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1

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހުޅުމާލެ "ސެންތްރޯ" އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުންސިންގ ހުޅުމާލެ "ސެންތްރޯ" އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހައުންސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑުން

ކުރައްވާފައިވާ

ނަންބަރު ލިމިޓެޑުން ކުރި ނަންބަރު  29) HDC(161)/EM/IU/2015/137ޑިސެންބަރު  (2015އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ

 29) HDC(161)/EM/IU/2015/137ޑިސެންބަރު  (2015އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓްތަކުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ ތެރެއިން "ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް" ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް
ތެރެއިން "ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް" ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ނިންމާފައިވަނީ ،އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ،ހުޅުމާލެ
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ "ސެންތްރޯ" އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ފަރާތާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  21ޖަނަވަރީ 2016
ކަމަށާއި ،ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  03ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމަށާއި ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިޓްތައް ދައްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ 'ސެންތްރޯ' އޯޕަންޑޭއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރި
ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އޯޕަންޑޭއަށް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޔުނިޓްތައް ބެލުމަށް ހާޒިރުނުވެވެސް އިޢުލާނުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެފަހު ތާރީޚްގެ ކުރިން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްހުށަހެޅުން މަނާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ،ބިޑް ހުށަހެޅި  03ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއް
އޯޕަންޑޭއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ޔުނިޓްތައް ބެލުމަށް ގޮސްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ހައުސިންގ
ނ މާރކްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން އަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ މަތި ް
ލިބިފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުން ހެދި އިވެލުއޭޝަން ގައިވެސް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް
ކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުން ޖުމްލަ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް
ދިނުމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ހުޅުމާލޭ ސެންތްރޯ ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް
ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކުރިއިރު

ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް ކާމިޔާބުކުރި

ފަރާތެއްކަމަށް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަން އެ ލިސްޓުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން ،ހުޅުމާލެ ސެންތްރޯ ގެ
ޔުނިޓް ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އެފަރާތުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ފުރަތަމަ  03މަސްދުވަހުގެ ކުލި  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށާއި ،ކުލި ދެއްކުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ
ދުވަހަކާއި ތާރީޚެއް އަންގާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އަދި ،ހުޅުމާލެ "ސެންތްރޯ" އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހައުންސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑުން

ކުރި

ނަންބަރު

HDC(161)/EM/IU/2015/137

)29

ޑިސެންބަރު

(2015

އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން "ފައިން-ޑައިން ރެސްޓޯރަންޓް" ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން
މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މަސައްކަތަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުންޏަކީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން
މާކްސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްކަމަށްވާތީ،

އެ

ފަރާތާ

އެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރުމުގައި

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެންދިއުމުގައި މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގައި ހައުންސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި
ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.

2

ހދ.ނޮޅިވަރަމު ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ނޮޅިވަރަމު އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޯތި ގޯއްޗަށް އަރާ އެހެން ފަރާތް ފަރާތުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ
ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން ހދ.ނޮޅިވަރަމުން އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް އަރާފައިވާ ރުއްގަހާއި އެ އުޞޫލަކީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތާއި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ،ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް
އސަލަ ނިންމުމަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްނުވާނަމަ،
ގޯތިތަކަށް އަރާފައިވާ އެހެން ބައެއް މީސްމީހުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުނުދީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލުން އިދާރީގޮތުން ބަދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި މަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެ ގޯތިތަކުގެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ނިންމުން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ ފައިސާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން
ކަންމުޑި އަޅައިދެމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި އެ ރުއްގަސް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައި ބެހެއްޓުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި އެއްވެސް
ނެގުމަށް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

މީހުން

އުޅޭ

ރަށްރަށުގައި ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް އެފަރާތަކަށް ފެންނަނަމަ ،އެފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ

އިންދާފައިވާ ރުއްގަހަކީ އެތަކެތި އިންދި މީހެއްގެ ރުއްގަސްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 98/21މީހުން ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ރުއްގަސް ނިންމީއެވެ.
ރަށުއޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ރުއްގަސް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ރުއްގަސް ބަލައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދީ
އެއީ އެމީހެއްގެ ރުއްގަސްކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން އައުމަށް ކައުންސިލުން ބުނަމުންދާއިރު
އެ ރުއްގަސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުން އޮންނާނީ މަދު ބަޔެއްގެ އަތުގައި ކަމަށާއި،
އަދި އެލިޔުން އޮތްނަމަވެސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދޭނަމަ އޭގެ ޞައްޙަ ކަމެއް އޮންނާނެކަމަށް ގަބޫލު
ނުކުރެވޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މީހެއްގެ މުދަލެއް އެފަދަ ގޮތަކަށް ނައްތާލުމަކީ ކައުންސިލަށް
ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ،މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު
އުފެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބަދަލު ޤަބޫލު ނުކޮށްފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ނުވަތަ އެ
މައްސަލައެއް ނިންމާނީ ކޯޓަކުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފަރާތުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އެ ރުއްގަސް އަރާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިން އޭނާގެ ދަރިފުޅު
ގާތަށް ދިޔުމުން އެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ނިންމާނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށްކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު
ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،ހދ.ނޮޅިވަރަމުން އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވާ  172ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނާ
ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެގޯތިތައް ދޫކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެގޮތަށް
އެގޯތިތައް ދޫނުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ އޭރުއޮތް ކައުންސިލުން އެގޯތިތައް ދޫނުކޮށް އޮއްވައި ކޯޓުގެ
ޙުކުމާ ޚިލާފަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން އެގޯތިތައް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

3

ނ.މާޅެންދޫ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  03މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  15ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އެކަނިވެރި މަޔަކު ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ އެދި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ކުރި ނަންބަރު (IUL)437-

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުންގެންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  12) E1/1/2013/4ސެޕްޓެމްބަރ  (2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެންމެ
މީހުން ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  15ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ޝަކުވާތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން
ލިބުނު ފަރާތް ކަމަށާއި ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެލިޔަސް އޭނާގެ ޢާއިލާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިންއިރު" ،ޕޮއިންޓް ދޭ ފޯމު" ގައިވާ ބައެއް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް
އެންމެ ގިނައިން ތިބި ޢާއިލާއަށް ވާނެކަމަށާއި ،އެމީހުން ފްލެޓަށް ހޮވުމުން މާލެއަށް ބަދަލުވިކަމަށާއި ،ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮއިންޓް ދިން ޓީމުން އެ މީހަކަށް ފެނުނު ގޮތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި ،ފްލެޓް ދިނުމުގެ
ނަމަވެސް މާލޭގައި ކުއްޔަށް ތަނެއް ހިފައިގެން  02އަހަރު ތިބުމަށްފަހު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް އުޞޫލުގައިވާ މާއްދާތަކަށް "ޕޮއިންޓް ދޭ ފޯމު" އިން ރިޢާޔަތްކުރެވެން ނެތުމާއި ،ފްލެޓަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މ
ކެންސަލްކުރުމުން މިއަހަރު އެމީހުން ރަށަށް ބަދަލުވީ ކަމަށާއި ،މިހާރު އެމީހުން ދިރިއުޅެނީ ފަރާތް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކާ ފުށުއަރާފައިވާ ކަމާއިި ،
އެމީހުންނަށް

ލިބިދޭންޖެހޭ

ބޭސިކް

ތެރަޕީއެއް

ނެތް

ތަނެއްގައި

ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ބަހައްޓައިގެން އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ފެލްޓް ދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީވެ ،ފްލެޓަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭން ހަމަޖެއްސި ފްލެޓްތަކުން އެމީހުންނަށް ފްލެޓެއް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ "ހޯމް އެސެސްމެންޓް" އަލުން ހެދުމަށާއި ،ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭއިރު ފޯމުގައިވާ
ނުލިބޭންވީ ސަބަބެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުރިހާ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ވަކި ޤަވާޢިދެއް ކަނޑައަޅައި އެޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ،ފްލެޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭގޮތުން "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލް" އާއި "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ،ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މާކުސް
ދެވޭ ގޮތް" އަލުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ނަންބަރު

A/1/2015/69-459

މ
) (IULއިޢުލާން  22ޖުލައި  2015ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައި  2013ވަނަ އަހަރު އެން ެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ  15ފަރާތުގެ ލިސްޓް ކެންސަލް ކުރިކަމާއި ،ނުކުޅެދުތެރިކަން
ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ
ފަރާތެއްގެ

"ހޯމް

އެސެސްމެންޓް"

ހެދުމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ފަރާތްތައް

ދިރިއުޅޭ

ގޭގެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލެއިން
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  2013ވަނަ އަހަރު
ހަމަޖައްސާފައިވާ މިންގަނޑާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރު ހަމަޖައްސާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން" ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު" ގެ ބައިން  2013ވަނަ އަހަރު އެންމެ
މަތިން ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  07ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާއިރު  2015ވަނަ އަހަރު އެބަޔަށް އެންމެ މަތިން ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  42ޕޮއިންޓެވެ .އަދި "ގޯތި ގެދޮރު" ގެ ބައިން  2013ވަނަ އަހަރު އެންމެ މަތިން ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

35

ޕޮއިންޓް

ކަމަށްވާއިރު

2015

ވަނަ

އަހަރު

އެބަޔަށް

އެންމެ

މަތިން

ދިނުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  15ޕޮއިންޓް ކަމާއި" ،ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން" މި ބައިން  2013ވަނަ އަހަރު އެންމެ މަތިން
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  43ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާއިރު  2015ވަނަ އަހަރު އެބަޔަށް އެންމެ މަތިން ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން 2015 ،ވަނަ އަހަރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލުގެ ދަށުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެންމެ ބޮޑަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރާ
ކަމަށާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރު ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް ބަލާއިރު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް  2013ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރި  15ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތަކަށް
 2015ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށްފަހު ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ޝޯޓް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ  15ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ
އެންޑް

ޖެންޑަރގެ

ނަންބަރު

(IUL)459-Dpt/459/2015/20

)26

އޮކްޓޫބަރު

(2015

އިޢުލާނުން

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަތައް
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ 2015 ،ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ފޯމު މުރާޖަޢާކޮށް އެފޯމްތަކަށް
އަލުން ޕޮއިންޓް ދީގެން ،ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގައި
މިކޮމިޝަނުން ދަންނަވާފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޮޗަރުކަމަށް  02މީހަކު ހޯދުމަށް ފެބްރުވަރީ  2016ގައި ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޮޗަރުކަމަށް  02މީހަކު ހޯދުމަށް ފެބްރުވަރީ  2016ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  03މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަށް ނުހޮވުނު ފަރާތަށް އެވަޒީފާ ލިބިފައިނުވަނީ
އެއްފަރާތަކީ  65އަހަރުން މަތީ މީހެއް ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ކޮލަމާފުށީ އޮފީހުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެފަހަރުމަތިން އޭނާ އުޅުނުއިރު ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް
ސަރުކާރުން ލިބޭ އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ ،އެ ވަޒީފާ އޭނާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރަސްމީގަޑީގައި މަސްބޭނުމަށާއި ދޫނި ހިފުންފަދަ ކަންކަމުގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމާއި ،ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއަށް އެދުނު  03މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހުނު މީހާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ހުރެފައި ބަލިވެ އުޅޭކަމަށް ހަދައިގެން އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނުމާއި ،އޮފީހުގެ ވެރިންނާ ޒުވާބުކޮށް
ޒުވާނެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަދާތީ ،އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނަސޭހަތް ދިނުމުން ނަސޭހަތްދޭ މުވައްޒަފާ ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުންފަދަ
ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ދެފަހަރުމަތިންވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށްވާތީކަމަށް ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  03ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ދެންތިބި ދެފަރާތަށް
އެވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

5

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އދ.މަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ޑިސެންބަރު  2015ގައި އދ.މަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު 30) GS-156/2015/62
ކުރި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

އެސްޓިމޭޓް

ހުށަހެޅި

03

ފަރާތުގެ

ތެރެއިން

އެ

މަސައްކަތް ނޮވެންބަރު  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކުރިމަތިމަތިލި  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން ،މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 03

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އޭނާއާ އެ މަސައްކަތް ވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށާއި،
ޙަވާލުކުރިކަން އެނގުމާއެކު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ޝީޓް ހޯދުމަށް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި
ސްކޫލަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން އެފަރާތުން ސިޓީއަކުން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިއްސާކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން ކަމުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ އަދި ،އދ.މަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު GS-156/2015/62
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރިކަން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި އަނެއް ދެފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ) 30ނޮވެންބަރު  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ.

އުސޫލަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ އަގުގައި ކިތަންމެބޮޑު ތަފާތެއް
ހުއްޓަސް އަދި ކިތަންމެކުޑަ ތަފާތެއް ހުއްޓަސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2ޕޮއިންޓް ތަފާތުކުރާގޮތަށް
ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ ނިސްބަތުން އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބެނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން
ނޫންކަމަށްވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އަގަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑައަގުގެ ނިސްބަތުން އެހެން އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި ،އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު:
) 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު) 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ
މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭތީ ،މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އދ.މަންދޫ ސްކޫލުގައި
ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޑިސެމްބަރު  2015ފަހުކޮޅު ނުވަތަ ޖަނަވަރީ  2016ގެ ކުރީކޮޅުގައި ބ.ހިތާދޫ  10ނަންބަރު ބިން ކުލީ ބިން  01 10ނޮވެންބަރު  2015އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މިހާރު އަޅާފައިވާ
ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބަޔަކަށް  10އަހަރަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކާއެކު އެބިން ބިޑް އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ
އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،މިބިން އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު  26) (IUL)322-A/INDIV/2015/34އޮކްޓޫބަރު  (2016އިޢުލާނުގައި ،އެ ބިން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 10އަހަރަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު  10އަހަރު ހަމަވުމުން ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް ދެވޭނީ  10އަހަރަށް ކަމަށާއި ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  03މަސްދުވަސްކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް
އިތުރު  02ޓާމް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަށް އެދި ހިފާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ  05އަހަރު އިތުރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި ،އެ  05އަހަރު ހަމަވުމުގެ  03މަސްދުވަސްކުރިން
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން މާކްސް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އަލުން  05އަހަރު އިތުރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ބ.ހިތާދޫއަކީ  1320ވަރަކަށް ކަރުދާހުގެ  19ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައިވެސް
މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެއްކަމަށްވިޔަސް ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޢަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް
 700ނުވަތަ  800އެއްހާ މީހުން ކަމަށާއި ،މިވަރުގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،އޭގެތެރޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ އަދަދަށް  10ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
އެސްޓިމޭޓްގައި ފަންސާސްވަރަކަށް ލައްކަ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެ ޢަދަދަކީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެމަތިން
 10އަހަރަށް ނުވަތަ  15އަހަރަށްވެސް ކަވަރުކުރެވިދާނެ ޢަދަދެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ކަމަށްވާތީއާއި ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ
އަދި އެފަރާތުން މި ޢަދަދަށް އެތަނުގައި ލުއިކާނާ ނުވަތަ ހޮޓަލެއް ހިންގުމަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އެއްވެސް މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓުން މީގެ  02މަހެއްހައިދުވަސް ކުރިން އެތަނަށް ސައިޓް މެނޭޖަރެއް ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓުން ސައިޓް ސްޕަވައިޒަރުން ހޯދުމަށް ކުރި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ލިބުނު މާކްސް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޝަކުވާގައި އޭނާ
ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ނިމުނުތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ބުނެފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތްވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ
ގުޅާލުމުން ނުކުންނަން ތައްޔާރަށް ހުރުމަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާ ގުޅާފައި އެތަނުގެ އެޗް.އާރު ނަންބަރު  GIL/IUL/2015/99އިޢުލާނުގައި އެވަޒީފާއަށް  02މީހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މެނޭޖަރ އޭނާ ގާތުގައި ބުނިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޚަބަރެއް ނުވެގެން  01ފެބުރުވަރީ  2016ގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެވަޒީފާއަށް އެފަހަރު ނަގާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއަށް އެފަހަރު ނަގާފައިވަނީ
އެތަނަށް ގުޅުމުން ފެބްރުވަރީ  07ގައި ނުކުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އެތަނުން ބުނިކަމަށާއި ،އެހެން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ އެފަހަރު އެވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން
ހުއްޓައި  06ފެބުރުވަރީ  2016ގައި އެޗް.އާރް އިން ގުޅާފައި އަލުން އިޢުލާނު ކުރަނީކަމަށާއި ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުންވެސް އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތް ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއަށް ދެވަނަފަހަރު ކުރި
އިޢުލާނު ކުރުމުން ކުރިމަތިލާށޭ ބުނިކަމަށާއި ،އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން އިޢުލާނުކުރުމުން ނަންބަރު  GIL/IUL/2016/41އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ
އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީމާ ،ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާތީ އޭނާއާ ފަރާތަކީ
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އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި

ސަރުކާރުގެ

އިސް

މަޤާމުތަކެއް

ކުރިން

އަދާކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކަށްވާތީ

އޭނާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަލުން އިންޓަވިއު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ފަހުން އަންގާލާނެކަމަށް އެތަނުން ބުނިކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނާ އޯވަރކޮލިފައިޑްކަމަށް ނިންމައި ،އެވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވަނީ ދެން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ދެ ފަރާތް ކަން
ގުޅިގެން އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްވެސް ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ މޭޑޭގެ މުޒާހަރާ އޮތް ދުވަސްވަރު މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ވަޒީފާގައިހުރެ އެ މުޒާހަރާއަށް ދިޔުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއާ ދިމާވެގެން ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ ތެރޭގައި ،އޭނާއާ
އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އޭނާ އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރިކަމަށް ނުބުނާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ ގާތުގައި އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ ބުނިކަމަށާއި ،ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް
ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި  28ފެބުރުވަރީގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެޗް.އާރުން ގުޅާފައި
ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނިކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ކަންތައް ވަމުންދާގޮތުން އެތަނުން ބޭނުންވާ
ވަކިމީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

8

ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާ މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
 10ސުކޫލަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ) 1,921,350.00އެއް މިލިއަން ނުވަލައްކަ
އެކާވީސް

ހާސް

ތިން

ސަތޭކަ

ފަންސާސް(

ރުފިޔާއަށް

ކޭ.އޭ.އެސް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާއި

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާއި
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

9

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  11.06ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
 2012ވަނަ އަހަރު ރިޕޭމަންޓު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ލިބެންޖެހޭ
ނަމަވެސް ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އާ ހަވާލުކޮށްގެން
ދަރިވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް
ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 2012 ،ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދެއްކި ދަރިވަރުންނާއި
ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންނުދާ ދަރިވަރުން ވަކިން އެނގެން ނެތްކަމާއި އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
ފަރާތްތަށް ހޯދަން އުނދަގޫވުމާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަތިވެފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި  2012ވަނަ އަހަރު ބޭންކްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ޖަމާކޮށްފައި

ނުވާކަމާއި،

މިނިސްޓްރީން

ތައްޔާރުކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

އެޑިޔުކޭޝަން

ދާއިރާގެ

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެފައިސާ ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  1,222,562.00ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން
މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ  1,010,012.00ރުފިޔާއާއި ކްރިކެޓް ޕެވިލިއަންގައި ކެންޓީނެއް
ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކާއި ފެންބިލްތައް ނުދައްކާ ހުރުމުގެ
ސަބަބުން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އެ ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ  06ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ "މާލޭ ކުޅިވަރު
އެކުވެނީގައި ހިންގަމުންގެންދިޔަ "ކޮކްޓޭލް ހައުސް" ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 15 ،ޑިސެންބަރު
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 2012ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ތަން ހުސްކޮށް މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ތަން
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުންވެސް އެތަން ޙަވާލުނުކޮށް 22 ،ޖަނަވަރީ  2013ގައި ތަން
ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އެތަން ދޫކޮށްލިއިރު ،ތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމަށާއި ،އަދި ކެފޭ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ތަނަށްދީފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ
) 379,984.00ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ  30ޖޫން
 2013ގެ ނިޔަލަށްވެސް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެފައިސާ ހޯދުމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1.05އަދި  1.07ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ".
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބްރާންޗަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް

 18ސެޕްޓެމްބަރ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބްރާންޗްގައި މަސައްކުރި  03މުވައްޒަފަކު  18ސެޕްޓެމްބަރ

 2012ގައި މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށާއި ،އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން އެހެން  2012ވަނަ ދުވަހު ސަސްޕެންޑްކޮށް 09 ،އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު ،އެ
މަގާމަކަށް  03މީހުން ލައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މުވައްޒަފުން ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ ބާވަތުގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އިންޖީނުގެ
މެދުވެރިކޮށް ރަށު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ތަފާތު ފަހަރުމަތިން ކަނޑައެޅިގެން ޖެއްސުންކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި،
ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ގޮންޖަހައި
ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭގޮތައް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަމަށްބުނެ 04
އ
ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ސިޓީއެ ް
ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ) (1ގެ ދަށުން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްކަން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެނގެން އޮތްކަމާއި ،މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތައް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަމަ އެފަރާތެއް
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތައް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި17 ،
ސެޕްޓެމްބަރ  2012ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބްރާންޗުން ހަމަޖައްސާފައިވާ މެނޭޖަރާއި .އެސިންޓެންޓް
މެނޭޖަރ އަދި ޓެކްނީޝަން އަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދީފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ
އފަރާތްތަކަށް
ގަވާއިދު  2012ގެ  33އަދި  34ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތައްކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މި މައްސަލައިގައި ެ
އ
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި ،އަދި އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަ ި
ދިނުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފާއިދާއެއް
ހޯދައި ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަމްބަރ ) 02/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާފަދަ އެއްވެސް ކުށެއް ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާތީ،
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ އެލް.ކޭ.ޖީ އާއި ޔޫ.ކޭ.ޖީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ  08ޏ.ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ އެލް.ކޭ.ޖީ އާއި ޔޫ.ކޭ.ޖީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ  08ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް
ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ނޮވެމްބަރު  2015ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިންޓަވިއުއަށް ނަގާފައިވަނީ  16ކުރި ނަންބަރު  28) GS74/2015/21އޮކްޓޫބަރު  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  33ފަރާތުގެ
ކުދިން ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީ ސެޓްފިކެޓް  03އާއި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ކޯސް ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވާފައިވާ  16ފަރާތް އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވާފައިވަނީ ،ލިބިފައިވާ އެންމެމަތީ ތަޢުލީމީ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގައި  03އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ސެޓްފިކެޓަށާއި ،ދާއިރާއާގުޅޭ ތަމްރީނަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން 10
އަދި ކަރިކިއުލަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތަކީ ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  10ފަރާތް ކަމަށާއި ،އިންޓަވިއުއަށް ހޮވާފައިވާ އަނެއް  06ފަރާތަކީ އެޑްވާންސް
ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އޭނާ އިންޓަވިއުއަށް ސެޓްފިކެޓް

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ

06

ފަރާތް

ކަމަށާއި،

މިޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ލިބިފައިވާ

ތ
އެންމެމަ ީ

ހޮވިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ސެޓްފިކެޓަކީވެސް އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށާއި ،އޭނާ އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިނުވަނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ
އޭނާއާ އެއް ލެވެލްގެ މީހުން ކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ބައިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދަށްވެގެން ކަމަށާއި ،ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  08ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމާ
މިކަމުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  5ފަރާތާއި ،އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  3ފަރާތް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ޑިޕްލޮމާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  10ފަރާތުގެ ތެރެއިން  02ފަރާތް އެހެންތަނަކުން ވަޒީފާ ލިބިގެން މިވަޒީފާ ބޭނުން ނޫންކަމަށް
އަންގާފައިވާ ކަމުގައި ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެތެރެއިން އެކަކު އިންޓަވިއުއަށް
ހާޒިރުނުވާކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަނެއް  02ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެކަކަށް
ތަޖުރިބާގެ ބައިން ލިބުނު ޕޮއިންޓް ދަށްވެގެން ،އަދި އަނެކަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ދަށްވެގެން ވަޒީފާއަށް
ހޮވިފައި ނުވަނީކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި
މީހަކު ބޭނުންވެގެން އޮގަސްޓް  2015ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައި ޝަރުޠަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ނަންބަރު  06) (IUL)138-AS4/1/2015/199އޮގަސްޓް  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ފަރާތްތަކުގެ
ޖީ.ސީ.އޯލެވެލްއާއި ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ތެރެއިން އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާގައި
މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މިފެންވަރުގެ އެތައް ފަރާތްތައް ތިއްބައި އެވަޒީފާ ދިނުމަށް މިހާރު ހުރިހާ އުޅުނު ފަރާތެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށްވުރެ
ކަމެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުޞޫލުން ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެގޮތުން މާފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެބަތިބި ކަމަށާއި ،އޭނާ އެވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ
ގެންގުޅެމުންދާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަކީ އީ.ފާސް ފެންވަރު ކަމަށާއި ،އިންޓަވިއުގައި އެހެން މީހުންނަށްވުރެ މާމަތިން މާކްސް ދީގެން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް އެވްރެޖްގެ
ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރއާއި ގާތް ގޮތުގައި  92.00މާކްސް ލިބިފައިވާއިރު ،ދެން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ 67.67
ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މިއީ ޑިރެކްޓަރު އޭނާގެ ގާތް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މާކްސް ކަމަށާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާއިރު ،އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާ
ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
މިންވަރަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމަށް ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށްވުރެ މާމަތިން އޭނާއަށް
މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެދެބައިން އޭނާއަށް ފުލްމާކްސް ދީފައިވާކަން މިމައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް އަދި މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ،މިކަމުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ
ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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15

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ،ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ތަން ހިންގުމަށް ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒްއަށް ހެޑް އޮފް ސެންޓަރއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި
ކުރިން ހުރި ފަރާތުން އެޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓާ ބެހޭ ބައިގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ނަންބަރު  13) 170-HR/I/2015/76އޮކްޓޫބަރު  (2015ކުރި އިޢުލާން ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާކަމަށް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް އެމަގާމު ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުވެސް ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،މިމަޤާމަށް  10ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިމަޤާމަށް އެދުނު 10
ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގެންފައިވަނީވެސް އާންމު އުޞޫލާ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ
ޚިލާފަށް ސިއްރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގޮތުގެ ޝީޓުން ދައްކާގޮތުން  02ވަނައަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ
ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ އެއް ސެޓްފިކެޓަށްވުރެ
ގިނަ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީ ކަމަށާއި ،އުޞޫލެއްގެގޮތުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭއިރު
ދޭންވާނީ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ އެންމެމަތީ ފެންވަރުގެ އެއް ސެޓްފިކެޓަކަށްވިޔަސް އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފިނަމަވެސް،
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އަދި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އިން
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީވެސް އޭނާއަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން

ހއ.ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު

ފެބްރުވަރީ  2016ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ،އިޢުލާނާ  04) (IUL)250/250/2016/01ޖަނަވަރީ  (2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަޒީފާއަށް
ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއްގެ ޅިޔަނު އަދި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭ ހޮވާފައިވަނީ ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތް ކަމަށްވެފައި ،އޭނާއަކީ  02އަހަރުދުވަހު ޓީޗަރެއްގެ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ އެކުއްޖާ އެވަޒީފާއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރިހާ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ ކަމަށާއި ،އަދި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް
ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ށ.ނަރުދޫ ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި ލޭބަރެއްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ށ.ނަރުދޫ ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި ލޭބަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން
މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އެކުންފުނިން ކުރި ނަންބަރު  29) FNK/A/IUL/2015/119ބޭނުންވެގެން އެކުންފުނިން ކުރި ނަންބަރު  29) FNK/A/IUL/2015/119އެޕްރީލް  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެޕްރީލް  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެދެމަޤާމަށް މީހުން ނެގުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ
މ .ނަރުދޫ އޮފީހުގެ ރައީސްގެ
މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ނޫން ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ޕީ.ޕީ.އެ ް
ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި ،ލޭބަރުގެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށްވެސް މި ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އޭނާއަކީ އެ
އމް.ގެ މެމްބަރަކަށްވާތީ ދީފައިވާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަމަށްވާތީ ނޫން ކަމަށާއި ،އެއީ ޕީ.ޕީެ .
ވަޒީފާއެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ބްރާންޗްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓެންޓްގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ބްރާންޗްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  15) BMLJA/029/2016މާރިޗު  (2016ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  15) BMLJA/029/2016މާރިޗު  (2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 09
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި އެ ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމަޤާމަށް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި އޭނާއަކީ އެވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހާކަމަށް ބޭންކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އޭނާއާއި
އެގޮތުން ،އޭނާއަށް "ޅިޔަނު" ކިޔާ ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަން އުޅޭއިރު އޭނާއަށްވުރެ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ދެމީހުންނަކީ ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ދެމީހުންކަމަށް އެ ދެމީހުން
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މާބޮޑަށް ރަނގަޅު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭންކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އެމަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގެ ކަންތަކުގައި އެބްރާންޗް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް
ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގައި އެކައުންޓިންގ އާއި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު އެއްވެސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

އިސްކަންދޭނެކަމަށް

އިޢުލާނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ވަރަކަށް

ބައިވެރިކޮށްފައި

ނުވާނެކަމަށް

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން

ބުނެފައިވާތީއާއި

އެމަޤާމު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ހަމަޖައްސަންއުޅޭ ފަރާތަކީ އެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެ
ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާއި ހުނަރެއް އެފަރާތަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ރަސްމީ ބޭނުމުގައި އަތޮޅުގެއަށް ދާކަމަށް ލިޔުމަށްފަހު ގދ.އަތޮޅުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ހެނދުނުގެ ސަޔާއި މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އަތޮޅުގެއަށް ދާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ

15

މިކަމުގައި

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

20

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކަނޑޫދޫގައި މީގެކުރިން ދޯނި ބަނުމަށް ހަރުގެ ދޫކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ  2އަހަރުގެ ދުވަހަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް މިކަން ހިނގާފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
ނަމަވެސް ،ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޯންޏެއް ބަންނަންވެގެން ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމީއެވެ.
އަމިއްލައަށް އޮޑިހަރުގެއެއް ނަގައިގެން އުޅޭތާ މިހާރު  4އަހަރު ވެއްޖެކަމަށާއި ،އެހަރުގެއަކީ ކުރިން
ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތަކަށް  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ހަރުގެއެއްކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އަމިއްލައަށް ފޮތުގައި ލިޔެ މި ހަރުގެއާއި ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކުރިން ހަރުގެ ޙަވާލުވެފައިހުރި
ފަރާތަށް ހަރުގެ ދޫކޮށްފައިހުރި މުއްދަތު ހަމަވިތާ  9މަސްފަހުންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އެހަރުގެއާ ޙަވާލުވިކަމަށްފޮތުގައި ލިޔުނީ ކުރިން ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ހަރުގެ ދީފައިހުރި މުއްދަތު
ހަމަވި ތާރީޚްކަމަށާއި ،އޭރު އެ  9މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ޖޫރިމަނާއަށްވާ އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް
ދެއްކުމަށް އެފަރާތަށް  15ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްވެސް ދީހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ބައިގާ މަސައްކަތްކުރާ ގދ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރި ،ގދ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެދުމަށާއި ،އެއްގަމު ލައިސަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެދުމަށާއި ،އެއްގަމު ލައިސަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި،
އެކިފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީއާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީއާއި ،ރޯޑްވާދިނަސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި ،އުޅަނދުފަހަރުގެ
ރޯޑްވާދިނަސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްޓިކާ ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ސްޓިކާ ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ،އެހެނިހެން ފައިސާއަށް އެއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ އަމިއްލަ
ފައިސާއާއި ،އެހެނިހެން ފައިސާއަށް އެއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ލިޔުންތަކުން ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކާނަލް އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި މިޝަކުވާގައި ބުނާ ކަންތައްތައް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި

މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްކުރާކަމަށާއި ،އޭނާ އާ އެންމެ އަރިސް ސ.ސާރޖަންޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިސްޙްކުރުމަށް އެންގި ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކޮށްފައިވާކަން،
މަޑިވަރުގެ

ބޭސްކޮމަންޑަރުގެ

މަޤާމުގައި

ބަހައްޓައިގެން

އެދެމީހުންގުޅިގެން

މަޑިވަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ

ދަނޑުހެއްދުމާ ،ފަރުމަސް ފިނިކޮށްގެން މާލެއަށް ވިއްކުންފަދަ ކަންތައް ކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

16

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ސާރޖަންޓު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ވައްކަން ކޮށްދޭކަމަށާއި ،އެ ވައްކަންތަކުގެ ވާހަކަ
ކިޔާދޭންފެށުމުން ވަގުތުން ސ.ސާރޖަންޓަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިންކަމަށާއި ،ކޯސްޓްގާޑުގެ ލޯންޗް
ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އަމިއްލަދަތުރުތަކަށް

ބޭނުންކުރާކަމަށާއި،

ލޯންޗްގެ

ފައިސާއަށްވާނުވާ

ނޭނގޭކަމަށާއި ،ދަތުރުތަކުގައި ވަގުބިލް ހަދައިގެން ގެންނަކަމަށާއި ،ރަނގަޅަށް ބަލައިފިނަމަ މަޑިވަރު
ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވާނެ ކަމަށާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން ތިބޭ މީހުނަށް އޭނާ އަދަބު
ދޭކަމަށާއި އަދި މިގޮތުން މަޑިވަރަށް ގެންގޮސް ބަންދުކުރުން ކަހަލަ ކަންތައްކުރާކަމަށާއި ،މިފަދައިން
އެތައްގޮތަކުން އޭނާގެ ފަރާތުން ބޭއިންސާފުން އަދަބުލިބޭ މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އެމަދަރުސާގެ ފައިސާއަށާއި މުދަލަށް

1

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ  2006އަދި  2007ގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި މުވައްޒަފުން

ޚިޔާނާތްތެރިވެ ،އެތަކެތިން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އެމަދަރުސާގެ ބައެއް ތަކެތި އޭނާގެ ސޮއިނުކޮށް އޮއްވައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ ) 1/3އިތުރުގަޑި( ފައިސާ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި
ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދީހަދާކަމަށާއި ،އެމަދަރުސާގެ މަސައްކަތު މީހާލައްވައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ފަރާތުން ނަގާކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުން އެފައިސާގެ ކުޑައެތިކޮޅެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްފަހު ދެންބާކީހުރި ފައިސާތައް
ކުރުވާކަމަށާއި ،މަދަރުސާގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓައިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެމަދަރުސާއިން ނަގާ އޭގެ ބޭނުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ފައިސާގެ ކުޑައަދަދެއް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ޖަހާ
ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ދޯނީގައި ބޮޑުއަގުގައި ކުރުވާކަމަށާއި ،އެމުވައްޒަފަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އެއަދަދު ޓިޕެކްސް ޖަހައިގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކެޑުމަށްފަހު ފުރިހަމަ
މަދަރުސާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން އޭނާގެ ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން އެމީހުންގެ ލިވިންގ އަދަދު އަލުންޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
އެލަވަންސް ނަގައި އަމިއްލައަށް ބޭނުންކުރާކަމަށާއި ،ބެލެނިވެރިންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން އޭނާގެ
މަޖުބޫރުކޮށް

 -ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ  2006އަދި  2007ގެ އިތުރުގަޑިއަށް ހުއްދަދިން ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަޢަދަދެއް

ގޭގައި

ތިބޭ ބިދޭސީ

ޓީޗަރުން

ލައްވައި

ދަރިވަރުންނަށް

ޓިއުޝަން

ދިނުމަށް

އެމަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާގެ  50%ޓީޗަރުން އަތުން އަތުލާކަމަށާއި ،މަދަރުސާގެ ފައިސާއާބެހޭ

މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވާފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،ހަމައެހެންމެ ޓިޕެކްސްޖަހައި ޢަދަދު

ފޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ،ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 08

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގޭކަންނެތް ކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ މިމައްސަލަ

މެއި  2008ގައި ގއ.ކޮނޑޭ ފިހާރައެއްގެ ޕޭޑް ތައްގަނޑު ހިފައިގެން އައިސް އޭނާ އަމިއްލައަށް

މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހަދައި އޭގައި ޕޭޑް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާކަމަށާއި ،އޭނާ
މިކަން މިގޮތަށްކުރީ ގއ.އޭ.އީ.ސީގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމީހަކު  30އޭޕްރިލް

17

.2

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ހަރު މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ގަތުމުގައި

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 2008ގައި ގއ.ކޮނޑެއަށް އައިސް ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު ،ބިލްތައް ނެތި ފައިސާ ވަރަށް ދެރަ އާދައިގެ ތަކެތި ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ފިހާރަތަކުން ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ މޮޅުތަކެތީގެ
ނަގައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގޮތުގައި މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުންގެ ފިރިމީހާ ވަގު ބިލް ހަދާ އެބިލްގައިވާ ބޮޑު އަދަދަށް އެފައިސާ
މަދަރުސާގައިވާ ފޮތްތަކުގައި މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ލިޔެގެން ޙަވާލުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަގުބޮޑުތަކެތި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ފޮނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފްއެޑިޔުކޭޝަނުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ތްރީއިންވަން ބްރަދަރ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ކޮނޑޭ ފިހާރައަކުން 3,500.00
ރުފިޔާ އަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ މިފަދަ މެޝިނެއްގެ ފުރިހަމަ އަގަށްވުރެ ވަރަށްބޮޑުތަން ކުޑަ ޢަދަދެއް ކަން
އެނގޭތީއާއި މިމެޝިން ގަނެފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  8ގެ  8.09މާއްދާގެ )ނ( އާ
ޚިލާފަށްކަން އެނގޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.09މާއްދާގެ )ނ( އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
3

މަދަރުސާގެ ބޭނުންތަކުގެ ނަމުގައި އެކި އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފައި ބިލް ހުށަ

ނާޅާ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ފައިސާނަގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފޮތް ޗެކްކުރިއިރު ބިލް ހުށަނާޅާ ދަތުރަކަށް ފައިސާނަގައިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
4

ރެޑްކްރޮސްގެ

ފަރާތުން

ކުދިންނާއި

ރަށްޓެހިގޮތަށް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމު

ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ފޮނުވާފައި ހުރި އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ ތަކެތި އެޅި ބޮޑު  8ފޮށިގަނޑު މަދަރުސާ ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ،މަދަރުސާގެ ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އޭގެތެރެއިން މަދަރުސާއަށް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެނެސް ،އަމިއްލައަށް ބިލް ހެދުމަށްފަހު އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ނަގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،ދެން ހުންނަ ތަކެތި އޭނާގެ
ތިމާގެ މީހުންނަށް ބަހަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ރެޑްކްރޮސްގެ ފަރާތުން ކޮނޑޭ މަދަރުސާއަށް ފޮނުވީ ކިތައް ގަނޑުފޮށިކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަންނެތަތީއާއި،މިހާރުވެސް ކޮނޑޭ ސްކޫލުގެ އޮފީސްބައިގައި  12ފޮށިގަނޑު އެބަހުރި ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން ކަނޑައިފައިވާ ފޮއްޓެއް
ބެލިއިރު އޭގެތެރޭގައިހުރީ ފޮތިން ފަހައިފައިވާ ކުދި ދަބަސް )ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަންސުރާއި ގަލަމާއި ރަބަރުފަދަ
ތަކެތިއެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ( އާއި ކުދިން ކުޅެންބޭނުންކުރާ ރަބަރުބޯޅަތަކާއި ރިންގާއި ކޯންފަދަ ތަކެތިކަމަށްވާތީއާއި،
މިތަކެތި މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރަމުންގެންދާކަން އެނގެން ނެތުމުން
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
5

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޓީޗަރުން ލައްވާ މަސައްކަތުދުވަސް

ފާހަގަކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަދު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ،ބިލް ހަދައި ބަޖެޓުން ފައިސާ
ނަގައިގެން މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުން އަތުން ފައިސާ ނެގިކަމެއް މަދަރުސާގެ ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތަކުންއެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
6

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ލެޓަހެޑުގައި މަދަރުސާގެ ލައިބްރަރީއެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ނަމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށާއި ،ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް އަދި މާލޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި
ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް އެހީއަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ލިބުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަދަރުސާ ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަށް ހުޅުމާލެއިން ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި  4ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމާއި ،އަދި އެޢިމާރާތުގެ
މަސައްކަތްތައްކުރަން އޭނާއަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
-

ގއ.ކޮނޑޭ

މަދަރުސާގެ

ލައިބްރަރީއެއް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ނަމުގައި

މަދަރުސާގެ

ލެޓަރހެޑުގައި

އަމިއްލަ

ކުންފުނިތަކަށާއި ،ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް އަދި މާލޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
އެހީއަށް އެދި ސިޓީފޮނުވައިފައިވާކަމެއް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
7

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ކުލާސްތައް ސީލިންގ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދެއްވި

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  120ފްލައިވުޑްގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރީ  75ފްލައިވުޑް ކަމަށާއި ބާކީވި  45ފްލައިވުޑް
ނީލަން ކިއުމަކާއި ނުލައި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ބަހާދިނުމާއި ،މީގެ އިތުރުން މިސީލިންގ ގިއު ގަނޑު ހެދުމަށް
ގެނައި ލަކުޑިފަތި )ރެޑްމެރެންޓީ ½  2xއިންޗީގެ( ބާކީން މަދަރުސާގެ އ.ސެކްރެޓަރީގެ ގޭގެ މަތިވަޑާމުގެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރުމާއި ،މަދަރުސާގެ މަސައްކަތުގެ ގޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ކޮޓަރީގެ ސީލިންގ ގިއުގަނޑު
ހެދުމާއި ،މީގެ އިތުރުން ބާކީހުރިބައި ތިމާގެ މީހުންނަށް ބެހުމާއި އަދި މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ސިމެންތި
ސީލިންގ ފިލައިން ބާކީވި ފިލާތައް ،އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަމުގައި ނީލަމުން ނަގައި ،މިފިލާތަކުގެ އަގަށް އެއްވެސް
އެއްޗެއް ނުދީ ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 މަދަރުސާގެ ކްލާސްތައް ސީލިންގ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 80ޕްލައިވުޑާއި

90

ސިމެންތިފިލައާއި

ލަކުޑިފަތި

ހިމެނޭކަން

ލިޔުންތަކުން

ފެންނަން

ހުރިނަމަވެސް

ސްޓޮކް

ބަލަހައްޓައިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވުނީ ކިތައް ފިލާކަމެއް ކިހާފައްޗެއްކަމެއް ބާކީހުރީ ކޮންކޮން
އެއްޗެއްސިއްކަމެއް އެނގޭކަންނެތް ކަމަށާއި 5 ،ފެބްރުއަރީ  2008ގައި ކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރު -196/2008/A-02
 GSގެ އިޢުލާނުގައި ސިމެންތި ފިލައާއި ފަންކާގެ ބައިތަކަކާއި ހޮޅިބުރިއާއި ތަންޑުތަކެއް ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާކަމަށް
އޮތްނަމަވެސް މިނީލަން އޮތްކަމެއް ނީލަމުން ތަކެތިވިކުނީ ކޮންއަގަކަށްކަމެއް ތަކެތިނެގީ ކޮންބައެއްކަމެއް ފައިސާލިބުނީ
ކިހާވަރަކަށްކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މަދަރުސާއަށް ހޯދާ މިފަދަ ތަކެތީގެ
ސްޓޮކް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ސްޓޮކަށް ވައްދާ ތަކެއްޗާއި ،ސްޓޮކުން ނަގާ ތަކެތީ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެނގޭނެހެން ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެއްޗެއް ނީލަން ކީކަމުގައިވިޔަސް ނީލަން އޮތް ތާރީޚާއި ،ނީލަން ކިޔާފައިވާ އަގާއި
ނީލަން ކީތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި ،ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ރެކޯޑް
ކުރުމަށް ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއަށް ގަންނަ ހަރުމުދަލުގެ އެއްވެސް އިންވެންޓްރީއެއް ނެތުމާއި،

8

މަދަރުސާގެ އަގުބޮޑުމުދާ )ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން( ފަދަ ތަކެތި އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ގޭގައި
ބަހައްޓައިގެން މިހާރުވެސް އަމިއްލަ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
-

މިމައްސަލަ

މިކޮމިޝަނުން

ބެލިބެލުމުން،

ގއ.ކޮނޑޭ

މަދަރުސާގައި

ހަރުމުދަލުގެ

ރަޖިސްޓްރީއެއް

ގެންގުޅުނުނަމަވެސް އެރަޖިސްޓްރީ ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން 22
އޮކްޓޯބަރ

ގައި

2008

ގއ.ކޮނޑޭ

ރައްޔިތެއް

އަތުން

ގަނެފައިވާ

ފޮޓޯކޮޕީ

މެޝިން

ރަޖިސްޓްރީއަށް

އަރުވައިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެމަދަރުސާއަށް ހޯދޭ މިފަދަ ހަރުމުދާ ،މަދަރުސާގެ
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވައި އެރަޖިސްޓްރީ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެމަދަރުސާގައި ދެންނެވުމަށް
ނިންމީއެވެ.
9

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާ ތަށިމުށި

ފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ،އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ބަހައްޓައި ،އެތަކެތިން އޭނާގެ
އަމިއްލަ ގެ ޢިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިއިރު މަދަރުސާގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތަށިމުށިޖެހުމަށް ތަށިމުށިފޮނުވިކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

21

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

10

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ) 6،000.00ރުފިޔާއިން ދަށުގެ(

އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ގެންގުޅޭ ބޭރު މީހާ ލައްވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް ބިލް ހެދުމަށްފަހު
ފައިސާ ނަގައިގެން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއިން  6,000.00ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ،މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބޭރު މީހާލައްވާ ކުރުވާފައިވަނީ ކޮން
މަސައްކަތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި މިކަންކަން ދަންނާނެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާއިފައި ނުވުމުން އެމަސައްކަތްތައް
ކޮށްފައިވަނީ ،ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ގެންގުޅޭ ބޭރުމީހާލައްވާކަން އެނގެން ނެތުމުން
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އަދި ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 8ގެ  8.14އާއި  8.22ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށްކަން މިމައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  8.14އާއި  8.22ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް

ކުރުވުމަށް ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި

ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
11

ގއ.ކޮނޑޭ

މަދަރުސާގެ

މަސައްކަތު

މީހާ

ލައްވާ

މަގާމުގެ

ނުފޫޒުގެ

ބޭނުންކުރައްވައިގެން )ހަފުތާއަކު  1ފަހަރު ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް( އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް
ކުރުވަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން މަދަރުސާގެ ކުލާސްރޫމް ،ފާޚާނާ
ސާފުކުރުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން ،އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް
އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައި ވިދާޅުވަނީ މިވަގުތު ގއ.އޭ.އީ.ސީ.އިން މިތަނުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމުގެ އިސްވެރިޔާ
އަކީ

22

ކްލާސްމޭޓެއް

ކަމަށާއި

އަދި

ކްލޯޒް

ފްރެންޑަކަށްވުމާއިއެކު

ބޭނުންގޮތަކަށް

ކަލޭމެނަށް

ހެދޭނެކަން

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 މިޝަކުވާގައި ،ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ މަސައްކަތުމީހާ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ހާޒިރުވާގަޑިއަށްވުރެ ލަހުންސޮއިކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެމައްސަލަ ބެލިއިރު ،އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ސްކޫލް ކުދިން އަންނަށްވާއިރަށް
ކްލާސްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތީކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހެންދިމާވިނަމަވެސް އެދުވަހެއްގެ
ސޮއި އެދުވަހަކު ކުރާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް
ރަސްމީގަޑީގައިވެސް ނުރަސްމީގަޑީގައިވެސް ،އޭނާ ނުކުރާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މަދަރުސާގެ ކްލާސްރޫމެއް
ފާޚާނާއެއް ސާފުނުކޮށްގެން މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރުދީފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.
12

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ހުރިހާ ދަތުރުތައް މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ

މަންމަފަރާތު ބޮޑު ބޭބެގެ ދަރިފުޅު ދުއްވާ ދޯނިން ބޮޑުއަގެއްގައި ކުރައްވަމުން ދާއިރު ،އެއަށްވުރެ މާހެޔޮ އަގެއްގައި
މިރަށުން އެދަތުރުތައް ކުރެވެން ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއިން މުސާރަ ނެގުމަށްޓަކައި ވިލިނގިއްޔަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދޯނީގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ދަތުރުތައް
ކުރާނަމަ ،ރަށުގައި ލޯންޗް ދަތުރުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އަގު ހޯދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ފަރާތުން އެދަތުރުކުރުމަށް ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
13

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކާއި ކަންތައްތައް

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުރުމާއި ،މިމަދަރުސަގެ ފައިސާގެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަސައްކަތްތަކުގައި

ލިބިފައިވާ

އުޅެތަޖުރިބާ

މަދަރުސާގެ

އ.ސެކްރެޓަރީ

ލައްވާވެސް

ނުކުރުވާ،

އަދި

ހަމަ

އެއްވެސްގޮތަކަށް މިފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް އެހެން މީހަކަށް ފެނުނަ ނުދީ ،އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މޭޒުގެ
ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓައިގެން އަމިއްލައަށް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 2005 ،ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާ ލިޔެފައިވާއިރު،ބިލުގެ

ލިޔެފައިނުހުންނަކަން

ތަފްޞީލް

ފާހަގަކުރެވޭ

ކަމަށާއި،

ވަނަ

2006

އޮކްޓޯބަރ

އަހަރުގެ

މަހުގެ

ހުއްދަދެއްވާގައި ލިޔެފައިވާ ފިހާރައެއްގެ ބިލް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާއިރު ބައެއް ޢަދަދުތައް ނުހިމަނައި
ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި 2007 ،ވަނައަހަރުގެ ބައެއްބިލްތަކާއި ބައެއްފައިސާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާފޮތުގައި
ލިޔެފައި

ނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭ

ކަމަށާއި ،ޚަރަދުކުރުމަށް

ހުއްދަދިންކަން

އެނގެންނެތް

ބައެއްފައިސާވެސް

ޙަވާލުކުރާފޮތުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުރާދަތުރުތަކުގައި ހުރުމުގެ
ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސާއި އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދު ދޭންވާގޮތް ބަޔާންކުރައްވައި  22މެއި
 2008ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރުއްވައިފައިވާ ސާކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް ،ހުރުމުގެ
ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ
ފޮތާއި ،ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމާއި ،މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމާއި ،ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ވަކިފަރާތެއް ހޮވުމަށް
ފުރާފޯމް

)3

ފަރާތަށްވުރެ

ގިނަފަރާތުން

އަގުބެލުން(އާއި،

މުދަލަށް

އޯޑަރުކުރާފޯމް

ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގއ.ކޮނޑޭ
މަދަރުސާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
14

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ،ހެޔޮ އަގުގައި

ބައިތިއްބަން ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވާއިރު ،ވަޒީފާގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން
އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި އެމީހުން ބައިތިއްބައިގެން ،އެމީހުންނަށް ލިބޭ ލިވިންގ އެލަވަންސް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެމީހުންނަށް ނުދީ ،ވަގުތުން ސްކޫލު ތެރެއިން ތަނުންތަނަށް ފައިސާ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އޭނާ
ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދީފައިހުރިގޮތް ބެލިއިރުމުސާރައާއި އެލަވަންސް ޙަވާލުކޮށްފައިހުރީ ސީދާ އެމީހުންނާ ކަމަށާއި ،އެމަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ
ގޭގައި އުޅުނު ޓީޗަރުވެސް ،އެގެއިން ކުދިންނަށް ޓިއުޝަން ނުދޭކަމަށް ކަމަށާއި ،ޓިއުޝަން ދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް
އަންގައިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ މިމައްސަލަ
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
15

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެކި ސިފަސިފާގައި ބިރު ދައްކައިގެންނާއި

ކުދިންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ،އޭނާގެ ގޭގައި ،އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޓީޗަރުން ލައްވައި ޓިއުޝަން
ނަގުވައި ،އެފައިސާގެ  50އިންސައްތަ ފައިސާ ޓީޗަރުން އަތުން ،އެ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން
އަތުލާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
-

މިކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
16

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި،

ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން  08މެއި  2008ގައި ގއ.ކޮނޑޭ ފިހާރައެއްގެ ޕޭޑް
ތައްގަނޑު ހިފައިގެން އައިސް އޭނާ އަމިއްލައަށް  2008ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހަދައި އޭގައި ޕޭޑް
ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ މިކަން މިގޮތަށް ކުރީ ގއ.އޭ.އީ.ސީގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދެމީހަކު  30އޭޕްރީލް  2008ގައި ގއ.ކޮނޑެއަށް އައިސް ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު ،ބިލްތައް ނެތި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފައިސާ ނަގައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ބަޖެޓްފައިސާ ޙަވާލުކުރާފޮތް ޗެކްކުރިއިރު  2005ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007ގެނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތައްގަނޑު ޖަހައިގެން ފައިސާއާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިހާރަ ނޫން އެހެން ފިހާރައަކުން ކަމަށާއި ،އެހެންތަނަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިގެން
ފައިސާ ބަލައިގެންފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަނެފައިވީނަމަވެސް އެތަނުގެ
އެއްވެސް ބިލަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ތައްގަނޑުޖަހައިގެން ބަލައިގެންފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި 2007 ،ގެ ފަހުގެ
ދުވަސްތަކުގެ ބިލްތައް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާފޮތުގައި ލިޔެފައިވީނަމަވެސް ފޮތުގައި ސޮއިކުރުވާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި
އެއްވެސް ފޮތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދޮރުތަކުގައި ދޮރުފޮތި ދެމުމަށްޓަކައި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދޮރުތަކުގައި ދޮރުފޮތި ދެމުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއް ކަމަށާއި ،ކުރި ނަންބަރު  14) (IUL)239-AHRI/239/2015/33ޖުލައި  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި 06
އެހެންކަމުން ދޮރުފޮތިތައް ގަނެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެ ހިންގަމުންގެންދާ ފިހާރައިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ސާފުނުވާތީ އޭނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި،
ކަމަށާއި ،އެފިހާރައިން ދޮރުފޮތި ގަތްއިރު އެއްވައްތަރަކުން ދޮރުތަކަށް ފޮތި ހަމަވާވަރަށް ނެތުމުން އޭނާ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލާއިރު ،ފުރަތަމަ  26,050.00ރުފިޔާ ޖެހުމަށްފަހު ފަހުން  36,050.00ރުފިޔާ
ތަފާތު ހަތަރު ފަސް ވައްތަރަކުން ފޮތި ގަނެގެން ފޮތި ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ދެއަދަދަށް ބަލާއިރުވެސް އެއީ ހުށަހެޅުނު އެންމެ ކުޑަ
އެފިހާރައިގައި ނުވިކިފައިހުރި އެކި ވައްތަރުގެ ފޮތިތަކެއް ވިއްކާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ އަގުކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ ހުށަހެޅި އަގު ސާފުނުވާކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި،
ކަމަކަށްވާތީ މިކަމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އޭނާގެ އިތުރަށް ދެން އަގު ހުށަހެޅި  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅައި ،އަދި އިވެލުއޭޝަނުގައި
ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ
ރައީސް ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮވެސް
ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި ،ދޮރުތަކުގައި ހަރުކުރަން ޖެހޭނީ އެއްވައްތަރެއްގެ ފޮތިކަމަކަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ދޮރުތަކުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭނީ އޮފީހަކަށް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެކަށީގެންވާ ޑިޒައިނަކާއި ކުލައެއްގެ އަދި އަލަށް ހެދި ބައިގައި މިހާރު ލާފައިވާ ކުލައާ ގުޅޭ ކަހަލަ މޮޅުފޮތި ކަމަށާއި،
މިމަސައްކަތް

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރަނގަޅު

ފެންވަރެއްގައިކޮށް

ނިންމާފައިވާކަމަށް

މަސައްކަތުގެ

ސްޕަވައިޒަރު ކަމުގައިވާ ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ ސޮއިކޮށް ލިޔުމެއް ދީފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މިކަމުގައި ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
އަދި މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ ރައްޔިތެއްގެ ދޯނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކަމަށާއި ،އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދޯންޏަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވަނީ ފަސިންޖަރުން
ރަޖިސްޓްރީ ބޭންކުގައި އޮއްވައި އެފަރާތުން ދެވަނަ ރަޖިސްޓްރީއެއް )ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް( އުފުލާގޮތަށް

އެދޯނި ބަދަލުކޮށް އަލުން

ސަރވޭކޮށްގެންކަން

ލިޔުންތަކުން

އެނގޭ

ކަމަށާއި،

މަސްވެރިކަމަށް

ހެއްދުމަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ،މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ދޯނިފަހަރުވެސް ފަސިންޖަރުން އުފުލާގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ސަރވޭކޮށްގެން ފަސިންޖަރުން
ރަޖިސްޓްރީ ބޭންކްގައި އޮއްވައި އެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްނުކޮށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުފުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކުންވެސް އެކަން އެގޮތަށް
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ބާރާއި ނުފޫޒުން ދެވަނަ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހައްދައި ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ކޮށްދެވޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިދޯނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދޯނީގައި ކުރާ ބޭނުން ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާއި ،ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވަނީ މަސްވެރިކަމުން
ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
އެއުޅަނދު

ފުރަތަމަ

ރަޖިސްޓްރީކުރި

ތާރީޚް

ފަހުން ހަދައިދިން ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރީ ކުޅިވަރު އެރީނާގެ ބިން ސާފުކުރުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކައުންސިލްގެ ގދ.ފިޔޯރީ ކުޅިވަރު އެރީނާގެ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 29) D-422/2014/20
ފަރާތުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮކްޓޫބަރު  (2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  07ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  02ކުންފުންޏަކުން،
މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ރުފިޔާއަށް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ އެކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އަންދާސީހިސާބު ވަކިން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ދެފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓްކުރި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މި މަސައްކަތަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ
ހިންގާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ.

އަދި ،މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށް ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 19/2014އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް
މިހާރު ކުރުވުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަކަށްވާތީ ،މީގެފަހުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތަކާ އެފަދަ
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
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ކ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ތުލުސްދޫއިން

ލިބިފައިވާ

ބިމެއްގައި

ގެސްޓްހައުސްއެއް

އެޅުމަށް ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެބިން ނުއަގުގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނެފައިވުމާއި ،ބިން ދޫކުރީ ކޮންދުވަސްވަރަކު ކޮން ފަރާތަކަށްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
މައްސަލަ.

ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން ،މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް
ގެންދެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެންނާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ޕޭޝަންޓުންނަށާއި ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން )އޮޕަރޭޝަން ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ޕޭޝަންޓުންނަށާއި ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން )އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގެ
ތިއޭޓަރުގެ ތެރޭގައި( ބޭނުންކުރާނެ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ތެރޭގައި( ބޭނުންކުރާނެ ޔުނީފޯމް ފެއްސުމަށްޓަކައި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކޯޓޭޝަން
އަދި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާނުލައި  2015ގައި ،އެހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ލިބުނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އެތަކެއްޗަކީ އިމަރޖެންސީކޮށް ފައްސަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށްވެފައި އިތުރު އެހެން
އުޅޭ ފަރާތް ލައްވައި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ޔުނީފޯމުތައް އޭނަ ފެހުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ލިބުން ލަސްވާތީ އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދީފާނެކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ
ހޮސްޕިޓަލްގެ ދޮންނަމެޝިނާއި އެތަނުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެ އިސްތިރިކޮށް މަސައްކަތުމީހާ ބުނުމުން އޭނާލައްވައި އެމަސައްކަތް ކުރުވީ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތް އޭނާ ލައްވައި ކުރުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ
ހޮސްޕިޓަލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސްޓޮކުގައިހުރި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުހިނގާ ގޮތަށްކަމަށް ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން
ބުނެފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ޓީޝާޓް ގަތުމުގެ ބިޑް އެވޯޑްކުރި މޯލްޑިވްސް

ރޯޑް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނަށް

ޓީޝާޓާއި

ވިއްސާރަ

ކޯޓް

ހޯދުމަށް

ކުރި

ނަންބަރު

ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް  23ފެބުރުވަރީ  2016ގައި އަމިއްލަ ފަރާތުގެ  20) MRDC/IFB/2015/21އޮގަސްޓު  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،މިމަސައްކަތް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ކުންފުންޏަކުން އެމް.އާރ.ޑީ.ސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން  15ޑިސެންބަރު  2015ގެ ނިޔަލަށް ތަކެތި ގެނެސްދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެންކަން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 4
ޓީޝާޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިތޯއާއި އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ޓީޝާޓްގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ތަކެތި ލިބިފައިވަނީ  29މާރިޗު  2016ގައި ކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ
ކޮލިޓީއާ ކުރިން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ސާމްޕަލް ޓީޝާޓުގެ ކޮލިޓީއާ ދިމާވޭތޯ ސާފު ކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
އެސިޓީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް އެމް.އާރ.ޑީ.ސީން ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  0.5%ކެނޑޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާތީ ،އިތުރަށް
އިންކާރުކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އަދި

އެކުންފުނީގެ

މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރާ

ބައްދަލުކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ) 104އެއްސަތޭކަ ހަތަރެއް( ދުވަހަށް ،ދުވާލަކަށް ) 2,597.00ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތެއް(

އެޕޮއިންޓްމަންޓެއްވެސް ނުލިބޭނެކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ) 270,088.00ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އުޅެނީ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެން ކަމާއި ،އެއީ މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  52%ކަމަށާއި ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭ އަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ
ކަމަށާއި ،އަދި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީން ގެންދަނީ އެއްވެސް މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި އެފަރާތަށް މުއްދަތު އަގުގެ  10%އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ތަކެތި ގެނައުމަށް ކުރި އޯޑަރު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް
އިތުރުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި ،ޓީޝާޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވާތީ އެމް.އާރ.ޑީ.ސީން މިހާރު ވަގުތީގޮތުން ލިބިފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 10%
އަގުހެޔޮ ޓީޝާޓްތަކެއް ގަނެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހެން ހެދުމުން މިއީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް  20ދުވަސް ހޭދަވުމުންކަމަށް ބުނެފައިވީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނަމަވެސް އެ  20ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  84ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް ބުނެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޯޑަރު ބާޠިލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެކުންފުނިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި
ސިޓީގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި ތަކެތީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޫނުކުރާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ 270,088.00
)ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ ކެޑުމަށްފަހު ނޫނީ އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި،

އެމައްސަލާގައި

ކަން

ހިންގާފައިވާ

ގޮތެއް

މިކޮމިޝަނުން

ބެލިބެލުމުން،

އެމަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު
ކުންފުންޏަށް ކަމަށްވާތީ އެމަސައްކަތް އެފަރާތަށް ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި،
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނަމަވެސް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީއާއި އަދި އެމަސައްކަތުގެ
އަގަށްވާ ފައިސާ މިހާތަނަށް އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ އެފައިސާ ދޫކުރާއިރު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ
ފައިސާ ކެޑުމަށްފަހު ނޫނީ އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ނުދިން މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ
ކަމަކަށްނުވާތީ އެމައްސަލަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުޤެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުންފުނީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އީކޯ ޓޫރިޒަމް
އީކޯ ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ޗާޕުކުރެވުނު ލީފްލެޓްތައް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ފެސިލިޓީއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ޗާޕުކުރެވުނު ލީފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  03ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން
ބަޔަކަށްދީ ،ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުދައްކައި ،ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ހޯދައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ
އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކުށްތަކާއި އިމްލާ ކުށްތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ގިނަގުނަ ފައިސާ ބޭކާރުގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ފުރަތަމަ ހުރީ "ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލްރީފް މޮނިޓަރިންގ
އީކޯ ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލްރީފް ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ވެޓްލޭންޑް ފެސިލިޓޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި
މޮނިޓަރިންގ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުނުފަހުން އެހެން ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން "އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުއަބްލް
ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑު މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށް ބޭކާރުގޮތުގައި ފައިސާ އެނަރޖީ )އެކްސްޕަޔަރ( ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ އެޑްމިން އެސިސްޓެންޓުގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވާތީ އެމަގާމަށް އޭނާ
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަގާމަށް އޭނާ ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ "ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޮވުމަށާއި
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް  -ޖަނަވަރީ  "2011ގައިވާ ސިންގަލްސޯސް ސިލެކްޝަން
މެތަޑަށް ކަމަށާއި ،އެމެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޮވާ ކޮންސަލްޓަންޓްސްއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވަނީ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު  50,000.00ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ކަމަށާއި ،އެމުވައްޒަފާއެކު ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ
އސާފައިވަނީ
ޖުމުލަ އަގަކީ  16,000/-ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،މުއްދަތަކީ އެއްމަސްދުވަސް ކަމަށާއި ،އޭނާ އެމަގާމަށް ހަމަޖަ ް
އޭނާއަކީ އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލް މީހެއްކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިކަމުގައި
ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.

32

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އީކޯ ޓޫރިޒަމް
އީކޯ ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެވަނަފޭހުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެވަނަފޭސްގެ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ "ކޮންސަލްޓެންޓުން
މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެއް ފެންވަރެއްގެ މަގާމުތަކަށް ތަފާތު ޝަރުޠު ހޮވުމަށާއި

ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލުތައް

-

ޖެނުއަރީ

"2011

ގެ

އިންޑިވިޖުއަލް

ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ދޭން ބޭނުންވާ މީހާއާ ގުޅޭގޮތަށް ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކޮންސަލްޓަންސީ މި އުސޫލާއި ސިންގަލްސޯސް ސިލެކްޝަން މެތަޑުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އިންޑިވިޖުއަލް
ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެމް.އީ.އެމް.ޕީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތަކީ ދާއިރާއާގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ އުސޫލުގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް ނުވަތަ އިޢުލާން ނުކޮށްވެސް މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ 3
އެއްވެސް ތަޢުލީމެއް ހާސިލުކޮށްފައިހުރި މީހަކަށް ނުވާއިރު އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި މީހަކު ނުވިކަމަށް ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ހޯދުމަށްފަހު އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމިނިސްޓްރީއަށް
ހަދައި އޭނާ އެވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިމަގާމަށް އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވުނީވެސް މީހަކު ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ،ސިންގަލްސޯސް ސިލެކްޝަން މެތަޑުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން އިޢުލާންނުކޮށް މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ
ނުވިކަމަށް ހަދައި  3ސީވީ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ،ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠު ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް
އެއަށްވުރެ ދަށް މަގާމުތަކަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޯޑިނޭޓަރގެ މަގާމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިންގަލްސޯސް ސެލެކްޝަނުގެ ދަށުން
 12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި ،ދެވަނަ ފޭހުގެ އެހެން މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
އެމަގާމުތަކަށް އެދޭ މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ދީގެން
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަމަށާއި ،އެމަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެމަގާމުތަކަށް
އެކަށޭނަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ މިކަމުގައި
ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އީކޯ ޓޫރިޒަމް
އީކޯ ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ތިން ސީވީ ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު )ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް(
ހޯދައިގެން މުވައްޒަފަކު ނަގަން ރާވަމުންދާ ކަމަށާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު  2012ގައި އިސްތިޢުފާ ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިގެން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެނޭޖަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ދިނުމުން އެމަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ނުނަގައި ފަރާތަކުން ދެމަގާމުގެ މުސާރަ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދާކޮށްފައިވަނީ އެފަންޑުގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ "އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު" ގެ ޕްރޮޖެކްޓް
މިގޮތުން އިންޓަރިމް މެނޭޖަރުގެ ނަމުގައި މުސާރަ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިޕްރޮޖެކްޓުގައި އެމީހުން މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް ނެގި ފަރާތުން ކަމަށާއި ،އޭނާ އެމަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ "ކޮންސަލްޓެންޓުން
އރީ  "2011ގެ ސިންގަލްސޯސް ސިލެކްޝަން
ނަގާ މުސާރަތަކަކީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާ މުސާރަތަކެއް ކަމަށާއި ،އަދި ރޯދަމަހުގެ ހޮވުމަށާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް  -ޖެނު ަ
ޢިނާޔަތްވެސް އެއަހަރަކު ހިތަށްއެރި ވަރަކަށް ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މެތަޑުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އިޢުލާންނުކޮށް މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ
އިޚުތިޔާރު އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ހޮވާ ކޮންސަލްޓަންސްއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހުއްދަ
ބޭނުންވަނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގު ) 50,000.00ފަންސާސްހާސް( ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ކަމަށާއި ،ކުރިން
ދެންނެވި ފަރާތް އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  12މަސްދުވަހަށް ކަމަށާއި" ،އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ޕްރޮޖެކްޓު" ގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް
މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުކަމަށް އޭނާ
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އަރިއަތޮޅުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި އޭނާ ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތް
ނިމުނުފަހުގައި ކަމަށާއި ،ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ އޭނާއަށް ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން
ނެތަތީއާއި ،އަދި މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކުރިން ދޫކުރި ގޯއްޗަކީ  2007ވަނަ އަހަރު އެރަށު ބޯޅަދަނޑު ކައިރިން ދޫކުރި
ދައްތަގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެގޯއްޗަކީ މީގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،އެރަށުގައި ފާޚާނާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރިއިރު ،އެގޯތި ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ އެގޯތީގެ ބަދަލުގައި އެރަށު
އެތައް ދުވަހެއް ކުރީން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަގެ ފިރިމީހާއަށް ރަށުގެ ގޯއްޗެއްގެ އިރުން  02ނޮވެންބަރު  2014ގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް
ވަލުހިސާބަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،ބަދަލުގައި ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ގޯތީގައި
ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކީ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަށްވުރެ އެތައް ގުނަ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޖަންކްޝަނެއް ބެހެއްޓިފައިވާތީ އެ ޖަންކްޝަން ނައްތާލައިފިނަމަ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް
ވަލުހިސާބުން ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދިން ގޯއްޗަކީ ރަށުތެރެއިން ދޫކުރި ގޯއްޗެއްކަމަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނެތީއާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަތި
ބުނާ މައްސަލަ.

އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެތީކަމަށް  02ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  15ވަނަ
ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެންކަން އެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެގޯތި ކުރިން ދިން ގޯއްޗަށްވުރެ ބޮޑީ 139
އަކަފޫޓް ބޮޑުވެފައިވަނީ ތ.ތިމަރަފުށީ ގޯއްޗެއްގެ އުތުރުފަރާތު އިންފާރާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދިން
ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތު އިންފާރު ސީދާ ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެގޯތީގެ ހުޅަނގުކޮޅު ކުޑަތަންކޮޅެއް ފުޅާވުމުންކަމަށް
ބެލެވޭތީއާއި ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ސިސްޓަމެއް ތ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  05) (IUL)239-AHRI/239/2015/45ނޮވެންބަރު  (2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަގަށާއި
ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބަލައިގަތީވެސް އޭނާ ކަމަށާއި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުއްދަތަށް އެކަނި ކަމަށާއި ،އަދި އެއުޞޫލުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދީގެން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އެންމެކުޑަ އަގަކާއި އެންމެކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް
ސާފުކުރި

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތާއި

ބިޑް

ހުށަހެޅި

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

މެއިލް

ޗެކު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ނުކުރެވިގެންކަމަށް ބުނެ މަޢުލޫމާތު ދިން ވަގުތާއި ބިޑް ހުށަހެޅި ވަގުތު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި މީހުންނަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި ބިޑްތައް
ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ކަމަށްވާއިރު ވައިރު އެޅުމާއި
ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައީވެސް އޭނާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް

ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކޯޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މޮޓޯސައިކަލް އެކޯޓާ ޙަވާލުވެގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

އެކޯޓާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

މޮޓޯސައިކަލް

ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ

ކަން

ހުންނަ ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އޭނާގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެނގިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި އެސައިކަލް އެކޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި އަތޮޅުގެ އެހެން ކޯޓެއްގެ ވެރިއަކަށް
އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ރަށަށް ދާއިރުވެސް ދަނީ މަގުމަތީގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް ގެންގުޅޭކަން އެނގިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ސައިކަލް ޕާކުކޮށްފައި ސައިކަލުގެ ތަޅުދަނޑި ހިފައިގެންކަމަށާއި ކޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުވެސް
އަދި އެއަތޮޅުގެ އެހެން ކޯޓެއްގެ ވެރިޔަކަށްވެސް ސައިކަލު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ރޭގަނޑުވެސް ސައިކަލު ގެންގޮސްފައި ހުންނަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ
ގޭގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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.1

ފޫޓްގެ ޑިންގީއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ،ނުރަސްމީ ދަތުރުތައްކޮށް ފައިސާ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޑިންގީގައި  2011އިން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވަނީ 04

ނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދަތުރުކަމާއި ،އެހުރިހާ ދަތުރެއްވެސް ކޮށްފައިވަނީ ) 800.00އައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ) 750.00ހަތްސަތޭކަ
ފަންސާސް(

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހަމައެކަނި ދ.ކުޑަހުވަދުއަށް ކަމަށްވާއިރު ،އެފަރާތުގެ ޑިންގީ ފިޔަވާ އެހެން

ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،ދ.ކުޑަހުވަދުއަށް އެހެން
ލާންޗް ފަހަރުގައިވެސް ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ) 750.00ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އާއި 1000.00
)އެއްހާސް( ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައިކަމާއި ،ދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޑިންގީގައި
ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ރަށުގައި އެވަގުތު ދަތުރުކުރާނެ ލާންޗެއް ނެތިގެންކަމަށް "ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ"
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު ،މިމައްސަލާގައި ،ދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ކާފީ ހެކި ނެތުމުން ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.2

ދ.ހުޅުދެލީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

ޑިންގީއަކީ

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްގެން

ދުއްވާ

ޑިންގީއެއްކަމަށް އެފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްވެސް
އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 28) 202-M/123/2016/03
ފެބްރުއަރީ  (2016ސިޓީގައި ބުނެފައިވާއިރު ،އެއީ "ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު" ) ޤާނޫނު
ނަންބަރު  (69/78ގެ  01ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ ،މިމައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޗައިނާގެ

ރައްޔިތެއްގެ

ޕާސްޕޯރޓް

ހިފަހައްޓަން

ސިވިލް

ކޯޓުން

އަދި

ކްރިމިނަލް

ކޯޓުން މިމައްސަލައިގައި

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަށް

ޢަމުރުކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއިން އެފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ރައްޔިތަކަށް ފުރުން މަނާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން
ފުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކުރިކަން އަންގާފައިވަނީ  17ނޮވެމްބަރު  2011ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ
މައްސަލާގައި އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ދަޢުވާނުކުރުމަށް
ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ،ޗައިނާގެ ރައްޔިތެއް ފުރުން މަނާކުރުމަށް ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި އަދި އެސިޓީ އާއެކު އެފަރާތާ ދޭތެރޭ
އިތުރު ފިޔަވަޅެއްނޭޅުމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ "ފުރާ /އަންނަ މީހުން ހިފެހެއްޓުމަށް އެދޭ ފޯރމު" ގެ ކޮޕީ
އެއަރޕޯރޓް އިމިގްރޭޝަންއަށް ލިބުމުން ،އެސިޓީއަށް ބިނާކޮށް އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ތިބި ކައުންޓަރު މުވައްޒަފުންނަށް

35

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެފަރާތުގެ ނަން ވޮޗް ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށް އެޑިއުޓީގެ އިންޗާރޖްއަކަށްހުރި ފަރާތް އެންގުމުން ޗައިނާއަށް
ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަން ވޮޗް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަންއިން ފޮނުވާފައިވާ 2011' ،ނޮވެމްބަރު  15ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފުރި
ޗައިނާގެ ރައްޔިތެއް ފުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް' ގައާއި އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބަހުން އެނގޭތީއާއި،
އަދި ހަމަ  15ނޮވެމްބަރު  2011ގައި ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ އާ ގުޅިގެން ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އެ ކޯޓުގެ
ކޯޓު އަމުރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާއިރު ،އެއަމުރުގެ ކޮޕީ 15
ނޮވެމްބަރު  2011ގެ މެންދުރު  14:38ގައި އެކޯޓުގެ ފަރާތުން އީ-ގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށް ފޮނުވުމުން  14:42ގައި އެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުނުކަމާއި އަދި އެދުވަހު
 16:27ގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިއުޓީގައި ހުރި ފަރާތް އީ-ގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ޕާރމިޓްސް
ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ އަށް އެސައިންކޮށް އެ އަމުރުގެ ކޮޕީ ފޯވަރޑްކޮށްފައިވާކަން އެއިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ އީ-
ގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ސްކްރީން ޝޮޓްތަކުން އެނގުނުނަމަވެސް ،ޕާރމިޓްސް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން އެ އަމުރުގެ
ކޮޕީ ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕާރމިޓްސް ސެކްޝަންގެ ހެޑް އެސެކްޝަނަށް
ބަދަލުކުރެވުނު ދުވަސްވަރުކަމުން  15ނޮވެމްބަރު  2011ގައި ،ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް
ހިފެހެއްޓުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރު އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީ-މެއިލްގައި އެފަރާތުގެ ނަން ރެސިޕިއެންޓެއްގެ ގޮތުން
އީ-ގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމްގައި ޖަހާފައިވީނަމަވެސް ،އޭރު އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ކުރިން ހުރި ޑިޕާޓްމަންޓް ކަމަށްވާ
އެޗް.އާރް

ސެކްޝަންގެ

އން
ލޮގްި -

ކަމަށްވާތީ،

ޕާރމިޓްސް

ސެކްޝަނަށް

ލިބޭ

ލިޔުންތައް

އެފަރާތަށް

ޗެކްނުކުރެވޭކަމާއި ،މިކޮމިޝަނުން އިތުރަށް އެކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ޔޫސަރ އަކަށް އެކްސެސް
ދީފައިނުވާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މެއިލްއަށް އެޔޫސަރ އަށް އެކްސެސްނުވެވޭނެ ކަމާއި އަދި ވަކި ޚާއްސަ ފަރާތަކަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މެއިލް އެސައިންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެމެއިލްއެއް ޗެކްނުކުރެވޭނެކަމާއި އަދި ފަހުން
އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މެއިލްއަށް އެކްސެސްވުމަށް ލޮގްއިން ހަދައިދީފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކަށް އެކްސެސް ދީފައިވަނީ
ކޮންއިރަކުކަން ޗެކްކުރެވެން ނުހުންނާނެކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި،
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަންއިން ފޮނުވާފައިވާ 2011' ،ނޮވެމްބަރު
 15ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފުރި ޗައިނާގެ ރައްޔިތެއް ފުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް' ގައިވެސް އެއަރޕޯޓް
އިމިގްރޭޝަނަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ލިބުނުކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.އަތޮޅުގެއަށް

ހޯދާފައިވާ

ބެޑްޝީޓާއި

ބެޑްކަވަރާއި

ބާލީހާއި

ބާލިހުއުރަ

ފަދަ

ތަކެތި މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގެ މެމްބަރ އޭނާ ރަށަށް ދާއިރު ގެންދާކަމަށް ތަކެތީގެ ތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރު ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބުނާ މައްސަލަ.

ލިސްޓުގައިވާ ހަމައެކަނި އައިޓަމަކީ ބާލީސް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެއައިޓަމްގެ އަދަދުތައް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި
ޖަހާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެހި މަދުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލެން
ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  27ބާލިހާއި45 ،
ބާލީސް އުރައާއި 15 ،ބެޑްޝީޓާއި އަދި  12ބެޑް ކަވަރު އަތޮޅުގޭގައި ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން
ތަހްޤީޤުޓީމަށް ދީފައިވާ ލިސްޓުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައި،
ގދ.އަތޮޅުގޭގައި

ދިރިއުޅުއްވާ

ކައުންސިލަރ،

ފޮށިގަނޑުތަކަށް

ތަކެތި

އަޅައިގެން

ރަށަށް

ގެންދާތަން

ފެނިފައިވީނަމަވެސް އެފޮށިތަކަށް އަޅައިގެންދަނީ އަތޮޅުގޭގެ ތަކެތިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭކަމަށާއި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިސްވެދެންނެވުނު
ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން
ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

40

 17ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީއިން ކުއްޔަށްހިފި  21ވެހިކަލެއްގެ ކުއްޔަށް  1.4މިލިއަން މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވި 17
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ އާއްމުކޮށް އުޅަނދުތައް ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީ އިން ކުއްޔަށްހިފި  21ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އިޢުލާންކޮށް ބިޑް
ދުވަހު ކުއްޔަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަމަށާއި ދަތުރުތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ
ތަފްޞީލް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ހަގީގަތުގައި ސާކް ސަމިޓުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި ،އުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ އާންމުކޮށް އުޅަނދުތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ
ބޭނުންތަކަށް
މައްސަލަ

އެ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކި ރޭޓެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި ،ސާކް
ސަމިޓް ދުވަސްވަރު ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތްތަކުންނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށްދިން ފަރާތްތަކުން އެދުވަސްވަރުގެ ޑިމާންޑަށް
ބަލައި ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ އަގުތަކުގައި ނޫންގޮތަކަށް
ސާކްސަމިޓް ދުވަސްވަރު އުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ ،އުޅަނދުތައް ބޮޑު
އަގުގައި ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނީ ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭންނޫން ކަމާއި ،ކުއްޔަށްހިފި
އުޅަނދުތަކަށް ފުރަތަމަ ދޫކުރި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތަކުގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި
ފައިސާ ދޫކުރި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ސާކްސަމިޓް ނިމުނުފަހުން ކަމާއި
ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްހިފާފައިވަނީ އެގްރިމެންޓްކޮށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމަށްވާތީ ކުއްޔަށްހިފި ވެހިކަލްތަކަށް ފައިސާ
ދީފައިވަނީ އެގްރިމެންޓް ކުރި މުއްދަތްތަކަށްކަމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް  17ވަނަ ސާކް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީއިން ކުއްޔަށްހިފި ވެހިކަލް ތަކުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ އެ
އުޅަނދުތަކުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނގެންނެއްކަމުން ބިލްކޮށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން
ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށްކަން ޔަގީންނުވާ ކަމާއި އަދި އެކަން ޔަގީންނުކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ފަރާތްތަކަށް
ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީ އެއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށް ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ޖިނާއީ
ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް މިމައްސަލައިގައި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޕްރެސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ލައްވާފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި ،އޭނާ އެ މަޤާމަށް ވެއްދީ އެ އިދާރާގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިދާރާއިން މީޑިޔާ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސެޓްފިކެޓުތައް ޗެކުކޮށް ބެލުމުން އޭނާއަކީ މީޑީޔާ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާތީއާއި،
މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓުލިސްޓުކުރެވުނު
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވަނީ ވެސް އެފަރާތަށްކަން ލިޔެކިޔުމުން
އެނގެންއޮތަތީ ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
.1

މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ދެ މަގެއްގައި ބައްތި

ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކުރި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަންބަރު  23) (A)E-2009/39ޖުލައި
ކަމަށާއި ،ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް  (2009އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ބަންދުނުކޮށް އޮތް ސިޓީއުރައެއްގައި އަދި ސޮއިވެސް ކޮށްފައިނެތް އަންދާސީ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަމާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގަޑިޖެހުނުފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ހިސާބެއް ހުށަހަޅަން އައި ފަރާތެއްގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބަހުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ސޮއިކޮށްފައިނެތް އަދި
ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުނުކޮށް އޮތް އަންދާސީ ހިސާބެއް ހުށަހަޅަންދިޔަ ފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބަލައިގަތްކަމަށް
ޝަކުވާގައި

ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު

އެގޮތަށް

ޢަމަލުކުރިކަމަށް

ތަޙުޤީޤަށް

ބަޔާންދީފައިވާ

އެއްފަރާތަކުން

ބުނެފައިވިނަމަވެސް ،އެއަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭފަރާތާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ އެހެން
ފަރާތްތަކުން ތަޙުޤީޤުގައި އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.19ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ހިސާބުން މި މައްސަލަ
U

U

ނިންމީއެވެ.
.2

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި އަގުގެ

ބަޔަށާއި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ޕްރޯރާޓާ އުޞޫލުން ނޫންކަމާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި
ބަލާފައިވާނީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ނޫންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ
އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 28
ސެޕްޓެމްބަރ
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2009

ގައި

އެއްބަސްވުން

ހަދާފައިވާއިރު،

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެވުނު

ކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ،އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަންދާސީ
ހިސާބުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅީ 58,975.00ރ) .ފަންސާސްއަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް
ރުފިޔާ(

ކަމަށްވީނަމަވެސް،

އެއްބަސްވުމުގައި

މަސައްކަތުގެ

އަގެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

55,600.00ރ.

)ފަންސާސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަމާއި ،މަސައްކަތް ނިންމައި އެ ކުންފުނިން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ އިންވޮއިސްގައި އެ ކުންފުނިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ޖުމުލަ 55,515.00ރ) .ފަންސާސްފަސްހާސް
ފަސްސަތޭކަފަނަރަ ރުފިޔާ( ކަމާއި ،އެހެންކަމުން މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ
3,460.00ރ) .ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( މަދުންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު
ޓީމުން އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްރޯރާޓާ އުޞޫލުން އަގުގެ ބަޔަށާއި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދީ،
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދީ ،ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް ބަދަލުނުކޮށް ޕޮއިންޓްދިނުމުން ،އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެންމެ ކުޑަ
އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހޯދައިދޭން އެއްވެސް
ފަރާތަކުން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން

ސާބިތުކުރެވޭ

މިންވަރަށް

މިކޮމިޝަންގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ހެކިލިބިފައިނުވާތީ،

މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
)އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެއިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމާއި ،ގޯތި

.1

އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެއިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމާއި ،ގޯތ ި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،މިންއެޅުމާއި ،ބައިކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެހުރެ ،އޭނާގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،މިންއެޅުމާއި ،ބައިކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެހުރެ ،އޭނާގެ ބައްޕަގެ
ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް ދާދިފަހުން  1,000އަކަފޫޓް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުކޮށް ،އިން ވަކިކުރުންފަދަ ގޯއްޗަށް ދާދިފަހުން  1,000އަކަފޫޓް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުކޮށް ،އިން ވަކިކުރުންފަދަ އެތައްކަމެއް ކޮށްފައިވ ާ
އެތައްކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި ،ޕެންޝަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ފައިސާ ޖަމާކުރުންފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެހުރެ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި،
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެއިދާރާގެ ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެހުރިނަމަވެސް ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިޖޫރީ ގުނައި ބާކީކޮށް،

މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި ،މުވައްޒިފުންނަށް ގަވާއިދުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

އިދާރާގެ ސީނިޔަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 13 ،މެއި  2012ގައި އެ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން

ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއިން ވިޔަފާރިކޮށް ފައިދާ ހޯދުމަށްފަހު  06މަސްފަހުން ޕެންޝަން ފައިސާ

ހައްދައިދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން  17މެއި  2012ގައި އެ ގޯއްޗަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ އެއް

ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހައްދައިދިންއިރު އެ ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތުން )މޫދާވީ ދިމާލުން(  2ފޫޓް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެ ގޯތީގެ ދެކުނުފަރާތުން 2

ނަންބަރު

ފޫޓް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތުން ގިރާފައިވާތީވެ އެދިމާލުން ހިނގަންއޮތް މަގު ހަނިވާތީކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި އެބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ ގޯތީގެ މުޅި ޖުމްލަ އަކަފޫޓް 96.25 ،އަކަފޫޓަށް ކުޑަވެފައިވާތީއާއި
އެބަދަލުގެ

ސަބަބުން

މައްސަލައިގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތައް

ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫން( ގެ 25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

.2

އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ،އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި،

މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި ،ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުންފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެހުރެ މުވައްޒިފުންގެ
މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި ،މުވައްޒިފުންނަށް ގަވައިދުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއިން
ވިޔަފާރިކޮށް ފައިދާ ހޯދުމަށްފަހު  06މަސްފަހުން ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުއްޒިފުންގެ
މުސާރައިގެ ފައިސާ ބޭންކުން ނަގާ ދުވަސް ލަސްވިނަމަވެސް ،މުސާރައަށްވާ ފައިސާ ބޭންކުން ނަގައިގެން ކައުންސިލް
އިދާރާއަށް ގެނައުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި މުވައްޒިފުންނާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން

އެނގޭތީއާއި

ހުރިހާ

މުވައްޒިފުންނާ

އެއްދުވަހެއްގައި

މުސާރައިގެ

ފައިސާ

ޙަވާލުކުރެވިފައި

ނުވިނަމަވެސް އެފައިސާ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ،އޭނާގެ އަމިއްލަކަމެއްގައި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،މިކަމުގައި އޭނާ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް
ބެލެވެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އއ .މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ،އއ .މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އެންމެހާ
ކަންތައްތަކާ

ޙަވާލުވެހުރެ

ގަވައިދުން

މަހުން

މަހަށް

މުވައްޒިފުންގެ

ޕެންޝަން

ފައިސާ

ޖަމާކުރަމުން

ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް
ދެއްކުމަށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ދައްކާފައިވާތީއާއި އެގޮތުން 06
ޖެނުއަރީ  2014ގެ ނިޔަލަށް އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެގެ ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން
ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ،މުއްދަތު ހަމަވެ ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަން ޑިސެންބަރ  2013ގެ
ޕެންޝަން ކޮންޓިބިއުޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒިފުންގެ
ޕެންޝަން ފައިސާ ގަވައިދުން މަހުންމަހަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،އެފައިސާ އއ .މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ،އޭނާގެ
އަމިއްލަ

ބޭނުމެއްގައި

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިކަމުގައި

ހޯދާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން،

ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު

) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަ މިމައްސަލައިގައި
ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކޮށްގެން

އަތޮޅު

ގޭގައި

ތިބޭ

މެންބަރުންގެ

ކެއުމާއި،

ސައިފަދަ

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

8

ފެބްރުއަރީ

2012

ގައި

ކަންކަން ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް އެނގޭނޭ

ހަމަޖައްސާކަމާއި ،މީގެ އިތުރުން ބައެއް ފަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އ.ޑިރެކްޓަރއާއި އެޑްމިން އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތްކަމަށް އެކައުންސިލުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު
އޮފިސަރ ބައިވެރިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 16) (MSG)242/123/2016/01ފެބްރުއަރީ  (2016މެސެޖްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 2012 ،ވަނަ އަހަރަށް
ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ،މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ) 12,743.00ބާރަ
ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިނެއް( ރުފިޔާ ދީފައިވީނަމަވެސް ،މުޅި ޖުމުލަ ) 16,449.72ސޯޅަ ހާސް ހަތަރު
ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި( ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެކޯޑަށް ބަޖެޓް
ކޮންޓްރޯލް ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ އިތުރުކޮށްގެންކަމާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެ
ކޯޑުން އަތޮޅު ގޭގައި ތިބޭ މެންބަރުންގެ ކެއުމާއި ،ސައިފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ
ހެއްކެތް

އަދި

ޤަރީނާއެއްވެސް

ލިބިފައިނުވާތީ،

މިމައްސަލާގައި

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ވުޖޫދުވެފައިވާކަން

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

މިމައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  04) MRDC/IFB/2014/63ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ(ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ނޮވެމްބަރ  (2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ހޯދަން އެމް.އާރު.ޑީ.ސީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް
ކުނފުންޏަކަށް  20ދުވަސްތެރޭގައި  5000ޓަނުގެ ސިމެންތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޖަނަވަރީ  2015ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމަށް
ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީ ޖުލައި  2015ގައި ވީނަމަވެސް،
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން 5000 ،ޓަނުގެ ސިމެންތި ގެނައުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ
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ނަންބަރު
ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އ
އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އާ ި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ

މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރ

ކަމާއި،

މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އެ

ފަރާތުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި،
ކުންފުންޏަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް
ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،
ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި،

ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށްފަހު ބިލް

ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ސިމެންތި
ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވާ ) 10,058,340.00ދިހަ މިލިއަން ފަންސާސް
އަށްހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާކަމާއި އެ ފައިސާ
ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ނަމަވެސް ،އެފައިސާ
އެޑްވާންސްކޮށް ދިނުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވާކަމާއި،
އެ ފައިސާ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަދީފައިވަނީ
އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްނުކޮށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ ،މިއީ ،އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަދޭން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މި މައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ(ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ޤާނޫން ނަންބަރ ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަށްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

.2

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އާއި

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސިމެންތި ސަޕްލައި
ކުރުމަށްފަހު ބިލް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ވަނިކޮށް ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވާ ) 10,058,340.00ދިހަ
މިލިއަން ފަންސާސް އަށްހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.އާރު.ޑީސީގެ ޕޭމްންޓް ވައުޗަރ ގައި އެ ފައިސާ
ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި،
ނަމަވެސް އެފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް ދިނުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ސިމެންތި ސަޕްލައި
ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ދިނުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަދީފައިވާތީއާއި،
ސިމެންތި ސަޕްލިކޮށްފައިވަނީ ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ދުވަހަށްވުރެ  169ދުވަސްފަހުން ކަމާއި ،މުއްދަތަށް
ސިމެންތި ސަޕްލައި ނުކުރެވިގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އިން މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި،
މުއްދަތަށް ސަޕްލި ނުކުރެވި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  0.1ޕަސެންޓް
ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި އެންމެ ގިނަވެގެން ލިކިއުޑޭޓެޑް
ޑެމޭޖް ނެގޭނީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ޖުމްލަ އަގުގެ  10%ކަމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ
ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 1,005,834.00އެއް މިލިއަން ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ
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ތިރީސް ހަތަރު( ރުފިޔާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއި ،އެ ފައިސާ ނުލިބިވަނީ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ދީފައިވާތީކަމާއި ،އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވާއިރު
އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވާތީ،
މިމައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގެ އެނޫންގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫން ނަންބަރ
) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި
އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށާއި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ
) 1,005,834.00އެއް މިލިއަން ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު( ރުފިޔާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ އަތުން ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 2001ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެނދިކޮޅު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާއިން
ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގިނަ މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  2001ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން ކެނދިކޮޅު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު ،ތިޖޫރީއިން ފައިސާ މަދުވެފައިވާ ސަބަބުތައްކަމަށް އޮޑިޓް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނ .ކެނދިކޮޅުދޫ
އޮފީސް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ނ.ކެނދިކޮޅޮދޫ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވެފައިވަނީ
ގިނަ ކަންތައްތައް ތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު މި ކަންތައްތައް ވަކި މައްސަލަތަކުގައި ބަލަން މި
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ،އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލާ ނިމިފައިވާއިރު ،ބައެއް މައްސަލަތައް މިހާރު ވަކި
މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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 2010ވަނަ އަހަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެގްރިކަލްޗަރއިން އެ އޮފީހުގެ ޕްލޭނިންގް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓަންޓް ރިސޯސަސް އޮފިސަރގެ
އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް ރިސޯސަސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު  2008ގެ  17ވަނަ
ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  A2ފޯމް ގައި މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ ހޮވުމަށް "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތޫ ފޯމް"
ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ) A2ފޯމް( ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަހަޅާފައިވާ ) A2ފޯމް( ފޯމުގެ ތަޢުލީމީ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ބަދަލުކޮށް ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ ސްކޯގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މިއީ ގަސްތުގައި ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ
މަދުންދީގެން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވާ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެވަޒީފާއަށް އެންމެ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
އެކަށީގެންވާ ފަރާތްނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތައުލީމީ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ކާކުކަން ތަޙްޤީޤަން އެނގިފައިނުވާތީއާއި ،ތަޢުލީމީ ބަޔަށް ނުބައިކޮށް ޕޮއިންޓް
ދީފައިވަނީ ގަސްތުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި،
ވަޒީފާ ދީފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު  2008ގެ  4ވަނަ ބައިގެ  14ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާ އަދި ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި އޭނާގެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާތީއާއި،
ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،
މިމައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި
ގަރީނާ ލިބިފައިނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ،13/2008
)އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

48

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ބަދަލުކުރި ފަހުން އަތޮޅުގޭގައި  3ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ،ގދ.އަތޮޅު
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް ބައިބަޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރި ފަހުން އަތޮޅުގޭގައި  3ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ
ބަހާލައިގެންކަމަށާއި

މަސައްކަތް

ކުރުވުމަށްޓަކައި

03

ފަރާތަކުން

އެސްޓިމޭޓް

މިމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދިނަމަވެސް އިޢުލާންނުކޮށް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގުނުގޮތުގައި،
ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރި ފަހުން އަތޮޅުގޭގައި  03ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  03ދުވަސްވަރެއްގައި ،ތަފާތު  03ތަނެއްގައިކަމުން އެމަސައްކަތްތަކަކީ އެއް މަސައްކަތެއް
ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫންކަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

އެ

މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

ހަމައެކަނި،

މައްސަލައިގެ

ތުހުމަތުގައި،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ނޫންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރި ފަހުން
އަތޮޅުގޭގައި ކޮށްފައިވާ މަރާމާތުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ
 8.14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،އެ  03މަސައްކަތަކީވެސް ) 25،000/-ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ
ހަމަނުވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަމުން ،ކޮންމެ މަސަކަތެއް ކުރުވުމުގެކުރިން  03ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަގު
ހޯދައިގެންކަމާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކޯޓޭޝަނެއް ހޮވުމުގައި އެންމެ
ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި ،އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ގދ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކަށް އިސްކަން ދީފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ،މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުގޭގެ ކުރީގެ ބަދިގެ
ގުދަނަކަށް

ބަދަލުކުރުމަށް

ކުރަންޖެހޭ

މަރާމާތުގެ

މަސައްކަތްކަމުގައިވާއިރު،

އެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރުމުގައި

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި،
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަން
ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ،ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް
ލިބެންއޮތް ކަމެއްގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ،ނުވަތަ ލިބެންއޮތް ފައިދާއަށް އުނިކަމެއް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލިބޭގޮތަކަށް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

ބެލެވޭނެ

ޖާގައެއްނެތަތީ،

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

މިމައްސަލައިގައި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

2/2000

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

49

ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ

އލައްކަ( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަން މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ މަސްޖިދުއް ނަޖާތު މަރާމާތު
ހުކުރު މިސްކިތު މަރަމާތަށް ) 100,000.00އެ ް

ކެނދިކުޅުދޫ އޮފީހުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާ ފޮތުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެފައިސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ) 60,648.00ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް( ރުފިޔާ
ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުޑަކަތީބު އާ ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މިސްކިތް މަރާމަތުކޮށްފައިވަނީ ނ .ކެނދިކޮޅުދޫ
އޮފީހުން ތަކެތި ދީގެންކަމަށްވާތީއާއި،
އަދި މަސްޖިދުއް ނަޖާތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ
މަޝްވަރާގެމަތިން ކަމަށްވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ މަސްޖިދުއް ނަޖާތު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ) 100,000.00އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެފައިސާއިން އެމަސައްކަތް ކޮށްނިންމާފައިވާތީއާއި،
ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާ ފޮތުން ،ހުކުރު މިސްކިތު މަރަމާތަށް 100,000.00
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެނގެން ނެތްކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
އެފައިސާ

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ

ގޮތް

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މިމައްސަލައިގައި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

50

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގެ ތާރީޚެއްގައި ނެރެފައިވާ

މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 01 ،ޖުލައި  2014ގައި ސިވިލް ސަރވިސް

ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން" ،އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮށިގަނޑުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަން

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ  01ވަނަ އިސްލާޙުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ރިސްކް އެލަވަންސް

ތިބޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ

ދޭންވާނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ދުވަހަކު ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރާ ދުވަހަކު ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ

ދުވަހަކު ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރާ ދުވަހަކު  10ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ބަލައިގަންނަނަމަ ނުވަތަ

އިތުރަށް ބަލައިގަނެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ވ.ކެޔޮދޫ

ބަލައިގަންނަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 02

މުވައްޒަފުންނަށް ،ފައިސާ ބަލައިގަތަސް އަދި ބަލައިނުގަތަސް ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް ރިސްކް

މުވައްޒަފުންނަށް  01ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން  15އޭޕްރީލް  2015ގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސް

އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު

ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކުގެ ކުރީގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެ އެލަވަންސް ލިބޭ

ދޫކުރާ

ނަމަ"

ކަމަށްވީނަމަވެސް،

ވ.ކެޔޮދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ފައިސާ

ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދީގެންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
އެ އިޞްލާޙާއި އެއްގޮތަށް އެލަވަންސް ދިނުން ބަދަލުކުރެވިފައިނުވަނީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވ.ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާތީކަމާއި ،ވ.ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފެކްސްކުރާ ލިޔުންތައް
ލިބުނުނަމަވެސް ،އެއިދާރާގައި އީ-ގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމް' ،ޖެމްސް' ގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނުހުންނާތީ' ،ޖެމްސް'
މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް އެއިދާރާއަށް ނުލިބޭކަމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ
އިސްލާޙުތައް 'ޖެމްސް' ބޭނުންކުރެވެން ނުހުންނާތީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ލިބެންވާ ތާރީޚުތަކުގައި ނުލިބޭކަމާއި،
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ މައްސަލަތައް މެދުވެރިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެފަދަ އިސްލާޙުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް

ނުލިބުންކަމަށް

މިކޮމިޝަންގެ

ތަޙްޤީޤަށް

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާތީ،

މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
 01ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން  15އޭޕްރީލް  2015ގެ ނިޔަލަށް ވ.ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވައުޗަރ
ރަޖިސްޓްރީ ބެލިބެލުމުން ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ  34ދުވަހަށްކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން  27ނޮވެމްބަރު  2014އާއި14 ،
ޑިސެމްބަރު  2014އަދި  22ޑިސެމްބަރު  2014ގައި ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި،
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ،ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައިކަން އެފަރާތުގެ ހާޒިރީތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭއިރު،
 01ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން  15އޭޕްރީލް  2015ގެ ނިޔަލަށް އެ ފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
ލިބިފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކުގެ ކުރީގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 3,850/-
)ތިންހާސް

އަށްސަތޭކަ

ފަންސާސް(

ރުފިޔާ

ކަމަށްވީނަމަވެސް،

ސިވިލް

ސަރވިސް

މުވައްޒަފުންނަށް

ދޭ

އެލަވަންސްތަކުގެ  01ވަނަ އިސްލާޙުގެ  21ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހެނީ ) 775/-ހަތްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 3,075/-
)ތިންހާސް ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ އެފަރާތުގެ އަތުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
)އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވ.ކެޔޮދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި 01 ،ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން  15އޭޕްރީލް  2015ގެ ނިޔަލަށް ވ.ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތް ބެލިބެލުމުން ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ
ބަލައިގަނެފައިވަނީ ޖުމުލަ  25ދުވަހަށްކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން  02ސެޕްޓެމްބަރު  2014އަދި
 09ނޮވެމްބަރު  2014ގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ،
ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައިކަން އެފަރާތުގެ ހާޒިރީތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭއިރު 01،ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން 15
އޭޕްރީލް  2015ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކުގެ ކުރީގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ) 4,100/-ހަތަރު ހާސް އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ
ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކުގެ  01ވަނަ އިސްލާޙުގެ  21ވަނަ
މާއްދާއާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހެނީ ) 575/-ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
އެފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ) 3,525/-ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސަވީސް(
ރުފިޔާ އެފަރާތުގެ އަތުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވ.ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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.1

މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ

ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ރައްޔިތުން ހޯދާފައިވާ  50ލޯނު އެހީ އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހދ .މަކުނުދޫގައި ހަދާފައިވާ އިންޖީނުގެ
ކިލޯގެ ބްރޭންޑް ނިއު ޖަނަރޭޓަރެއް ހަމައެކަނި  48ގަޑިއިރު ހިންގާފައި ރައްޔިތުންނާ އެއްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން  03ޑިސެމްބަރ  2009ވަނަ ދުވަހު
މަޝްވަރާއެއްނުކޮށް ހދ.ވައިކަރަދޫއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާއި ދިވެހިސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުންނާއި އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް
ފައިސާއެއް

ލިބިފައިވާކަން

ފެންނަން

ނެތްކަމަށާއި،

ހދ.މަކުނުދޫ

ރައްޔިތުން

ހިންގަމުންދިޔަ ލިމިޓެޑްގެ ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްހިނދު ،ހދ.މަކުނުދޫ އިންޖީނުގެއާއި އެތަނުގައި ހުރި އެންމެހައި

އިންޖީނެއްގެ ފިއުލްޕަމްޕު މައްސަލަޖެހިގެން ސިންގަޕޫރުން އާ ފިއުލްޕަމްޕެއް ގެނައީކަމަށް ބުނެ އެސެޓްތަކަކީ އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ މިލްކެއްކަން އިސްވެދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމުންނާއި ސިޓީއިން
ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ) 54,000/-ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް( ރުފިޔާ ނަގައިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެނގޭތީއާއި ،މިމައްސަލައިގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ ހދ.މަކުނުދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ
ނަމަވެސް އެ އިންޖީނުން ނެއްޓި ބާ ފިއުލްޕަމްޕު މާލެއިން ހަދައިގެން ގެނެސް ހަރުކޮށްފައިވާކަން ޖަނަރޭޓަރު ހދ.މަކުނުދޫ އިން ހދ.ވައިކަރަދޫއަށް ފޮނުވީ އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުން އަންގައިގެންކަން،
އޭރު އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ހދ.މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންގެ މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
އިންޖީނުގޭ ޖަނަރޭޓަރުގެ އޯޑިނޭޓަރ މައްސަލަ ޖެހިގެން މާލެ ގެންގޮސް◌ް ހެދުމަށްފަހު 2,000/-
)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ބިލް ހަދައިގެން ރަށަށް އައި އިރު އެބިލަށް ) 8,000/-އަށްހާސް( ރުފިޔާ
އަރާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

.2

ހދ.މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައި ހިންގަމުންދިޔަ އިންޖީނެއްގެ ފިއުލްޕަމްޕު މައްސަލަޖެހިގެން

ސިންގަޕޫރުން އާ ފިއުލްޕަމްޕެއް ގެނައީކަމަށާއި އެ އިންޖީނުން ނެއްޓި ބާ ފިއުލްޕަމްޕު މާލެއިން ހަދައިގެން ގެނެސް
ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް

ޝަކުވާގައި

ބުނެފައިވި

ނަމަވެސް،

އެ

ފިޢުލްޕަމްޕް

މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ

ޕްރައިވެޓް

ކުންފުންޏަކުންކަން އެކުންފުނީގެ އިންވޮއިސް އިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެ ފިއުލްޕަމްޕް މަރާމާތުކޮށްގެން ގެނެސް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހދ.މަކުނުދޫގައި

ބޭނުންކުރިކަމަށް

މިމައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

މަޢުލޫމާތުދިން

ފަރާތްތަކުގެ

ބަހުން

އެނގެން

އޮތުމުންނާއި،

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހދ.މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ ޖަނަރޭޓަރުގެ އޯލްޓަނޭޓަރ މައްސަލަ ޖެހިގެން
މާލެ ގެންގޮސް ،ހެދުމަށްފަހު ) 2,000/-ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ބިލް ހަދައިގެން ރަށަށް އައި އިރު އެބިލަށް 8,000/-
)އަށްހާސް( ރުފިޔާ އަރާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ އޯލްޓަރނޭޓަރ ހަދާފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން
 ) 8750/އަށް ހާސް ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަށްކަން އެކުންފުނީގެ އިންވޮއިސް އިން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،މިމައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުކުރެވޭ ހދ.މަކުނުދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ އާއި އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާ އާއިލީ ނުވަތަ
ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،މިކަމުގައި ހދ.މަކުނުދޫ ކުރީގެ
ކައުންސިލަރ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މިމައްސަލައިގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން  06އެޕްރީލް  2009ގައި ފުޑް ސެންޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  06އެޕްރީލް  2009ގައި ފެޑް ސެންޓަރ )އޮއިވާލި
)އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަދި އެން ކަނދުފަތި ތައްޔާރުކޮށް ދިރާސާކުރާ ސެންޓަރ( އަދި ފިޝަރީޒް ކަނދުފަތި އަދި އެންކަނދުފަތި ތައްޔާރުކޮށް ދިރާސާކުރާ ސެންޓަރ( އަދި ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގ ެ
ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  2އިއުލާނާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  2އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  8އެސްޓިމޭޓަކީ 2
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  8އެސްޓިމޭޓަކީ  2ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކެއްކަން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީ ފާމަކާއި މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ،މަދުވެގެން
ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،
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ސެކިއުރިޓީ

ބަލަހައްޓާނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

އިޢުލާނުކޮށް

އެސްޓިމެޓް ތިން ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަންވާނެކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި ބީލަމުގައި ،މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި
އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި އެވަނީ ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ދެވަނައަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުކަމަށް ވާތީކަމަށް
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ އެއް އިޢުލާނުކަމާއި،
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ
އެއްވެސް

ލިޔުމެއް

ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި

މިކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވާ

އިޢުލާނުގައިވެސް

އެފަދަ

ވާހަކައެއް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،އެމިނިސްޓްރީ އިން ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިކަމަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގެ ބާބު  8ގެ  19ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް،
މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް

ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިނުވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ކުރަނީކަމާއި ،އަދި އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދޭނެ ރޭންޖެއް ކަނޑައަޅައި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި
މަޝްވަރާކޮށްގެން ،އެ ކޮމިޓީއިން ކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
ޕްރައިވެޓް ދެ ކުންފުންޏެއްގެ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ،އޭގެތެރެއިން ވަކި ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ނިންމިއިރު ،އެދެކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަ
ދެކުންފުނިކަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ

ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ފިޔަވައި އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އެކަން

ފާހަގަކުރެވި ،އެވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން

މިމައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،އަދި
އެފަދަ ވާހަކައެއް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ދެކެވިފައި ވާކަންވެސް އެނގެން ނެތަތީއާއި،
މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޔަކީ މިމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ވާތީއާއި،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަކީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަދި ސަރުކާރުގެ ވަރަށްގިނަ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،
ވިލިމާލޭ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރާއި ،ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަދި އެން ކަނދުފަތި ތައްޔާރުކޮށް
ދިރާސާކުރާ ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ،އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން

ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރ ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކ◌ީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
U

U

ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީ ފާމަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް އެސްޓިމޭޓް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މިމައްސަލައިގައި ތަޙްގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެބްރުއަރީ  2009ގައި ،މެރިން ރިސަރޗް
ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު 2010 ،ގައި
އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް ލިބިފައި
ނުވާތީއާއި،
މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 01 ،ފެބްރުއަރީ  2009ގައި ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިސްލާޙްކޮށް 17 ،ޖެނުއަރީ  2010ގައި "އިސްލާޙް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނަންބަރު  "01ގެ ނަމުގައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާތީއާއި،
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ،މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު 01 ،ފެބްރުއަރީ  2009ގައި މެރިން
ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  8ގެ  14ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކާއި
މސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،އިޢުލާނުކޮށްގެންކަން ނުވަތަ
ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އެ ަ
ނޫންކަންވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތުމުން ،މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އިސްވެ
ދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ނުވަތަ،
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރ ) 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީގައި  2009ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްހުރި 39,000,000.00ރ މިމައްސަލައިގައި

ތަޙްގީގަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ބަޖެޓްކޮށް

އަތޮޅުތެރޭގެ

ސްކޫލްތަކަށް

)ތިރީސްނުވަމިލިއަން ރުފިޔާ( ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ގިނަބަޔަކު ޝާމިލްވެގެން އެ އެޑްވާންސްކޮށް ފޮނުވަމުންދިޔަ ބަޖެޓް ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  2009ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ
ފަރާތްތަކުގެ

މަގާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން،

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތު

ޤާނޫނާއި

ޚިލާފަށް ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 39,071,220.69ރ )ތިރީސްނުވަ މިލިއަން ހަތްދިހަ އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ވިހި ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރިކަމަށާއި ،އެކަމާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ ލަފަޔަށްވެސް ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރިކަމަށް މިނިސްޓްރީ
ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި އެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ
ސްކޫލްތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާތީއާއި ،އެ ޚަރަދުތަކާ
ގުޅިގެން އެ ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ޢުމްރާނީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅުވިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި،
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް،
ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކަކަށްވާއިރު ،އެ
ފައިސާ އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާއި އެ ފައިސާއިން ޚަރަދުތަކެއް ކުރުން އެ
މިނިސްޓްރީން ހުއްޓުވާފައި ނުވާތީއާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ
އޮފް

އެޑިއުކޭޝަންގެ

ހުއްދަ

ލިޔުމުން

ދީގެންކަމަށްވާތީއާއި،

އެ

ހުއްދަ

ދިނުމުގައި

ވަކި

ސްކޫލަކަށް

އިސްކަންދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިއައީ އެޑިއުކޭޝަން
ޔުނިޓްތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ލެވެލްގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ބަޖެޓް ބާކީން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
އެ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައިވާތީއާއި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް
ލަފާދީފައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާކަމާއި ،އެކަންކަން
އިޞްލާޙްކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި
ބުނެފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމާގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ސިޓީފޮނުވާފައިވާތީއާއި،
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި
އެކަމެއްގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގައި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 2014ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައިވާއިރު ،ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަންކަމާއި
އެކަންކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ފަށާފައިވާކަމާއި އެފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހެނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ބަލައިގެންކަމަށްވާތީ،
އެކަމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާތީއާއި ،އެއީ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ،
ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު ،އެކަންކަން ބަލައި ނިމުމުން އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާނެކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިޓީއަކުން މި ކޮމިޝަނަށް
އަންގާފައިވާތީ،
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަޖެޓް ބާކީން  2010ވަނަ އަހަރު
ޚަރަދުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން އެފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް
ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ޤާނޫނީ
އސަލައިގައި
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ވެސް ޢަމަލު ނުކުރާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ ،މިމަ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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