
ހުށަހެޅިްފަރާތަށްްބިޑުްއެވޯޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއިްމިއީްވަކިްފަރާތަކަށްް މިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމާފައިވަނީް،މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިް،މޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްސީސީޓީވީް
އްް
ނާޖާއިޒުްމަންފާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްހިންގާފައިވާްކޮރަޕްޝަންގެްޢަމަލެއްް ކެމެރާތަކުގެްރެކޯޑިންގްސްޓޯރޭޖްްއިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާްްSAN Storage Solutionސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެ ް
ކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

ނާ ްގުޅިގެން ްއެންމެ ްބޮޑުއަގު ްހުށަހެޅިް
ހޯދުމަށް ްއެ ްއިދާރާއިން ްް 2019ސެޕްޓެންބަރު ްް 16ގައި ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާ ް
ފަރާތަށް ްބިޑު ްއެވޯޑުކޮށްފައިވާ ްކަމަށާއި ްމިއީ ްވަކި ްފަރާތަކަށް ްނާޖާއިޒު ްމަންފާއެއް ްހޯދައިދިނުމަށް ްހިންގާފައިވާް
ކޮރަޕްޝަންގެްޢަމަލެއްްކަމަށްްބުނިނަމަވެސްް،މޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަންދާސީހިސާބުް
ހުށަހެޅި ްތިން ްފަރާތުގެ ްތެރެއިންް ،ދެ ްފަރާތުގެ ްބިޑް ްޓެކްނިކަލް ްއިވެލުއޭޝަންއިން ްފެއިލްވެފައިވާތީއާއިް ،ބިޑްް
އެވޯރޑްކުރެވުނު ްފަރާތަކީ ްއެންމެ ްއަގުބޮޑު ްފަރާތްކަމަށްވީނަމަވެސްް ،އިޢުލާނު ްބާޠިލްކޮށް ްއަލުން ްބިޑަށްް
ހުޅުވާލަންޖެހޭފަދަްޙާލަތެއްްނެތުމުންް،މިްމައްސަލައިގައިްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްސާބިތުވާވަރަށްްހެކިލިބިފައިނުވާތީއެވެ.
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ޅޭ.
މާްގު ް
ށްްދޫކުރު ް
ގަްކުއްޔަ ް
ންްޖާ ް
ޖްްހަދަ ް
ދިްލައުން ް
ންްއަ ް
ންްއޮފީސްް،އޮޕަރޭޝަ ް
ންްޓަރމިނަލު ް
ސީްޕްލޭ ް
އުް ް
އަ ް

ލުކުރުމަށް ްއެ ްކުންފުނިންް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްލަފާފުޅަކަށް ްއެދިް
ސީޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްހިންގުން ްޙަވާ ް
ނިންމާފައިވަނީ ްދައުލަތަށް ްގެއްލުންވާގޮތަށްް ،ޚާއްޞަކޮށް ްދައުލަތުގެް ފޮނުވާފައިވާ ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްނަންބަރު ް ް ް ްް 24(ް 116-K2/1/2019/14ޑިސެންބަރު ްް )2019ސިޓީގައިް،
ް 100އިންސައްތަ ްހިއްސާ ްއޮންނަ ްއައިލެންޑް ްއޭވިއޭޝަންް އޮފީސް ްއަދި ްއޮޕަރޭޝަންތަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށް ް(ް $10.35ދިހަް
ސަރވިސަސް ްލިމިޓެޑަށް ްބޮޑު ްގެއްލުމެއް ްލިބޭގޮތަށް ްކަމަށާއިް ،މިއީް ޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް)ގެްރޭޓަކީް2017ް،އަދިްް2018ވަނަްއަހަރުންްފެށިގެންް
އި،
ނުފޫޒުގަދަްބައެއްްފަރާތްތަކަކަށްްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއް ްހޯދައިދިނުމަށް ް،މިއަދާްހަމަޔަށްްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްހުސްްބިންްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްރޭޓްކަމަށްވެފަ ް
ދައުލަތަށް ްފައިދާވާން ްއޮތް ްކަމެއްގައި ްއެ ްފައިދާ ްނުލިބޭނެ ްގޮތަށްް (ް$55,500,000.00ފަންސާސްފަސްްމިލިއަންްފަސްްސަތޭކަްހާސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްޚަރަދުކޮށްގެންް
ކުރަންްއުޅޭްކަމެއްްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްބައިނަލްއަޤްވާމީްފެންވަރުގައިްހަދާްއައުްޢިމާރާތަކުންްް2020ވަނަްއަހަރުންްފެށިގެންްކުރިއަށްް
އޮތްްް03އަހަރުްދުވަހަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދިނުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްް(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްް
ޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް)ގެްރޭޓަކީް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލްގެްއެކިއެކިް
ބިލްޑިންގތަކުންްއޮފީސްްހަދަންް ް 2018ވަނަްއަހަރަށްފަހުްގިނަްފަރާތްތަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއެވަރެޖްް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ރޭޓްކަމަށްވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް(ް$48.70ސާޅީސްްއަށްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްހަތްދިހަްސެންޓްސް)ގެް
ރޭޓާްއަޅައިކިޔާއިރުްވަރަށްްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްވާތީް،އެްރޭޓުގައިްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފިނަމަްއެއީްޤާނޫނުްނަންބަރުް
ންް
(ް2/2000ކޮރަޕްޝަންްހުއްޓުވުމާއިްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު)ގެްް13ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެްދަށުންްބަޔާންކުރާްފަދައި ް
ދައުލަތަށް ްލިބެން ްއޮތް ްފައިދާއެއް ްނުލިބޭގޮތަށް ްނުވަތަ ްލިބެން ްއޮތް ްފައިދާއަށް ްއެއްވެސް ްއުނިކަމެއް ްލިބޭގޮތަށްް
ޢަމަލުކުރުން ްކަމުގައިވާނެތީް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްޢިމާރާތްކުރި ްއައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލުން ްއޮފީސް ްއަދިް
އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޭންވާނީް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްފައިދާ ްވާނެހެންް ،އަދި ްދަޢުލަތުގެ ްޚަރަދުންް
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާްދަޢުލަތުގެްމުދަލެއްކަމަށްވާްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްހަމަްއަގުްދަޢުލަތަށްްލިބޭނެހެންްމާކެޓްް
ރޭޓުގައިްކަމަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެް.
ންްލައުންޖްްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމާްގުޅޭ.
ް.2އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލު ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް
ލައުންޖްްހަދަންްމިހާރުްކުއްޔަށްްދޭންްހުށަހަޅާފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްް
ޑޮލަރާއި ްތިރީސް ްފަސް ްސެންޓްސް)ގެ ްރޭޓުން ްކުއްޔަށް ްދީފިނަމަް ،އެންމެ ްބޮޑު ްއަގުގައި ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
ރިސޯޓަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް(ް$314.57ތިންސަތޭކަްސާދަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްް
ޑޮލަރާއިްފަންސާސްފަސްްސެންޓް)ގެްރޭޓުންްބަލައިފިނަމަް،އަހަރަކުް(ް$55,062,603.12ފަންސާސްފަސްްމިލިއަންް
ފަސްދޮޅަސްދެްހާސްްހަސަތޭކަްތިންްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްބާރަްސެންޓްސް) ،އަދިްއެންމެްކުޑަްއަގުގައިް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްރިސޯޓަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް(ް$174.92އެއްސަތޭކަްހަތްދިހަް
ހަތަރު ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްނުވަދިހަ ްދެ ްސެންޓްސް)ގެ ްރޭޓުން ްބަލައިފިނަމަް ،އަހަރަކުް
(ް$29,786,511.72ނަވާވީސްްމިލިއަންްހަތްސަތޭކަްއަށްޑިހަްހަހާސްްފަސްސަތޭކަްއެގާރަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްް
ޑޮލަރާއިްހަތްދިހަދެްސެންޓްސް)ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްގެއްލޭނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއިް ،
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"މޯލްޑިވްސް ްއެއަރޕޯޓްސް ްކޮމްޕެނީ ްލިމިޓެޑް ް(އެމް.އޭ.ސީ.އެލް)ގެ ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްކުއްޔަށް ްދިނުމާ ްގުޅޭް
ޚާއްޞަްއޮޑިޓްްރިޕޯޓް"ްމިނަމުގައިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްތައްޔާރުކޮށްފައިވާްރިޕޯޓުގައިް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
އެންމެްފަހުންްބިޑްްއުޞޫލުންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލްްސަރަޙައްދުންްލައުންޖްތައްްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްް
ދޫކޮށްފައިވާ ްއެވަރެޖް ްއަގަކީ ް(ް $252.00ދުއިސައްތަ ްފަންސާސް ްދެ ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރު) ްކަމަށާއިް،
ލައުންޖްްހިންގުމަށްްއަކަމީޓަރަކަށްް(ް$176.00ސަތޭކަްހަތްދިހަްހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްއާއިްް$240.00
(ދުއިސައްތަްސާޅީސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްއާްދެމެދުގެްއަގުތަކުގައިްމިހާރުވެސްްރިޒޯޓްތަކަށްްސީްޕްލޭންް
އޮޕަރޭޓަރުންްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދިްބައެއްްއޮޕަރޭޓަރުންްއެއަށްވުރެްވެސްްބޮޑެތިްއަގުތަކުގައިްލައުންޖްް
ހިންގުމަށްްރިޒޯޓްތަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާކަމަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިް ،
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުގައިްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޝަންްހިންގާްސަރަޙައްދުންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްރޭޓުގައިް
ވޭނެކަމަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްމަޢުލޫމާތުްދިންކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،އައިލެންޑްްއޭވިއޭޝަންް
ޖާގަްދޫނުކުރެ ް
ސަރވިސަސްއިންްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްގައިްޤާއިމްކޮށްފައިވާްމޯލްޑިވިއަންގެްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއިންް
ް2018އާއިްް2019ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިް،އެކިއެކިްރިޒޯޓްތަކަށްްލައުންޖްްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވަނީް
ޓެކްސްއާ ްނުލައިް ،އަކަމީޓަރަކަށް ް(ް $190.36އެއްސަތޭކަ ްނުވަދިހަ ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްތިރީސްހަް
ސެންޓްސް)ްއާއިް(ް $209.75ދުއިސައްތަްނުވަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްހަތްދިހަްފަސްްސެންޓްސް)ްއާް
ދެމެދުގެ ްއަގުގައިކަމާއިް ،ވެލާނާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރޕޯޓުގައި ްދޭ ްސީ ްޕްލޭންގެ ްޚިދުމަތަކީ ްފަތުރުވެރިންނަށްް
ބިނާކޮށްފައިވާްޚިދުމަތަކަށްްވެފައި ،ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއަށާއިް،ސީްޕްލޭންްލައުންޖްތަކަށްްއާންމުކޮށްްއައިސްގޮސްް
ނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލުންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްރޭޓުގައިް،ނުވަތަްއެއާް
ހަދާނީްފަތުރުވެރިންކަމުގައިވާއިރު ،އިންޓަރ ް
ގާތްކުރާްރޭޓެއްގައިްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރެވޭނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއިް ،
ރިޒޯޓްތަކުން ްލައުންޖްްހޯދުމަށް ްއޮންނަ ްޑިމާންޑް ްވަރަށް ްބޮޑުކަމަށާއިް،އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްގައި ްލައުންޖްް
ހެދުމުގެްޖާގަްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްސީދާްރިޒޯޓްތަކަށްްކުއްޔަށްްދިނުމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްވަރަށްްފަސޭހައިންް
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ކުރެވިދާނެކަމެއްްކަމަށާއިް،އެއްވެސްްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރަކަށްްއެހާްބޮޑުްޖާގަްދިނުމަކީްރަނގަޅުްގޮތެއްކަމަކަށްް
ލއިންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްބޮޑުްއަގުގައިްދޫކުރާްޖާގަް،އެްފަރާތްތަކުންް
ނުދެކޭކަމަށާއިް،އެއީްއެމް.އޭ.ސީ.އެ ް
ދެން ްރިޒޯޓްތަކަށް ްއެއަށް ްވުރެ ްމާ ްބޮޑު ްއަގުގައި ްދިނުމުންް ،އެކަމުން ްގެއްލުން ްވާނީ ްއިންޑަސްޓްރީއަށްކަމަށާއި،
ރިޒޯޓްތަކުގެްޑިމާންޑްތަކަށްްބަލާފައިް(ް 10%-20%ދިހަްއިންސައްތައާއިްވިހިްއިންސައްތައާްދެމެދުގެ)ްޢަދަދަކަށްް
އަގުްއިތުރުކޮށްގެންްދޭންވެސްްވަރތްވާނެކަމަށާއިް،މިހާރުްދޭންްއުޅޭްގޮތަށްްއަކަމީޓަރެއްް(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްް
ސް ްސެންޓްސް)ގެ ްރޭޓުން ްދޭން ްނިންމައިފިނަމަް ،އަހަރަކަށް ްގާތްގަނޑަކަށްް
ސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްތިރީސްފަ ް
(ް $40,000,000.00ސާޅީސް ްމިލިއަން ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޔޫއެސް ްޑޮލަރު) ްއަށްވުރެ ްބޮޑު ްގެއްލުމެއްް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭނެކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއިް ްް،
އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނެްގޮތަކާމެދުްރިޒޯޓްްހިންގާްކުންފުނިތަކުގެްޚިޔާލުްހޯދުމަށްްޖުލައިްް2019ގައިް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްް 05ރިޒޯޓަކާއެކު ްބޭއްވިްބައްދަލުވުންތަކުގެްޔައުމިއްޔާތަކުގައިް،އެއް ްރިޒޯޓުންްބުނެފައިވަނީް
އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްްކޮންމެްފަރާތަކުންްހިންގިނަމަވެސްްއެ ްފަރާތުގެްމައްސަލައެއް ްނެތްކަމަށާއިް ،އެހެންް
ހުރިހާްރިޒޯޓްތަކަކުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްބޭނުންވާކަމަށާއިް،އެއީްސީްޕްލޭންް
އޮޕަރޭޓަރުންގެްމެދުގައިްވާދަވެރިކަންްއުފެއްދުމަށާއިް،އެކަށީގެންވާްއަގެއްގައިްޚިދުމަތްތައްްލިބިގަތުމުގެްބޭނުމުގައިކަމަށްް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިް،އެއީްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންގެްމެދުގައިްވާދަވެރިކަންްއުފެއްދުމަށާއިް،އެކަށީގެންވާްއަގެއްގައިް
ޚިދުމަތްތައްްލިބިގަތުމުގެްބޭނުމުގައިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިް،މީގެކުރިންްކޮމަރޝަލްްޑިޕާޓްމަންޓުންްވާނީްވަރަށްް
ނ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޒ ުޓ ަތ ުކ ް
ރ ޯ
ނ ެއ ު
ނ ަތ ުކ ް
ދ ުލ ުވ ް
ބ ްއ ަ
ގިނަްރިޒޯޓްްހިންގާްފަރާތްތަކާްބައްދަލުކޮށްފައިކަމަށާއިެ ،އ ަ
ނ
ނ ަވ ީ
ނ ި
ނގ ީ
ގ ަތ ް
ޅ މޮ ެޑ ްލ ާއ ެއ ްއ ޮ
ށ ަހ ާ
ނ ުހ ަ
ނ ުޓ ް
ޓ ަމ ް
ރޝ ްލ ިޑޕާ ް
ކ ަމ ަ
ޮ
ށް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްސީދާްރިޒޯޓުތަކަށްްލައުންޖުތައްް
ދޫކުރާްގޮތަށްްކުރިޔަށްދާންކަމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއިް ް،
މަް ،ސީް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްސީްޕްލޭން ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްލައުންޖްްޖާގަްމާކެޓް ްރޭޓުގައިްބޮޑުްއަގުގައިްދީފިނަ ް
ޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންްއެްޖާގަތައްްރިޒޯޓްތަކަށްްއެއަށްވުރެްބޮޑުްއަގުގައިްދިނުމުންްގެއްލުންްވާނީްރިޒޯޓްތަކަށްކަމާއިް،
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އެކަމުގެްނޭދެވޭްއަސަރުްފަތުރުވެރިކަމަށްްކުރާނެތީއާއި ،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްހުރިހާްލައުންޖްްޖާގައެއްްސީް
ޕްލޭން ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްދޫކޮށްފިނަމަް ،އެ ްޢިމާރާތުގެ ްލައުންޖް ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޫކުރާ ްރޭޓްތައް ްކޮންޓްރޯލްކުރާނީް
ންްއޮޕަރޭޓަރުންކަންްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއިް ،
ހަމައެކަނިްސީްޕްލޭ ް
އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލުން ްލައުންޖް ްހެދުމުގެ ްޖާގަ ްރިޒޯޓުތަކަށް ްކުއްޔަށް ްދޫކުރުމުގެ ްމަސައްކަތަކީް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހައިންްކުރެވިދާނެކަމެއްްކަމާއިް،އެކަންްކުރުމަށްޓަކައިްޚާއްޞަްހުނަރެއްްނުވަތަްފަންނެއްް
ހުންނަްމުވައްޒަފުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއިތުރަށްްހޯދަންްޖެހޭނެކަމަށްްޤަބޫލުްނުކުރެވޭތީއާއިް،އެކަމަށްްކުރަންޖެހޭނެް
ހަމައެކަނިްކަމަކީްޖާގަްކުއްޔަށްްހިފާްފަރާތާއެކުްއެއްބަސްވުމެއްްތައްޔާރުކުރުންކަންްފާހަގަކުރެވޭތީް ،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްޢިމާރާތްކުރާްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއިންްލައުންޖްްހެދުމަށްްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް
ރޓަރެއްގެްބޮޑުކުޑަްމިނަށްްބަލައިް،އެްއޮޕަރޭޓަރަކަށްްއެކަށީގެންވާްބޮޑުމިނެއްގެް
ޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރާނަމަް،އެްއޮޕަ ޭ
އެްއޮޕަރޭޓަރެއްގެްއަމިއްލަްލައުންޖެއްްހެދުމުގެްޖާގަްމާކެޓްްރޭޓުގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްދިނުމަށާއިް،އައުްސީް
ޕްލޭން ްޓަރމިނަލްގައި ްލައުންޖް ްހެދުމަށް ްފަރުމާކޮށްފައިވާ ްބާކީ ްހުރި ްހުރިހާ ްޖާގައެއް ްމާކެޓް ްރޭޓުގައިް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްސީދާްރިޒޯޓްތަކަށްްނުވަތަްރިޒޯޓްްހިންގާްކުންފުނިތަކަށްްކުއްޔަށްްދޫކުރަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްް
އަންގަންްނިންމީއެވެް ް.
 ް.3އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހެދުމުގެްޕްރޮޖެކްޓުގެްދަށުންްޢިމާރާތްކުރިްއައުްމެއިންޓެނަންސްް،ރިޕެއަރްއެންޑްް
އޯވަރހޯލްް(އެމް.އާރް.އޯ)ްފެސިލިޓީއާްގުޅޭ.
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްނަންބަރު ް116-
ް K2/1/2019/14ސިޓީގައި ،ސީ ްޕްލޭން ްއޮޕަރޭޝަނަށް ްބޭނުންވާ ްއެމް.އާރް.އޯ ްފެސިލިޓީއެއް ްތަރައްޤީކުރަމުންދާް
ކަމަށާއިް،މިހާރުްއެމް.އާރް.އޯްބޭނުންވާްހަމައެކަނިްފަރާތަކީެ ،އ ްމ.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުންް
ޙަވާލުކުރުމަށް ްނިންމާފައިވާ ްޕްރައިވެޓް ްއެއަރލައިން ްކަމަށާއިް ،އެ ްފެސިލިޓީ ްކުއްޔަށް ްދޫކުރާނީ ް(ް $10.35ދިހަް
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް)ގެްރޭޓުގައިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،އައުްސީް
ޕްލޭންްޓަރމިނަލްއާްގުޅިގެންްބިނާކުރާްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއަކީ(ް$5,461,952.00ް،ފަސްްމިލިއަންްހަތަރުސަތޭކަް
ފަސްދޮޅަސްްއެއްހާސްްނުވަސަތޭކަްފަންސާސްދެްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްއަށްްކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެންްޤާއިމްކުރާް
ތަނަކަށްވާއިރުް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިން ްކަނޑައަޅާ ްވަކި ް(ކުޑަ) ްރޭޓަކަށް ްއެމް.އާރް.އޯ ްފެސިލިޓީ ްދޫކުރުމަކީް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއެކަމުންްލިބެންއޮތްްފައިދާއެއްްއުނިވުންްއެކަށީގެންވާްކަމެއްކަމާއިް،އިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްް
އެއަރލައިންް ރީލޮކޭޓްްކުރަންްޖެހުނުްނަމަވެސްް،އެްފަރާތަށްްއެކަމުގެްސަބަބުންްއެއްވެސްްބަދަލެއްްދޭންޖެހޭކަމަށްް
މިހާތަނަށް ްލިބިފައިވާ ްއެއްވެސް ްލިޔުމަކުން ްއެނގެން ްނެތަތީއާއި ،އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްއަކީ ްމަލްޓި-
އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ްފަރުމާކޮށްފައިވާ ްތަނަކަށްވާއިރު ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިން ްދުނިޔޭގެ ްފެންވަރުގައިް
އެންމެްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއެއްްޤާއިމުކޮށްް،އަކަމީޓަރަކަށްް(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްް
ފަސްްސެންޓްސް)ގެްކުޑަްރޭޓުގައިްބުނެވިދިޔަްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއަށްްދިނުމަށްްކަނޑައެޅުމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްް
ލިބެންްއޮތްްފައިދާއަކަށްްއުނިކަމެއްްއަންނާނެކަމަށްްބެލެވޭތީއާއި،
އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްޚިދުމަތްދޭްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންގެްހޯމްްބޭސްްއަކީްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްް
އެއަރޕޯޓްްކަމުގައިްވަނީނަމަް،އެްފަރާތްތަކުގެްބޭނުމަށްްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީްއެތަނުގައިްހުންނަންްޖެހޭކަމަށާއި،
އަދިްއެްއޮޕަރޭޓަރެއްގެްހޯމްްބޭސްއަކީްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްްނޫންކަމުގައިްވީނަމަވެސްް،އެްފަރާތްތަކުންް
ކުރަންޖެހޭްކުދިކުދިްމެއިންޓެނަންސްްމަސައްކަތްތަކަށްްއެމް.އާރް.އޯއެއްްބޭނުންވާކަމަށާއިް،އެހެންްކަމުންްއެފަދައިންް
ކުދިކުދިްމަސައްކަތްތައްްކޮށްލާނެްސިވިލްްއޭވިއޭޝަންގެްގަވާއިދުތަކަށްްފެތޭގޮތަށްްހަދާފައިވާްކޮމަންްއެމް.އާރް.އޯް
ފެސިލިޓީއެއްވެސްްއައު ްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްޚިދުމަތްދޭްއެކިއެކިްއޮޕަރޭޓަރުންގެްބޭނުމަށްްހުރުމަކީްމުޙިއްމުް
ކަމެއްކަމަށާއިް،ހުރިހާްއެއަރލައިންތަކަކުންވެސްްއެްއެއަރލައިންއެއްގެްއަމިއްލަްއެމް.އާރް.އޯއެއްްބޭނުންވާނެކަމަށްްމިް
މައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީް ް،
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އިސް ވެބަޔާންކޮށްފައިވާްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްސިޓީގައިްހުށަހަޅާފައިވާްގޮތަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްޤާއިމްކޮށްފައިވާްއައުް
ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއާްގުޅިގެންްހެދިްއައުްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީްދަޢުލަތަށްްއެންމެްފައިދާްބޮޑުްވާނޭހެންްމާކެޓްް
ރޭޓުގައިްކުއްޔަށްްދޫކުރުމަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެް ް.
ް.4އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްހިންގުމާްގުޅޭ.
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއޮފީހަށްްފޮނުވާފައިވާްނަންބަރު ްްްްްްް ްް116-K2/1/2019/14
ސިޓީގައިް،ވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްހާހެއްހާްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށްް
ތައްޔާރުްކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފަށާފައިވާތީް،އެްމަސައްކަތްތައްްކުރަމުންދާްދަނޑިވަޅެއްގައިް،ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެް
ންވާނީް ،އެ ްއޮޕަރޭޝަނަށް ްހީނަރުކަމެއް ްނާންނާނެހެން ްކަމަށްް
އޮޕަރޭޝަން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްނަގަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްޢިމާރާތްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުްފަށާފައިވަނީް
ް 14ސެޕްޓެންބަރު ްް 2017ގައިކަމަށް ްވެފައި ،އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްހިންގަން ްކުރިއާލައި ްތައްޔާރުވެގެންް
މުވައްޒަފުންްތަމްރީންްކުރިނަމަް،އެްޓަރމިނަލްްހުޅުވަންވާއިރަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއައުްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށް،
ޑިވެލޮޕްކުރަންޖެހޭްއިތުރުްސޮފްޓްވެއަރތައްްޑިވެލޮޕްކޮށްގެންްތައްޔާރުްވެވުނީސްކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއިް ،
ސިޓީގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުމަށްްވާންޖެހޭްތައްޔާރީތައްް
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާް ް
ވުމަށްްއެދިފައިވާްް03އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަކީްމާްދިގުްމުއްދަތެއްކަމާއިް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްފަދަްތަޖުރިބާކާރުްއަދިް
ބޮޑުްކުންފުންޏަކަށްްއެފަދަްތައްޔާރީތައްްް03އަހަރަށްވުރެްކުރުްމުއްދަތެއްގައިްވެވިދާނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއިް ،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރލައިންތަކަށް ްމިހާރު ްދޭ ްގްރައުންޑް ްހޭންޑްލިންގ ްޚިދުމަތްތަކާއިް،
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނަމަް،ސީްޕްލޭންްހިންގާްއެއަރލައިންތަކަށްް ް
ގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތަކާްކުޑަްތަފާތުތަކެއްްހުރިނަމަވެސްް،މައިގަނޑުްގޮތެއްގައިްދޭންްހުންނާނީްއެއްް
ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި ،އަދިްއެްހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްވެސްްދިނުމުގެްޤާބިލުކަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައިްހުންނާނެކަމަށާއިް،
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މިހާރުްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތައްްދޭްއައެރލައިންތަކަކީް،ސަލާމަތީްކަންތައްތައްް
އެންމެްބޮޑަށްްބަލަހައްޓާްދުނިޔޭގެްއެންމެްބޮޑެތިްއެއަރލައިންތައްްކަމަށްވާއިރުް،ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއެް
ޚިދުމަތްތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހަކަމާއެކުްދެވޭނެކަމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއިް ް،
އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއޮޕަރޭޓްކުރާނެްމޮޑަލްއެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްމިހާތަނަށްްތައްޔާރުކޮށްފައިްނުވާތީް،އައުް
ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްތަންތަންްކުއްޔަށްްދޫކުރުންްފިޔަވައިް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެް
ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޝަންތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްދަށުންްހިންގާނެްގޮތަކާމެދުްއެްކުންފުނީގެްކަމާގުޅޭްޑިޕާޓްމަންޓްތަކުންް
ރޯލްްއައުޓްްމޮޑެލްއެއްްތައްޔާރުކޮށް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއެންމެްފައިދާްބޮޑުްގޮތަކަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެް
އޮޕަރޭޝަންތައްްބައްޓަންކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެް .
 ް.5އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްއިޝްތިހާރުްބަހައްޓާނެްޖާގައާއިްރެސްޓޯރަންޓްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމާްގުޅޭ.
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްް 2019ް –ް 2018އާް
ދެމެދު ްއެކިއެކި ްކުންފުނިތަކަށް ްވެލާނާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރޕޯޓްގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއަދި ްޑޮމެސްޓިކްް
ޓަރމިނަލްއިން ްއިޝްތިހާރުތައް ްބެހެއްޓުމަށް ްއެކިއެކި ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޫކޮށްފައިވަނީ ްމަހަކަށް ް(ް $557.50ފަސްް
ސަތޭކަްފަންސާސްހަތްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްފަންސާސްްސެންޓްސް)ްއާއިް(ް $4,025.00ހަތަރުހާސްް
ފަންސަވީސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްއާްދެމެދުގެްއަގުތަކަކަށްކަމާއިް،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްމިހާރުްހުށަހަޅާފައިވާ ް ގޮތަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްއެހާްބޮޑުްޖާގައެއްްސީްޕްލޭންް
އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްކުއްޔަށް ްދޫކޮށްފިނަމަް ،އެ ްޓަރމިނަލުން ްއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ްފަދައިން ްއިޝްތިހާރުތައްް
ބެހެއްޓުމަށް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްކުއްޔަށްްދޫކުރެވޭނެްޖާގަްވަރަށްްކުޑަވެފައިް ،އައު ްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިް
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އިޝްތިހާރު ްބެހެއްޓުމަށް ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޫކޮށްގެން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްލިބެން ްއޮތް ްފައިދާ ްގެއްލޭނެކަމަށްް
ބެލެވުނުނަމަވެސްް ،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްޢިމާރާތްކުރިްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްޖާގަތައްްދޫކުރުމުގައިް،ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް
ވާްއޮފީސް ،އޮޕަރޭޝަނަލްްއަދިްހަމައެކަނިްއެްފަރާތްތަކުގެްއަމިއްލަްލައުންޖެްހެދުމުގެްޖާގަްދޫކޮށްފައިް،ބާކީް
ބޭނުން ް
ހުރިހާްޖާގައެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއެހެންްފަރާތްތަކަށްްދޫކޮށްގެންްކުރިއަށްްގެންދިޔުމުންް،އިޝްތިހާރުްބަހައްޓަންް
ކުއްޔަށް ްދޫކުރާނެ ްޖާގަ ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްއިތުރުކުރެވިދާނެކަމާއިް ،އެހެންކަމުން ްއިޝްތިހާރު ްބެހެއްޓުމަށް ްޖާގަް
ކުއްޔަށްްދޫކޮށްގެންްލިބެންްއޮތްްފައިދާްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްހޯދިދާނެކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެް.
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްނަންބަރު ްް 116-K2/1/2019/14ސިޓީގައިް ،އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލުން ްރެސްޓޯރަންޓްް
ހެދުމަށް ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޫކުރާނީ ްއަކަމީޓަރަކަށް ް(ް $12.70ބާރަ ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްހަތްދިހަް
ސެންޓްސް)އަށްްކަމަށާއިް،އޭގެްއިތުރުންްރެސްޓޯރަންޓްްހިންގައިގެންްލިބޭްއާމްދަނީގެް(ް15%ފަނަރަްއިންސައްތަ)ް
ޝެއަރްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެގޮތަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްރެސްޓޯރަންޓްް
ހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމުގައިްމައްސަލައެއްްއޮތްކަމަކަށްްތަޙްޤީޤަކަށްްނުފެނެއެވެް .
 ް .6އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިން ްއައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްވަކި ްފަރާތަކަށް ްމަންފާވާގޮތަށް ްދިނުމަށްް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށްްކުރާްތުހުމަތު.
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްް2017އަދިްް2018ވަނަް
އަހަރުންްފެށިގެންްމިއަދާްހަމަޔަށް ،އައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުންްޙަވާލުކުރެވުނުްއެއަރލައިންގެްއިތުރުންް،
އިތުރުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއަކަށް ް ްހުސްްބިންްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއަގަކީްއަކަމީޓަރަކަށްް(ް $10.35ދިހަް
ޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްތިރީސް ްފަސް ްސެންޓްސް)ގެ ްރޭޓުކަމަށް ްވާއިރުް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިންް
(ް $55,502,968.00ފަންސާސްފަސް ްމިލިއަން ްފަސްސަތޭކަ ްދެހާސް ްނުވަސަތޭކަ ްފަސްދޮޅަސްއަށް ްޔުނައިޓެޑްް
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ސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރު) ްޚަރަދުކޮށްގެން ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްފެންވަރުގައި ްހަދާ ްއައު ްޢިމާރާތަކުން ްް 2020ވަނަ ްއަހަރުންް
ހަރު ްދުވަހަށް ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދިނުމަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަގުކަމަށްވާ ްއަކަމީޓަރަކަށްް
ފެށިގެން ްކުރިއަށް ްއޮތް ްް 03އަ ް
(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް)އަކީްވަރަށްްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްް
ބެލެވޭތީއާއިް ،
ރިޒޯޓްތަކަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްދޫކުރާްލައުންޖްތަކަކީްވަރަށްްބޮޑުްއާމްދަނީއެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭނެްކަމަކަށްް
ވާނެކަމަށާއިް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްލައުންޖަށްްބޭނުންވާްޖާގަްހަދާފައިވަނީް ،އައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްް
ން ްއިންްބޭނުންވާްމިންވަރަށްކަމަށްްބުނެް،ހުރިހާްސީްޕްލޭން ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް
ހިންގުންްޙަވާލުކުރެވުނުްއެއަރލައި ް
ބޭނުންވާްލައުންޖްްޖާގަްނެތްކަމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއިް ،
އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއިންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޭންްޖެހޭނީްމިހާރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލްއިންްޖާގަްކުއްޔަށްް
ދޭްއަގަށްވުރެްބޮޑުްއަގެއްގައިކަމަށާއިް،ރިޒޯޓްތަކުގެްޑިމާންޑްތަކަށްްބަލާފައިް(ް 10%-20%ދިހަްއިންސައްތައާއިް
ވިހިްއިންސައްތައާްދެމެދުގެ)ްޢަދަދަކަށްްއަގުްއިތުރުކޮށްގެންްދޭންވެސްްވަރތްވާނެކަމަށާއިް،ކޮމްޕެޓިޝަންްގެއްލޭގޮތަށްް
ލައުންޖްތައްްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްދިނުމަކީްމައްސަލައެއްްކަމަށާއިް،މިހާރުްދޭންްއުޅޭްގޮތަށްްއަކަމީޓަރެއްްް$10.35
(ދިހަ ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޑޮލަރާއި ްތިރީސްފަސް ްސެންޓްސް)ގެ ްރޭޓުން ްދޭން ްނިންމައިފިނަމަް ،އަހަރަކުް
ގާތްގަނޑަކަށް ް(ް $40,000,000.00ސާޅީސް ްމިލިއަން ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސް ްޔޫއެސް ްޑޮލަރު) ްއަށްވުރެ ްބޮޑުް
ގެއްލުމެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭނެކަމަށްްއޭނާއަށްްޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއިް،އެ ްރޭޓުގައިްދޭންްއެއުޅެނީްއެކަމުގައިް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްބޯޑުގައިްތިބިްބައެއްގެްއިންޓަރެސްޓެއްްއޮތީމަކަމަށްްބެލެވޭކަމަށްވެސްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްް
މަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއިް ،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުންް ،އައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުންްޙަވާލުކުރެވުނުް
ޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއަށްްދޫކޮށްފައިވާްބިމުގައިް ،އެްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއިންްއަމިއްލަްޚަރަދުގައިްބިނާކުރިް
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ދެ ްއެމް.އާރް.އޯ ްފެސިލިޓީ ްއެއްކޮށްލުމުން ްވާ ްޖާގައަށްވުރެ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްހެދި ްއައު ްއެމް.އާރް.އޯ ްފެސިލިޓީް
ބޮޑުވާނެކަމަށް ްތަޙްޤީޤަށް ްމަޢުލޫމާތު ްލިބިފައިވާތީއާއިް ،މޯލްޑިވިއަންއިން ްމިހާރު ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްއެމް.އާރް.އޯް
ފެސިލިޓީއަކީް،އިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއެކޭްއެއްފަދައިންްއައިލެންޑްްއޭވިއޭޝަންްސަރވިސަސްއިންް
އަމިއްލަ ްޚަރަދުގައި ްޤާއިމްކޮށްފައިވާ ްތަނެއްކަމަށްވެފައި ،އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްއަކީ ްމަލްޓި ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް
ސލިޓީއެއްް
އަމާޒުކޮށްގެންްތަރައްޤީކޮށްފައިވާްތަނަކަށްވާއިރުް،އެްތަނުގައިްހުންނަންްޖެހޭނީްއެންމެްއެމް.އާރް.އޯްފެ ި
ރ ިއ ެވ ް
ޔ ްޕ ަ
ނ ިވ ިދ ަ
ނޫންކަމަށް ްތަޙްޤީޤަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއިް ،ކޯޑް ްއެފް ްރަންވޭ ްއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައިު ،ބ ެ
ޓ
ރލ ިއ ް
ެއ ައ ަ
ނ ރީލޮކޭޓްްކުރަންްޖެހުނުްނަމަވެސްް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް،އެްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއަށްްރީލޮކޭޓްވުމަށްް
ނުވަތަްރީލޮކޭޓްވާންްޖެހުމާްގުޅިގެންްއެއްވެސްްބަދަލެއްްދޭންޖެހޭކަމަށްްމިހާތަނަށްްލިބިފައިވާްއެއްވެސްްލިޔުމަކުންް
އެނގެންްނެތަތީް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްޕްރޮޖެކްޓްގެްދަށުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް(ް$5,461,952.00ފަސްް
ސްދޮޅަސްްއެއްހާސްްނުވަސަތޭކަްފަންސާސްދެްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު)ްޚަރަދުކޮށްގެންް
މިލިއަންްހަތަރުސަތޭކަްފަ ް
ބައިނަލްއަޤްވާމީްފެންވަރުގައިްއެންމެްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއެއްްއަލަށްްޤާއިމުކޮށްް،އެއަރޕޯޓުންްއާންމުކޮށްްތަންތަންް
ދޫކުރާްރޭޓަށްވުރެްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްވާްއަކަމީޓަރަކަށްް(ް$10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްް
ސެންޓްސް)އަށް ްޓީ.އެމް.އޭއަށް ްއެތަން ްދޫކުރުމުން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްލިބެން ްއޮތް ްފައިދާއަކަށް ްއުނިކަމެއްް
ލިބޭނެކަމާއިް ،އެކަމަކީ ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިންް ،އައު ްސީޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްހިންގުން ްޙަވާލުކުރެވުނު ްޕްރައިވެޓްް
އެއަރލައިންއަށްްނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްކުރަންއުޅޭްކަމެއްކަމަށްްތުހުމަތުްކުރެވޭތީއާއި،
ވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްހާހެއްހާްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށްްތައްޔާރުް
ކުރުމުގެ ްމަސައްކަތް ްފަށާފައިވާ ްދަނޑިވަޅެއްގައިް ،ސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްގެ ްއޮޕަރޭޝަން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
ނަގަންވާނީް ،އެ ްއޮޕަރޭޝަނަށް ްހީނަރުކަމެއް ްނާންނާނެހެން ްކަމަށް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްނަންބަރު ް116-
ް K2/1/2019/14ސިޓީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލް ްޢިމާރާތްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުް
ް14ސެޕްޓެންބަރުްް2017ގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްފަށާފައިވާކަމާއިް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްދުރާލާް
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ވެގެންްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންްކުރިނަމަް،އެްޓަރމިނަލްްހުޅުވަންވާއިރަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްބޭނުންވާްއިތުރުް
ތައްޔާރު ް
މުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށްގެންްތައްޔާރުްވެވުނީސްކަންްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
އައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލް ްއޮޕަރޭޓްކުރާނެ ްމޮޑަލްއެއް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްމިހާތަނަށް ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްނުވަނީް،
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާްފަދައިންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްހިންގަންްދުރާލާްތައްޔާރުވެގެންްމުވައްޒަފުންް
ނަގައިް،ތަމްރީންކޮށްފައިްނުވާތީކަންްފާހަގަކުރެވޭތީް،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްހިންގުމުގެް
ލ ްއިން ްއެންމެ ްކުރީއްސުރެ ްވިސްނުންް
ވިސްނުން ްއެ ްކުންފުނިން ްގެންގުޅެފައި ްނުވާކަމާއިް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެ ް
ގެންގުޅެފައިވަނީްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްޙަވާލުކުރަންކަމަށްްބެލެވޭތީއާއި،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރލައިންތަކަށް ްމިހާރު ްދޭ ްގްރައުންޑް ްހޭންޑްލިންގ ްޚިދުމަތްތަކާއިް،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނަމަް،ސީްޕްލޭންްހިންގާްއެއަރލައިންތަކަށްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭް
އި ްދޭންްހުންނާނީްއެއްް
ގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތަކާްކުޑަްތަފާތުތަކެއްްހުރިނަމަވެސްް،މައިގަނޑުްގޮތެއްގަ ް
ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއިް،އަދިްއެްހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްވެސްްދިނުމުގެްޤާބިލުކަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައިްހުންނާނެކަމަށާއިް،
މިހާރުްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތައްްދޭްއެއަރލައިންތަކަކީް،ސަލާމަތީްކަންތައްތައްް
އެންމެްބޮޑަށް ްބަލަހައްޓާްދުނިޔޭގެްއެންމެްބޮޑެތިްއެއަރލައިންތައްްކަމަށްވާއިރުް،ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއެް
ޚިދުމަތްތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހަކަމާއެކުްދެވޭނެކަމަށާއިް،އޭނާއަށްްލަފާކުރެވޭގޮތުންްއިތުރަށްްް450ވަރަކަށްް
މުވައްޒަފުންްބޭނުންވާނެކަމަށާއިް،އޭގެތެރެއިންް،ގްރައުންޑުްހެންޑުލިންގއަށްްބޭނުންވާްމުވައްޒަފުންްގާތްގަނޑަކަށްް
ް3މަހާއިްް6މަސްދުވަސްްތެރޭްޓްރެއިންކުރެވިދާނެކަމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްނަންބަރުްް116-K2/1/2019/14ސިޓީގައި ،އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުމުގެްމަސައްކަތްް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްދަށަށް ްގެނައުމަށް ްވާންޖެހޭ ްތައްޔާރީތައް ްވުމަށް ްް 03އަހަރު ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތެއްް
ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސްް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްފަދަްތަޖުރިބާކާރުްއަދިްބޮޑުްކުންފުންޏަކަށްްއެފަދަްތައްޔާރީތައްްއެއަށްވުރެް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ކުރުްމުއްދަތެއްގައިްވެވިދާނެކަމަށްްބެލެވޭތީް 03ް،އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތެއްްހުށަހަޅާފައިްއެވަނީްއައުްސީްޕްލޭންް
ޓަރމިނަލުން ްސީ ްޕްލޭން ްއޮފަރޭޓަރުންނަށް ްބޮޑެތި ްޖާގަތައް ްއަކަމީޓަރެއް ް(ް $10.35ދިހަ ްޔުނައިޓެޑް ްސްޓޭޓްސްް
ޑޮލަރާއި ްތިރީސް ްފަސް ްސެންޓްސް)ގެ ްކުޑަ ްރޭޓުގައި ްވީހާވެސް ްގިނަ ްދުވަހަށް ްދިނުމުގެ ްބޭނުމުގައި ްކަމަށްް
ތުހުމަތުކުރެވޭތީއާއި،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްއިމާރާތްކުރާ ްއައު ްސީ ްޕްލޭން ްޓަރމިނަލްއިން ްޖާގަ ްކުއްޔަށް ްދޫކުރުމަށް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
އެއްބަސްވުމެއް ްޑްރާފްޓްކޮށްް ،ޓީ.އެމް.އޭ ްއާ ްޙިއްޞާކޮށްް ،އެ ްޑްރާފްޓް ްފައިނަލްކޮށްފައިވާކަމާއިް ،އަދި ްއެް
އެއްބަސްވުމެއްގައިްސޮއިކުރުމާްގުޅޭގޮތުންްދެފަރާތުންްފޯނުންްގުޅައިގެންްމުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަންް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެް
ރެވުނުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންގެްފަރާތްތަކާްދެމެދުް
ޓަރމިނަލްްހިންގުންްޙަވާލުކު ް
މުވައްޒަފުންނާއިްއައުްސީޕްލޭންް ް
ސްފައިވާ ްމުޢާމަލާތްތަކުން ްއެނގޭތީއާއިް ،އެފަދަ ްއެއްބަސްވުމެއްް
އީ-މެއިލް ްމެދުވެރިކޮށް ްކުރިއަށް ްގެންގޮ ް
ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީްހަމައެކަނިްޓީ.އެމް.އޭއާއެކުްކަމުގައިވާތީް،މިކަމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްޢިމާރާތްކުރާްއައުްސީް
ޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްބޮޑުބައެއްްއިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއަށްްނުއަގުގައިްކުއްޔަށްދީް،އެްޕްރައިވެޓްް
އެއަރލައިންްއަށްްނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްތުހުމަތުްކުރެވޭތީއާއި،
ް 28ނޮވެންބަރުް ް 2017ގައިްބޭއްވިްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުގެްބައްދަލުވުމުންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއައުްސީް
ޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްޖާގަް(ް $10.35ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް)ގެްރޭޓުގައިް
ކުއްޔަށް ްދޫކުރުމަށް ްމަޝްވަރާކުރިއިރު ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްޑިރެކްޓަރުންގެ ްބޯޑުގައި ްތިބި ްބައެއް ްފަރާތްތަކާއިް،
ޓަރމިނަލްްހިންގުންް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުގައިްމިހާރުްތިބިްބައެއްްފަރާތްތަކާއިް،އައުްސީޕްލޭންް ް
ރެވުނު ްފަރާތާއިް ،އިތުރު ްޕްރައިވެޓް ްއެއަރލައިންއެއްގެ ްމެދުގައި ްޢާއިލީ ްއަދި ްވިޔަފާރީގެ ްގުޅުން ްއޮތްކަންް
ޙަވާލުކު ް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްބޯޑުގެްކުރީގެްއަދިްމިހާރުގެްބައެއްްފަރާތްތަކުގެްމަސްލަހަތުްއެްކުންފުނިތަކުގައިް
އޮ ންނަކަން ްއެނގޭތީް ،އެ ްފަރާތްތަކުގެ ްމަސްލަހަތު ްއޮންނަ ްމިފަދަ ްކުންފުނިތަކާއި ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއާ ްދެމެދު ްވެވޭް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އެންމެހައި ްއެއްބަސްވުންތަކާ ްގުޅޭ ްނިންމުންތައް ްނިންމާއިރުް ،އެ ްފަރާތްތަކުގެ ްމަސްލަހަތު ްފުށުއަރާއަކަންް
ފާހަގަކުރެވޭތީް ،
އި ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް ،ވަކި ްސީ ްޕްލޭން ްއޮޕަރޭޓަރަކަށްް ،ނުވަތަ ްސީ ްޕްލޭންް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤުގަ ް
ން ްއޮތްް
އޮޕަރޭޓަރުންތަކަކަށް ްނާޖާއިޒް ްފައިދާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއިް ،ދައުލަތަށް ްފައިދާއެއް ްވާ ް
ކޮށްފައިވާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް 2/2000ގެްް 12އަދިްް13
ކަމެއްގައިްއެްނޫންގޮތަކަށްްއަމަލު ް
ވަނަ ްމާއްދާގެ ްދަށުން ްމި ްމައްސަލައިގެ ްޖިނާޢީ ްތަޙުޤީޤު ްވަކި ްމައްސަލައެއްގެ ްގޮތުގައި ްކޮމިޝަނުން ްދަނީް
ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެް .

31
ނީް
މޯލްޑިވްސް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްއެންޑް ްކޮންޓްރެކްޓިންގ ްކޮމްޕެ ް
(އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)އިން

ްކުރިޔަށްގެންދާ

ްހިޔާ

ްޕްރޮޖެކްޓަށްް

އް ްހޯދުމަށްްް 2018ޑިސެމްބަރުމަހުގެްތެރޭގައިްބިޑަށްް
ކޮންސަލްޓަންޓެ ް
ހުޅުވާލުމާްގުޅިގެންްް 04ފަރާތަކުންްބިޑުްހުށަހަޅާފައިވާއިރުް ،އެންމެް
ކުޑަްއަގެއްްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްބިޑުްއެވޯޑްކުރުމުގެްބަދަލުގައިްމިްބިޑުް
އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީްދެގުނަްބޮޑުްއަގެއް ްހުށަހެޅި ްފަރާތަކަށްްކަމަށާއިް،

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސްްޓްރާންސްޕޯޓްްއެންޑްްކޮންޓްރެކްޓިންގް
ކޮމްޕެނީްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑްް(އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ްއިންްކުރިއަށްގެންދާްހިޔާްޕްރޮޖެކްޓުގެްދަށުންްހުޅުމާލޭްފޭސްްް02
ގައި ް(ް 12,000.00ބާރާހާސް) ްއަކަ ްފޫޓުގެ ްް 15ބުރީގެ ްް 02ޢިމާރާތް ްއެޅުމުގެ ްޕްރޮޖެކްޓަށް ްކޮންސަލްޓަންސީް
ޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް،ބިޑްްހުށަހެޅިްް04ފަރާތުގެްބިޑުްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިް
ޕޮއިންޓުްދީފައިވަނީްބިޑުްހުށަހެޅިްފަރާތުގެްއަގަށާއިް،ކުންފުނީގެްތަޖުރިބާއަށާއިްއަދިްކުންފުނީގައިްހިމެނޭްޓީމުގެް
ބަލައިްޕޮއިންޓްްދީގެންކަންްއެނގެންއޮތްއިރުް،
މެންބަރުންގެްތައުލީމީްފެންވަރަށްް ް

ގެް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ްބިޑު ްއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ްދެގުނަ ްބޮޑު ްއަގެއް ްހުށަހެޅި ްފަރާތަކަށް ްކަމަށް ްޝަކުވާގައިް
ބިޑު ްއިވެލުއޭޓް ްކުރާއިރު ްކުންފުނީގެ ްވަކިވަކި ްޓީމް ްމެންބަރުން ް
ށް ްޕޮއިންޓު ްދީގެންނޫންކަންް
އިް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސްް ،އެ ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ްހަމައެކަނި ްއަގުގެ ްބަޔަ ް
ތަޢުލީމާއި ްތަޖުރިބާއަށް ްބަލާނެކަމަށް ްމަޢުލޫމާތު ްކަރުދާހުގަ ް
ޅިް ލިޔުންތަކުން ްއެނގެން ްއޮތުމުންނާއިް ،ބިޑު ްއެވޯޑު ްކޮށްފައިވަނީ ްއިވެލުއޭޝަންގައި ްއެންމެ ްމަތިން ްޕޮއިންޓް ްލިބޭް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްްބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކުރުމުގައިްބަލާފައިވަނީްމު ް
ކުންފުނީގެ ްތަޖުރިބާއަށް ްއެކަނި ްކަމަށާއިް ،އެހެންކަމުން ްމި ްބިޑުް ފަރާތަށްކަން ްއެނގެން ްއޮތުމުންނާއިް ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ްބިޑު ްއިވެލުއޭޝަންގައި ްއަގުގެ ްބަޔަށްް
އިވެލުއޭޓް ްކޮށްފައިވަނީ ްބިޑު ްއިވެލުއޭޝަން ްކްރައިޓީރިއާއާް ޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްޕްރޯްރާޓާްއުސޫލުންްއެންމެްކުޑަްއަގުްހުށަހެޅިްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަށްްއެްބަޔަށްްކަނޑައެޅިފައިވާް
ޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .
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ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މިްމައްސަލާގައިްބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކުރާއިރުް،ކުންފުނީގެްވަކިވަކިްޓީމްްމެންބަރުންގެްތަޢުލީމާއިްތަޖުރިބާއަށްްބަލާނެކަމަށްް
މަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްްޝަކުވާގައިްއޮތްއިރުް،އިޢުލާނާއެކުްބީލަންވެރިންނަށްްހިއްސާކޮށްފައިވާް
ފުނީގައިް
މައުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިްޕޮއިންޓުްދޭނެްބައިތަކަކީްބީލަމުގެްއަގަށާއިް،ކުންފުނީގެްތަޖުރިބާއަށާއިްއަދިްކުން ް
ހިމެނޭ ްޓީމުގެ ްތައުލީމީ ްފެންވަރަށް ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ްބިޑް ްއިވެލުއޭޝަން ްމަރުޙަލާގައި ްޕޮއިންޓުދޭންް
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ްކުންފުނީގެ ްތަޖުރިބާއަށް ްކަމަށާއި ްކުންފުނީގައި ްހިމެނޭ ްޓީމުގެ ްމެމްބަރުންގެ ްތަޖުރިބާއަށްް
ނޫންކަމަށްވާތީއާއިް ،ލިޔުންތަކުން ްއެފަރާތްތަކަކީ ްތަޖުރިބާ ްހުރި ްފަރާތްތަކެއްކަން ްއެނގެން ްއޮންނަމަވެސް ްއެ ްފަދަް
ލިޔުމަކުންްކުންފުނީގެްތަޖުރިބާގެްބަޔަށްްއެއްވެސްްޕޮއިންޓެއްްދެވޭނެްޖާގައެއްްނެތުމުންނާއިް،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްބިޑްް
އިވެލުއޭޝަނުގައިވެސްްކުންފުނީގެްތަޖުރިބާގެްބަޔަށްްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްވަކިްވަކިްޓީމްްމެމްބަރުންގެްތަޖުރިބާއަކީް
ކުންފުނީގެްތަޖުރިބާނޫންްކަމަށްްބަލައިގެންްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްމައްސަލައެއްްފާހަގަކުރެވެންްނެތަތީއާއި،
މަޢުލޫމާތު ްކަރުދާހުގައި ްމުޅި ްކުންފުނީގެ ްތަޖުރިބާއަށް ްވަކިން ްް 30ޕޮއިންޓު ްދިނުމަށް ްކަނޑައެޅިފައި ްއޮވެމެް،
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެްތަޙުޤީޤުގައިްއެބަޔަށްްވަކިންްޕޮއިންޓުްދީފައިވާތީއާއިް،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްއިވެލުއޭޝަނުގައިްޓީމްގެް
ކިވަކިންްއެބަޔަކަށްްދޭންްކަނޑައެޅިފައިވާް
ތައުލީމީްފެންވަރަށާއިް،ކުންފުނީގެްތަޖުރިބާްއަށްްޕޮއިންޓުްދީފައވަނީްވަ ް
ޕޮއިންޓުގެްތަރަހައިގެްތެރެއިންްކަންްތަޙުޤީޤަށްްއެނގެންްއޮތުމުންނާއިް ،
އާްޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާް
ޝަކުވާގައިްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީންްބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކޮށްފައިވަނީް،ބިޑުްއިވެލުއޭޝަންްކްރައިޓީރިއާް ް
ބުނުމަށްްނަޒަރުކުރާއިރުް،ކުންފުނީގެްޓީމުގެްތައުލީމީްފެންވަރަށްްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްބިޑްްހުށަހެޅިްް04ފަރާތަށްވެސްް
އެްބަޔަށްްދޭންްކަންޑައެޅިފައިވާްޖުމްލަްް30ޕޮއިންޓުްދީފައިވަނީ ،މަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިްއެބަޔަށްްޕޮއިންޓުްދިނުމަށްް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ް ް 02ބައި ްކަމަށްވާ ްމަސައްކަތުގެ ްދާއިރާގައި ްހޭދަވި ްމުއްދަތު ްއަދި ްއަދި ްމަސައްކަތުގެ ްދާއިރާގެް
ތަޖުރިބާއަށްްރިއާޔަތްކޮށްގެންކަންްއެނގެންްނެތްނަމަވެސްްއެްދެބައިްހިމަނައިގެންްޕްރޯްރާޓާްއުސޫލުންްތަޙުޤީޤުގައިް
ޕޮއިންޓު ްދިނުމުންވެސް ްއެންމެ ްމަތިން ްޕޮއިންޓު ްލިބުނު ްފަރާތް ްބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއިް ،މި ްމައްސަލައިގައިް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްއެއްވެސްްފަރާތެއްގެްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދުމަށްް
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އަދި ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ްތުހުމަތުކުރެވޭނެ ްޖާގައެއް ްނެތުމާއިް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ްް2/2000
(ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވުމާއި ްމަނާކުރުމުގެ ްޤާނުނު)ގައި ްބުނާފަދަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްހިންގާފައިވާކަމަށް ްބެލެވޭނެް
ހުއްޖަތެއްްނެތުމާއެކުް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ)ގެް ް 1ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމުގައިް
އެވެް .
ކަނޑައަޅައި ،މިްމައްސަލަްނިންމީ ް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮފީހުގެ ްދެކުނު ްސަރަޙައްދީ ްއޮފީސްް
އަމިއްލަްތަކެތީގައިްފޮޅާްސާފުކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނާް
ގުޅިގެންްބިޑުްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްތެރޭގައިްމިހާރުްއެްއޮފީހުގެްއެް
މަސައްކަތްްކުރާްފަރާތްްހިމެނޭްކަމަށާއިް،ބިޑުްހުށަހެޅުމުގެްކަންކަންް
ކުރިޔަށް ްގެންދިޔުމުގައި ްއެ ްފަރާތަށް ްއެ ްމަސައްކަތް ްލިބޭގޮތަށްް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްއައްޑޫްގޮފިް
ހިނގަމުންދާ ްޢިމާރާތާއި ްގޯތިތެރެ ްފޮޅާ ްސާފުކުރާނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްއެ ްއޮފީހުގެ ްނަންބަރު ް(IUL)196-
ް17(ްC/1/2019/54އޮކްޓޫބަރުްް)2019އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުް،އެްއިޢުލާންްކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވަނީްއިޢުލާނާް
ގުޅިގެން ްއަންދާސީހިސާބު ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްއެންމެ ްދެފަރާތުންކަމަށްވާތީކަމަށާއިް ،އިޢުލާންކުރެވުނު ްމަސައްކަތަކީް
ކުރިންވެސް ްއެ ްއޮފީހުގެ ްއައްޑޫ ްގޮފީގެ ްމެސެންޖަރގެ ްމަޤާމުގައި ްހުރި ްފަރާތުގެ ްވަޒީފާގެ ްބަޔާނުގައި ްހިމެނޭް
މަސައްކަތެއްކަމަށްވެފައި ،އެްމަސައްކަތުގެްއިތުރުންްމައްސަލަތަކާްގުޅިގެންްއަމިއްލަްފަރާތްތަކަށްްރައްދުކުރަންޖެހޭް
ލިޔުންތައްްގިނަވުމުގެްސަބަބުންްފޮޅާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތަށްް،އެފަރާތަށްްވަގުތުްނުދެވިްއެްމަސައްކަތްްއެންމެް
ރަނގަޅަށްްނުކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސްް،މެސެންޖަރގެްޒިންމާތަކުގެްތެރެއިންްއަމިއްލަްފަރާތްތަކަށްްފޮނުވާްސިޓީތައްް
އެފަރާތްތަކަށް ްރައްދުކުރުމުގެ ްޚިދުމަތް ްމޯލްޑިވްސް ްޕޯސްޓް ްލިމިޓެޑް ްމެދުވެރިކޮށް ްހޯދުމަށް ްއެ ްއޮފީހުން ްމިހާރުް
ނިންމާފައިވުމުންް ،މެސެންޖަރއަށް ްޢިމާރާތާއި ްގޯތިތެރެ ްފޮޅާ ްސާފުކުރުމުގެ ްމަސައްކަތަށް ްވަގުތު ްލިބޭނެތީ ްއައްޑޫް
ގޮފީގެްޢިމާރާތާއިްގޯތިތެރެްފޮޅާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮންޓްރެކްޓުްއުޞޫލުންްފަރާތަކާއިްޙަވާލުނުކުރުމަށްްއެް
އޮފީހުން ްނިންމާފައިވާކަމަށް ްއެ ްއޮފީހުން ްމި ްކޮމިޝަނަށް ްފޮނުވި ްނަންބަރު ްް 196-C/2020/3ލިޔުމުގައިް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިް،ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްނަންބަރުްް17(ް(IUL)196-C/1/2019/54އޮކްޓޫބަރުް
ް) 2019އިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަންދާސީހިސާބުްބަލައިގަތުމުގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާކަމަށްްތަޙުޤީޤަށްް
ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއިްއިސްވެދެންނެވުނުްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްއެއްވެސްްމުވައްޒަފަކުް
ޤަރީނާްތަޙްޤީޤަށްް
މަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދީފައިވާކަންްސާބިތުކުރެވޭވަރަށްްހެއްކާއިް ް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ލިބިފައިނެތުމުންް ،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ) ްގެ ް(ް ) 1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްގޮތުގެ ްމަތިން ްމި ްމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެން ްނުވާް
މައްސަލައެއްްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
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އދ.އޮމަދޫއިން ްް 103ގޯތި ްދޫކުރުމަށް ްނިންމައިް ،އެކަމަށް ްއެދޭް
ފަރާތްތަކަށް ްފުރުޞަތު ްހުޅުވާލައި ްއިޢުލާނުކޮށްފައި ްވަނީ ްޤަވާއިދާް
ލަ ް
ޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާްމައްސަ ް

ށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،އދ.އޮމަދޫއިން ްް 103ގޯތި ްދޫކުރުމަށްް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަ ް
ހުޅުވާލާފައިވަނީްކަމާބެހޭްއިދާރާތަކުންްހުއްދަްހޯދައިގެންްކަމަށްވާތީއާއިްއަދިްގޯތިްދޫކުރުމަށްްފުރަތަމަްޢާއްމުކުރިް
ލުކޮށްް ،ދެވަނަްއިޢުލާނެއްކޮށްްފުރަތަމަްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްް 18އަހަރުްފުރިްް 21އަހަރުްފުރިފައިނުވާް
އިޢުލާނުްބާތި ް
ފަރާތްތަކަށްްގޯއްޗަށްްއެދުމުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވާލާފައިްނުވާތީވެް،ދެވަނަްއިޢުލާނުގެްދަށުންްއެފަރާތްތަކަށްްގޯއްޗަށްް
ނު"ްއާއިް
އެދުމުގެްފުރުޞަތު ްހުޅުވާލާފައިްއޮތްްއޮތުމަކީްޤާނޫނު ްނަންބަރު ް"ް 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބިމާބެހޭްޤާނޫ ް
ދު"އާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަމެއްް
އެްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދާފައިވާް"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިްބަންޑާރަްގޯތިްދޫކުރުމުގެްގަވާއި ް
އް
ނު" ްއާއި ް ެް
ނޫންކަން ްއެނގެން ްއޮންނާތީއާއިް ،އަދި ްޤާނޫނު ްނަންބަރު ް"ް 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބިމާބެހޭ ްޤާނޫ ް
ރާް
އިްބަޔާންކު ް
ގެްގަވާއިދު"ްގެްް7ވަނަްމާއްދާގަ ް
ތިްދޫކުރުމު ް
ރަްގޯ ް
ންްހަދާފައިވާް"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިްބަންޑާ ް
ޤާނޫނުގެްދަށު ް
ޝަރުތުތަކާްޚިލާފުްނުވާނެހެންްގޯތިްދޫކުރުމަށްްކަނޑައެޅޭްޝަރުތުތަކާއިްޕޮއިންޓްްދޭނެްއުޞޫލަށްްބަދަލުްގެނައުމަކީް
ކައުންސިލަށް ްލިބިފައިވާ ްބާރުވެރިކަމަކަށް ްވީހިނދުް ،ޝަރުތަކަށް ްބަދަލު ްގެނައުމަކީ ްޤާނުނާއި ްގަވާއިދާް
ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ްކަމަކަށް ްނުވާހިނދުް ،އިސްވެ ްބަޔާންކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަކީ ްއދ.އޮމަދޫ ްކައުންސިލްގެް
މެމްބަރުންނާއިްގޯތިްދޫކުރުމަށްްއެކުލަވާލެވުނުްކޮމިޓީގެްމެމްބަރުންްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްް
ޒުް
ހޯދުމުގެ ްބޭނުމުގައި ްކޮށްފައިވާކަމެއް ްނޫންކަމާއި ްއަދި ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްނާޖާއި ް
ފައިދާއެއްްވަކިްފަރާތަކަށްްހޯދާދިނުމުގެްބޭނުމުގައިްކޮށްފައިވާކަމެއްކަންްލިބިފައިވާްހެކިތަކުންްއެނގެންނެތަތީވެް،މިް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ް
މައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެން ް
ގެްް1ދަށުންްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންްނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
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