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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް
 01ޖަނަވަރީ 2017ން  31ޖަނަވަރީ 2017އަށް
ސުމާރު
ނަންބަރު
1

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
 22ޑިސެންބަރު  2016ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ބަލައިގަތީ 25
ޑިސެންބަރު  2016ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށާއި،

ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  06ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި،

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  6ފަރާތަކުން އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބުނުގޮތް އެންގުމުގެ ގޮތުން  26ޑިސެންބަރު 2016ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ގާނޫން ނަންބަރު  18/2014ގެ ދަށުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނުން ފެންނަންއޮތް ގޮތުގައި އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް

ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކެއް

ނޫންކަމާއި،

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާ

ލިބިފައިވަނީ އެންމެބޮޑު އަގުކަމުގައިވާ ( 11000.00އެގާރަހާސް) ރުފިޔާ ހުށަހެޅި އފަރާތަށް އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާކުސް ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު އޭނާއަށް އެބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިވެލުއޭޝަންގައި އަގުގެ ބަޔަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި
ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަން ފަރާތަށް މިބައިން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ މާކުސް ދިނުމަށްފަހު އަގު ކުޑަވާ ނިސްބަތުން މާކުސް
ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިތުރުވާގޮތަށްކަމާއި ،މިގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުން މިބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މާކުސް ކަމުގައިވާ
 70މާކުސްއަށްވުރެ ގިނައިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،އަގުގެ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް މި ބައިން
ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ މާކުސް ދިނުމަށްފަހު އަގު ބޮޑުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް މަދުވާގޮތަށް މާކުސް ދިނުން
ކަމާއި ،އަދި ކޮށްދެވޭނެ އިތުރުކަންތައްތަކަށް  20މާކުސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މި ބަޔަށް
މާކުސް ދިނުމުގައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅީ ކޮންކަމެއްކަން ސާފުކޮށް އެންގެން ނެތް ބައެއް ކަންތައްތަކަށް،
"ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން" ފަދަ އިބާރާތްތަކަށްވެސް އެއީ ކޮށްދިނުމަށް
ހުށަހެޅި ކަމެއްގެގޮތުގައި މާކުސް ދީފައިވާ ކަމާއި ،އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ ދެކަމެއް ކަމުގައިވާ
ބަގީޗާ ހައްދައި ދިނުމާއި ބަގީޗާއަށް ފެންޖެހުން އެއީ ދެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން މާކުސް ދީފައިވާ
ކަމާއި ،އަދި ކައުންސިލުން ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނުމުން އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ކަންތައްތަކަށްވެސް މާކުސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު މާކުސް
ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން މާކުސްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމުގައާއި
އިވެލުއޭޝަންގައި މާކުސް ދިނުމުގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި އަދި އިޢުލާން
ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ބާރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީގެ  02ނުވަތަ 03

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  3މީހުންގެ ތެރެއިނ 2މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް

މަހެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމަޖައްސާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކަމާއި ،ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަކީ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތައް އިޢުލާނު އދ.ހަންޏާމީދޫ މީހަކަށްވާއިރު ،އަދި  2ވަނަ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަކީ ހއ.ކެލާ މީހަކަށްވާއިރު،
ކުރިއިރު ބައެއް ޢާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުންނަކީ އެ ފަރާތްތަކުގެ މައިންބަފައިންގެ ބިމުން ބަހައިގެން އެރަށްރަށުން އެމީހުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވޭތޯ ބެލިކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމާއި 3 ،ވަނަ މީހަކީ ކުރިން
މިހާރު ލިބޭ ގޯތިވަރުގެ ބިމެއް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތައް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭއިރު ،މިގޮތަށް މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ބަހައިގެން ލިބޭ ގައި ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށް ލިބެން އޮންނަ  20ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެބައިން ޕޮއިންޓް މަދުވެ ،ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭނީ ،ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ދޫކޮށް ގޯތިދޭ ރަށެއްގައި
ކަމަށާއި ،އަދި ދަރިން ލިބުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ވަރަށް ދިރިއުޅޭތާ  5އަހަރުވުމުން ލިބެންޖެހޭ  15ޕޮއިންޓް ކަމާއި ،ރަށްވެހިކަމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
މަދުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަމަޖައްސާފައިވާ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުން ލިބޭ  20ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ
ފެށުނީއްސުރެ އެރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމާއި ،މި ދެބައިގެ އިތުރަށް ރަށުގައި
ދިރިއުޅޭނަމަ އެމީހަކަށް އިތުރު  10ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމާއި ،ރަށުގެ
ރަށްވެއްސަކަށްވުމުން ލިބޭ  20ޕޮއިންޓް އެފަރާތަށް ލިބޭނަމަ ،ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ދޫކޮށް
ގޯތިދޭ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާ  5އަހަރުވުމުން ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
މިންގަނޑުގައި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ ކަމާއި ،މި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައިވާގޮތުން އެ ދެމީހުންނަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެއިން ކަމާއި ،އޭގެއިތުރުން
އެ ދެމީހުންގެ މަންމަގެވެސް އަދި ބައްޕަގެވެސް ހުންނަނީ އެންމެ ދަރިއެއް ކަމާއި ،އޭނާއަށް ބާރަށުން
ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަމާއި ،އޭގެއިތުރުން މި  3މީހުންގެ މަންމަގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން މި ދެފަރާތުން
ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މިފަހަރު ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މި ދެފަރާތް ހިމެނިފައިވުމުން އެ  2މީހުންނަށް ގޯތި ލިބިއްޖެނަމަ އެ 3
ބެއިންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުނީ ކަމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ބައްޕަގެ
ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮވެފައި ގޯތި ނުލިބިހުރީ ހަމައެކަނި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާކަމަށްވާނަމަ  10ޕޮއިންޓް
އުނިކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެ  3ބެއިންގެ މަންމައަށް ގޯއްޗެއް އޮވެފައި އެ  3ބެއިންނަށް
ގޯތި ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ އެ އުސޫލުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،ގޯތި ދޭއިރު އެކަމަށް
ވިސްނައިގެން ،ދެމަފިރިންނަށް ގޯތި ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ
އުސޫލުން މިކަމަށްވެސް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފިނަމަ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ
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ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލައިން  5ޕޮއިންޓް އުނިވާނެތީ ،ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވަރަށް އޭނާއަށް
ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ވީމާ ،މިކަންކަން ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ގޯއްޗެއް އޮވެފައި އެ ދެމަފިރިންގެ ހުރިހާ
ދަރިންނަށް ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު ޕޮއިންޓް ދޭނެ
އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑު (އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އަދަދުތައް) ޢާންމުކޮށްފައި
ނުވާކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހެޅުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ،ޕޮއިންޓް
ދޭނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑު (އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އަދަދުތައް) ޢާންމުކޮށް
އިޢުލާން ކުރުމަށް ނުވަތަ ފޯމުގައި އެބައިތައް ހިމެނުމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ
މިންގަނޑު ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން އެކުލަވާލުމަށް ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައިވާ  2ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި  18މީހުންގެ ކޮމާޝަލް ޝަކުވާގައިބުނާ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ކޯޓާ ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ނަމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އަންހެންކުދިން
ކޯޓާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ،އެކުދިން މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލު ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ ހެއްކާ ގަރީނާ

 6އޮކްޓޯބަރު  2016އިން ފެށިގެން  5އަހަރު ދުވަހަށް މި  18މީހުންގެ ކޯޓާ ބްލެކް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މިކަމުގައި
ލިސްޓްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވަކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކީއްވެގެންކަމެއް އިމިގްރޭޝަނުން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ
ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ސިވިލް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދިން ޖަވާބުގައި ،ބްލޫހައުސް ސްކީމުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި  4ފްލެޓަށް ސިވިލް އެސިސްޓެންޓެއް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި،

ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ ފްލެޓް ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި އިސްކަންދެނީ

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އޭނާގެ ފޯމު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއްވެސް ޤާނޫނީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެފަރާތަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި
ޙުއްޖަތެއް ނެތި އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދީ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް

ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފެއް

ޝީޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓް ނުލިބޭނެކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކަމަށްވެފައި އަދި އޭނާ ދާއިމީގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެނީ ދިއްދޫގައި ކަމަށްވާތީ ،އޭނާއަކީ އެ ފްލެޓްތަކުން
ކޮމެޓީން އެންގި އެންގުމަކީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭނެ ނިންމުމެއްކަމަށް ފްލެޓް ދޭންޖެހޭ މީހެއް ނޫންކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި،
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަދި އެފަރާތް ފިޔަވައި ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ނުދޭގޮތަށް ނިންމައި ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް
ފްލެޓަށް އެދެން ހުޅުވާލި އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަދި
އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން
އަޅާ ފްލެޓް ނުލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މާލޭގައި
ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް
އުސޫލެއްގެގޮތުން ބަލާއިރު ،އެ ޝަރުޠަކީ ރަނގަޅު ޝަރުޠެއްކަމާއި ،ނަމަވެސް އެފަދަ ޝަރުޠެއް
ކުރިން އިޢުލާންނުކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،ކުރިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އުސޫލުން
ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހިމަނައިގެން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ،
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

5

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި އާރޓް މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ފަންޑް ރެއިޒް ކުރުމަށްޓަކައި  2016ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ
ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ދަރިވަރުން ކުރެހި ކުރެހުންތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއަށް އެ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ބޭއްވިފައިވާކަމަށާއި ،އެފައިސާ އެކަމަށް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ ޚަރަދުކުރުމަށް ސްކޫލުން ނިންމާފައިވާ
މައްސަލަ.

ކަމުގައި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން

ބުނެފައިވެއެވެ .އާޓް

އެގްޒިބިޝަނުން ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ ( 16700.00ސޯޅަހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ޚަރަދުވީ
( 15868.00ފަނަރަހާސް އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) ރުފިޔާކަމަށާއި ،ބާކީ 832.00
(އައްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް) ރުފިޔާ ހުރިކަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން
އެނގޭ ކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ބިލްތައް ހުރިނަމަވެސް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފުސީލު
އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި ބާކީހުރި ފައިސާއަށް ހެދި ގޮތެއްވެސް ،އަދި އެފައިސާ ހުރީ
ކޮންތާކުކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ސްކޫލުގެ ފައިސާގެ
ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނެތް ކަމާއި ،އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ތަކެތި ވިއްކައިގެން ނުވަތަ އެކިއެކި
ޙަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ފައިސާ ހޯދާނަމަ ،ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިކޭ އަގު ،ނުވަތަ ފައިސާ ލިބުނުގޮތުގެ
ތަފުސީލާއި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ތަފުސީލުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ލިބޭ ފައިސާއާއި
ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
(ވަކި އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި) ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ލިބޭ ފައިސާ މީސްމީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ
އަތުގައި ނުބަހައްޓައި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށާއި ،އާޓް އެގްޒިބިޝަނުން ލިބުނު ފައިސާގެ
ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްފައި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް އަންގައި
މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

6

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެރަށު ޕްރީސްކޫލު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވަކި ހއ.އިހަވަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިހަވަންދޫ
ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  05ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  4ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމާއި ،އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތް ޝީޓުގައި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައިކަމާއި ،އެ ފަރާތާއި
ކުންފުންޏާ ހުރި ގުޅުން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ފޯމުގައި
އސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ
ކުންފުނީގެ ނަން ޖަހާފައިވުމާއި މިފޯމާއެކު ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި ޖީ ެ
ކޮޕީއާއި އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައިވާ އެހެންވެސް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ހުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ޖަހާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ނަން
ކަމަށްވުމުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުންކަން ބެލެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ކަމާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި އިވެލުއޭޝަން
ކްރައިޓީރިޔާ ހިމަނާފައިވާ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ
ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައެއް ތަކެތި ދޭގޮތަށް ކަމާއި،
މަސައްކަތުގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ކައުންސިލުން

ދޭ

ތަކެތީގެ

އަގުގެ

ގޮތުގައި

88,835.00

(އައްޑިހައައްހާސް އައްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ހިމަނައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ
( 1,403,835.00އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތިންހާސް އައްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ކައުންސިލުން ދޭ ތަކެތީގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރޭގައި
ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ތަކެތީގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުން ކަނޑަންޖެހޭނެކަމަށް އެގްރިމެންޓްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެ މަސައްކަތަށް އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގުކަން އެނގޭ ކަމާއި،
އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން
ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،ހއ.އިހަވަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓްގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތުގެ
ފައިސާ ދޫކުރާނީ ރިޓެންޝަން ފައިސާއާއި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ކެނޑުމަށްފަހުގައިކަމަށް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައިވާ ( 250,000.00ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)
ރުފިޔާ އެކުންފުންޏަށް ދެއްކިއިރު ރިޓެންޝަން ފައިސާއާއި އެޑްވާންސްއަށް ދެއްކި ފައިސާގެ ގޮތުގައި
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކަނޑާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް
ހިންގާއިރު މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
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އަލަށް

ހަދާފައިވާ

ހުޅަނގުފަރާތު

އާޓިފިޝަލް

ބީޗު

(ރަސްފަންނު)

ގެ

މަސައްކަތް ރަސްފަންނު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރު ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދަށް އެކި ފަހަރުމަތިން

ކުރަމުންދިޔައިރު ކެއުމުގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޭޓަރިންގ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ( 67,272.49ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަލާރި)
ފެކްސްގެ

ޒަރިއްޔާއިން

ކޯޓޭޝަން

ހޯދައިގެން

ކަމާއި،

މިގޮތަށް

ކަންތައް

ކުރުމުން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އާންމުގޮތެއްގައި ތިންފަރާތެއްގެ އަގު

މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ ކުންފުންޏަކަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ މަގުފަހިވެފައިވާ ކަމަށް ހޯދައިގެން ކަމާއި ،ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ނުހޯދައި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ކަމާއި
ބުނާ މައްސަލަ.

އަދި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ކެއުމާއި ސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 5.19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ބައެއް ފަހަރު ޚިދުމަތް
ހޯދާފައިވާކަމާއި ،މީގެއިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  5.19ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް (މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު) އެނގެންނެތި ބައެއް
ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް މިޚަރަދުތަކަކީ އެދުވަސްވަރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި މި ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
އަދި ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިނިސްޓްރީން ދެންނެވުނުފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަނބުރާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސްކޮލަރޝިޕްގެ

ދައްކާގޮތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ފައިސާ ނުދައްކާކަމަށާއި ،މީގެ ޚަރަދުތައް އެ ކޮމިޝަނުން ދިން  4މުވައްޒަފަކު އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާކަމާއި ،އެ 4
ތެރޭގައި އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެ މެމްބަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ހިމެނޭކަމާއި ،އެ  4މުވައްޒަފުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ
ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށާއި ،އަދި ފައިސާ ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި ،އެ  4މުވައްޒަފުން ދައްކަންޖެހޭ
އޭނާއަކީ ސަރުކާރުގެ ބާރުހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ބުނަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ ( 995,104.37ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ
ތިރީސްހަތް ލާރި) ރުފިޔާ ކަން އެކޮމިޝަނުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެ  4މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ
ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކަމާއި ،އެ  4މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަ
ނުކުރާކަމަށާއި ،ދެވަނަ ފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،
ތިންވަނަ ފަރާތް (ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު) ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުން ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ހަތަރު ވަނަ
ފަރާތަށް ތީސިސް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ފަރާތުން
ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ އެފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްނުވާކަން އެނގޭ ކަމާއި ،އަދި ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަގޮތުން ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނީ ކޯސް ފުރިހަމަ
ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓް
އަދި ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ވީމާ ،ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ
ދައްކަންޖެހޭގޮތަށްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ އެފައިސާ ކޯސް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އަތުން އަނބުރާ ނުހޯދޭނެ ކަމާއި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ
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އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް
ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،ކޯސް
ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

ގދ.ގައްދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ،އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ސައިޓެއް

ގދ.ގައްދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޯރއާއި ސްޓޯރގެ ފެންސް ޖެހުމާއި ކަރަންޓް

ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޓޯރޭޖް ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތާއި ،އެފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ބޭނުމަށް
ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދަކަށް ކޭބަލް ވަޅުލުމާއި ،ކަރަންޓް ވައިރުކޮށް  4ސަރަޙައްދެއްގައި 4

ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމާއި ،ޑައިރެކްޓް އިންވިޓޭޝަންގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކަށް

ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާ އެންގުމުން  10ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި  03ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،މި މަޢުލޫމާތު އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއަށް ފޮނުވުމުން އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ
އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ފަރާތުން ކަމާއި،
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގދ.ގައްދޫ މީހަކަށް
ކަމާއި،

މި

މަސައްކަތަށް

އެންމެ

ކުޑައަގު

ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް

އެފަރާތުން

ކަމާއި،

އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ ސެކްޝަން  06ގެ  Bގައި،
( 300,000.00ތިންލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ޑައިރެކްޓް އިންވިޓޭޝަން
ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫން ނަންބަރު
 18/2014ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވިނަމަވެސް މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ

ޕްރޮކިއުމެންޓް

ޕްރޮސީޖަރ

މެނުއަލްގައި

ހިމެނޭ

އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވުމުން މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ބޭނުމަށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގާނޫން
ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.އަށް
އަންގަންވެސް ނިންމީއެވެ.
10

ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި

ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރަނީ ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތްތައް ދެމުންގެންދަނީ ވަކި ކުންފުންޏަކަމަށް ކަމަށާއި ،އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިދާރާގެ

ބައެއް

މުވައްޒަފުންނާ

ގުޅުން

އޮންނަ

ކުންފުންޏަކަށް

ކަމަށް

ޝަކުވާގައި

މަސައްކަތެއް ކުރުވަން އޮވެއްޖެނަމަ ،ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އަގު އެ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  2015ޖެނުއަރީއިން  2016ޖޫންއާ ދެމެދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކުންފުނީގެ ވެރިޔާއަށް އެނގިފައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެ އިދާރާގައި ބަޖެޓް އޮފިސަރަކަށް ހުންނަނީ ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޗެކްކުރިއިރު ،އެމުއްދަތުގައި ކުރުވާފައިވާ  11މަސައްކަތުގެ
އޭނާއާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި އަދި އ.ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނަނީ އޭނާގެ ތެރެއިން މިފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އެމަސައްކަތްވެސް
ދެބެންގެދެދަރި އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެހެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
މިއިން މަސައްކަތެއް ލިބޭގޮތްނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  15ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ
ހޯދާ ޖިމް އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގިނަ ޖިމް އިކުއިޕްމެންޓްސްއާއި އެރޮބިކްސް ސާމާނާއި ޔޯގާ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން  1އިޢުލާނެއްގެ ދަށުން  1.5އެމިނިސްޓްރީއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  15ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،ރިކުއަރމެންޓަށް
މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތް  1ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނުފެތޭތީ މީގެތެރެއިން  12ބިޑު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ރިކުއއަރމެންޓަށް ނުފެތޭކަމަށް ނިންމި
އަދި އެގްރީމަންޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ ރަށެއް ވަކިވަކިން ކަމަށާއި މިއީ ޓެންޑަރ ޓެކްނިކަލް ކޮމެންޓްސްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމާއި ،ރިކުއަރމެންޓަށް
ބޯޑަށް ހުށަނާޅަންވެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޓެކްނިކަލް ފެތޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ހަދާފައިވާ
އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ކަމާއި ،އަގު ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ވަކި ރަށަކަށް އެކަނިވެސް އަގު ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހަދައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  3ބިޑު ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް  15ސެންޓަރަށް އަގު
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ކޮންމެ ސެންޓަރަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ވަކިން ކަމާއި 15 ،ސެންޓަރުގެ އިވެލުއޭޝަނުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގަކީ ( 4,592,186.01ހަތަރުމިލިއަން ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް އެއްސަތޭކަ
އައްޑިހަ ހަރުފިޔާ އެއްލާރި) ރުފިޔާ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް އެވޯޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް މިމަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓް އަދި ހަދާފައިނުވާ
ކަމާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތަކީ

އަކީ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ހިންގަމުން

އަންނަ ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭ ސާމާނާއި ކިޔެވުމާގުޅޭ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،
އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  29ފެބްރުއަރީ  2016ގައި ނަގާފައިވާ ކަމާއި،
މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ބިޑު ފޯމާ އެކުގައިކަމަށާއި ،ބިޑު ފޯމު
ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
އެފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ބިޑު ފޯމާއެކުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމާއި ،ނަމަވެސް ބިޑު ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި ބިޑު ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ފޯމު
ބިޑާއެކު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް  01އަހަރުދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ
ދޭންވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
 01އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާޓްސް ވޮރެންޓީ ދޭނެކަމަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ބިޑަކީ މިނިސްޓްރީގެ ރިކްއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ބިޑަކަށްވާތީ އެއީ ބާތިލް ބިޑެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ
ކަމާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި އޭގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން ޕްރޮކިއު ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް އެއްކޮށްލަންޖެހޭނެ
ކަމަށާއި ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ވަކިވަކިކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގަވާއިދުގެ ބާބު  15ގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި 15 ،ސެންޓަރަށްވެސް ހޯދަނީ
އެއް އައިޓަމްތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި މި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންޖެހެނީ މާލެއަށް ކަމަށްވުމުން މިއީ އެއް
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮކިއު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އަދި މުޅި ތަކެތީގެ އަގު
 1.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނެތީ މިތަކެތި ގަނެވޭނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް
ހުށަހަޅައިގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،މި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް
ހިނގާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،

އެހެންކަމުން ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިނގާފައިހުރުމުން
މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް ،މި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން
ބޭނުންވާނަމަ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ސެން ޓީޗަރެއްގެ މަގާމަށް ނަގާފައިވާ ޓީޗަރ ނޫން ޓްރެއިނިންގ ސެން ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް
ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރަކު ލައްވައި ސެން ކްލާސް ނަގާކަމަށާއި ،އަދި އެޓީޗަރަށް ސެން ޓީޗަރުންނަށް ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ލައްވައި ސެން ކްލާސް
ދޭ އެލަވަންސް ދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނެންގުމަށްފަހު އޭނާއަށް އެލަވަންސް ދޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް އެފަރާތަށް އެ
އެލަވަންސް ނުދޭކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ވިލިނގިލީ ހިއްކި ބިމުގައި ހުރި (ގަލާއެކުގައިވާ) ވެލިފުނިތަކެއް  2015ނޮވެންބަރު މަހުގެ

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން 400000

ފަހުކޮޅު ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް  02ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި

(ހަތަރުލައްކަ) ގައު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ގަތުމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން ،ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ޗައިނީސް ގްރޫޕަށްވެސް ވެލި ( 200,000.00ދެލައްކަ) ރުފިޔާގެ ވެލި އެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކާފައިވާ ކަމާއި ،އެފައިސާ ލިބިފައިވާކަން
ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ވެލިތައް މި ދެ ފަރާތަށް ވިއްކާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،އެ ވެލިފުނިން ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވެލި ވިއްކާފައި ނުވާކަމަށް
ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ކަމަށާއި ،މިއީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން ކޮށްފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން
ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ހޯދައިގެން ނޫން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތަތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކަމަށާއި ،މިއީ މި ދެފަރާތުން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ  22އޮފިސަރުން ނޮވެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމު އުވާލުމަށް
 2015އިން ފެށިގެން އެވަޒީފާއަށް ނެރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އޭގެފަހުން ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީން  23ނޮވެންބަރު  2016ގައި ނިންމާފައިވާތީ 28 ،ނޮވެންބަރު
މިހާރު  10މަސްވީއިރުވެސް އެމުވައްޒަފުންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ  2016އިން ފެށިގެން  2މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެމުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނޯޓިސްގެ
މައްސަލަ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ގެމަނަފުށްޓަކީ ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އަދި ހުކުރުކުރަމުންދާ ގިނަ އިމާމުންތަކެއް ހުކުރުކުރާ މީހުނަށް ހުކުރުކުރަން ޖައްސަނީ ވަކި ތާވަލެއް ހަދައިގެން ކަމަށާއި 03 ،ޖޫން  2016ގައި
ތިބި ރަށެއް ކަމަށާއި ،މިސްކިތްތަކުގެ މުދިމުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި އަލަށް މިސްކިތެއް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން ހުކުރުކުރާ  2މިސްކިތަށް އެތާރީޚުން ފެށިގެން އިމާމުވެ
ހުކުރުކުރުން ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމްގެ ވަގުތީ މުދިމުކަން ހުކުރުކުރާ މީހާގެ އިތުރަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
އތުގައި ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްލައްވައި ހުކުރު ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ހުކުރުކުރުމުން ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ ހުކުރުކުރާ މިސްކިތެއްގެ އިމާމު ަ
އެކަނިވެސް އޭނާއަށް މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށާއި ،އޮތްނަމަ އެމީހަކުކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން  09ސެޕްޓެންބަރު
އެހެންކަމުން މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަންފާ  2016އިން  25ނޮވެންބަރު  2016އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތާވަލުގައި ރަށުގައި ހުކުރުކުރާ ކޮންމެ
ހޯދައި ދިނުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މީހަކަށްވެސް އޮންނާނީ  3ހުކުރާއި  3ބަދަލު ކަމަށާއި ،މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމްގެ ވަގުތީ އިމާމަށް
އިތުރުވެފައިވާނީ  3ބަދަލު ކަމަށް ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އެކަން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގޭތީއާއި ،އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެއިމާމު ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާ
އިމާމުކަންކުރާ މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމަށް ކަންވެސް ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ނިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ބާރަށުން ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑު
ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ (އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އަދަދުތައް) ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަންކަން ޢާންމުކުރީ ގޯއްޗަށް
ގުޅިގެން ވަރަށްގިނަ މީސްމީހުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،އޭރު އެ ފޯމުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ޢާންމުކުރިއިރުގައިކަމަށް ޝަކުވާ
ޕޮއިންޓްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިންގޮތް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް  16ފެބުރުވަރީ  2016ގައި ކުރި
ޢާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި އެއިޢުލާނާ އެކުގައިވެސް
އިޢުލާނެއްގައި،

ޕޮއިންޓްދޭނޭ ގޮތުގެ

އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި

ހާމަކޮށްފައިވުމުން

މިއީ

އެކަންކަން ޢާންމުކޮށްފައި ނުވުމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމުގައިވެސް އެބައިތައް ހިމަނާފައި ނުވުމާއެކު،

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ބަޔަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އެކަންކަމަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ޢާންމުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް
ކަމެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށްވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،ގޯއްޗަށް
އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑު (އެކި
ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އަދަދުތައް) ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނުވަތަ ފޯމުގައި އެބައިތައް
ހިމެނުމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑު ހައުސިންގެ މިނސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން
އެކުލަވާލުމަށް ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އ.އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އެއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގެ އެއަރކޯންގެ ރިމޯޓް ގެއަށް ގެންގޮސްގެން ބޭނުންކުރާތާ މިހާރު 3
މަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި،

ރިމޯޓް ގެއަށް ގެންގޮސްގެން ގެންގުޅެފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ

އެ ރިމޯޓް އޭނާ ބޭނުންކުރަން ދީފައިވަނީ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ރިމޯޓް އެ ސެކްޝަނުގެ ހެޑް އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއާ ދެ މުވައްޒަފުން ގާތުގައި ބުނުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ ފަރާތްކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ  2މީހުންގެ އޮފީސް ނިންމާފައި ދަމުން ގެއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި ،އެ ރިމޯޓް ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވަހު
މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ރިމޯޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އެއްޗެއް
ގެއަށް ގެންގޮސް އަމިއްލަ ބޭނުންކުރުމަކީ އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށްނަމަވެސް
ދޫކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.05ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،އެފަދަ
ކަންތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އޭނާއަށާއި ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި ފަރާތަށް އަންގައި ،އެ
ދެމީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް  14ނޮވެމްބަރު  2016ވަނަ ދުވަހު މުއްދަތު ހަމަވާ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއްގެ ގޮތުގައި

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ވަކި ފަރާތެއް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ

ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާ (މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް) ގައި މަސައްކަތްކޮށް މަދުވެގެން 1

އިޢުލާނުގައިވަނީ އޭނާއަށް ހެޔޮވަރުވާގޮތަށް އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ހިމަނާފައި ކަމަށާއި ،އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ،މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ
އެފަރާތަކީ އެކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިބިފައިވުމާއި ،އިނގިރޭސިބަހުންނާއި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން ކަމާއި،
މި ޝަރުޠުތަކަކީ މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވެދާނެ ޝަރުޠުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ކަމާއި ،މި ވަޒީފާއަށް  4މީހުން އެދިފައިވާއިރު ،އޭގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނީ  3މީހުން
ކަމާއި ،އެ  3މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި،
އަނެއް  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިން އިމްތިޙާނުން
ފެއިލްވެފައި ކަމާއި ،އެއީ ދިވެހިބަހުން ދީފައިވާ އިމްތިޙާނެއްގެ ޖަވާބު ކަރުދާސް އިނގިރޭސިބަހުން
ހަދާފައިވާތީ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އިމްތިޙާނުންނާއި އިންޓަވިއުއިން މަތިން މާކްސް ލިބިގެން އެ
ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ވާތީއާއި ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު
19

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހއ.އުލިގަމު ގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ތަރައްޤީކުރާ  50ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް  2008ހއ.އުލިގަމުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ތަރައްޤީކުރަން ފެށި ( 50ފަންސާސް) ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް
އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  2008އިން ފެށިގެން  2011ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރުވެސް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް
ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނާއި ،އެކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ދިޔަކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އަދި މިކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ
އެމަސައްކަތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ މުދާ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އެތަނަށް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫޢު ނުނިމި ލަސްވަމުންގޮސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައިވެސް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.

އެންމެފަހުން  2011ގައި މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލަންޖެހުނީ ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ބިމުގެ
ކުލީގެ މައްސަލަތަކާ ހެދިކަން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ކުރިންވެސް
ބިމުގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫޢު ލަސްވިކަން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ނެރެފައިވާ
ނޫސްބަޔާނުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ މުދާ އުލިގަމަށް
އއްކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،އަދި ފަހުން ސިޓީ ހޮޓަލުގެ
ފޮނުވިއިރު ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް އާއި ެ
މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލުމުން އެމުދާ ހަލާކުވަމުންދާތީ ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކިކަން ތަޙުޤީޤަށް
ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި ،މިގޮތަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމުން
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ހއ.އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް
ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިކަމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ތިބޭ މަސައްކަތުމީހުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ނަން ބުނެފައިވާ އެއްވެސް
އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެމީހުން  100ގަޑި ނުވަތަ

މީހަކު ހިމެނިފައިނުވާ ކަމާއި ،އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި

 106ގަޑި އިރު ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ނުރަސްމީގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔެފައި ތިބެނީ  3މީހުން ކާމާއި ،އެއީ ދެ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް ކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތުން
އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ގިނަވަގުތު ހޭދަކޮށްފައި ހުންނަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ  22ގަޑި  30މިނިޓް
ކުޅިވަރު ކުޅުމަށާއި ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިޔުމަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ފުރުޞަތު ކަމާއި ،އެއީ ،އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު  3ގަޑި  45މިނިޓް ކަމާއި ،ދެވަނަ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ 6
ދެނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި އިސްވެރިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ  57ގަޑިއިރު ކަމާއި ،އެއީ ،އެވްރެޖްކޮށް

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަހަކު  9ގަޑި  30މިނިޓް ކަމާއި ،ތިންވަނަ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ  58ގަޑިއިރު ކަމާއި ،އެއީ ،އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު  9ގަޑި 40
މިނިޓް ކަމާއި ،އެ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި
ލިޔެފައިވާ ކަމާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ހުރި ވަގުތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕިކްނިކް ދިޔުންފަދަ ކަންކަމަށް
ހޭދަވާވަރުގެ ވަގުތުތަކެއް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ
އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި މިކަމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން ނ.ވެލިދޫގައި ހަދާފައިވާ ޒުވާނުންގެ ނ.ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއްކަމުގައިވާ "ދޯދި" ޢިމާރާތް ރިސޯޓަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ނ.ވެލިދޫ
މަރުކަޒުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމަނައިގެން ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން އެފަރާތާއެކު ހެދިފައިވާ އެގްރީމަންޓުންކަން އެނގެން އޮތުމާއި" ،ދޯދި"
ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ  4މެންބަރަކާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތަށް ކޭބަލް ޓީވީ ގުޅާފައިވަނީ އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ނެގިފަހުން ،އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ
އިދާރާއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން އެކުންފުނި ޙިއްޞާވާ ކޭބަލް ނެޓްވާރކްގެ ކޭބަލްޓީވީގެ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުންކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި
ޚިދުމަތް އެ ޢިމާރާތަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،ވެލިދޫގައި  2ފަރާތަކުން ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭއިރު ބުނެފައިވާތީއާއި" ،ދޯދި" ޢިމާރާތް މަހަކު ( 15,000.00ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާ އަށް އެރިޒޯޓަށް
މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އަދި އެ ޚިދުމަތްދޭ އަނެއް ފަރާތުން އަގުބެލުމެއްނެތި ކުއްޔަށްދޫކުރިއިރު ޓީވީ ކޭބަލެއް އެ ޢިމާރާތަށް ގުޅާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ ޢިމާރާތަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އަދި ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށްވާ "ދޯދި" ޚިދުމަތް ހޯދުމާގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށް ،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކިޔާ ޢިމާރާތް ރިސޯޓަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު އެތަނުގައި ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި "ދޯދި" ޢިމާރާތް ރިސޯޓަށް ކުއްޔަށްދިންފަހުން ،އެ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން އެ
ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމަނައިގެން ހަމައެގޮތަށް އެކުންފުނި ޙިއްޞާވާ ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޢިމާރާތަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާތީ ،އެހެން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން
މެދުވެރިކޮށް އެ ޢިމާރާތަށްވެސް އެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސްއަށް ގުޅިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލުގައި
އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރިޒޯޓަށް ގުޅި
ކަމަށާއި ،އޭރު ޑީކޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އެކުންފުނިން ނުދޭތީއާއި ،ރިސޯޓުގެ
ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ގިނަ ޗެނަލްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެނީ އެހެން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކުންފުންޏަކުން ކަމަށްވާތީ ،އެކުންފުނީގެ ކޭބަލް ޓީވީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޑިކޯޑަރ
މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހޯދަންފެށީކަމަށް ބުނެ އެރިސޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އެ
މަޢުލޫމާތު އެކުންފުންޏާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސް މިކޮމިޝަނަށް
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި ،ވެލިދޫ "ދޯދި" ޢިމާރާތަށް އެ އިމާރާތް ހިފާފައިވާ ކުންފުނިން
ހޯދާފައިވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،އެރިސޯޓުން "ދޯދި" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ކުރިން
އެޢިމާރާތަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދިޔައީ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި އަދި އެ
ރިސޯޓުން އެތަން ކުއްޔަށް ހިފިފަހުންވެސް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ ފައިސާ ދައްކަމުން
ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ ،މީހާރު ބޭނުންކުރާ
ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަން ފެށީކަމަށާއި ،ނ.ވެލިދޫ ގެ ކައުންސިލަރުންނާ އެކުންފުންޏާ ދެމެދު
ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމެއް އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
މިކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވުމާއި" ،ދޯދި" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރިޒޯޓާއި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައި ވަކިފަރާތަކުން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި
ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ވެލިދޫ "ދޯދި" ޢިމާރާތަށް
އެކުންފުނިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް
ބަލެވެން ނެތުމުން މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
22

ގާތްގަނޑަކަށް  2010ވަނަ އަހަރު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއި ބޭރުގެ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިގެން އެފް.އޭ.އޯ އާއި މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ގދ.ގަމުގައި ހިންގާފައިވާ
ގދ.ގަމުގައި ވާރޖިން ކޮކްނަޓްއޮއިލް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ވީ.ސީ.އޯ "ވާރޖިން ކޮކްނަޓް އޮއިލް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ވީ.ސީ.އޯ ފެކްޓްރީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތާއި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހަމަކޮށް  2012ވަނަ މަސައްކަތް ނިމުމުން ،ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ހިންގާ (ފިޝަރީޒް އެންޑް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަހަރު އެ ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކޮކްނަޓްއޮއިލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް) ފަޑިޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން
ބަޔަކު ޓްރެއިންކުރުމަށްފަހު ގދ.ގައްދޫގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެޢިމާރާތާއި އުފައްދާފައިވާ ގައްދޫގެ ސޮސައިޓީއަކަށް ވީ.ސީ.އޯ ފެކްޓްރީ ދިނުމަށްފަހު އެފެކްޓްރީ އެކޯޕަރޭޓިވް
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު އަގުގެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެމިލިއަނެއްހާ ސޮސައިޓީއަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި މިނިސްޓްރީން  10އޮކްޓޫބަރު  2011ގައި މަތިދެކުނު
ރުފިޔާ

ޚަރަދުވެފައިވާނެކަމަށް

ލަފާކުރެވޭ

ކަމަށާއި،

އެތަނުގައި

މިއަދާ

ހަމައަށްވެސް ސަރަހައްދީ އޮފީހުގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުން ވީ.ސީ.އޯ ފެކްޓްރީގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ

ކޮކްނަޓްއޮއިލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި އެތަނުގައި އެސޮސައިޓީ ކަމަށްވާތީއާއި ،މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވީ.ސީ.އޯ ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މިރުސް ،މޭވާ ،ތަރުކާރީފަދަ ތަކެތި ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި،

ހިންގަމުންދާ ގޮތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެސޮސައިޓީއާ މިނިސްޓްރީއާ

އަދި އެތަކެތި ވިއްކައިގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްކޮށްތިބި ދެމީހުން ކަމުގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިނެތުމުން ،މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު އެސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން
ރައީސްއާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބުރައީސްއާ ދެމީހުން އެކަމުން ފައިދާ ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލާނެ ގަނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް
އަދި ދާދިފަހުން އެރަށަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު (ހީވާގޮތުން ގައްދޫ ބައެއް) އަރައި އެތަނުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނެފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީ ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
ބާކީހުރި ބައެއް ތަކެތި މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޭގޭގައި
ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  20ކިލޯވޮޓްގެ ސައުންޑް ޕްރޫފް
ޖަނަރޭޓަރެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން އެޖަނަރޭޓަރު ހިންގައި
އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
23

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި ތަރުތީބަކުން  01ނުވަތަ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މައްސަލަ ކްލޯސް ކުރީއެވެ.
 02މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2013ވަނަ އަހަރު
މިއާ ޚިލާފަށް  2މުވައްޒަފެއްގެ ނަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައި އެ 02
މުވައްޒަފުންނަށް އެފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ
ވެރިންނާއި ،ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހޯދާފައިވާ  02ފުރުޞަތު ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
 2013ވަނަ އަހަރު އަސްލު ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒްއަށް ދިއުމުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެމިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުދިން ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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ގދ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ސެކިއުރިޓީ

ބެލެހެއްޓުމުގެ

މަސައްކަތް

ބަޔަކާ

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން

ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ޖޫން  2016ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  03ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އޭގެތެރޭގައި އަމިއްލަ
ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރި ސަބަބެއް ހާމަކުރުމެއްނެތި 2

ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  02ފަރާތްވެސް ހިމެނޭ ކަމާއި ،އެ  02ފަރާތުން ހުށަހެޅި

ވަނަ އިޢުލާނު  28ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގައި ކުރި ކަމަށާއި ،ދެވަނައަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ އަންދާސީހިސާބު އެއްގޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން
ގުޅިގެން  4ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރުމަށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުގެމަތިން އެމަސައްކަތް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙާޟިރު ނުވެވުނު ފަރާތެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  06ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު
ކުރީ އެފަރާތަށް ޙާޟިރުނުވެވުމުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން
ޚިލާފަށް އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެންމެކުޑަ އަގު ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ފައިނޭންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީގެ ބައިން
އެންމެ ގިނަ މާކުސް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވުމުން އިވެލުއޭޝަންގެ ޖުމްލަ މާކުސް އެންމެ ގިނައިން
ލިބިފައިވަނީ އެރާތަށް ކަމާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ޢަމަލެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ޕްރިންޓަރ ،ސްކޭނަރ އަދި ފަރުނީޗަރ
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާ ދިންގޮތުގައި ހިމެނޭ 03

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީއަށް އަރުވައި އެއިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ކަމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އޮފީހަށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ޔަގީންނުކޮށް 28,445.00 ،ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ލިބުނުކަން ޔަގީންނުކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ
ސިސްޓަމަކާއި ،ޕްރިންޓަރ އަދި ސްކޭނަރ އާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ފަރުނީޗަރ
ސިސްޓަމް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
26

ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ބީ-ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންނާއި ގުރުއަތު ލިސްޓަށް ދިޔަ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
މީހުންގެ ނަންތައް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  22ޖެނުއަރީ  2013ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު،

ފޯމުގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯނު ނަގާތީއާއި އަދި

އެ  2ލިސްޓުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތު ލިސްޓްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ނަން އެ ލިސްޓްގައި އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުދަންނަ ކަމަށާއި އަދި އޭނާ މައްސަލަވެސް ހުށަނާޅާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ
ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ލިސްޓަށް ނަންތައް ހޮވާފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  230އާއި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތަތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 300އާ ދޭތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަމަށާއި ،އަދި އެ ލިސްޓް ނެރުމުގެ ކުރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތަށް
 255ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެގޮތަށް  300ޕޮއިންޓް ލިބުނުކަން އަންގާފައިވާ
ފަރާތެއްގެ ނަންވެސް ގުރުއަތު ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަށާއި އޭނާގެ
ފިރިމީހާއާ ދެމީހުންނަށް ޕޮއިންޓް އެއްވަރަކަށް ލިބުނުއިރު އޭނާގެ ނަން ނެތި ފިރިމީހާގެ ނަން
އެ ލިސްޓްގައި އޮތުމުން ،ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ބުނީ އެކަމާ
ބެހޭގޮތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
27

ކޫއްޑޫއިން އުފައްދާ ފްރޯޒަން ފިޝް އެކްސްޕޯޓްކޮށް ވިއްކަނީ ޗެއަރމަންއާއި މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރގެ ގުޅުންހުރި ބޭރުބަޔަކަށް ކަމަށާއި ،ފްރޯޒަން ފިޝް އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ކޮންމެ
ޝިޕްމަންޓަކުން ރިޖެކްޓްކުރާ 3.5%ގެ ފައިސާ ޗެއަރމަންއާއި ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ޖީބަށް ވަންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު
ނަންބަރު
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ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތުކުރުމަށް މިއަހަރު ()2017

ތ.ދިޔަމިގިލީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރާޅު ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން

ޖަނަވަރީ ގައި ކުރެވުނު އިޢްލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 04 ،ފަރާތުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއްވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،މީގެތެރެއިން  03ފަރާތަކީ ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި
ކަމަށާއި މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ދަށް އަގެއްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުން ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓެންޓްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް

ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި

 12ޖަނަވަރީ  2017ގައި ނުވަތަ  15ޖަނަވަރީ 2017ގައި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް
މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުކުރެވޭތީއާއި ،މިމަސައްކަތުގެ އިވެލުއޭޝަން އަދި ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި މި މަސައްކަތް އަދި އެއްވެސް
ފަރާތާކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މިމަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް
ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ .އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
މުވައްޒަފެއް ކުރިމަތިލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.22ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއް ލައްވާ އެތަނަކުން އަގުދީގެން ކުރުވާ މަސައްކަތެއް
ނުކުރުވޭނެ ކަމުގައި ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢްލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅައިސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ އަގުހޮޔޮކޮށް އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ގުޅިގެން  05ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށާއި މި ފަރާތަކީ މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް އަލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ފަރުދީގޮތުން

އަމިއްލަ

ނަމުގައި

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތެއްކަމާއި،

ދެވަނައަށް

އެންމެ

ކުޑައަގު

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ކަމާއި ،މިއިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައި ހެލްތަށް ފޮނުވުމުން ،އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކަމާއި،
ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިވެލުއޭޝަނުން

އެންމެ

ގިނަ

ޕޮއިންޓް

ލިބިފައިވަނީ

އެކުންފުންޏަށް

ކަމާއި،

މިމަސައްކަތް

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުންޏާ ކަމާއި ،އެފަރާތުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތްކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވާއިރު ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެއްވެސް މާކުސްއެއް އެފަރާތަށް ލިބިފައި ނުވާކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް
އިވެލުއޭޝަންގެ ޖުމްލަ މާކުސް އެންމެ ގިނައިން ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތަށް ކަމާއި އަދި އިވެލުއޭޝަންގައި
މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
30

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޞަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ޚިތާނުކޮށްދިން ކޮންމެ

ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގި ޚިތާނުކޮށްދިނުމުގެ ކޭމްޕަށް އާސަންދައިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް

ކުއްޖަކަށް އާސަންދައިން ( 7،000.00ހަތްހާސް) ރުފިޔާ ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތީ ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް
ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިންގަފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

31

މިފްކޯ މަސްފިހާރައިން ކްރެޑިޓަށް ،ވަކި ބަޔަކަށް މަސް ވިއްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިފްކޯ މަސްފިހާރައިން ކްރެޑިޓަށް މުދާ (މަސް) ވިއްކަނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފޯމެއް

32

މާލެ ،ހިންމަފުށި އަދި މާފުށި ޖަލަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭކާރު ގޮތުގައި މުދާ ގަންނަކަމަށް

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި

ބުނާ މައްސަލަ.

ކ.މާލެ ،ކ.ހިންމަފުށި އަދި ކ.މާފުށި ޖަލަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭކާރު ގޮތުގައި މުދާ ގަންނަކަމަށް ބުނެ

ފުރައި ،އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ،އެވަގުތަކު އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި
ކުންފުނީގެ ވެރިޔަކާއި ،ސޭލްސް ޑިޕާޓްމްންޓާއި ،ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސް ވެރިން
އެޕްރޫވްކުރުމުން ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް އެކުލެވިގެން ވާކަމަށް
ނުފެންނާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބޭކާރު ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ތުހުމަތުން ސާފު ނުވާތީ އާއި މި ކޮމިޝަންގެ
ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ ސާމްޕަލް ލިޔެކިޔުމަށް ބަލާއިރު ކ.މާލެ ،ކ.ހިންމަފުށި އަދި ކ.މާފުށި ޖަލަށްވެސް
ހޯދާފައިވަނީ ގައިދީންނަށް ދިނުމަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި އިދާރީ މަސައްކަތަށާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް
ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން އެނގޭތީއާއި އެފަދަ މުދާ ހޯދާފައިވަނީ ސްޓޮކުގައި ހުރި މުދާ އެއްކޮށް ހުސްވެގެން
ނުވަތަ ސްޓޮކް ލެވެލް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެގެންކަން ތަހުޤީގަށް ހޯދިފައިވާ ހިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ
ފޯމުތަކުން އެނގޭތީއާއި ހިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  8ވަނަ ބާބުގެ 2
ވަނަ ނަންބަރުގެ (އ) ގައި ވާފަދައިން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ހިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމު
ފުރިހަމަކޮށް

އެ

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ

ވެރިއެއް

ހުއްދަދީ

ސޮއިކުރުމުންކަން

ތަހުޤީގަށް

އެނގޭތީ

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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
33

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި
މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރެ ،އަދި ބަޖެޓުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އެ  2012ވަނަ އަހަރު ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތުގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ
އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެ އިދާރާގެ ޑްރައިވަރު ގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ  04ޖުލައި ،އޮގަސްޓް ،ސެޕްޓެންބަރު މި  03މަހުގެ މުސާރަ އާއި  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ،
މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ތިނަދޫގެ ޢާންމު ރައްޔިތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވުމުން ،މިކަމަކީ ފެބްރުވަރީ ،މާރިޗު މި  03މަހުގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ( 1,341އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް
އެއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއި

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އެކެއް) ރުފިޔާ ،އެ އިދާރާގައި ކުރިން ފަޅުވެރިއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މުސާރަ ޖަމާކުރުމަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށާއި އަދި މި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ދީފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ ،އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ ގދ.އަތޮޅު
ފައިސާ
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ނަންބަރު
ވަންނަންޖެހޭ

ފައިސާއަކަށްވީހިނދު

މި

ފައިސާ

ހޯދުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

މަސައްކަތެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެއްވެސް

ތައްޔާރުކުރިއިރު ފޯމިއުލަރ އެރަރއެއް ދިމާވެގެން މުސާރަ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބަދަލުވެފައި
އޮތުމުން

އޮޅުމަކުން

އެކައުންޓް

ނަންބަރު

ނުބައި

ގޮޅީގައި

ޖެހިފައިވާތީކަން

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިން ފަޅުވެރިއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާވެފައިވާ ( 14,022.30ސާދަހާސް ބާވީސް ރުފިޔާ ތިނެއް ސުމެއް) ލާރި އަނބުރާ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެމޯ އާއި އެ އިދާރާގެ
އެޗް.އާރް ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު  02މެމޯއިން އެނގެން އޮންނާތީ ،އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުން
ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުލިބިވާ ބާކީ

( 2,807.17ދެހާސް އަށްސަތޭކަހަތް ރުފިޔާ

އެކެއް ހަތެއް) ލާރި އެ އިދާރާއަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވަނީ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއި އެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތުމުން،
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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
34

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް  .1މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ " 24ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓް ޔަޤީން ކުރުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ
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ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ( 77ހަތްދިހަ ހަތެއް) ޖަނަރޭޓަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ
( 4,920,624.50ހަތަރުމިލިޔަން ނުވަލައްކަ ވިހިހާސް ހަސަތޭކަ ސައުވީސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
ފަންސާސް ސެންޓް) ހޯދުމަށާއި އަދި ހަމަ އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި
އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެންނަން
ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ( 221,191.59ދެލައްކަ
އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ފަންސާސް ނުވައެއް ސެންޓް) ހޯދުމަށް
އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ  02ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި އެދިފައިވާކަން
އެ ނގޭތީއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ދެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ( 4,920,624.50ހަތަރުމިލިޔަން
ނުވަލައްކަ ވިހިހާސް ހަސަތޭކަ ސައުވީސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓް) އާއި
( 221,191.58ދެލައްކަ އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ފަންސާސް
ނުވައެއް ސެންޓް) އެ ވަގުތަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ،އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިޓީއަކުން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް
އަންގާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
 .2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ " 24ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓް ޔަޤީން ކުރުން"
މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު މާކެޓް ރޭޓްގައި ( 16.50ސޯޅަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) އަށްވުރެ
ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރަށް ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދީފައިވާތީ އާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މި
ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަތިން ގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އެންގުމުގެ ކުރިންކަމަށް
ވީނަމަވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެތީއާއި،

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ( 200,000.00ދެ ލައްކަ) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( 16.42 ،ސޯޅަ ރުފިޔާ
ސާޅީސް ދެ ލާރީ) ގެ ރޭޓުން ( 3,284,000.00ތިން މިލިޔަން ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް)
ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ " 24ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓް
ޔަޤީން ކުރުން" މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުން
ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  108/2014ޤަރާރާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން އޮންނާތީ އާއި އެ ދުވަސްވަރު އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ އިތުރުންވެސް އެހެން ބައެއް
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގަނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ
އިސްވެރިޔަކާއި އެ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ޑޮލަރު ވިއްކި ފަރާތާ ދެމެދު އާޢިލީ ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ
ގޮތުން ނުވަތަ ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެންނެތަތީ ،އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ( 200,000.00ދެ ލައްކަ) ޔޫ.އެސް
ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ
ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް 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
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  14އިން 20

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން

ނަންބަރު
35

އަށް

ހއ.ހޯރަފުށީގައި

ފާހަގަކުރި

"ޑިމޮކްރަސީ

ހަފްތާ"

ފާހަގަކުރިއިރު،

އެކަމުގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  14އިން  20އަށް ހއ.ހޯރަފުށީގައި "ޑިމޮކްރަސީ ވީކް" ގެ

ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި ދަޢުވަތު ދީގެން ގެންދިޔަ އިއްޒަތްތެރިންގެ ކެއުމާއި ހުރުން

ނަމުގައި ހަފްތާއެއް ފާހަގަކުރިއިރު ،އެހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތައް

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގަވާއިދުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫން ކަމަށާއި،

ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް

މިއީ ވަރަށްބޮޑަށް ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށާއި ،އެކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަކުރުމަކާނުލާ  3ތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ބިލެއްވެސް އަދި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ޙާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިޓީއަކުން
ދީފައިވާތީއާއި ،ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމަށް ހއ.ހޯރަފުށްޓަށީގައި ހަރަކާތްތެރިވި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަޢުވަތު ދީގެންގެންދިޔަ އިއްޒަތްތެރިންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުގެ
ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވާފައިވަނީ  04ފަރާތަކުން އަގު ބެލުމަށް ފަހު އެންމެ އަގު ހެޔޮ
ފަރާތާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ހުރުން
(އެކޮމަޑޭޝަން) ހަމަޖެއްސުމުގައި  03ތަނުން އަގު ބަލާފައި ނުވި ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރަށެއްގައި ކަމުން އެގޮތަށް އަގު ބަލަން ދަތިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ހުރުމަށާއި
(އެކޮމަޑޭޝަންއަށް) ކެއުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ރޭޓުތަކަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް ކެއުމާއި
ހުރުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 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
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ޙަވާލުކުރެވުނު ،ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި  .1 4މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ
ކްލާސްރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ،އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ގެ ނުފޫޒުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ

އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް  4ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތ.ކަނޑުދޫ ސްކޫލްއިން

(ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ) ގެ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ،މި

އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ގެ ފިރިމީހާ ގެ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއާ ކަމަށްވީއިރު ،އެމަސައްކަތް

ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އެ ސްކޫލުގެ އެކި

އެ އިންވެސްޓްމެންޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން ބިޑްތައް

މަސައްކަތްތައް އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަކީ އެލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް

ތުހުމަތު.

ކަމަށްވާތީއާއި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން

މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ވެސް

ނެތަތީއާއި ،ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެ ލޯކަލް
އިންވެސްޓްމެންޓްއަށް އެމަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް
ތަޙުޤީޤަށް 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
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ  24ދުވަސް ފަހުން  04ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވީ
ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދައިގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތަށް މުއްދަތަށްވުރެ މަސައްކަތް
ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  0.5%ނުކަނޑާ ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ ،މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވި  24ދުވަސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާތީކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ
އެމިނިސްޓްރީގެ ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނުން  13ޑިސެންބަރު  2011ގެ
ތާރީޚުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތުގެ ސަމަރީ ޝީޓް" އިން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

30

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވެރިފަރާތުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް މަސައްކަތް
ނުކޮށް ދޫކުރަން ޖެހޭ ދުވަސްތައް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގުނޭނެ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް
ބެލެވޭނީ އެގޮތަށް ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވްކޮށް ސައިޓު ލޮގު ފޮތުގައި ނޯޓުކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ފޮތެއް މި މަސައްކަތްކުރުވުމުގައި ގެންގުޅެފައިނުވާތީއާއި ،މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާން އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައިވާތީވެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެންގުމުގެ މަތިން ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލަށް ފޮނުވާފައިވާ
މެސެޖުގައި ވެސް  4ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓު ކުރެވިފައިވަނީ ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލާއި
ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު

ކަމުގައިވާތީވެ

ހެދިފައިވާ

އެގްރިމެންޓާ

އެއްގޮތަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

އަންގާފައިވާތީއާއި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ތާރީޚަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ  24ދުވަސް މަސައްކަތުގެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި
ކަމަށްވާތީއާއި އެމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވެސް
އެމިނިސްޓްރީއިން ކަމަށްވާތީ ،ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ
ގެ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ
ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް 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
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ތ .ވިލުފުށީގައި ހުންނަ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މަގުހަދާބައިގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ފަރާތް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތ .ވިލުފުށީގައި ހުންނަ
2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެމް.އާރ.ޑީ.ސީން މަގުތަށް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގައުތަކެއް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ

މަގުހަދާބައިގެ

ވެރިޔަކަށް

ހުންނަ

ފަރާތް

2015ވަނަ

އަހަރުގެ

ފަހުކޮޅު

ގެންގޮސްގެން އޭނާގެ ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ގާ ޖަހާފައިވާކަމަށާއި މި ވައްތަރުގެ ގައު

އެމް.އާރ.ޑީ.ސީން މަގުތަށް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގައުތަކެއް ގެންގޮސްގެން އޭނާގެ ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ގާ

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ސައިޓްގާ ނޫން ތަނެއްގައި ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި ،މިއީ އެތަނުން އޭނާ ގެންދިޔަ

ޖަހާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ދެ ވެހިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ސައިޓްގައި

ގައު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އަދި  03އޭޕްރީލް  2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ތައްޔާރުކުރާ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ  3000ވަރަކަށް ގައު އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ވިލުފުށީ ސައިޓްގެ
ދެ ވެހިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ .ސައިޓްގައި ތައްޔާރުކުރާ މަގު ހެދުމަށް

އެޑްމިން އޮފިސަރ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް ގައު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތި ގެންދިޔައީ

ބޭނުންކުރާ  3000ވަރަކަށް ގައު އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ވިލުފުށީ ސައިޓްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ

އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ އަކާއި ނ.ހޮޅުދޫ މީހެއް އެ ސައިޓްގެ ދެ ވެހިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން

އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތި ގެންދިޔައީ އެތަނުގައި

ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި އޮތްނަނަމަވެސް ،އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ތ.ވިލުފުށީ ސައިޓުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ

މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ އަކާއި ނ.ހޮޅުދޫ މީހެއް އެ ސައިޓްގެ ދެވެހިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔުމުންނާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން ތ.ވިލުފުށީ މަގު ހެދުމަށް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބޭނުންކުރި ގަލަކީ އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ ތ.ވިލުފުށީ ސައިޓުގެ ގައުތައް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި އެ ގައުތަކަކީ
ތ.ވިލުފުށީ މަގުތައް ހެދުމަށްޓަކައި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އާއެކު ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ
ގައުތަކެއްކަން އެނގޭތީއާއި އެ ކުންފުނިން މަގުތައް ހެދުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ ގައުތައް ތ.ވިލުފުށީ ގެ
ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ ތ.ވިލުފުށީ
ސައިޓްގެ މެނޭޖަރ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ އަންހެނުންގެ ގޭގައި އަޅާފައިވަނީ
އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އާއެކު ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިން ދިން ގައުކަން އެނގޭތީ،
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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުންނަގާފައިވާ ލ.މެންދޫގެ ބަދަލުގައި "ކުރު ހިންނަ" ކިޔާ މިމައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް

ސަރަހައްދު ނަގާފައިވާކަމަށާއި 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބު ކުރު ހިންނައިގައި

ސަރުކާރުންނަގާފައިވާ "ކުރު ހިންނަ" ކިޔާ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވޮޗަރަކާއި މަސައްކަތު

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޮޗަރަކާއި މަސައްކަތު މީހުންނާއި ކައްކާ މީހަކު ހޯދުމަށް ލ.ގަމު

މީހުންނާއި ކައްކާ މީހަކު ހޯދުމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2013ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ

ތަނެއްގައި

ހިސާބުގައި ކުރި އިޢުލާނު މުކުރިމަގު އަވަށުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހިއްޕާފައިނުވާކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ

ހިއްޕާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެއީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުމީހާ އޭނާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް

އިދާރާގެ މަސައްކަތުމީހާ އޭނާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އިޢުލާނު ދެއްކުމަށްފަހު މުކުރިމަގު އަވަށުގައި އެ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

ކުރި އިޢުލާނު މުކުރިމަގު އަވަށުގެ އެއްވެސް

އިޢުލާނު ދެއްކުމަށްފަހު މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވާތީ ކަމަށާއި ،އެއީ އޭނާ އިޢުލާނު ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ލ.ގަމު
އާއްމުކޮށް ކުރާކަމެއް ކަމަށާއި އެ ޝަކުވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށް

ކުރުހިންނަ ކިޔާ ސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މީހުން ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން އިޢުލާނެއް

ކުރުމުން އެ ކަމާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެނގިފައިނުވާކަން
ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ އާއި ،އެ ކައުންސިލް
އިން ،ކުރުހިންނައިގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޮޗަރަކާއި މަސައްކަތު މީހުންނާއި ކައްކާއެއް ގެ މަގާމަށް
އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނަގާފައި ނުވާނެކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މި
ޝަކުވާއަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ޝަކުވާއެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ 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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 2006ވަނަ އަހަރު ނ.މާފަރު އޮފީހަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލައިގަންނަމުންދިޔަ ފައިސާގެ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ނ.އަތޮޅު އޮފީހުން މާފަރު އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު،
ތެރެއިން

ބައެއްފައިސާ

އޭރު

އފީހުގެ
ޮ

ކާތިބުގެ

މަޤާމުގައި

ހުރި

ފަރާތުގެ

ގެއަށް ނ.މާފަރު އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންނެތް ( 50,000/-ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ނ.މާފަރު

ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެދުވަސްވަރު ،ނ.އަތޮޅު އޮފީހުން މާފަރު އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ އޮފީހުގައި ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ނ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނ.މާފަރު އޮފީހުގެ

33

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިސާބުތައް ބެލިއިރު ،މާފަރު އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންނެތް ( 50,000/-ފަންސާސް

ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،ނ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން

ހާސް ރުފިޔާ) މާފަރު އޮފީހުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނ.މާފަރު އޮފީސް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނ.މާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ނެތްކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި ،ނ.މާފަރު އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންނެތް
( 50,000/ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ނ.މާފަރު އޮފީހުގައި ހުރިކަން އެނގޭނެފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއްތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތިއާއި ،ނ.މާފަރު އޮފީހުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް މަދުވާކާން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ނ.މާފަރު

އޮފީހުގެ

ފައިސާ

ބެހޭ

ކަންތައް

ބެލެހެއްޓުމުގައި

މާލިއްޔަތުގަވާއިދުގެ  6.16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް،
ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިޖޫރީބާކީ ފޮތަށް އަރުވާފައިނުވާކަން ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީ
ނަމަވެސް ،ނ.މާފަރު އޮފީހުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނ.މާފަރު ކަތީބު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް،
ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤާރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ނ.މާފަރު އޮފީހުގެ ފައިސާ އެ
އޮފީހުގެ ކަތީބު ގެ ގެޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްކަން މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން
އެނގެން ނެތުމުން،

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 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
40

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގުމަށްފަހު ،ފަހުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުހިންގި ބިން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ގދ .ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެއަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންނުކޮށް ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގުމަށްފަހު ،ފަހުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުހިންގި ބިން ގދ .ތިނަދޫ
( 1/-އެއްރުފިޔާ) އަށްވުރެ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެއަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންނުކޮށް ( 1/-އެއްރުފިޔާ)

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އަށްވުރެ

ކުޑަ

ކުއްޔަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

މި

މައްސަލައިގައި

ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެ ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ދެފަރާތާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެނގެންއޮތަތީއާއި 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 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ކ.މާލެ،
ތެރެއިން މާލެ ،ހިންމަފުށި އަދި މާފުށި ޖަލުތަކުގެ އިންވެންޓްރީގައި ހުންނަ ތަކެތި މުވައްޒަފުންގެ

ކ.ހިންމަފުށި އަދި ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ސްޓޮކް ގުނިއިރު ސްޓޮކުން މަދުވެފައިވާ ތަކެތި މުވައްޒަފުންގެ

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ތަހުގީގަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި ގައިދީންނަށް ދޭން
ނަގާފައިވާ ތަކެތި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާކަން ޖަލުތަކުގެ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޖަލުތަކުގެ
އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިމެނޭކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބޭބެއަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށާއި .1 ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އދ.މާމިގިލީ

ކައުންސިލްގެ

އދ.މާމިގިލިން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބިން ދޫކުރާ މިންގަނޑާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާމިގިލީ

ރައީސް ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އދ.މާމިގިލީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން

އުތުރު ފަރާތުން ބޮޑު ބިމެއް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ޑިންގީ ،ފައިބަރ ލޯންޗް ،ދޯނިފަހަރު،

އޮޑިހަރުގެވަޅެއް އެޅުމަށްޓަކައި އެދިފައިވާ ބިމުގެ ހުއްދަ އެ އަތޮޅު އޮފީހުން ހޯދުމަށްފަހު،

ބަނުމަށް އެކި ފަހަރު އެކިމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްބިމެއް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮޑިހަރުގެވަޅެއް އެޅުމަށް ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ބިން ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން
އދ.މާމިގިލީ އޮފީހާއި ،އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ "ފައިބަރ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީ ހަރުގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިންދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން" ވުމުން
އެނގޭތީއާއި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބިންދޫކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު
އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލަރަށް ހުރި ފަރާތް ކަމަށްވާތީއާއި އެ ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި

ހަރުގެވަޅުގައި

ކުރާނެ

މަސައްކަތުގެ

ތަފްޞީލް

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު،

އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން އެ އެއްބަސްވުމަކީ ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ހަރުގެވަޅެއް ދޫކުރުމަށް
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި އަދި ،އެ ހަރުގެވަޅު ދޫކުރަނީ ފައިބަރ
މަސައްކަތްކުރުމަށްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ސުރުޙީ އިން އެނގޭތީ ފައިބަރ ދޯންޏެއް ބަނުމުގެ
ނަމުގައި ބިން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެ ބިން ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރާ ބިމެއްގެގޮތުގައި
ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރ ގޯތި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަށް

ވަގުތީ ހަރުގެވަޅެއް އިޢުލާން ނުކޮށް ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި އެވަނީ

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލަރު ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭތީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލާގައި

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލަރު ގެ މައްޗަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ
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މާއްދާގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒުފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ
ކުށުގެ ދަޢުވާކުރަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވަން ނިންމީމެވެ.
.2

އދ.މާމިގިލީ އޮފީހާއި،

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ

"ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީ ހަރުގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިންދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން" އެއީ
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރ ގޯތި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ ބިމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވިފަހުން އެ ބިމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ބިމާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބިމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި އެ ބިމަށް ބިން އިތުރު
ކޮށްދިނުމަށާއި އެ ބިމަށް ކުއްޔަށް ނަގާގޮތަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
އެ ނިންމުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެ މެމްބަރުން ވޯޓުދީގެން
ކަން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ  16ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭތީއާއި ،އެގޮތަށް
އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި ،އެ ނިންމުން ތަންފީޛު
ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރ ގޯތި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ބިމަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން
ނިންމި ނިންމުން އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލާގައި އެ ނިންމުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްލާފައިވާ ދެފަރާތުގެ
ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒުފައިދާ
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ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭތީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރަން ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.
.3

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޯންޏެއް ބަނުމުގެ ނަމުގައި އދ.މާމިގިލިން ހަރުގެވަޅެއް

ހޯދުމަށް އދ.މާމިގިލީ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އޭނާގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ
ހަރުގެވަޅުގެ އެއްބަސްވުމުން އޭނާއަށް އެ ބިން ދޫކުރެވެނީ ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެ ބިމުގައި އޭނާއަށް ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރެވުނުނަމަވެސް ،އެ ބިމަކީ ވިޔަފާރީގެ
އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކަށް ނުވާތީއާއި ،އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާ
އނާ ބޭނުން ކުރަމުންދާކަން އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް
މުއްދަތު ހަމަވިފަހުންވެސް އެ ބިން ޭ
އެދި

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުންނާއި މި

މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އޯޝަން
ކްރާފްޓްގެ ފައިބަރ ލާންޗް ،ޑިންގީ އަދި ދޯނިފަހަރު ބަންނަމުންދަނީ

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ

ރައީސް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެވަޅާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބިމުގައި ކަމަށާއި އެއީ އދ.މާމިގިލީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބޭބެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެފައިވާއިރު،
އޭނާގެ ބޭބެއަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިމެއް
ދޫކޮށްފައިނުވާކަން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އދ.މާމިގިލީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބިންކަމަށް އޭނާ ބުނާ ބިމެއްގައި އޭނާގެ
ބޭބެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް އެނގޭއިރު ،އޭނާގެ

ބޭބެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ އެ މަސައްކަތް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،އެ މަޤާމުގައި
ހުރެ ،އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ
ރައީސް ގެ ބޭބެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
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ބިމާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބިމުގައި ކަމަށްބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބަހުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އިތުރު ހެކިތަކުން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ކުރަމުންދަނީ އޭނާއާއި އޭނާގެ ބޭބެ ގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފައިބަރ ލާންޗް ،ޑިންގީ އަދި ދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް
ކަމަށްވާތީ

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔާފާރީގެ މަސައްކަތް

ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލާ އދ.މާމިގިލީ ބިމެއްގައި ކުރަމުންދަނީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރ ގޯތި ފިޔަވާ
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން އޭނާއަށް އަދި ،އޭނާ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު
މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އަދި ،އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް
ބެލެވޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލާގައި އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މައްޗަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒުފައިދާ
ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި އެކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާކުރަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން
ނިންމީއެވެ.
 25ފެބްރުވަރީ  2015ގައި ކައުންސިލުން ނިންމިގޮތުގެ ޤަރާރު (ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ޤަވާޢިދާ
ޚިލާފަށްހުރި އެންމެހާ ހަރުގެތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން) ގައި ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ޤަވާއިދާ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޚިލާފަށްހުރި އެންމެހާ ހަރުގެވަޅުތަކުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އެ ދުވަހުން އެދުވަހަށް
ހުއްޓާލުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށާއި އަދި އެ ތަންތާގައި އަލުން މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކައުންސިލުން
ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތައް ޖޫރިމަނާއާއެކު ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުލި
ނަގާގޮތައްކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްގެން
އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް ދޫކޮށްފައިވާބިން ވަގުތީގޮތުން އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ
ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނޭކަމަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ
ސިޓީން އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)( )1ގައި
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުންފިޔަވާ އެ މާއްދާގެ ( )4()3()2އަދި
()5ގައިވާ ބޭނުންތައް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރާނީ ބީލަމުގެ އުޞޫލުންކަމަށާއި އެގޮތަށް
ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ދޫކުރާބިން ދޫކުރާނެ މުއްދަތާއި އަދި އެންމެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުލި ބަޔާންކޮށް
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެ ޤަރާރަކީ އެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން
ދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކަށްވާތިއާއި އެ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދީފައިވާ ކައުންސިލް
މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އާއި އެ ޤަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ
އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އދ.މާމިގިލީ ،ބީޗްރޯޑްގެ އަތިރީގައި ފައިބަރ
ލޯންޗްބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ ދެ ޙިއްޞާދާރުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ޤަރާރަކީ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާން ނުކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ
ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ނިންމީއެވެ.
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މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ބޭނުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގެނައި ފަޔަރ ލޮރީ

.1

ގެނެސްފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން(10,000 ،ދިހަހާސް) ލީޓަރުގެ އެއަރޕޯޓް ކްރޭޝް ރެސްކިއު
ވެހިކަލަކާއި(1,000 ،އެއްހާސް) ލީޓަރުގެ އެއަރޕޯޓް ކްރޭޝް ރެސްކިއު ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި
ބިޑް

ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އިޢުލާނުގެ އިތުރުން

ބިޑް

ޑޮކިއުމެންޓްގެ އިންސްޓްރަކްޝަންގައިވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޓެކްނިކަލް އޮފަރ އާއި ކޮމާޝިއަލް އޮފަރ އެއް ސިޓީއުރައެއްގައި
ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެބިޑް ބަލައިގަންފައިވަނީ ބިޑް އޯޕަނިންގއަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރާ
ޝީޓުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ،ޙާޟިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެޝީޓްގައި ސޮއިކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި،
ޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމްއޭސީއެލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި އެއް ފީޗަރއެއް
ދެތަނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެއްފީޗަރއަކަށް ދެތަނެއްގައި ދެފަހަރަށް މާކްސް ލިބިފައިވުމުން ،ބިޑް
ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއްކަމުން ދެފަހަރަށް މާރކްސް ލިބިފައިވާއިރު އަނެއް ބައި ފަރާތްތަކަށް
އެއްކަމަކުން ދެފަހަރަށް މާކްސް އުނިވެފައިވާތީއާއި،
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ( 10,000ދިހަހާސް) ލީޓަރުގެ ( )6x6ވެހިކަލް އަށް 1 ،ޕްރައިވެޓް
ކުންފުނީގެ އޯލްޓަރނޭޓިވް އޮފަރ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބިޑްތަކެއްގެ ބައެއް ފީޗަރސްތައް ޓެކްނިކަލް
ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތުމުގެ ސަބަބުން ސުމެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެގޮތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ބައެއް

ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ

ފީޗަރސްތަކަކީ
ގޮތުގައި

ޓެކްނިކަލް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގައި ކްރިޓިކަލް
ކަންތައްތައްކަމުގައިވާތީއާއި،

ކްރިޓިކަލް

ސްޕެސިފިކޭޝަނުން ފާސްނުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައްވެސް ހިމަނައިގެން ޑީޓެއިލް
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާތީއާއި ،ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން އެއްވެސް ބިޑެއް
ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރެކޮމެންޑްކުރާ ބިޑްތަކާ ރިކޮމެންޑް ނުކުރާ ބިޑްތައް ފާހަގަކޮށް
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާތީއާއި،
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ފައިންޑިންގްސްގައި  1,000ލީޓަރުގެ ) (4x4ކެޓަގަރީން ،ޓެކްނިކަލް
ކޮމިޓީން ރިކޮމެންޑްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް ބައެއް މަޢުލޫމާތު،
އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމަކާ ނުލައި ހޯދުމަށާއި ،އަގަށް ބަދަލު ގެންނަ ކަމުގައިވަނީނަމަ ހުރިހާ
ފަރާތަކަށްވެސް އާއޮފަރއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ނުވަތަ އާޓެންޑަރ އަކަށް
ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ރަނގަޅަށް ބެލިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
ފައިނޭންޝަލް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނީ ރީއިވެލުއޭޝަނަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަމަށާއި ،އިސްވެދެންނެވުނު
ކުންފުނިން  1,000ލީޓަރުގެ ) (4x4ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވެހިކަލް ރެކޮމެންޑްކޮށްފައިވާއިރު،
 10,000ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީން އެކުންފުނީގެ ހުށަހެޅުން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އެވެހިކަލަކީ އާ
ސީރީސްއެއްގެ ވެހިކަލްއެއް ކަމަށް ބުނެފައިވުމުން ފުށުއަރާކަމަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި 10,000
ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީގައި ހަތަރު ފަރާތަކަށް ( 74ހަތްދިހަ ހަތަރެއް) އާއި ( 99ނުވަދިހަ ނުވައެއް)
އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ،ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓުގައި
ނުހިމެނޭ

ކަންތައްތަކަށް

ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާ

ބިނާކޮށް

ކަމަށް

އެއްފަރާތުގެ އޮފަރ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ

ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި،

ފައިނޭންޝަލް

ބިޑްތައް

އިވެލުއޭޝަންގެ

ރިކޮމެންޑޭޝަންގައިވަނީ  1,000ލީޓަރުގެ ) (4x4ކެޓަގަރީން ދެފަރާތަކަށް ސުމެއް ލިބިފައިވާތީ
ރީޓެންޑަރ ކުރުމަށް ރެކޮމެންޑް ކުރުމަށާއި އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ރިޖެކްޓް ކުރި ބިޑްތައް ރިޖެކްޓްކުރި
ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުން ނޫނީ  10,000ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީން އެއްވެސް
ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ދޭން ނޭނގޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު ،ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ކޮންމެ
ކެޓަގަރީއަކުން އެންމެ ބިޑެއް ކަމަށްވާތީ ،ކޮމްޕެރަޓިވް އެނަލިސިސްއެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި
ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ދެބިޑްވެސް ފައިނޭންޝަލީ އެކްސެޕްޓެޑްކަމަށް ފައިނޭންޝަލް
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އިވެލުއޭޝަން

ރިފޯޓްގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ފައިނޭންޝަލް

އިވެލުއޭޝަނަށް

ކޮންމެ

ކެޓަގަރީއަކުން އެންމެ ބިޑެއް ފޮނުވާފައިވުމަކީ މި ބީލަމުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމަށް
ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް
އިވެލުއޭޝަނުން އެއްވެސް ބިޑެއް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި،
(10,000ދިހަހާސް) ލީޓަރުގެ ( )6x6ވެހިކަލްގެ ކެޓަގަރީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ،ބިޑް
ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުނީގެ މެއިން އޮފަރ ނޫން އެއްވެސް އޮފަރއެއް ޑިސްކޮލިފައިނުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ
އޮފަރތައްވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާރކްސް ދީފައިވާއިރު ،ފައިނޭންޝަލް އޮފަރ ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް
ދަޢުވަތު ދީފައިވަނީ  10,000ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީން އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނި އަދި 1,000
ލީޓަރުގެ ) (4x4ކެޓަގަރީން އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާތީއާއި 1,000 ،ލީޓަރުގެ ) (4x4ކެޓަގަރީން
ދަޢުވަތު ދީފައިވާ ކުންފުންޏަކީ

( 10,000ދިހަހާސް) ލީޓަރުގެ ( )6x6ވެހިކަލްގެ ކެޓަގަރީއަށް

އޮފަރ ހުށަހެޅި ކުންފުންޏެއް ކަމާއި ،އެކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް އޮފަރ ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވާތީ އެ
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ފަހުން
ރިކޮމެންޑޭޝަން

ދީފައިވަނީ،

ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް

ނުފެތޭ

އެކުންފުނި
ކަންތައްތައް

ހިމަނައިގެން
ފާހަގަކޮށް

4

ކުންފުންޏެއްގެ

އެފަރާތްތަކުގެ

ބިޑް

ބިޑްތަކުގައިވާ

ޑިސްކޮލިފައިކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،
އަގު ކޮމިޓީން ބިޑް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނާއި
ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޔާޢަތްކޮށް 02 ،ވެހިކަލްގެ އަގަށާއި ،މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު
ކަމަށްވާތީއާއި 10,000 ،ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް  18އޯގަސްޓް
 2008ގައި އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވާފައިވާތީއާއި 1,000 ،ލީޓަރުގެ ) (4x4ވެހިކަލްގެ
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އޮފަރއާގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން  12ކަމެއް އިތުރަށް ސާފު ކުރުމަށް އެކެޓަގަރީން
ހޮވިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ،އެކުންފުންޏާއެކު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށްފަހު،
އެމްއޭސީއެލްގެ ފަރާތުން  1,000ލީޓަރުގެ ) (4x4ވެހިކަލްގެ ބިޑް އަލުން ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ނިންމާ،
އެކެޓަގަރީން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  10,000ލީޓަރުގެ ( )6x6ކެޓަގަރީން ބިޑް
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އިންވައިޓް ކުރުމުން ހުށަހެޅި ބީލަންތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އޮފަރ ހުޅުވުމުގެ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު 1,000 ،ލީޓަރުގެ ) (4x4ވެހިކަލްގެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތް ފަހުން
ހުއްޓާލާފައިވާތީއާއި،
 10,000ލީޓަރުގެ ( )6x6ވެހިކަލްގެ އިންސްޕެކްޝަނަށް ކުރި ދަތުރު ރިޕޯޓްގައި ޓެކްނިކަލް
ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ތަފާތު  03ކަމެއް ވެހިކަލުން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި ،އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި ،ވެހިކަލްގެ ޕަރފޮމަންސް ޓެސްޓްތަކުން
ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްވަރެއްގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުކަމަށާއި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި
ވެހިކަލްގެ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެމްއޭސީއެލްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ
ދޫކޮށްފައިވާ އެކްސެޕްޓެންސް ސެޓިފިކޭޓްގައި ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައެއް ޓަރމްތަކާއި
ކޮންޑިޝަންތަކާ ތަފާތުތަކެއް އުޅޭތީ ،އެއެކްސެޕްޓެންސް ސެޓިފިކެޓަކީ ކޮންޑިޝަނަލް އެކްސެޕްޓެންސް
ސެޓިފިކެޓެއް ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ތަފާތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެކްސެޕްޓެންސް ސެޓްފިކެޓްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ''މޮނިޓަރ ޑިސްޗާޖް ރޭޓް'' އާއި ޕާރފޯމަންސް
ރިކުއަރމަންޓުގެ ''އައުޓުޕުޓް ފްލޯ ރޭޓް'' އަކީ އެއް ފީޗަރ އަކަށްވާއިރުވެސް އެމްއޭސީއެލްގެ
ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ދެފަހަރު ދެގޮތަށް ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތީއާއި،
ސަޕްލަޔަރ ސަޕްލައިކޮށްދިން ވެހިކަލްގެ ސްޓިއަރިން އޭރު ފްލީޓްގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެ އާ ދެ ވެހިކަލްގެ ސްޓިއަރިންއާ ދިމާވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލައަކަށް ދިމާވީ އެމްއޭސީއެލްގެ
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ސްޕެސިފިކޭޝަނާ

ތަފާތުވުމުން

ކަމަށާއި،

އެކްސެޕްޓެންސް

ސެޓިފިކެޓްގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޮނީޓަރ ޑިސްޗާޖް ރޭޓް ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ އޭގެ އެކިކަހަލަ ތަފާތު
ތަކެއް އުޅޭތީ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ''އައުޓްޕްޓް ފްލޯ 100%
ގައި  3200ލީޓަރު'' އިނުމުން ކެޓަގަރީ  9ގެ އެއަރޕޯޓަކަށް އެވަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ސަޕްލަޔަރ ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ހުރީ  4800ލީޓަރު ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އޭގެ
ސަބަބުން އެމްއޭސީއެލްއަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށާއި ،އެކްސެޕްޓެންސް ސެޓިފިކެޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ
ހުންގާނު ސެންޓަރގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެމްއޭސީއެލްއަށް އޭގެ ސަބަބުން ވާނީ ފައިދާއެއް ކަމަށާއި،
އޭރު އެމްއޭސީއެލްގައި ހުރި ފަހުގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ވެސް ހުންގާނު ހުންނާނީ ލެފްޓުގައި ކަމަށް
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ވަކި
ފަރާތަކަށް

ނާޖައިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދީފައިވާކަމުގެ

އެކަށީގެންވާ

ހެކި

ލިބިފައިނެތުމުން

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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެމްއޭސީއެލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ހުށަހެޅުނުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ނުސީދާކޮށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،މި ތުހުމަތާ ގުޅިގެން މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުގައި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ،އެމްއޭސީއެލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރިޝްވަތުގެ
ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް އަދި ގަރީނާއެއް
ލިބިފައިނެތުމުން،

މިމައްސަލައިގައި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް
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ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ އަގުތައް

ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

ބޮޑުވުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތަށް

އުޞޫލުން ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އަދި އަމިއްލަ

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭއިރު އެ މަސައްކަތް ލިބުނު ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭއިރު ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ
އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ

ލިޔުމެއް

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި އެފަދަ ލިޔުމަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން
ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތްވާ ފަދައިންކަމަށްވާތީއާއި ،ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ
ޔައުމިއްޔާއިން ބިޑް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ހޯދާފައިވާ
ފަރާތަށްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުން މި ކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތުމާއެކު ،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
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
އެއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި

ގދ.ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ކުރި

ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި މިމަސައްކަތަށް މާކްސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި

އެންމެ ފުރިހަމަ ޕްރޮޕޯޒަލަކަށް  40ޕަސަންޓު ދިނުމަށް އޮތްއޮތުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބަޔަށް  40ޕަސަންޓު ދިނުމަށް އޮތްއޮތުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަމަށާއި ގދ.ނަޑެއްލާގެ
ކަމެއްކަމަށާއި ގދ.ނަޑެއްލާގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަނުން މިކަން ނިންމާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް
ޖެހިގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަނުން މިކަން ނިންމާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިގެންކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
އެއިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ގދ.ނަޑެއްލާ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ޓެންޑަރ

ކޮމިޓީން

ބިޑްތައް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުން އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުން މި
ކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތުމާއެކު،
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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ( .ވެމްކޯ) އިން ،މާލެއިން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި
އ
އުފުލުމަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ  03ކޮޅުވެއްޓިތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއިން ބޮޑުބައެ ް
ލިބެމުންދަނީ

ވެމްކޯގެ

އިސްފަރާތްތަކަށާއި

ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ

އިސްފަރާތްތަކާ

ގުޅިފައިވާ

ސިޔާސީ

 .1މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލޓޑ.

(ވެމްކޯ)

އިން

ލޭންޑިންގ

ކްރާފްޓް

ކުއްޔަށްނެގުމަށް

ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ

02

އިޢުލާނެއްކަމާއި 2015 ،ގައި ވެމްކޯއިން  2015ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި 2016
ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ދާދި
އެއްގޮތް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމާއި،
 2015 .2ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުކަމާއި 03 ،ފަރާތުން އަންދާސީ
ހިސާބު

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،

އެންމެ

މަތިން

ޕޮއިންޓް

ލިބުނު

ކުންފުންޏާ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އެ ފަރާތުން ހުޅަހަޅާފައި
ނުވާތީކަމާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  2ކުންފުނިންވެސް
ހުށަހަޅާފައިހުރީ އޭގެތެރެއިން އެއް ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދެ ތަނެއް ކަމަށާއި،
 03ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ކުންފުންޏަކުން 02
ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށްނެގީ އެ  02ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަށްވެސް ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ
އެފަރާތުންކަމަށްވާތީކަމާއި ،ބީލަމުގެ ތެރެއިން ނެގެނީ  02ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްކަމަށްވެފައި ،އަލުން
ބީލަމަށް ލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަގުތު ނެތުމާއެކު 03 ،ވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ،ކުނި
އުފުލުމަށް

އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ

އިން

އޭރުވެސް

ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ

ކުންފުނީގެ

ނަމުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ "ކެރިއަރ" އެއް ސަޕްލައިކޮށްދިން ،ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެފަރާތާ
ޙަވާލުކުރީ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކުކަމާއި،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
.3

 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް
އިވެލުއޭޝަން ޝީޓަށް އެންޓަރކުރުމުގައާއި ކަލްކިއުލޭޝަންތައް ހެދުމުގައާއި ޕޮއިންޓްދިނުމުގައާއި
ރޭންކުކުރުމުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ،ވެމްކޯއިން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށީ  1ޖެނުއަރީ  2016ގައި ކަމަށްވެފައި 2 ،ވަނަ އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ 2016
ގައި ކަމަށްވާއިރު ،ކުދި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތައް ބޭނުންކުރުމުން ދަތިތަކާ ދިމާވާކަން ފީލްޑް
ސްޕަރވައިޒަރުންގެ

ފަރާތުން

ވެމްކޯގެ

މެނޭޖްމަންޓަށް

އެނގުނުއިރު،

ބިޑް

ޕްރޮސެސް

ފެށިފައިވާކަމާއި ،އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާނަމަ ،ކުނި ނައްތާލުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް
ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެތީ ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައި،
ބޮޑެތި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތައް ނެގުމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުންނާއި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން
ނިންމާފައިވާކަން އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުން އެނގޭތީއާއި ،އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުނި އުފުލުމުގެ
މަސައްކަތް އެއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ،އެއްފަހަރާ އެންމެ
ގިނައިން ކުނި އުފުލޭ ،އެންމެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތައް ކުއްޔަށްހިފުމަކީ ވެމްކޯއަށް
އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެގޮތްކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށާއި ވެމްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓަށް
ޤަބޫލުކުރެވިގެންކަމާއި ،ފީލްޑް ސްޕަވައިޒަރުންވެސް އެގޮތަށް ލަފާދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަންގައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަލްކިއުލޭޓްކޮށްފައިވާއިރު،
ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވިނަމަވެސް ،ރޭންކްކޮށްފައިވަނީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުގެ
ކެޕޭސިޓީއަށް

ބަލައިގެންކަން

އަންދާސީ

ހިސާބުތަކުގެ

އިވެލުއޭޝަން

ޝީޓާއި

ރިޕޯޓުން

އެނގޭތީއާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް އެންމެ ބޮޑެތި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެމްކޯއަށް އެ ވަގުތު އުޅަނދު ސަޕްލައިކޮށްދެވެންހުރި
ފަރާތްތަކާއެކުކަން
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ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ތިން

ކުންފުންޏަކުން

އެއް

އުޅަނދެއް

ސުމާރު
ނަންބަރު
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައި ،ވެމްކޯއިން އުޅަނދު ކުއްޔަށްނަގާފައިވަނީ އެ އުޅަނދު
ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިންކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށާއި އެކަމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް
ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

މެނޭޖްމެންޓުން

ވެމްކޯގެ

ވަކި

ނުވަތަ

މުވައްޒަފެއް

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
.4

ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށްނެގުމަށް  2015ވަނަ އަހަރާއި  2016ވަނަ އަހަރު ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުންތައް ވެފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް 01
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމާއި ،ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް
ބަދަލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމާއި ،އެތަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުތަކުގެ ސައިޒްތަކާއި
ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް

އެނގުމުން

ލޭންޑިންގ

ގަތުމަށް

ކްރާފްޓް

އިޢުލާނުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމާއި ،އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ 2016 ،ވަނަ އަހަރު ކުރި
އިޢުލާނާގުޅިގެން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މަހުންމަހުން އެ އެއްބަސްވުންތައް
އާކުރަމުންދާކަމާއި،

އެފަރާތްތަކުން

ހުށަހެޅި

އަގުތަކަށް

ބަދަލުގެނެސްފައިނުވާކަން

އެއްބަސްވުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

ވެމްކޯއިން ކުރި  02އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާދޫކޮށްފައިވަނީ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެފަރާތްތަކުން ވެމްކޯއަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންކަމާއި ،އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ވެމްކޯއިން ފައިސާދައްކާފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު
ތައްޔާރުކޮށް،
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ޗެކުންކަމާއި،

އެއްބަސްވުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަރަށްވުރެ

އިތުރަށް

ފައިސާ

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އެ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ފައިސާއާ ޙަވާލުވިކަމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގައި
މީހަކު ސޮއިކޮށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާކަން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުން އެނގޭތީ ،މި
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއިން ބޮޑުބައެއް
ލިބެމުންދަނީ ވެމްކޯގެ އިސްފަރާތްތަކަށާއި އެ އިސްފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް
ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށްނެގުމަށް  2015ވަނަ އަހަރާއި
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ވެމްކޯގެ
އިސްފަރާތަކާ ގުޅުމެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެ
މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތަށްދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބައެއް އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް
ދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ތަޙްޤީޤަށް
އެނގެން ނެތުމުން 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 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޏ .ފުވައްމުލަކު އަތޮލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ  2013ވަނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފުވައްމަލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ފަޅާލައިގެން ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ އެ ކައުންސިލް އޭރު ހިންގަންތިބި މީހުންގެ އިދާރާ  28ޖުލައި  2013ގައި ފަޅާލުމަށްފަހު ،އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާގެ
ފަރުވާކުޑަ ކަމުން ކަމަށާއި ،އެ ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެގެންހުރި ފަރާތާއި ،ފައިސާއާގުޅޭ ތެރެއިން 55,540.00ރ (ފަންސާސް ފަސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް) ރުފިޔާ ވަގަށްނަގާފައިވާ
ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކީ އޭރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާ އާއިލީ މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި
ފާހަގަކޮށް ،އެފައިސާ މަދުވެފައިވަނީ ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިދާރާގެ
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އެސިސްޓެންޓް

އިކޮނޮމިކު

އޮފިސަރ

ގެ

އިހުމާލުން

ކަމަށް

އޯޑިޓް

ރިޕޯޓުގައި

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގޮތުންނާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްތޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަކަށްވުމުން އެމައްސަލަ ބަލައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އޭރު ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތާމެދު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިދާރާއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއިން ފައިސާ
ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ތަޙުޤީޤު ކުރިއިރު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއް
ހޯދިފައިނުވާތީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ އޭރު ކޮމެންޓަށް
ފޮނުވާއިވާ ރިޕޯޓަކަށް ވާތީއާއި ،އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކު އޮފިސަރ ގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން
އޭނާ އަށް ނޭނގި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތީވެ އޭނާއާ މެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ މަޑުޖައްސާލުމަށް ސިވިލް ސާރވިސް
ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވުމުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮތުމުންނާއި ،އޭނާ އާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދެމެދު އާޢިލީ ގުޅުމެއް ނެތްކަން
މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2007ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ވަނީ
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ
މުވައްޒިފުން ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަހިނދު ،ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސް އަށް އޭނާގެ މަޤާމުގެ
ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކު އޮފިސަރ
އާމެދު ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ހައިޞިއްޔަތެއް
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ އާދެމެދު ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިނުވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ނޫންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ،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
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ކައުންސިލުގެ

08

ވަނަ

ޢާންމު

ޖަލްސާއިން

ނިންމާފައިވާގޮތާ

ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި އެޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަގު
ހޯދައިގެންކަމަށާއި ،ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރިއިރުވެސް
އެފަރާތުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.

 .1މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި އީ-ގަވަރމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅިގެން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި
 16ޖުލައި  2014ގައި ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ  08ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި
މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން

ޔައުމިއްޔާގެ

ދޭހަނުވިނަމަވެސް

ޢިބާރާތުން

އެބައްދަލުވުމުގައި

މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވެންދެން މޯޑަމަށް  1ޖީބީގެ ޕެކޭޖެއް އަޅައިގެން އިންޓަރނެޓްގެ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްކަމަށާއި ،އަދި ސީދާ ވައިފައި މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ކައުންސިލުން

ނިންމާފައިނުވިނަމަވެސް،

އެޚިދުމަތް

މިލަދޫ

ކައުންސިލުގެ

އިދާރާގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  08ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން
ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
 .2ވައިފައި

މެދުވެރިކޮށް

އިންޓަރނެޓުގެ

ޚިދުމަތް

ޤާއިމުކުރުމުގެ

އިދާރީކަންކަން

ހިންގުން

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ކަމަށްވެފައި ،އޭނާ މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވުމުން މި މައްސަލާގައި އޭނާގެ ބަހެއް ހޯދިފައިނުވިނަމަވެސް ،ވައިފައި
މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން
ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ،އޭގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިނުވަނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިނުވުމުންކަމާއި ،އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިއްސާ އޮންނަ
ދިރާގުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިނުވަނީ ދިރާގަށް އެދުމުން ވައިފައި މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭކަން އެނގިފައިނުވާތީކަން ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބަހުން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި،

ނ .މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަމުން އައީ އެއްބަސްވުމެއްނެތި
ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމުގެ މައްޗަށް ނ.މިލަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ވަކި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހޯދަމުން ދިޔަ އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތުން
ހުއްޓާލާފައިވާތީ ،ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް އެފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި ކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތަތީ
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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 2012ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސަލް ޕޯސްޓަލް ޔޫނިއަންގެ  25ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޔުނިވަރސަލް ޕޯސްޓަލް ޔޫނިއަންގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވި ޑެލިގޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ( 25ފަންސަވީސް) ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ "ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް ޗެއަރމަންއަށް ޑެލިގޭޝަން"ގެ ގޮތުގައި  13ޑިސެންބަރު  2012ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ
އެންގުމެއްނެތި ޑެލިގޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީއަކަށް ބަދުރުއްދީން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި ރެކްޓަރ

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި،

"ޑެޕިއުޓީ

ހެޑް

އޮފް

ޑެލިގޭޝަން"ގެ

ގޮތުގައި

ކުރިން

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ރައީސް އޮފީހުގައި ދަންނަވައިގެން

ހަމަޖައްސާފައިހުރީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަން ކަމާއި ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި "ޑެޕިއުޓީ

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހެޑް އޮފް ޑެލިގޭޝަން"ގެ މަޤާމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަމަޖައްސާދިނުމަށްއެދި އޭނާ
ސޮއިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް
ފޮނުވާފައިވުމުން ،މިސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ވަފުދުގެ ކްރެޑެންޝަލްސް ބަދަލުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއިން އެދުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި 13 ،ޑިސެންބަރު 2012
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން އެދިފައިވާ ފަދައިން ޔޫ.ޕީ.ޔޫ ވަފުދުގެ
ކްރެޑެންޝަލްސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަމަށްވާތީއާއި ،ކްރެޑެންޝަލްސް
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ ބާރާއި

ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއީ ،ކްރެޑެންޝަލްސް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ދައުލަތައް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ،ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް ފައިދާއަކަށް
ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ،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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ދެނީ،

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު ،މިފަދަ ނިންމުމެއް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު  120 )7/2010ވަނަ މާއްދާއާއި
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ނުނިންމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފޯނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  2010ގެ  100ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  10ގައި ،ކައުންސިލްތަކުގެ
އެލަވަންސް ދެމުންގެންދާ ގެންދިއުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ
މައްސަލަ.

މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު 15 ،ޑިސެންބަރު  2010ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން
މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ރިޕޯޓުގައި ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ،ލިވިންގ
އެލަވަންސް އަދި އަހަރީ ޕްރިމިއަމް މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ އިތުރުން އެހެން ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ،ކައުންސިލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 800.00
(އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދިނުމަށް  01އޯގަސްޓް  2011އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  02( 13-E2/CIR/2011/25ޖުލައި  )2011ބަޖެޓާބެހޭ
ސަރކިއުލަރއިން އެންގުމަށްފަހު ،ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
ދިނުމަށް އެންގި އެންގުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި
ވުމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  18( 13-E2/CIR/2011/41ސެޕްޓެންބަރު )2011
ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރއިން އަންގާފައިވާތީ ،ކައުންސިލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެންގި
އެންގުމުގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީގެ

އިޙުމާލު

އޮތްނަމަވެސް،

ކައުންސިލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި މިކަމުގައި ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިންކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތުމުން މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

51

ކ.މާފުށީގައި

ޢިމާރާތްކުރި

300

އެނދުގެ

ޕެންޓަގަން

ޖަލުގެ

މަޝްރޫޢު

ކުރިއަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި  300މީހުންގެ

ގެންދިއުމުގައި ،އޭރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ،ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި،

ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރަން ޕްރައިވެޓް

ހޭދަކުރުމާއި ،ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭ ކުންފުންޏަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް
ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމަކުން ދިޔުމުން 2006 ،ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ
މިނިސްޓްރީގައި ނެތްކަމަށް ބުނެ  2016ޑިސެންބަރ  25ގައި މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ ،އެ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ގޮތް އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ޢިމާރާތް
ކޮށްފައިވާ  300މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޖަލު ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީ.އޯ.ކިއު ގައިވާ
ޢަދަދުތަކަށް ފަހުން ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުންކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ
އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ
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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސާކްސަމިޓަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްޓަކައި އައްޑޫއަށް ސިފައިން ޑިޕްލޯއީކުރުމުގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 .1ސާކް ސަމިޓަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްޓަކައި އައްޑޫއަށް ޑިޕްލޯއިކުރި ބައެއް ސިފައިންގެ
އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވާ
އިއްޒަތްތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމްތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީއިން 5
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަމާއި ،އެތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ،ސަދަން އޭރިޔާގައި ތިއްބަވާ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު،
ފޮރިން ސެކިއުރިޓީ ތިބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތޯ ބެލުމަށްފަހު ސާކް ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،އުޞޫލުގެ
ދަށުން ،އަދި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަގުތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ސާކް ސަމިޓްގެ ޓާސްކްފޯސްގެ
ކޮމާންޑަރ ހުއްދަދީގެން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އެންޑޯރސް ކުރުމުން އެއްބަސްވުން
ހަދައިގެންކަމާއި ،އައްޑޫ ސިޓީއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެތަކަކީ ކުއްޔަށްދޭ ފެންވަރަށް ހަދާފައި
ހުރި އާއްމުކޮށް ކުއްޔަށް ދޭ ގެތަކެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދިން
ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި ،ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނަކީ ކޮންމެވެސް ސިފައިންގެ
އޮފިސަރަކާއި ގުޅުންހުރި އަދި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަންކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެތަކާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މުވައްޒަފަކާ ސީދާ
ގުޅުމެއް އޮވެގެން ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
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މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.2

ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭނުމަށް ބަންކް ބެޑްތައް ގަތުމުގައި ދައުލަތަށް
ފައިދާންވާން އޮއްވައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަންކް ބެޑެއް
 ( 1,800/އެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނައިރު ،މާލެއިން ( 6,000/-ހަހާސް) ރުފިޔާއަށްދޭ ބަންކް ބެޑްތަކެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ސާކް ސަމިޓާ ދިމާކޮށް ބަންކް ބެޑްތަކެއް ގަނެފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ބަންކް ބެޑްތަކެއް
ހަދާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި ބަންކް ބެޑްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ހޯދާފައިވަނީ ސާކް ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް
ހޯދުމުގައި

ޢަމަލުކުރާ

އުޞޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން

ލިޔެކިޔުންތަކުން

އެނގޭތީ،

މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 .3ސާކްސަމިޓާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ޚާއްސަ ޔުނިފޯރމް ސެޓްތަކެއް އެއާފްރައިޓުން
ގެނައުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާދީފައިވާކަމަށާއި ،އަދި
ދައުލަތަށް ފައިދާންވާން އޮތްވައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވާ
އިއްޒަތްތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ސިފައިން
ބޭނުންކުރުމަށް މަލްޓިކެމް ކޮމްބެޓް އަދި ބްލެކް ޓީ.އާރް.ޔޫ /ޓެކްނިކަލް ރެސްޕޮންސް ޔުނިފޯމް
ގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،ސާކް ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ނިންމާ ކޮމެޓީއިންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން (އެނެކްސް  )05އެނގޭތީއާއި،
ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއަށްވުރެ އަގު ހެޔޮކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ހޯދިދާނެކަމަށް
އެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެތަކެތި ގަތުމުގައި ،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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 .4ސާކް ސަމިޓްގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ޓީމަށް އައްޑޫގައި ތިބެވޭގޮތް
ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް
ފައިދާ ހޯދާދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޮޑީ
ބިލްޑިންގ ޓީމްގެ ކަންކަން ސާރކް ސަމިޓްގެ ބަޖެޓު ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާ،
އެގޮތުން ބޮޑީ ބިލްޑިންގް ޓީމަށް މަރަދޫގައި ސާކްސަމިޓްގައި ތިބެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
( 15,000/ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އާއި ( 30,000/-ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ދެމެދުގެއަގުތަކުގައި ސިފައިންގެ ބައެއް އޮފިސަރުން އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމެނޭގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައި
ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މިއީ ސާކް ސަމިޓްގެ ކޯޑުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ
ކަމެއްނޫންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބުނުމުންވެސް ދެންވެސް ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެ މަތީ
ބޭފުޅުން މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ސާކް ސަމިޓްގެ ބަޖެޓު ތެރެއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގް ޓީމްގެ އެއްވެސް
ޚަރަދެއްކޮށްފައިވާކަން ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ޓީމްގެ ޚަރަދެއް ސާކް ސަމިޓްގެ
ބަޖެޓުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިންވެސް
ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 .5ސާކް ސަމިޓަށް ސިފައިންގެ ސެކިއުރިޓީ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވެހިކަލްތަކެއް
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ގެނައުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް
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ފައިދާ

ހޯދާދީފައިވާކަމަށާއި،

އަދި

ދައުލަތަށް

ފައިދާންވާން

އޮތްވައި

އެނޫން

ގޮތަކަށް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސިފައިންގެ ސެކިއުރިޓީ ބަޖެޓުން
އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވެހިކަލްތަކެއް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ސާކް ސަމިޓަށް ގަނެފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން  76ވެހިކަލް
ހޯދުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ސާކް ސަމިޓަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓުންކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،ސާކް ސަމިޓަށް ގަނެފައިވާ  10މާސިޑީޒް ގަނެފައިވަނީ ދިވެހި
ސަރުކާރުންކަމާއި ،މި ވެހިކަލްތައް ހޯދާފައިވަނީ ،ސާކް ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްން
ހުއްދަދީފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުންކަން އެނގޭތީއާއި ،އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ތަކެއްޗާއި،
ޚިދުމަތާއި ރާއްޖެއަށްވުރެ އަގު ހެޔޮކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތެއް ލިބިދާނެކަމަށް
ފެންނަނަމަ އެކަމަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ހޯދިދާނެކަމަށާއި ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަރާތުން
ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނަށްވެފައި ،ސެކިއުރިޓީ އޭގެ އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވެނީ ،ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ އެއްޗެއް ހޯދައިގެންކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް
ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެބްރޭންޑެއްގެ އެއްޗެއް ހޯދިދާނެކަމަށާއި ،އަދި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ އެއްޗެއް
ސަޕްލައިކޮށްދޭ އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ އަތުން ސީދާ ތަކެތި ލިބެންހުރިނަމަ އިޢުލާނެއް ނުކޮށް
އެފަރާތަކުން ތަކެތި ގަނެވިދާނެކަމަށް އެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި މި ވެހިކަލްތައް
ސަޕްލައިކޮށްދިން ފަރާތާ އެއްބަސްވެވުނުގޮތަށް  09ނޮވެމްބަރ  2011ގައި އެމް.އެންޑީ.އެފްގެ
އައްޑޫ

ޖޮއިންޓް

އިންޓަރ

އެޖެންސީ

ޓާސްކްފޯސްއަށް

މި

ވެހިކަލްތައް

ލިބިފައިވާކަން

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،މި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިން
އެހީގެ ބަޖެޓުން ގަނެފައިވާ  52ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން  03ވެހިކަލެއް ފިޔަވާ ހުރިހައި ވެހިކަލެއް
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ހުރީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިތުރުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ
އިސް މަޤާމްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިކަމާއި ،ކުރިން ދެންނެވުނު  03ވެހިކަލް ހުރީ
އިންޑިޔާ ،ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް އެ ތިން ޤައުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިކަން
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ މިވެހިކަލްތައް ގަތުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ސާކް ސަމިޓަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ގަނެފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިސް
މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ބައެއް ވެހިކަލްތައްޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި
މިހާރު ރިޓަޔަރަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަމާއި އަދި މިވެހިކަލްތައް މިހާރު ހުރީ އެބޭފުޅުންގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީވެ ،މި ވެހިކަލްތައް އެބޭފުޅުންނާ
ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ މިކަން އެހެން މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި
ބަލަން ނިންމީއެވެ.
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 2008ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ތިމަރަފުށީ ބަނދަރުގެ ދެކުނުކޮޅުން ބަދަރުކައިރިން  03ފަރާތަކަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 2008
 03ބިމެއް  05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް ،އެ އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ތިމަރަފުށީ ބަނދަރުގެ ދެކުނުކޮޅުން ބަދަރުކައިރިން  03ފަރާތަކަށް  03ބިމެއް

ހަމަވުމުން ،ބިން ހުސްކޮށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަންގާފައިއޮއްވާ 03 ،ބިން  05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެ އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ބިން އަލުން
އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި  10އަހަރުދުވަހަށް އެފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާކަމަށާއި ،ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި  10އަހަރުދުވަހަށް އެފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ
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ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިކަން ނިންމުމަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާގައި ވޯޓް ދީފައިވާ ކައުންސިލް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކޮޅުމަޑުލު
މެމްބަރުންނާއި ބިން ކުއްޔަށް ދިން ފަރާތްތަކާއި ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތިމަރަފުށިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  03ބިމެއްގެ މުއްދަތު އަލުން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އަލުން ބީލަމަށް
ލައިގެން ނޫންކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށްދީ އެފަރާތްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ބިންތަކުގައި ބޮޑެތި
އި ންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްކޮށްފައިވާތީ ،އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމުން ،ބިމުގެ ކުއްޔާއެކު ،އެ ބިންތަކުގެ
މުއްދަތު ހަމަވެ ވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާވެސް ނަގާގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެ
ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،އެ ނިންމުން ކޮޅުމަޑުލު
ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކާއިއެކު އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮޅުމަޑު
އަތޮޅު އޮފީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ  12ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް
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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހިންގި ދުރުރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
ބަނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  25ޖޫން  2007ގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު

އެގްރިކަލްޗަރއިން ހިންގި ދުރު ރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް

 2ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ،އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ނިންމާފައިނުވާތީ ،އެމަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު  2ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމާފައި ނުވާތީ އެމަސައްކަތް
 44ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި  44ދުވަހުން( 906,000/- ،ނުވަސަތޭކަ ހަހާސް) ރުފިޔާއަށް

ނިންމުމަށް

އެހެން ޕްރައިވެޓް

މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމުން ބެލުމަށްފަހު ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ދެމެދު 06
 11ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތަކަކީ އެ  2ދޯނީގައި ނިންމަން ހުރި ކަންތަކެއްކަމަށް މެއި  2010ގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި ،މި މަސައްކަތުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ދެ
ބަޔާންކޮށް އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާއިރުވެސް ،އެ  2ދޯނީގެ ކަންތައް

ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ވަކިވަކި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން

ނިމި މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުވިއިރު ،އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ
އަދި އެރިޕޯޓުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް

މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްކަމާއި ،މިމަސައްކަތުގެ ފަހު އިންސްޕެކްޝަން

ފުރިހަމަވެފައިނުވާއިރު ،އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުގެ އިތުރުން ވޭރިއޭޝަނުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ،

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ،ފިޝަރީޒް ސެކްޝަނުން

ހެދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރުމެއްނެތި ،ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއްބަސްވެފައިވާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ މެމޯގައި ،ފަހުން މައްސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން މި ދެ ދޯނީގައި
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާއިރު ޖޫރިމަނާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ  2ދޯންޏާ
ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުވިކަން މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރި މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި
ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭކަމާއި،

އެކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ

ކުރިން މި ދެ ދޯނި ބަނުމަށް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން މި ދެ ދޯނީގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ކޮން
ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގޭނެހެން އެނެލިސިސްއެއް ހަދާފައިނެތުމުން ،އިސްވެ ދެންނެވި މެމޯގައި
ހިމަނާފައިވާ ކަންތަތައްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ނެތް ކަންތައްތަކަކީ ފަހުން މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް އެނގެން
ނެތުމުންނާއި ،އަދި އެ މެމޯގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ނެތް މަސައްކަތްތައް
ކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ފަހުން ޙަވާލުކުރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،އަދި އެ މެމޯގައި ،ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރި ކަންތައްތައް
ފުރިހަހަމަކުރުމަށް އެޓޯލް ޓްރާންސްޕޯޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން އެންގިކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،އަދި މި އެކުންފުނިން ނުނިންމާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން މި ދެ
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ދޯނީގެ މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް އދ.މާމިގިލިއަށް ދަތުރުކޮށް ،މިމެމޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،
އެމަސައްކަތް ފަހުން ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެކުންފުނިން ބިލް
ހުށަހެޅުމުން އެބިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން ފައިސާ ދައްކާ ނިމުނު ފަހުންކަމާއި އަދި މި
މެމޯގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސްކަމެއް ދެ ދޯނި މިނިސްޓްރީއާ
ޙަވާލުކުރިއިރުވެސް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް އެ މެމޯގައި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރި ފަރާތުން އަތުން ލިޔެ
ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރި ފަހުންކަން އެނގޭތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު މެމޯގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެޓޯލް ޓްރާންސްޕޯޓާ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތެއްކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު
މަސައްކަތްތަކެއް މި ދެ ދޯނީގައި އެޓޯލް ޓްރާންސްޕޯޓުން ކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން މި މަސައްކަތުގެ
އަގުގެ ވޭރިއޭޝަންގެ  10%އަށްވާ ) 90,600/-ނުވަދިހަހާސް ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އިތުރަށް
( 79,040/ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ސާޅީސް) ރުފިޔާ އެޓޯލް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި،އިތުރަށްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީގެންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިނުވާކަމާއި،

ނަމަވެސް

އިތުރަށް

ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތަކަކީ

މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކަން ތަހްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން
އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި ދެ ދޯނި އިފާޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންވެގެން މި ޓްރޭނިން ޕްރޮޖެކްޓަށް
ބޭނުންވާގޮތަށް ދެ ދޯނީގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ
ބަހުންނާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ތަހްޤީޤު ޓީމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފީޝަރީޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ
ބަހުން

އެނގޭތީއާއި،

މި

މަސައްކަތުގެ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ

އިތުރަށް

މަސައްކަތްކުރުވާފައިވީނަމަވެސް ،މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަދަދު މި މަސައްކަތަށް
ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރުވެފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މި ދެ ދޯނި މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  22މާރިޗް  2011ގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
މި  2ދޯނި މާލެ ގެނައީ  2ދޯނީގައި ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުކަމަށާއި
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 2ދޯނި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން
އަންގާފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް  2ދޯނި މާލެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާނެކަމަށާއި2 ،
ދޯނި މިނިސްޓްރީ އާ ޙަވާލުކުރުމުން މަސައްކަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދިން ކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން
ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން މިނިސްޓްރީއިން ޙަވާލުވާނީ އެމަސައްކަތެއް މުޅިން ނިމުމުންކަމާއި،
މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ނެތި އެންމެ ފަހުގެ ޕޭމެންޓް އިޝޫނުކުރާނެކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީއިން މި ދެ ދޯންޏާ ޙަވާލުވިއިރު ،މި ދެދޯނީގެ ފަހު އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު ފިޝަރީޒް
ސެކްޝަންގެ ކަމާގުޅޭ މެމޯގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން
އެއްވެސް ކަމެއް ދޯންޏާ ޙަވާލުވިއިރު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރި ފަރާތުން
އަތުން ލިޔެ މާފަހުގެ ތާރީޙެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުމަށްފަހު މި ދެ ދޯނި މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކުރިފަހުން އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކަމަށް
ބުނެ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިސްވެދެންނެވި
މެމޯގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއްކަމާއި ،އެކަމަކީ ދޯނީގެ ފާހާނާގެ ފެންވައިރުކުރުން
ރަނގަޅުކުރުންކަމާއި ،އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަރުކުގެ ތެރެއިން ދެން ކުރުވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިކަންތައްތައްތަކެއް
ނޫންކަމުގައިވާތީ ،ފިޝަރީޒް ސެކްޝަންގެ މެމޯގައި ދެން ހުރިކަންތައްތައް ކުރިން މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ފުރިހަމަނުކުރާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްނެތުމުންނާއި،
މި

މަސައްކަތުގެ

ރިޓެންޝަން

ފައިސާ

ހިފަހައްޓާފައިނުވާކަމާއި،

ރިޓެންޝަން

ފައިސާ

ހިފަހައްޓާފައިނުވަނީ އެފައިސާ އުނިނުކުރާގޮތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ  06މެއި  2010ގައި
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީކަން އެނގޭތީއާއި ،މި މަސައްކަތް ނިންމައި ދޯނިތައް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތާރީޚަށްވުރެ  158ދުވަސް
ފަހުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާގޮތަށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭކަމަށްވާނަމަ ނަގަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް
ނަގާފައިނުވާކަމާއި ،އެފައިސާ ނަގާފައިނުވަނީ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާތީ އެފަރާތުން
މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިންކަން

އެނގޭނެ

ލިޔުމެއް

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިނުވާކަމާއި،

އެ

ލިޔުން

ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު ފަހަނަޅައި ދިޔައިރު މި ދެ ދޯނި މިނިސްޓްރީއާ
ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެޓޯލް ޓްރާންސްޕޯޓަށް އަންގާފައިވާކަންވެސް އަދި އެ ދެ ދޯނި ހޯދަން
މިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން އެޓޯލް
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޙަވާލުގައި އެމުއްދަތުގައި އެ ދެ ދޯނި އޮތީ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްގެންކަމަށް ބެލެވޭނެ
ޖާގަ އޮތުމުން،
މި ދެ ދޯނީގެ މަސައްކަތް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމުގައި 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
55

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފ .މަގޫދޫގައި ހަދާފައިވާ ގްރީން
ހައުސްގައި ގަސްއިންދުމަށްޓަކައި ހޮޅިއަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2016ގައި ކުރި އިޢުލާނާއި

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް) ގެ އެހީ
ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗްރަލް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް"
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ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށްބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް  03ފަރާތެއްގެ (ފަޑިޕް) ގެ ދަށުން ފާފު މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގައި ހަދާފައިވާ ގްރީންހައުސްގައި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް
ކޮޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

( އެން.އެސް.ޓީ) ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެ ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އެމިނިސްޓްރީގެ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީވެ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް  02ވަނަ ފަހަރަށް
އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި  03ފަރާތުން ހުށަހެޅި
އަގަކީ ،މި މަޝްރޫޢަށް ބަޖެޓް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ އިފާޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ކަމަށްވާ
00،000.00،3ރ ( .ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަމުގައިވާތީވެ ،އިފާޑް
ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ފަޑިޕްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމަށް އިފާޑުގެ މިޝަންގެ ބޭފުޅުން ފެބްރުއަރީ  2016ގައި ހުއްދަދީފައިވުމާ ގުޅިގެން
ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް އިފާޑުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް
މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ކުރިން އިޢުލާނުކުރީ ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމެއް
ޤާއިމްކޮށް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކަމަށްވީނަމަމަވެސް،
ފަހުން އެމަސައްކަތްކުރާނީ މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންކަމަށް ނިންމައި
ހަމައެކަނި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފ.މަގޫދޫއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ( 03ތިނެއް) ފަރާތަކުން ކޮޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަމާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މަތީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކާއި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް
ފޯނުން

ގުޅައިގެން

މަސައްކަތަށް

ބަދަލު

ގެނެވެނުކަން

އަންގައި

ކޯޓޭޝަން

ހުށަހެޅުމަށް

ރިކުއެސްޓްކޮށްގެންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓްގެ
މުވައްޒަފުން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ( 03ތިނެއް) ފަރާތުގެ
ތެރެއިން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގޭތީއާއި ،އެފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީއިން އެން.އެފް.ޓީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ
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ބައެއް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރަންދިޔަ ފަރާތެއްކަމާއި ،އޭނާ އަކީ ކުރިންވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

އިފާޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް ފަޑިޕްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް
ކުރެވިދާނެކަމަށް

އިފާޑާއި

ދިވެހި

ސަރުކާރާ

ދެމެދު

ވެފައިވާ

ލޯން

އެއްބަސްވުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އިފާޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުން "ޑައިރެކްޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ"
އުޞޫލުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދިދާނެކަން އެނގޭތީއާއި ،މި މަސައްކަތް
ކޮޓޭޝަން

ހޯދައިގެން

ވަކިފަރާތަކާ

ޙަވާލުކޮށްގެން

ކުރުވާފައިވަނީ

އިފާޑްގެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ" އުޞޫލުގެ ދަށުންކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
56

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ޚިލާފަށް ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
ކޮމްޕެނީއިން ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި އެ
ކުންފުނީގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ގައިޑްލައިން އާއި މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ
ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުންކަން އެނގޭއިރު ،ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރ
ދޫކުރަނީ އެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ އިންވެންޓްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުންޏާއި އެ
ކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޯޑިއަންސްއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތާއި ކުންފުންޏަށް ވާނެ ފައިދާއާއި

70

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އޯޑިއަންސް އާއި އިވެންޓުގެ ކުޑަބޮޑުމިނުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަށްކަން އެނގޭތީއާއި،
 2014ވަނަ އަހަރު އެލައިޑް އިންޝިއުރެންސް ކުންފުނިން ސްޕޮންސަރ ދޫކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ބޮޑެތި ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކަށާއި އެ އިވެންޓުތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް
ފަރާތްތަކަށްކަމާއި އެ ފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ
ސްޕޮންސަރޝިޕް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަމާއި ސްޕޮންސަރ
ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ގައިޑްލައިން އާއި މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޮން

އޮތުމުން،

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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
57

ޣިޔާސުއްދީން ސުކޫލުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެތަން މިމައްސަލައިގެ
ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ޕަބްލިކް

ޕްރައިވެޓް

ޕާރޓްނަރޝިޕްގެދަށުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހިންގުން އިންޑިޔާގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ
ޙަވާލުކުރުމަށް އެކުންފުންޏާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާދެމެދު

 04ނޮވެމްބަރ  2009ވަނަ

ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެތަން ހިންގަމުންދޭތޯ ބެލިއިރު ،އިސްވެދެންނެވުނު އިންޑިޔާގެ
ކުންފުނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލަޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
އޮތްނަމަވެސް ،ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހިންގުން އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރިއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 59/79
(ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލަޕްމަންޓް އާ އެ
ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް،
އެކުންފުންޏާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  6.1.5ދަށުން
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އެކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ރޯޔަލްޓީ ފީ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރިފަހުން ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައި އެކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެ ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް އިންވޮއިސްކުރަމުންދާތީ ،ރޯޔަލްޓީ ފީގެގޮތުގައި މީރާއަށް އެއްވެސް ފީއެއް
ދައްކާފައިނުވާކަމަށް

މީރާއިން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވާތީއާއި،

އެ

އެއްބަސްވުމުގެ

6.1.7

ވަނަ

މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތިން އޭރު ( 2009ވަނަ އަހަރު) އެސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންނާއި
ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ފޭސިންގ ޕްލޭން ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ 6.2.12
އަދި  6.2.33ވަނަ މާއްދާގައި އޭރު އެސްކޫލުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ  6.2.4ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ( )2010-2015އެކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ،އެކުންފުނީގެ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަނަލް

ސަރވިސަސް ޑިވެލަޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ  6.2.4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންމެހައި ކަންކަން ހިމަނާފައިވާތީއާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ  6.2.11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ދަރިވަރުންގެ ޓިޔުޝަން ފީ ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް  03ސްކޮލަރޝިޕް
ދިނުމަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑެއް އެކުންފުނިން އެމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން
އބަސްވުމުގެ  6.2.15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އެ އެ ް
އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސް ޑިވެލަޕްމަންޓް ޕްލޭން ގައި އެސުކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނެ މާއްދާތަކާއި
ސިލަބަސް ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޕްލޭންގައި ހަމައެކަނި މާއްދާތައް
ހިމަ ނާފައިވަނީ އުޞޫލެއްގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
މަންހަޖު" ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާނަމަ ،މާއްދާތަކާއި ސިލަބަސްތަކާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން
ނުޖެހޭތީ

ކަމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ކަމާގުޅޭ

ސިޓީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

72

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

58

ން ތ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 'ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރު' ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ
ތ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 'ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރު' ގައި މަސައްކަތްކުރަމު.1
ދިޔަ  03މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށްފަހު ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށްފަހު ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަށް ބޮޑު ބޭބެ ކިޔާ ފަރާތަކަށް ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ވަޒީފާ ޑިރެކްޓަރަށް ބޮޑު ބޭބެ ކިޔާ ފަރާތަށް ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ
ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި،

ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ވެއްދުމަށްފަހު ވިޔަފާރިކުރަން ފެށި ދުވަހުގެރޭ މިމައްސަލައިގެ
އެތަނުގައިހުރި ބައެއް މުދާތައް ސިއްރުން

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ތ.އަތޮޅު

ސްޓޯރުގައި

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  03މުވައްޒަފުން އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ސްޓޯރު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެތަން ފެނިގެން

އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާތީކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި

ސުވާލުކުރުމުން ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި އަގުހެޔޮކޮށް ހުރި މުދާތައް ފައިސާ ދީގެން ގަނެގެން ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި ،އެ ސްޓޯރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް
ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި،
ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  2ފަރާތަކުން ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ
ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބޭނުންވެގެން ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ބައެއް މުދާ އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ނެތުމުން
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން އެމުދާ ތ.އަތޮޅު
ސްޓޯރަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ހުރި މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ތ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލައާއި،
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މުވައްޒަފެއް ނެގުމުގެކުރިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ
ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަމަށްވެފައި،
އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
 21/2012ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންކަން މި މައްސަލައާ
ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގޭތީ އަދި،
އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް އެ މަޤާމު ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތުގެ ބޮޑު ބޭބެކަމަށްވާ ތ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތު ކުރެވޭނެ ހެކި/ޤަރީނާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މުދާ ގެނައުމަށްޓަކައި

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް މާލެއިން މުދާ ފޮނުވަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ގެ

ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން

އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި،

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

އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ މުދާތަކުގައި "ބާރކޯޑް" ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް ގެނައި މީހާ ލައްވާ،
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެހުރެގެން އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފިހާރައި

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

ގައިވެސް އެސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމީހާ އެފިހާރައިގައިވެސް އެސިސްޓަމް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އަދި

ބަހައްޓާފައިހުރި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

އެފިހާރައިގައި

މަސައްކަތް

ކުރިއިރު

އި .ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއް ވެއްދުމަށްފަހު ވިޔަފާރިކުރަން ފެށި ދުވަހުގެރޭ އެތަނުގައިހުރި
އަތޮޅުގޭގަ 2
ބައެއް މުދާތައް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ،ފިހާރައަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށްބުނާ
މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރު  2012ވަނަ އަހަރު،

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ

ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ވިއްކާފައިވަނީ ނުއަގުގައި ކަމަށް
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެކަން ޘާބިތުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ ސްޓޯރުން އިސްވެދެންނެވުނު
ފިހާރައަށް ވިއްކާފައިވާ ތަކެތީގެ ބިލްތައް ބެލިބެލުމުން ފެނިފައިނުވާތީ އާއި ،އަދި ކުލައިގެ އިތުރުން
ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ވިއްކާފައިވަނީ ނުއަގުގައިކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފިހާރައަށް ވިއްކާފައިވާ
ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް ވިއްކާފައިވަނީ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ވިއްކުމަށް ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމަށް އަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައިކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެތްކެއް /ޤަރީނާއެއް
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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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 .3ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭނުންވެގެން ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ބައެއް
މުދާ އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ނެތުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ފިހާރައިން އެމުދާ ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ހުރި މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި
ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނަގަމުން ގެންދަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށ ް
ކުރާ ތުހުމަތު
 3.1މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރު ތ.އަތޮޅު
ސްޓޯރަށް ތ.ވޭމަންޑޫގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުން  04ފަހަރަކު މުދާ ގަނެފައިވާކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން  03ފަހަރު
މުދާ ގަނެފައިވަނީ ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން
އބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކު ހިއްސާވާ
ކަމާއި އަދި އެއްފަހަރު ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މަންމައާ އެ ް
ފިހާރައަކުންކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭއިރު ،އެއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު މުދާ ގަތުމުގެ ކުރިން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.08ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އޭގެ ތެރެއިން ތ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވަނީ
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ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ،މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާއިރު،
އެ ތަކެތި އިސްވެދެންނެވުނު ފިހާރައިން ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ގަނެފައިވަނީ އެ ފިހާރައަކީ މާލޭ އެރޭޓެޑް
ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީގެ ވޭމަންޑޫ އޭޖެންޓް ކަމަށްވެފައި ،މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ގަންނަ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި
އެ ކުންފުނީގެ އޭޖެންޓުންގެ އަތުން ލިބޭތީކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބަޔާނުންނާއި އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި،
 3.2ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަތުމުގެ ކުރިން
 03ފަރާތުން އަގު ބެލިއިރު ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އަގަށްވުރެ
ރަށުގެ އެހެން ފިހާރަތަކުން އެތަކެއްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކުޑަ ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެތަކެތި ތ.އަތޮޅު
ސްޓޯރުން ގަނެފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.09ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގަށް ބަލާއިރު ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން
އެ ފަހަރަކު ގަންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގު ކުޑަ ވުމުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
އާއި ،އަދި ،ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި
ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވިއްކުމުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތު
ކުރެވޭނެ ހެކި/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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 .4ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މުދާ ގެނައުމަށްޓަކައި

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް މާލެއިން މުދާ ފޮނުވަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ
ޖަމާކުރަމުންދަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މާލެއިން މުދާ ގެނުވަނީ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް މާލެއިން މުދާ ފޮނުވަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ
ޖަމާކޮށްގެންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ފަރާތަކީ ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މާލެއިން މުދާ ގެނައުމަށް ޙަވާލުކުރާ
ހަމައެކަނި ފަރާތް ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،އެގޮތުން،
 2012ވަނަ އަހަރު ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މާލެއިން މުދާ ގަތުމަށް  14ފަހަރެއްގެ މަތިން ތަފާތު 05
ފަރާތަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެތެރެއިން މިހާތަނަށް ބާކީ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ އެހެން
 2އަމިއްލަ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ
ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް ވެސް މާލެއިން
މުދާ ގަތުމަށް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދީފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ
ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް މާލެއިން މުދާ ގަނެފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު ،މުދާ
ގަތުމަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކާ ޚިލާފަށް ،އޭނާއާ ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން
ޙަވާލުކުރާ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މުދާ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ބާކީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ސާބިތު ކުރެވޭނެ ހެކި/ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
(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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
 .5އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ މުދާތަކުގައި "ބާރކޯޑް" ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް ގެނައި ފަރާތް ލައްވައި ،އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެހުރެގެން އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގައިވެސް އެސިސްޓަމް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު އަތޮޅުގޭގައި އެފަރާތް
ބަހައްޓާފައިހުރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމަށްކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ބާރކޯޑް
ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތް ލައްވައި އެދުވަސްވަރު

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ

ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފިހާރައިގައިވެސް ބާރކޯޑް ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރިއިރު އެފަރާތުން
ވޭމަންޑޫއަށް ގޮސް ހުރީ ތ.އަތޮޅު ގޭގައިކަމަށް މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ބަޔާންދިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ
ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ބާކޯޑް ސިސްޓަމް ހަރުކުރި ދުވަސްވަރު ކޮޅުމަޑުލު
އަތޮޅުގޭގައި ކުށްޔަށްތިބި މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލިއިރު އެދުވަސްވަރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް
ހުރިކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި ،އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭނެ ހެކި/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
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މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
59

 2011ވަނަ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް  26މިލިއަން ރުފިޔާ
ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން  5.7މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްރާފު ވެފައިވާކަމަށާއި،
ދުވަހު ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު އަގުގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި،
ކަނޑުމަގުގެ ދަތުރުތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފި  6ސަފާރީއަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 .1މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 17 ،ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް
ފުވައްމުލަށް ވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށްހިފާފައިވަނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި
ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވުން
ހެދިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ނޮން އޭސީ ކޮޓަރިތައް ( 300.00ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި
( 500.00ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ހިފާފައިވާއިރު ،އޭސީ ކޮޓަރިތައް
( 500.00ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހިފާފައިވީ ނަމަވެސް،
 .2ޏ.ފުވައްމުލައް ވަކި ގެއަކުން އޭ.ސީ ކޮޓަރިއެއް ( 900.00ނުވަސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް
ނަގާފައިވަނީ އެ އަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި އެ ކޮޓަރި ލިބެން ނެތުމުން ކަމަށާއި900.00 ،
(ނުވަސަތޭކަ) ރޭޓުން އެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ގްރޫޕް ބޭއްތިއްބުމަށް
ކަމަށްވާއިރު ދުރު ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަލްޗަރަލް ގްރޫޕް ބައިތިއްބައިފިނަމަ ޕްރެކްޓިސްއަށް
ގެންދިއުން އުނދަގޫވާނެތީ އާއި ޕްރެކްޓިސްއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ( 400.00ހަތަރު
ސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ވޭނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަލްޗަރަލް ގްރޫޕް ގެންދަންޖެހޭތީ އެއީ ޚަރަދު
ބޮޑުގޮތެއް ކަމަށްވާތީ ކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އަދި އެ
ގެސްޓްހައުސް އިން ކުއްލިގޮތަކަށް ކޮޓަރިތައް އެހާ ބޮޑު އަގެއްގައި ކުއްޔައްހިފަން ޖެހުނީ ،ސާކް
ސަމިޓްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްފައިވާ އިންޑިއާގެ ވަފްދު ކުރިން ތިބި ގެއާމެދު
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ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތުން އެހެން ކޮޓަރިތަކެއް ހޯދަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
އިސްވެދެންނެވުނު ގެސްޓްހައުސްގައި  11ކޮޓަރި ހުރި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުން ހެދިގެން
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ  07ކޮޓަރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ ގެސްޓްހައުސްގެ ކޮޓަރީގެ ރޭޓް
ބޮޑުވިނަމަވެސް  17ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ހާއްޞަ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ފުވައްމުލަކުން އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ގެތައް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ޤައުމީ އިދާރާގެ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި ކޮޓަރިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ފުވައްމުލަކު އެކި އިދާރާތަކުގެ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން ،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 ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހާއިހަމައަށް ޝަކުވާގައި
ހަމައަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ގަނެފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މަރާމާތުކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތައް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތްހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ގަވާއިދު  "2014ގެ ( 3.7ކުންފުނީގެ މުދާ މަރާމާތުކުރުން) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ އެފަދަ ތަކެތި
މަރާމާތުކުރާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ރޫޅާލުމުން ނޫނީ އެފަދަ ތަކެތި މަރާމާތުކުރެވޭނެ އަގު ކުރިން އެނގޭނެ
ފަދަ ތަކެއްޗަށް ނުވާތީވެ ،އެފަދަ ޙާލަތުގައި ތިން ފަރާތުގެ އަގު ހޯދުން އެއީ ދަތި ކަމަކަށް ވާނެތީވެ
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އެތަކެތި ރޫޅާލި ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެގޮތުގެ މަތިންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ހަމަ އެ
މުއްދަތުގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ކުންފުނިތައް
މެދުވެރިކޮށް މަރާމާތުކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތައްވެސް މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ އެގޮތުގެމަތިންކަން މި މައްސަލައާ
ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ އާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕާރޗޭސް
އޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ނ.ވެލިދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ފެން ޕަންޕެއް
ގަނެފައިވަނީ "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތްހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ގަވާއިދު  "2014ގެ  3.11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން
އެރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓި ނުވަތަ ހުއްޓިދާނެފަދަ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެގެންކަން
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ލައިސަންސް ނެތި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން 40,000/-
(ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް  09މާރޗް  2015ގައި ޏ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ
ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 .1ސ.ފޭދޫ އަމިއްލަ ފަރާތެއް  02މާރިޗު  2015ގެ ތާރީޚް ގައި  A1އަދި  A0ކެޓަގަރީގެ
ލައިސްންސް މުޅިން އަލަށް ހަދަން އަދި  08މާރޗް  2015ގެ ތާރީޚް ގައި  B1ކެޓަގަރީ
އިތުރުކުރުމަށް އެދި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ
ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެއިދާރާއިން އޭނާ ހުށަހެޅި  02ފޯމު ބަލައިގަނެ އޭނާ އަށް ލައިސަންސް
ހަދައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،
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 .2އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް  02މާރިޗު  2015ގައި އަދި  08މާރިޗު  2015ގައި ފުވައްމުލަކު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމުގައި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިގައި( 40,000/- ،ސާޅީސްހާސް)
ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާކޮށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް
ސަރޖަންޓް ސޮއިކޮށް ،ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެއްގަމު އުޅަނޑު ދުއްވުމުގެ
ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކަނީސް އެފަރާތްތަކަށް
ލައިސަންސް ހަދައިދޭ އުޞޫލެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަން ޓްރާސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ ސިޓީން އެނގޭތީ އާއި ،އެފޯމް ބަލައިގަނެ ލައިސަންސް ހަދައިދީފައިވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނަންބަރު 4/2009
( 22ޑިސެމްބަރ  )2009އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 5
ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާ ޚިލާފަށްކަމާއި އަދި އެފޯމް ބަލައިގަނެ ،ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލައިސަންސް
ހައްދަދީފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އެ ފޯމް ބަލައިގަނެ
ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމަށް އެންގުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި،
 .3ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްގައި ހުއްދަދިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ
އެއްވެސް ކަމެއް ބަލާފައިނުވާތީ ،ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް އަދި ދައުލަތަށް
ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް އެފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހަދާދެވިފައިވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް

އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 .4ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
އާއި އެ ލައިސަންސް އަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ މަސްޢުލިއްޔަތު އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް ފައިދާ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-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
ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ
މައްޗަށް ޤާނޫން ނަންބަރ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން) ގެ 12
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަދި ދައުލަތައް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގޮތުން

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ޑިރެކްޓަރ އަދި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ އަތުން ( 40,000/-ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާ ދަޢުލަތަށް
ހޯދުމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.
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ނައްޓައި އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުމަށާއި ،ގުދަނުގައި ހުރި ލަކުޑި ދޮރުފަތް
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ނައްޓައި ފައިބަރު ދޮރާއި ދޮރުފަތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގުދަނުގައި ހުރި ލަކުޑި ދޮރުފަތް ނައްޓައި ފައިބަރު ދޮރާއި ދޮރުފަތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް  04ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލިކަމަށާއި،

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ

އޭގެތެރޭގައި އެލްމިނިއަމް މަސައްކަތްކުރާތާ ގިނަދުވަސްވެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް
ހިމެނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ސިމެންތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެގޮ ތަށް ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން
ފަރާތަކަށްކަމަށާއި ،އެފަރާތަކީ  2ވަނައަށް އެންމް ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި ،އޭނާ

ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެ މައްސަލަތަކެއް އެ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާތީ އާއި އެ ކުންފުންނިން

މިހާރުދަނީ އެމަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް

ކޮށްފައިވާ އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ކުރިން ހޯދާފައިވާ

އެމަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނަސްގެން ކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވާތީކަން މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
ކޯޓުން އަނގަބަހުން ހުއްދަދީގެން ދޮރުތަކުގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމާއި ދޮރުފަތްތަކުގައި ލައްވަންޖެހޭ އެނގެންއޮތަތީއާއި ،ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފޮނުވި ފެކްސް މެސެޖުގައި މަސައްކަތުގެ
ބިއްލޫރީގެ ސައިޒުވެސް ކުޑަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިފަހުން މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް

ގެނެސްފައި

ނުވާނޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
63

ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭރުގެ
އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގެންގުޅުމުގައި
އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކޯޓުގައި
ހަރުކޮށްފައިހުރި  04އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ

.1

ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި  04އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ،އެކޯޓުގެ އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތުގެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން
ހަދައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަމަށްވެފައި ،އެ މަސައްކަތް ނިންމައި ފައިސާ ޙަވާލުކުރިއިރު އިތުރު

84

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް އޭރު ކޯޓު ހިންގުމާއި

މައްސަލަ.

ސއްކަތަކީ އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ހުއްދަދީފައިވާތީއާއި އެ މަ ަ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީ މިމައްސަލައިގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މިމައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މެމޯގައި  2012ވަނަ އަހަރު ކ.ތުލުސްދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެފައި ތިޖޫރީގައި ( 21,736.00އެކާވީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް
ހައެއް) ރުފިޔާ ހުންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮޑިޓް ޓީމުން ގުނިއިރު ހުރީ
( 1,310.00އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔާކަމާއި ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮޑިޓް ޓީމުން މާލެ
އައި ފަހުން  2012ޑިސެންބަރ  31ގައި ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގެ މަތީ
ވަތްގަނޑެއްގައި ( 13,470.00ތޭރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ރުފިޔާ ހުރިކަމަށާއި ،އޮޑިޓް ޓީމުން
އޮޑިޓްކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި މި ފައިސާ ހުރިކަމަށް ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށް އެ މެމޯގައި ބުނެފައިވާތީ
މިމައްސަލައަކީ ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ތިޖޫރީއިން މަދުވާ ( 6,956.00ހަހާސް
ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަރުފިޔާ) އަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ހޯދައި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމަށް ދާދިފަހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ  12މެއި  2012ގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ (އެމް.ޕީ.އެލް) ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 76
ފަރާތް އެތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަތް ތާރީޚެއްކަމަށް ކުރީގެ ތާރީޚެއް ޖަހައިގެން އެދުވަސްތަކަށް ނަންބަރު ބައްދަލުވުގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ފަރާތް  15މާރިޗު  2012އިން ފެށިގެން ޙާޟިރުވެފައިވާތީ އެދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަގާމަށް އޭނާ

މުސާރަ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި ،އެދުވަހުން ފެށިގެން މެއި މަހާ ހަމައަށް އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ
އާއި އެލަވަންސްތައް ކަމަށްވާ ( 60,524.90ފަސްދޮޅަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސައްވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ
ލާރި) ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެމް.ޕީ.އެލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕަރޓްމަންޓުން އެކުންފުނީގެ
ފައިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯއިން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ،މާރިޗު  2012އިން ފެށިގެން
އެމް.ޕީއެލްގެ ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސިޓީއިންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން
ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތަތީ ،އޭނާ ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް
ދިނުމަކީ އެފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަމަށްވެފައި ،އޭނާ ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އާއި
އެލަވަންސް ދިނުމުގައި 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 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
65

ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތް

 2008ވަނަ އަހަރު އެންމެ ދުވަހަކު ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގައި  2008ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތަށް ދޭންނުޖެހޭ

ސްކޫލަށް ނުކުތުމަށްފަހު ،އޭރު އޭނާ އިނީ ބަލިވެކަމަށްވާތީ ،އެދުވަހަށްފަހު އޭނާ ވިހަންދެން

ޗުއްޓީތަކެއް ދީފައިވާކަމަށާއި ،މި ޗުއްޓީތައް ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށްވާ ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ

ގޮސްއުޅުނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް ސްކޫލްގެ ލިޔެކުޔުންތަކުން އޭނާ ހުރިހާ އެސިސްޓެންޓް ހެޑްމާރސްޓަރ ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގައި  2008ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު
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ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ހާޒިރު ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަށް މުސާރަވެސް ފަރާތަށް ގިނަ ޗުއްޓީތަކެއް ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކޮންމެހެން ދޭންޖެހިގެންކަން،
ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޭނާ ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އޭނާއަށް
މާރިޗު  2008ގައި  1/2މުސާރަ ޗުއްޓީ ދީފައިވަނީ ،އެޗުއްޓީއަށް އެދި އޭނާ ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލަށް
ސިޓީ އާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްތައް ހުށަހެޅުމުންކަމާއި ،އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ  03މަސްދުވަސްކަން،
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގެން އޮންނާތީ
އާއި 01 ،ޖޫން  2008އިން ފެށިގެން  5މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް
އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވަނިކޮށް ،ޖޫން  2008ގެ މުސާރަ ޝީޓުގައި އޭނާއަށް  1/2މުސާރަ
ލިބޭ ޗުއްޓީގެ  16ދުވަސް ދީފައި ،އެދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ،

އެދުވަސްވަރު އެ ސްކޫލުގެ

އެޑްމިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅިގެންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނަހިނދު ،އޭނާ 04
ނޮވެންބަރު  2016ގައި ވިހާފައިވާތީ ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ،
ނޮވެންބަރު  2008ގެ މުސާރައިންނާއި ޑިސެންބަރު  2008ގެ މުސާރައިންނާއި ޖެނުއަރީ  2009ގެ
މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ކިތާބީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި2009 ،
ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވާ  23ދުވަހުގެ
ބޮޑެތިކަންތަކާ ގުޅިގެންދޭ ހަމަ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއަކީ އޭނާގެ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ކަމާއި،
އެދުވަސްތައް ބޮޑެތިކަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭ ހަމަ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހާޟިރީ ރިޕޯޓުގައި
ލިޔެފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު ހާޟިރީ ރިޕޯޓު ހަދާފައި އޮންނަ ގޮތުން ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ލިޔާނެ ކޮލަމެއް
ހަދާފައި

ނެތުމުންކަމަށް

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

އޭނާއަށް

ޗުއްޓީ

ދިނުމުގައި،

'މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު  '2004އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު
( )2008އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި ،ޖެނުއަރީ  2008އިން ފެބްރުއަރީ
 2009އަށް އޭނާއަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު،
އޭނާއަށް އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ،މިމައްސަލާގައި
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

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