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ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ  01ޖެނުއަރީ  2017އިން  31ޑިސެމްބަރ
ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ނަންބަރު

 2017 12( (IUL)231-AH/231/2016/45އަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ޑިސެމްބަރ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް

 12( (IUL)231-AH/231/2016/45ޑިސެމްބަރ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު

ދިނުމުގައި ،އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ކޮލަމެއް ހިމަނައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން  03ފަރާތަކީ ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  03ފަރާތް ކަމަށާއި ،އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އަނެއް ފަރާތަކީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ
ބިނާކޮށް މިގޮތަށް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ބަޔަށް މާރކްސް
ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދީފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެހެނިހެން ބައިތަކަށް މާރކްސް
ދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  5މެމްބަރުން ވަކިވަކިން އެ މެމްބަރަކަށް ފެންނަ
މާރކްސްއެއް ދިނުމަށްފަހު އެވްރެޖް ހަދައިގެން ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު
ޖަމްޢިއްޔާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައި  29ޑިސެމްބަރ  2016ގައި އެގްރިމެންޓްގައި
މސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ަ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި
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ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ  01ޖެނުއަރީ  2017އިން 31
ޑިސެމްބަރ  2017އަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު

 12( (IUL)231-AH/231/2016/45ޑިސެމްބަރ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ
ޚިލާފަށްކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ކުރުވާ

މަސައްކަތްތައް

ކުރުވުމުގައި،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 18/2014ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ
ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
2

ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން  2012އިން  2013އަށް ސިވިލް ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ޕޭލީވެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށް ޕޭލީވް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޕޭލީވްގެ ނޯޕޭލީވެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނޯޕޭލީވް ނެގުމުން ވަގުތީގޮތުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޮފީހަށް ނުކުމެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ނޯޕޭލީވްގެ ފަހުން އޭނާއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ކިޔެވުމަށްޓަކައި ނޯޕޭލީވް
ސްކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ޕްރިންސިޕަލް މިކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ނެގިނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކޯސް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވަނީ ،އޭނާ ނޯޕޭލީވް ނަގާފައިވަނީ އެޑްވާންސް
ކަމަށާއި،

މިއީ

ޕްރިންސިޕަލް

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހެއް ހެދުމަށްނަމަވެސް ވިލާ ކޮލެޖުން ހިންގި އެކޯހުގެ

ޓެކްނީޝަންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބުނާ މޮޑިއުލްތައް އޭނާއަށް ކަމުނުދާތީ ކްލިކް ކޮލެޖުން ހިންގި ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހަކަށް
ނ ޯ
އ ާ
އޭނާ ބަދަލުވެފައިވާތީއާއި ،އެކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  2އަހަރުކަމަށްވެފައިޭ ،
ލވ ނަގާފައިވަނީ 1
ނޕ ޭ ީ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލަ.

އަހަރުދުވަހަށް ކަމަށްވުމުން ،އޭނާއަށް ފުރިހަމަ ކުރެވުނީ ކޯހުގެ  1އަހަރު ކަމަށްވުމުން ކަމަށާއި ،ކޯހުގެ
ކޯޑިނޭޓަރާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ބާކީއޮތް  1އަހަރު ،ފަހުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ނިންމައި ކޯސް
މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުތީ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޭނާ ކިޔެވުމަށް ނަގާފައިވަނީ ނޯޕޭލީލްއެއް
ކަމަށްވެފައި ،ނޯޕޭލީވްގައި ހުރި މުއްދަތުގައި އޭނާ ހުރީ ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ކަމަށްވުމާއި،
އެދުވަސްތަކަށް އޭނާއަށް މުސާރައެއް ނުވަތަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.

3

ގުޅިފަޅު

އިންވެސްޓްމަންޓް

ލިމިޓެޑް

ހިންގުމުގެ

އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް

ހުރި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑުގައި އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް ޕްރޮމޯޝަން

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ދީފައިވަނީ އޭނާ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތާ  01އެއްއަހަރާއި  07މަސް ދުވަސް ފަހުން ،އޭނާގެ
ކުންފުނީގެ ދެވަނަ އިސްވެރިޔާ އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް  2014ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،އޭނާ ކޮންޕެނީ
ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުފަހުން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ދީފައިވާ ސެކްރެޓަރީއަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީވެސް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި
ކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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

3

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަދި ،ދަޢުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ
މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އަދި އެމުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް
އެމުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތަކީ އެމުވައްޒަފާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި
ފަރާތަކަށް ބައެއްފަހަރުވާ ކަމަށާއި ،މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާނަމަ ،މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ
އެމުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް ބައެއް ފަހަރު
ނުވެދާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ،ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިތްނުތަނަވަސްކަން އުފެދި
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު ގެއްލި ކުންފުންޏަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން،
މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ މިކަހަލަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ ،އެފަދަ އާންމު އުޞޫލެއް
ހައްދަވައި ކުންފުނިތަކަށް އެންގެވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް
ބާރު އެޅުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
4

ގުޅިފަޅު

އިންވެސްޓްމަންޓް

ލިމިޓެޑް

ހިންގުމުގެ

އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް

ހުރި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑުގައި އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް ގުޅިފަޅު

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ކުންފުނީގެ ދެވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ  16ފެބުރުވަރީ  2014ގައި ކަމާއި ،އޭނާއަށް
އިސްވެރިޔާ

އަށް

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ

ލިބުނުތާ

މާގިނަ

ދުވަހެއް

ނުވަނީސް މާސްޓަރސް ޑީގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ވަޒީފާ ލިބުނުތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް

މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ކިޔެވުމުގެ ފީ ވީފަހުން  2015މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާއި ،އޭނާއާއެކު އިތުރު  03މުވައްޒަފަކަށް މަތީ ތަޢުލީމު
އެއްފަހަރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފީ ދައްކަމުން ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގުޅިފަޅު
ގެންދިޔައީ މަހުންމަހަށް ނުވަތަ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ވަކިންކަމަށް މަޢުލޫމާތު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑްއިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ  3މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖްތަކުން ކަމާއި ،އެ  3މުވައްޒަފުންގެވެސް ކޯސްފީ ދައްކާފައިވަނީ އެއްފަހަރާ
ކަމާއި ،ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެމީހުން ކިޔަވާ ކޮލެޖުން ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމާއި،
ކޮލެޖަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރު ޚަރަދެއް އެމީހުންނަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނެތަތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
5

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން

ހިންގަވާ ކެންޕެއިން އޮފީހުގެ ތަކެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހިންގަވާ ކެންޕެއިން އޮފީހުގެ ތަކެތި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާރާތުގެބަޔަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާރާތުގެބަޔަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ
މޯލްޑިވްސް

ރޯޑް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ

ވެހިކަލްތަކަކާއި

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މުވައްޒަފުން ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އޮގަސްޓް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ،ކުރިން އެ މަސައްކަތް
 2017ހިސާބުގައި އިޢުލާނު ކުރުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުރި ފަރާތާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން  21ޖުލައި  2017އަށް ހަމަވާތީ ،އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން
 02ފަރާތް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރު އިޢުލާނު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ،އަލުން ކުރާ އިޢުލާނާ
ކުރުމުން އެކަމަށް ހައެއްކަ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި މި ފަރާތްތަކުގެ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރެވެންދެން އެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
ތެރޭގައި ކުރިންވެސް ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓަމުން ދިޔަ ފަރާތްވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ އޭރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް އޭނާއާ 18000/-ރ.އަށް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުގެމަތިން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދީފައިވާ
ބައްދަލުވުމަކުން

ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް

ކޮންމެވެސް

ބަޔަކު

އޭ.ސީ.ސީ.އަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  04އޮގަސްޓް  2017އިން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓެން ނެތްވާހަކަ 03

ޝަކުވާކުރުމުން އޭ.ސީ.ސީ.އިން ކައުންސިލަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު އޮގަސްޓް  2017ގައި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭރު އެ މަސައްކަތް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުނުކޮށް މަޑުޖައްސާލައި އެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހޯދާފައިވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން  03މީހަކު ނަގައިގެން މީހަކަށް ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާކަމަށާއި ،އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ދުވާލަކަށް 300/-ރ .ދީގެން ކުރަމުން ގެންދާތީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  27000/-ރުފިޔާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ،މި އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ޚަރަދުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ
ކަމަށާއި ،ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް
ދޫކޮށްލުމުންނާއި އޭރު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ،
އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހެންދެން  04އޮގަސްޓް  2017އިން
ފެށިގެން ދުވަހު އުޖޫރައަށް  03މީހުން ހޯދައިގެން ވަގުތީގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި
އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ދުވަހަކަށް  300.00ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމައި
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން  03މީހުން ހަމަޖައްސާފައި އެވަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް
ބޭނުންޖެހިގެންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް) ގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތު ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
 2މެމްބަރަކަށް ބައިވެރިވުމަށް ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތު ކޮންފަރެންސް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު ދެފުރުޞަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެދަރިވަރަކު ފޮނުވަން ނިންމައި ފޮނުވާނެ
(ޑަބްލިޔު.އޭ.އެމް.ވައި) އިން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ދަރިވަރުން ނެގުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔުނިއަންގެ ރައީސާ ޙަވާލުކުރުމުން ،ޔުނިއަންގެ
އަދި ނައިބު ރައީސް ޔޫނިއަންގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އެނގުމަކާނުލައި ރައީސަށް ފެންނަ ދެދަރިވަރަކު އިޚުތިޔާރުކުރުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ދެނަމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،
މަޤާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައި މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މެލޭޝިޔާއަށް އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޔުނިއަންގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ނަން ކަމަށާއި ،އެ ދެނަން ހުށަހެޅުމުން
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ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިދަތުރަށް އައި.ޔޫ.އެމްގެ ބަޖެޓުން ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އެކަމާމެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުއުފެއްދީ އެ ދެދަރިވަރުންނަކީ ޔުނިއަންގެ އެންމެ އިސް ދެފަރާތް
ނަމުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަމަށްވެފައި ޔުނިއަން ހިންގުމުގައި އެންމެބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި ޔުނިއަންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި
ލީޑަރޝިޕް

ދައްކާފައިވާ

ދަރިވަރުން

މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ

ކަމަށްވުމާއި،

ފަރާތްތަކަކީ

މިކަހަލަ

ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެކްޓިވްކޮށް އުޅޭ ކުދިންނަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް މިދަޢުވަތު ދިން ފަރާތުން
ބުނެފައި އޮތުމުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ފެނިގެން ކަމަށާއި ،އެ ކޮންފަރެންސަށް ފޮނުވުމަށް
އެ ދެދަރިވަރުން އިޚުތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ޔުނިއަންގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ނުކޮށްކަން އެނގުނީ
ކޮންފަރެންސަށް މެލޭޝިޔާއަށް ފުރިފަހުން ކަމަށާއި ،މިފަދަ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަކި އުސޫލެއް
މިވަގުތު ހެދިފައި ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް
އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރަމުން

އެބަގެންދާކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީން

ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މި

މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސްކަވޭޓަރ އެމަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް
ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް  2015ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ
ނިންމައި އެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުނު ތަކެތި ޙަވާލުކުރިއިރު ހިޓާޗީ ( )EX-3

ނަންބަރު

J2/408/2015/1213

ސިޓީން

މާމެންދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި އެ އެކްސްކަވޭޓަރ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މާމެންދޫގައި ހުންނަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއާ

ބްރޭންޑުގެ ކުޑަ އެކްސްކަވޭޓަރެއް ޙަވާލުކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  21ޖޫން  2015ޙަވާލުކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު  VIM/GM/2015/013ސިޓީން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދިފައިވާތީއާއި އެސިޓީން އެނގޭގޮތުގައި އެ އެކްސްކަވޭޓަރަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ
އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި އެކްސްކަވޭޓަރ މާމެންދޫގައި ހުރި ކުންފުންޏެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ދޫކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލެއްކަމަށް ވާތީއާއި އެ އެކްސްކަވޭޓަރ ވަނީ  28ޖޫން
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ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން  2015ގައި އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި އެ އެކްސްކަވޭޓަރ އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެ ވެހިކަލް
 28ޖޫން  2015ގައި އެ އެކްސްކަވޭޓަރ އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ބާއްވާފައިވާ ބިމުން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ވެހިކަލް ނެގުމަށާއި ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ
އެކްސްކަވޭޓަރ ބާއްވާފައި އޮތް ބިމުން އެ އެކްސްކަވޭޓަރ ނުނަގާ އޮންނާތީ  14އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި  500/-ރ .ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް23 ،
ޖުލައި  2015ގައި ކައުސިލްގެ ޤަރާރަކުން އެކްސްކަވޭޓަރ އެބިމުން ނުނަގައި އޮންނަ ޖުލައި

2015

ގައި

އެކަން

އެ

ކުންފުންޏަށް

އަންގާފައިވާތީއާއި

ނަމަވެސް

2

އަހަރެއްހައި

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  500.00ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ނެގުމަށް ނިންމައި އެފަރާތަށް ދުވަސްވީއިރުވެސް އެ ވެހިކަލް އެތަނުން ނުނަގައި އޮތުމުން ،ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 15
އަންގާފައިވަނިކޮށް  03އޯގަސްޓް  2017ގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށްފަހު އެ ވެހިކަލް އެތަނުން ނަގައި ބިން ހުސްކުރުމަށް  04ޖުލައި 2017
ޙާޟިރުގައި ކުލި ނުދައްކައި އެއެކްސްކެވޭޓަރ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގައި އެކުންފުންޏަށް މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާތީއާއި އެގޮތަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް،
ބިމުކުލީގެ ފައިސާ ނުދައްކައި  03އޮގަސްޓު  2017ގައި އޭނާ އެ ވެހިކަލް އެތަނުން ނަގައިގެން
ގެންގޮސްފައިވާކަން

ލިޔުންތަކުން

އެނގޭތީއާއި

އެދުވަހު

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

ހުރީ

ޗުއްޓީގައިކަމަށްވާތީއާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރީ ނައިބުރައީސް (މީނާއަކީ
ވެހިކަލްއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ދައްތަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވޭ) ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ލިޔުމުން އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި
އޭނާ އެ ވެހިކަލް އެތަނުން ނަގައިގެން ގެންދިޔައިރު ނައިބުރައީސް އެތަނުގައި ހުރިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެ ވެހިކަލް ގެންދިޔައީ ނައިބުރައީސް ހުއްދަ ދީގެންކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އެ ވެހިކަލް ގެންދިޔަކަމަށް ބުނާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހު
(04

އޮގަސްޓު  )2017ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

އޮފީހަށް

ނުކުމެފައިވާތީއާއި

އަދި އެމައްސަލަ

ބަލައިދިނުމަށާއި ،އެ ވެހިކަލް އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން އެދި މާމެންދޫ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  06އޮގަސްޓު  2017ގައި މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އެކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވި ސިޓީން އަންގާފައިވަނީ އެ
ވެހިކަލަކީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މިލްކުގައިވާ ވެހިކަލަކަށް ނުވާތީ ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދެވެން
ނެތްކަމަށާއި ،އެކަމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ މަދަނީ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ،

8

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚުތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުންކަމަށްވާތީއާއި ވީމާ ،މިކަމުގައި މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާއިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި އެ ވެހިކަލް އެބިމުގައި ބާއްވާފައި އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ބިމުކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

ގއ.މާމެންދޫ މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ މިސްކިތް މަރާމާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  14ދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވުނީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެރި އޮޅުމަކުންކަމަށާއި
ތެރޭގައި

ނިންމުމަށް

ނިންމާފައިވަނީ
އެއްބަސްވުމުގެ

އެއްބަސްވެ

އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތު

އަމިއްލަ
މުއްދަތަށްވުރެ

އިތުރުކުރިކަން

ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރި
 23ދުވަސް

އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުމެއް

މަސައްކަތް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން  2523.85ރ( .ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ފަސް

ފަހުންކަމަށާއި ،ލާރި) ހިފެހެއްޓިފައި ވުމުން މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެފައިސާ ވަނީ ޖޫރިމަނާ
ނެތްކަމަށާއި ،ފައިސާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވިފައިކަމަށާއި މަދުވާ ( 180.15ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި)

އެ

ނަމަވެސް ،އެގްރިމަންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ  2,704.00އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށް އެކިފަރަހަރުމަތިން އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދޮ  24އޮކްޓޫބަރު 2017ގެ ކުރިން
ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓް ގެ އަގުން ކަނޑާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެފައިސާ ދެއްކުމަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި
އެފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިހުމާލުވި މުވައްޒަފު އަތުން އެ ފައިސާ ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރާނެކަމަށް ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި
މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
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( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
10

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕެންޝަން ލިބުމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕެންޝަން ލިބުމާ ގުޅިގެން ދިނުން
ގުޅިގެން

ދިނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ "ދިގުމުއްދަތުގެ

އެލަވަންސް" ޕެންޝަންލިބި ،ހުއްޓާލަންޖެހޭ "ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް" ހުއްޓާނުލާ 01 ،އޮކްޓޫބަރު  2003އިން  28ފެބްރުވަރީ

ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބެން ފެށުމަށްފަހުގައިވެސް މިނިސްޓްރީން އެފައިސާ ދެމުންދިޔަ  2006ގެ ނިޔަލަށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 45,172.00ރ( .ސާޅީސް ފަސްހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން  01އޮކްޓޫބަރު  2003އިން  28ފެބްރުވަރީ  2006ގެ ނިޔަލަށް ރުފިޔާ)  30އޮކްޓޫބަރު  2011ގެ ނިޔަލަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް އަނބުރާ ދައްކާ ނިންމާފައިވާކަމަށް
 45,172.00ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
މިފައިސާ އެ ޑިރެކްޓަރުގެ އަތުން އަނބުރާ އަތުލާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ގދ.ގައްދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރާއި ޑެޕިޔުޓީ ގދ.ގައްދޫ ބްރާންޗްގައި ބޭއްވުނު ތަރާވީހާ ގުޅިގެން އެ ބްރާންޗުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ
މެނޭޖަރ ގުޅިގެން  18ޖޫން 2017ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ގދ.ގައްދޫ ރައްޔިތެއްގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް  3ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު
ނަމުގައި ގައްދޫގައި ހިންގަމުންދާ ކެފޭއެއްގެ ނަމުގައި ކޯޓޭޝަނެއް ހަދައި އެފަރާތުގެ ހޯދުމަށް ފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށާއި އަދި މިމަސައްކަތް
ނަމުގައި ސޮއިކޮށްގެން މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޙަވާލުވި ކެފޭއިން ގދ.ގައްދޫ ބްރާންޗްގެ  22މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކާއި
އެކު  44މީހުންނަށް ތަރާވީހަށް ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ހިދުމަތް ދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން
އެނގޭތީއާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މި

މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލުގެ ސިކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކު ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާއެނބޫދޫ
ހޯދުމަށްޓަކައި  06އޮގަސްޓް  2017ގައި ކުރި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން އެކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  30( IUL)/380/C/2017/365ޖުލައި )2017

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތަށް 9450.00ރ( .ނުވަހާސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  06ފަރާތަކީވެސް ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު
ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ) ގެ އަގުހުށަހެޅި ފަރާތާ  15އޮގަސްޓް ހުށަހަޅާފައިވާ  06ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ބަޔަށް މާރކްސް ދީފައިވަނީ
2017ގައި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާރކްސްއެއް އެއްވެސް
އަގަކީ 9988.00ރ( .ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ރުފިޔާ) ކަމަށާއި ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެތެރޭގައި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  06މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް
ހުށަހެޅި

އެސްޓިމޭޓްގެ

އަގު

މި

މަސައްކަތް

ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ

ފަރާތަށްވުރެ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެއީ އެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް ކުރުވިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމަކަށް ނުވާތީ

ބޮޑުވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެއްވެސް މާރކްސްއެއް އެފަރާތަކަށްވެސް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ
ފަރާތަކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ މިމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމަށާއި މި މަސައްކަތް
އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށް  15އޮގަސްޓް  2017ގައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިމައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި،

އަދި

މި

މައްސަލާގައި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

2/2000

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަދި ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާއެނބޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

އެމަސައްކަތް

) 30( IUL)/380/C/2017/365ޖުލައި )2017

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު

ނަންބަރު

18/2014

(ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށްކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަޅާފައިވާ އެކޮމަޑޭޝަން ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ބްލޮކުގެ

ދޮރުފަތްތައް

ހަދަންވާނީ

ފެންވަރު

ރަނގަޅަށް

ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)254/254/2017/6އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރުފަތްތައް ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ ކަމަށާއި،
ގޮތަކަށް ކަމަށާއި އަދި އެކަން އޮޅުވާލުމަށް ދޮރުފަތްތަކުގައި ސްޓިކާ ތަތްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް "ތަނުގައި ހަރުކުރާ ބޮޑުދޮރުތައް ވާންވާނީ ދިވެހިންކިޔާ ރެއިންބޯ
ކަމަށާއި އަދި ބެޑްރޫމް ސެޓް ހަމަކޮށްފައިވަނީ އަގުހެޔޮކޮށް އެކި ތަންތަނުން އެކި ދޮރަށެވެ" މިގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ޢިމާރާތުގައި ހަރުކުރި ދޮރުފަތްތައް
ކުލައިގެ ފަރުނީޗަރުތައް ގަނެގެން ކަމަށާއި ،އެނދުތަކުގައިވެސް ހުރީ އެންމެ ފެންވަރު ގަނެފައިވާނީ މުނި ހޯމް ކެއަރއިން ކަމަށާއި އެ ވައްތަރުގެ ދޮރުފަތްތައް ކުރިން އެތެރެކުރީ ރެއިންބޯއިން
ދަށް ތުނި ގޮދަނޑިކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން މިޢިމާރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްވުމުން ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ރެއިންބޯ ދޮރުފަތުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެއީ ލަކުޑި ދޮރުފަތް
ޙަވާލުވެފައިވަނީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަމަށާއި އަދި ބެޑްރޫމް ސެޓާއި ގޮދަޑި ގަނެފައިވަނީ ރިލެކްސް ފަރުނީޗަރ ފިހާރައިން ކަމަށާއި ތަކެތި
ގަނެފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ފޯނަށް ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށްފަހު އެތަކެތި ގަތުމަށް އޯކޭ
ދިނުމުން ކަމަށާއި ،ބެޑުރޫމް ސެޓާއި ގޮދަޑި ގަތުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއް ،ވަކި ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ،ވަކި
ކޮލިޓީއެއްގެ ތަކެތި ގަތުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް އަދި އެގްރިމެންޓްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  03ޖުލައި  2017ގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އެކޮމޮޑޭޝަން

މަސައްކަތްތަކެއްވެސް

ބްލޮކުގެ

ފުރިހަމަވެފައިވާ

މަސައްކަތް
ކަމަށް

ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ޗެކްލިސްޓުގައި،

ފާހަގަކޮށް

ދެވިފައިވާ

މަޢުލޫމާތާ

ހުރިހާ
އެއްގޮތަށް

އެގްރިމަންޓުގައިވާ ތާރީޚްގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މި ކަމުގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި
މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި މޭޒު ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ
ގަތުމަށާއި( ،ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާ) ގުޅޭގޮތުން މާލޭގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް މާލެ ދިއުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް
މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެދިއުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅިގެން އެއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މާލެ ދިއުމަށް  28ޖަނަވަރީ  2016ގައި ބައްދަލުވުމެއް
 28ޖެނުއަރީ  2016ގައި ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ބާއްވައި އެގޮތުގެމަތިން ދަތުރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިު 11 ،ދ ަވ ުހގ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު
ނަމަވެސް ތަކެތި ގަތުމަށާއި ،މާލެ ދާގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ކައުންސިލުގެ ރައީސްއާއި ،އެލަވަންސާއި ހަނިމާދޫ-މާލެ ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު  31ޖަނަވަރީ  2016ގައި ކޮންމެ މީހަކާވެސް
ނައިބުރައީސްއާއި ،އ.އެކައުންޓް ޮ
އފިސަރ މާލެގޮސް މާލޭގައި ތިބުމަށާއި ،ކެއުމާއި ވަކިވަކިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ހުރުމުގެ ޚަރަދަށާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދަށާއި ދަތުރު އެލަވަންސްއަށް
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ރޭޓުތަކުން ކަމަށާއި ،އެއިދާރާއަށް
ތިން ބޭފުޅުން ވައިގެ މަގުން މާލެދިއުމަށާއި ،މާލޭގައި ތިބުމާއި ،ކެއުމަށް ޖުމްލަ  -ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ މަދުވެގެން  03ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އޭގެތެރެއިން އެންމެ އަގުހެޔޮ
30000/ރ .ގެންދެވި ކަމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ފަރާތުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި ،މި ދަތުރުގައި ގަތް ތަކެތީގައި ޚަރަދަށް ކަނޑައި
(ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ) ގެންދެވި ކަމަށާއި ،މީގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ދަތުރުތަކަށް މާލެ 37,512.86ރ( .ތިރީސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަ ލާރި) ބާކީ ހުންނަންވާނެކަމަށް
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދިއުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަނީ ކަނޑު މަގުން ކަމަށާއި ،މީގެ ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ .މި ދަތުރު ކުރިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ،ތަކެތި ގަތުމަށް ނެގި ފައިސާއިން
ކުރިން އެކަން ކުރަމުންގޮސްފައިވަނީވެސް އެގޮތަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ބާކީވެފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 37,523.86ރ( .ތިރީސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ
ތިން ބޭފުޅުން  01ފެބްރުއަރީ  2016ގައި މާލެ ދުރުވީ ވައިގެ މަގުން ކަމަށާއި ،ހަ ލާރި)  19އޭޕްރީލް  2016ގައި ބަލައިގަނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކަށް އަރުވާފައިވާކަން
އެސިސްޓަންޓް
ޗުއްޓީވެސް

އެކައުންޓް

ނަންގަވާފައި

އޮފިސަރ
ކަމަށާއި،

އެވަގުތު
އަދި

އޭނާ

ވަނީ

ޗުއްޓީއަށް

ޗުއްޓީގައި

މާލެ

އެޕްލައިކޮށް އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި ކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް
ދުރުވުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ

ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީނާވެސް މާލެ ދުރުވުމަށްޓަކައި ވައިގެ މަގުން މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

މީނާއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މާލޭގައި ހުރުމާއި ،ކެއުމަށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
މީނާއާލައިގެން ފައިސާ ގެންދެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ތިން ބޭފުޅުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ރަސްމީ ބޭނުމަށް މާލޭގައި ތިއްބަވާނެ ކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  01ފެބްރުއީ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 2016އިން  10ފެބްރުއަރީ  2016އަށް ކަމަށާއި ،އެހެން ކަމުން މި ދަތުރުގައި
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށާއި ،މި ތިން ބޭފުޅުން ވައިގެ މަގުން
ދަތުރުކުރުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނެގުމާއި މާލޭގައި ތިބުމަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާގެ
ޢަދަދެއް  28ޖެނުއަރީ  2016ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިނުވާއިރު
އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
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މިހާރު ތިލަފުށިން ފެންނަނީ ވެށި ފެހިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހައްދާފައިވާ ގަސްތަށް މިމައްސަލަ ،އީ.ޕީ.އޭ.ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކޯޕަރޭޝަންގެ ސްޓާފުން ކަނޑަމުންދާތަން ކަމަށާއި،އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމާހައުލު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
އިތުރަށް ހޫނު ގަދަވަމުންދާކަމަށާއި ،ހަމައެއާއެކު ތިލަފުށީގެ ބަޔަކު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ލޭންޑް އެކޯޕަރޭޝަންގެ ހުއްދަ ނެތި އެކްސްޓެންޑްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކަމަށާއި،އެގޮތުން ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނުން ޖަހާފައިވާ ފެންސް ހަލާކުކޮށް ،މޫދާވީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފަރާތަށް ގާތްގަނޑަކަށް  50ފޫޓް ފުޅާ 25 ،ފޫޓް ދިގު މިނުގެ ތަނެއް ހިއްކާފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
16

ޕޮލިސް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މައްސަލަ
އިން ކުރި ނަންބަރު  13( 171-HRD/IUL/2014/08މޭ  )2014އިޢުލާނާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ގުޅޭގޮތްވެފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް
ގުޅިގެން  02ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޓަރވިއު އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުތު ނުގެންގޮސް ނިންމީއެވެ.
ހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒުން
ހިނގާކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

17

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނު އަދި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ދެންނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން އެރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގަމުން ދާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ކަމަށާއި ،ގެސްޓްހައުސް ހިންގަމުންގެންދަނީ ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނުނަގައި ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
މައްސަލަ

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

18

 2015ވަނައަހަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި އޮޑިވަޅެއް މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ބޭނުންވެގެން ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ލުމުން އަކަފޫޓަކަށް /15ލާރީގެ ދެންނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
ރޭޓުން ރަށުގެ ހުޅަގު ފަރާތުން އޮޑިވަޅެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި  2015ގެ މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

މެދެއްހާ ހިސާބުން ފެށިގެން އަކަފޫޓަކަށް /20ލާރި ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ޝަކުވާ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫނަސް ރަށުގައި ދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށްޓަކައި އޮޑިވަޅު ނަގާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ފަރާތްތަކެއް ތިބި ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ޢަދަދަކަށް ކައުންސިލްގެ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އިދާރާއަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަކާ
ނުލާ އޮޑިވަޅުތައް ދޫކުރާތީ އެކަމާ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމުން ކައުންސިލުން
ބުނެފައިވަނީ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުންވެސް

ހުއްދައަށް

ނޭދި

އެހެން

ފަރާތްފަރާތުންވެސް އަމިއްލައަށް އޮޑިވަޅު ނަގައިގެން ކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުން
ކުރިނަމަ ފައިސާ ދައްކާކަން ނުޖެހުނީސް ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުގެ އޮޑިވަޅަށް ފައިސާ
ދައްކަން ޖެހެނީ ޤަވާޢިދުން އޮޑިވަޅަށް އެދި ސިޓީލުމުން އެ އޮޑިވަޅަކީ ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިވަޅަކަށްވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
19

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށް ދައްކަންޖެހޭ ވިސާފީއާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ދެންނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
ފައިސާ ނެގުމުގައި ހިސާބުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތުން ،އެބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖޭގައިން މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ފުރައިގެންދާ ތާރީޚުގެ ފަހަށްވެސް އެފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެއީ އެ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ބޭނުންކުރައްވާ ސިސްޓަމް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ކަމަށާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އަދި އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ދެއްވާފައިވާނަމަވެސް ،އޭގެ ފަހުން އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވީނަމަވެސް
އެކަން ޙައްލުވެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
20

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ 2011

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ

ނަގަމުންދާ މުސާރައަކީ އެއޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ދެވިފައިވާނަމަ އެކަމާމެދު އަޅަންޖޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި
ނަގަމުންދާ މުސާރައެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އޭނާގެ މުސާރަ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ފިނޭންސް
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މިނިސްޓްރީއަށް

ފޮނުވިއިރު

އެލް.ޖީ.އޭގެ

ބޯޑަށާއި،

ފިނޭންސް

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މިނިސްޓްރީއަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމެއް ނެތި
 5ވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯން އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އެލް.ޖީ.އޭގެ
 14ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެއޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި
ހަމަޖައްސަންވާނީ

އިނާޔަތް

ސިވިލްސަރވިސްގެ

އެއްގޮތަށްކަމަށް

އޮނިގަނޑާ

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ސީ.އީ.އޯއަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 35,500.00
(ތިރީސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި ،މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު

5,000.00

ފާސްކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ އޭރު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އޮނިގަނޑަކީ
އެއޮނިގަނޑުގައި

ސިވިލް
ހިމެނޭ

ކަމަށާއި،

އެސިޓީގައި

އެއޮތޯރިޓީ އިން

ސަރވިސްގެ

އޮނިގަނޑު

ކަމަށް

ސީ.އި.އޯގެ

މުސާރައާއި

އެލަވަންސަށް

ފޮނުވި

ބުނެފައިވީނަމަވެސް
ބަދަލުގެނެސް

ބޮޑުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
21

ވެށިފަހި މާލެ ސީ-ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ އެއް ޝަކުވާގައި

ބުނާ

ފަރާތަށް

ގދ.ގައްދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

އެއްވެސް

އިރެއްގައި

ގޯއްޗެއް

ފަރާތަކީ ސީ ކެޓަގަރީގެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުން ޕޮއިންޓް ދީފިކަމުގައިވާނަމަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން އެންގެން ނެތްކަމަށް ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި
ފްލެޓް

ލިބެންޖެހޭ

ފަރާތެއް

ނޫންކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ

އެފަރާތުގެ

ނަމުގައި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

ގދ.ގައްދޫގައި  100ފޫޓް  50ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮވެ ،އެގޯތީގައި ގެއެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އަޅާފައިވާތީކަމަށާއި ،މީގެ  07ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން އެފަރާތުގެ އާއިލާ ގޮވައިގެން ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
މާލެ ބަދަލުކުރުމާ ހަމައަށް އޭނާއާއި އޭނާގެ އާއިލާ އުޅުނީ އެގޯތީގައި ކަމަށާއި،
ކުރިން މާލޭގައި އުޅުނުނަމަވެސް ،ކައިވެނިކުރިފަހުން އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެފަރާތް

17

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ދިރިއުޅެފައިވަނީ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގދ.ގައްދޫގައިކަމަށާއި،

އޭރު

ވަޒީފާ

އަދާކުރީ

ގައްދޫ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އިންޖީނުގޭގައިކަމަށާއި ،މާލެއަށް ފަހުން ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރިތާ ވާނީ  08ވަރަކަށް
އަހަރުކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ އަދަދަކީވެސް  02ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް  400އަށްވުރެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ސީ-ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި
ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި ،އެފަރާތަކީ ސީ-ކެޓަގަރީގެ ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
22

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ

ރައްޔިތަކު

މަސްވެރިކަމަށް ދޯންޏެއް

ރަޖިސްޓްރީކޮށް،

އެދޯނި މިމައްސަލައާގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

މަސްވެރިކަން ކުރާކަމަށް ކޮންމެ މަހަކު މަސްރިޕޯޓް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
މުވައްޒަފަކު ލައްވާ ފުރުއްވުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރާ ތެޔޮ ސަބްސިޓީ ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ހޯދަމުންދާ

ކަމަށާއި،

ނަމަވެސް

އެދޯނި

ބޭނުންކުރަނީ

ކުއްޔަށް

ޕިކްނިކް ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ

ދިއުމަށާއި،ވެލިދަތުރު ކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
23

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ  13މިސްކިތެއްގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ މިކަމަކީ

2013ވަނަ

އަހަރުގައި

ހިނގާފައިވާ

ކަމަކަށްވާތީ

މި މައްސަލަ

އަކީ

މިހާރު

ބެލޭނެ

މަސައްކަތް  07ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްގެން މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި އަދި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ފެށުނީ  2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނުތަނާ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުކުރާކަން ފާހަގަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މާލެ ވިލިނގިލީ ބާމިސްކިތުގައި (މަސްޖިދުއްސަލާމް) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކުލައާއި ދަވާދުލާން ދިޔަ ފަރާތުން އެ މިސްކިތުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލާން ދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ފަރާތުން ،އެ މިސްކިތުގައި ކުލަ ވެއްޓިފައި ހުރި ތަންތަންކޮޅުގައި ކުޑަކުޑަކޮށް
ކުލަކޮޅެއް ކާއްތާލައި ހަމަ އެގޮތަށް ދަވާދުވެސް ތަންތަން ކޮޅުގައި ކާއްތާލައި
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ނިންމާލާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާރޒްގެ މިސްކިއްތަކާ ބެހޭ ބައިގެ އިސްކޮށް ހުންނަ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ އާއި
އަޙްމަދުފުޅުއާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

24

ފ.ދަރަނބޫދޫ
ސެޕްޓެންބަރު

ކައުންސިލްގެ
2014

ގައި،

އިދާރާގައިހުރި

ފައިސާގެ

އެއިދާރާގައިހުރި

ޢަދަދު

ފައިސާ

ބެލުމަށް

ގުނިއިރު،

20

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށް  20ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި،

ތިޖޫރީގައި އެއިދާރާގައިހުރި ފައިސާ ގުނިއިރު ،ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަންޖެހޭ

 100,186.00ރ( .އެއްލައްކަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ) އާއި ،ފައިސާ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ޢަދަދު (7,401.00ރ( .ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ)) އަށްވުރެ
ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަ ވަތްގަނޑުގައި 1,574.00ރ .މަދުވާ 5,827.00ރ( .ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތާވީސް) ރުފިޔާ ،އެކަމަށް ޒިންމާވާ މުވައްޒަފެއްގެ
(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަތުން އަނބުރާ ހޯދައި ޖަމާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުސްސިލްގައި
ނަމަވެސް ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ،އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 7,401.00ރ( .ހަތްހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ) ހުންނަން ޖެހޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެއިދާރާގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ޢަދަދަށްވުރެ ޖުމްލަ  5,827ރުފިޔާ
މަދުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

25

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ޑިރެކްޓަރގެ ކޮއްކޮގެ

ޅިޔަނުގެ

ނަމުގައި މިމައްސަލމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ހއ.އުތީމު ސްކޫލާއި އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ސްކޫލާއި ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
އަދި ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލަ

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

26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ އެޗް.އާރ ހެޑްގެ ޝަކުވާގައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީއާއި ދެންހުރި
މަގާމު އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއް ،އެމިނިސްޓްރީ އުވާލައި ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު
އާއި އެމިނިސްޓްރީ އެއްކުރުމާ ގުޅިގެން ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރގެ އެޗް.އާރ ގައި ނަންބަރު  ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހެލްތު އެންޑް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ޖެންޑަރގެ

ފޮރިން

ރެކްރޫޓްމަންޓް

ސެކްޝަނުގެ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ

މަޤާމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތިލީކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިންޓަރވިއުއިން މާކްސް ލިބުނީ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ވަރަށް ދަށުންކަމަށާއި ،ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އޭނާއާ ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ޒާތީ ނިންމީއެވެ.
ސުވާލުތަކެއްކަމަށާއި،

ހެލްތް

މިނިސްޓްރީގެ

މަޤާމުތަކަށް

އިޢުލާންކުރާއިރުވެސް

އެމަޤާމުތައް ދޭނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭކަމަށާއި،
ދެމިނިސްޓްރީ

އެއްކޮށްލުމުން،

އުވާލި

މިނިސްޓްރީގެ

މަޤާމުތަކުގައި

ތިބި

މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރގައި ހުރި މަޤާމުތަކަށް ފުރުސަތު ދެވެން
ޖެހޭނެކަމަށާއި ،ޝަރުތު ހަމަވާ ،އެއް ލެވެލްއެއްގެ ފަރާތްތައް ފުރުސަތު ނުދީ
ބާކީކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެފަރާތާ ވާދަކުރީ  2005ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ހެލްތު
ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ހުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓެއްވެސް
ހުރީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ދާއިރާއިންކަމަށާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ބޭނުންވާ މީހުން
ނެގުމަށް ޒާތީ ސުވާލުކުރާކަމަށާއި ،ހަފީޠާ ގާތުގައި މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ދިމާވެގެން
އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތަކުގައި ހިމެނޭ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަކީ  2005ވަނަ އަހަރު ހެލްތުގެ ފޮރިން ރެކްރޫޓްމަންޓް
ހިމެނޭ ސެކްޝަނުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމަށާއި ،އޭރު  2ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ
ރުފިޔާ

ބިދޭސީންގެ

އެތަނުގެ

ޖޫނިއަރ

ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި،

ޖޫރިމަނާގެ

މުވައްޒަފެއްގެ ބޮލުގައި

އަޅުވާފައި

އޭނާ

އެކަންތައް

އަތޮޅުވެރިކަމަށް

ދިޔައީކަމަށާއި ،އަދި  2011ވަނަ އަހަރު އޭނާ ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާ ޙަވާލުވިކަމަށާއި ،އެތަނުގެ ބަލިމީހުން ގޮވައިގެން
މާލެ އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް މާލޭގައި ތިބޭދުވަސްތަކަށް ރަށުންބޭރު އެލަވަންސް
ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނާތީ ،އޭނާ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މާލެ އައުމަށް
އެލަވަންސް ދޭން ފަށާފައިވާކަމަށާއި ،މި އެލަވަންސް އޭނާވެސް ނަގަންފެށިކަމަށާއި،
 2012ވަނަ އަހަރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓްގައި ތިބި އިސް ފަރާތްތަކުން މި
މަޢުލޫމާތު

ޙިއްސާކުރުމުން

އެކަން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނައިނަމަވެސް ،އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެކި ބޭނުމުގައި މާލެ އައިސް މަޑުކުރުމަށްފަހު
ނަގާ ފައިސާ ނެގުން ނުހުއްޓޭކަމަށާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގުރައިދޫ
މަރުކަޒުގެ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ

މަސައްކަތްކުރިއިރު

ހެލްތް

މަޤާމުގައި
މިނިސްޓްރީގެ

ހުރެ

ޖެންޑަރ

ދަށުން

ހިނގަމުން

މިނިސްޓްރީގައި
ދިޔަ "ހެލްތް

ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ކޮންމެ މަހަކު ( 5000ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ނަގައިގެން ،ރަސްމީ ގަޑީގައި އެ
ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ގޮސް ގިނަ
ވަގުތު ހޭދަކުރާކަމަށާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީ
ގަޑީގެ ގިނަ ވަޤުތު ނަސަންދުރާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން
ފިޔަވަޅެއް
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ނާޅާކަމަށާއި ،ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގައި

ޕާޓީއަކަށް

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބޭނުންކޮށްގެން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކެމްޕޭންކޮށްދިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ކުރިއެރުން

ހޯދައިދިނުމަށް

އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ސެކްޝަންތަކަށް ގިނަ
އަދަދެއްގެ މަތީ މަޤާމު އުފެއްދުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
ކެމްޕޭން ކުރި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން ކަޓުވާލީކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
27

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ "މަރަދޫ ބޯޑަދަނޑު" ގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ،ދަޢުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ
އެއްމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި

ނިންމާގޮތަށް

ކުންފުންޏަކާ

ޙަވާލުކުރިތާ މިހާރު ތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

މަހެއްހައިދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
އެކުންފުނިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެކުންފުނިން ތަކެތިނަގަން ބެލިތަނުގައި ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ތަކެތި ލިބެންނެތް ކަމަށް ބުނެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ތަކެތި ލިބެންނެތްކަމަށް ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ބުނެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވާތީއާއި ،މިހާރު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުވެސް ފާއިތުވިފަހުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 2މަސްވެގެންދާއިރުވެސް އެ ކުންފުނީގެ އަތުން މަސައްކަތް އަދިވެސް ވަކިނުކޮށް
އޮތްއޮތުމަކީ ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
28

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03މަގާމަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
 01( A/2013/08-237އެޕްރީލް )2013
A/2013/09

( 01އެޕްރީލް )2013

އިއުލާނާއި

ނަންބަރު

 237-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

އިއުލާނާއި ( 13/2008 01( 237-A/2013/10އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ

އެޕްރީލް  )2013އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އެއްގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮށް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
އިއުލާންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ،އަލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ

22

ސ.ނ
29

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގއ.މާނަގަލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މި މައްސަލައަކީ ކޮޕީ ސިޓީއަކަށްވެފައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ކޮމިއުނިކޭޝަންއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

30

ބ.އަތޮޅު ބައެއް ކައުންސިލަރުން އުޖޫރަ ދިނުމެއްނެތި އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭކަމަށާއި ބައެއް މިމައްސަލައަކީ
ފަހަރު އަނބިދަރިންނާއި ،ރައްޓެހިންވެސް ބައިތިއްބާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކުރިން

ކޮމިޝަނުން

ބެލި

މައްސަލައިގެ

ތެރެއިން

ބަލައި

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
31

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އެކޯޓުގެ ސައިކަލް އަމިއްލަ މިމައްސަލައަކީ
ބޭނުންތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކުރިން

ކޮމިޝަނުން

ބެލި

މައްސަލައެއްގެ

ތެރެއިން

ބަލައި

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
32

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ޝިފްޓް ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ މިމައްސަލައަކީ މީގެ  4އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްވާތީއާއި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރާ ޕޮލިހުންގެ އަމިއްލަ ސައިކަލް ބޭނުންކުރާނަމަ ،އަޅައިދޭ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ޕެޓްރޯލް އޭނާގެ އަމިއްލަ ސައިކަލަށް އަޅާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

23

ސ.ނ
33

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މާލޭ ގެއެއްގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ،އެމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،

މިމައްސަލަ ،ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު

ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސްގެ ހެލްޕްލައިނަށް ގުޅާފައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
އެމައްސަލައާމެދު އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅާނުލާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

34

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް މިމައްސަލަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި
އެޑިއުކޭޝަންއިން ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ނުފޫޒު ގަދަ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ބޮޑުމީހަކާ މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ޖާގަ ނުލިބޭ ކަމަށާއި ،އެކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

އެއަރޕޯޓްސް

ކޮމްޕެނީގެ

ސީނިއަރ

މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭނުމެއްނުހިފި މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި އެ ފަރާތާ ގުޅޭނެ

ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާގޮތަށް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ގޮތެއް ނެތުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ބޭރަށް

ދަތުރުކުރަމުންދާ

ކަމަށާއި،

ބިޑަކަށް

ނުލައި އެކްސްރޭ

މެޝިންތަކެއް ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ހަރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑަކަށްނުލައި ކަމަށާއި ،އަދި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ވެހިކަލްތައް ގަނެފައިވަނީ ބިޑަށް ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

24

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސ.ނ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ތުހުމަތުގައި ގެންގޮސްފައިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ހޯދުމަށް  14ޖުލައި  2014ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އިން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،އެއްވެސް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ސަބަބެއް ނާންގައި އެބީލަންތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް  06ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނޮވެންބަރު  2014ގައި އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ކުރިން މިކަމަށް ހުޅުވާލި
ފުރުސަތުގައި މިހާރު ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ މިކަމަކީ
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ހުޅުވާލެވި

ކުރިޔަށްދިޔަ

ބީލަމެއް

ބާޠިލްކޮށް

އަލުން

ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
37

ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށް މިމައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި
ބުނާ މައްސަލަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިި ،މ ަމއ ަ
ސ ަލ
ނިންމީއެވެ.

38

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ފައިސާތަކަށް މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ވާނުވާނޭނގި ގެއްލެމުންދާ ކަމަށާއި" ،ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަނަލް ނީޑްސް" ކުދިންގެ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ނަމުގައި އެކިފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން އަމިއްލަ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

25
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެސްކޫލުގެ ފައިނޭންސް ބައިގަވެސް ހުރީ މުޅިން އޮޅުވާލުންތައް ކަމަށް ބުނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ

މައްސަލަ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
39

މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނާއި ކުންފުންޏަކާއި ދެމެދު ހެލްތު ސަރވިސް މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނާއި ޝަކުވާގައި
ކޯޕަރޭޝަންގެ

ވެހިކަލްތައް

1

އަހަރު

ދުވަހަށް

މަރާމާތުކުރުމަށް ވެފައިވާ ބުނާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެހިކަލްތައް  1އަހަރު ދުވަހަށް މަރާމާތުކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރާކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އަދި މި
މުއްދަތުގައި

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންނުކޮށް އެހެން ފަރާތެއް ލައްވައި ވެހިކަލްތައް މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

މަރާމާތުކުރުވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން  37ދުވަހަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވެފައިވަނިކޮށް އެގްރީމެންޓް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

40

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގައި މާޗް  2013ގައި ،މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ
އޭ.ސީ .އެއް ހަރުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތަކީ -/25,000ރ (ފަންސަވީސްހާސް އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުވީ އެއްވެސް މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރުވާފައިވަނީ،އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

26
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާރިޗް 2016ގައި ބަކަރިކޮށްޓެއް ހިންގައި ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަކަރިކޮށި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނޭކުރެންދޫ
ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

(IUL)268/268/2016/17

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ
ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ ކަމަށްވާތީއާއި އިވެލުއޭޝަންގައި މާކުސް ދީފައިވަނީ މާކުސްދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް 31
މާރިޗް  2016ގައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެގްރިމެންޓުގައި އޭނާ
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މާލޭގައި ހުރެގެން ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން ،އެދުވަސްވަރު ރަށަށް ދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން
އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީއެއް

ފޮނުވުމުން

މަސައްކަތް

ޙަވާލުވި

ގޮތުގައި

ފަރާތުގެ

އެގްރިމެންޓުގައި

ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެގްރިމެންޓްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވީކަމަށް އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާތީއާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައި

ނުވާތީއާއި

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

ކަމެއް

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
42

ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމޓެޑްގެ ދުވަސްވަރު ،އެތަނަށް ހޯދާފައިވާކަން ޔަގީންނުކުރެވޭ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ޚިދުމަތްތަކަށް

02

މިލިއަނެއްހާ

ރުފިޔާގެ

ބިލްތަކެއް ހުށަހަޅާފައި

ހުއްޓައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެބިލްތަކަކީ އެތަނަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކެއްކަން ޔަޤީން ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
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ކުރުމެއްނެތި މިހާރު އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ލިމިޓެޑުގެ ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
43

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެމަސައްކަތް ކުރާ އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަން
ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ލައިސަންސް ތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެކުލެވޭގޮތަށް ލައިސަންސް ތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މައްސަލަ

އިން ބަލާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮތް ހުސްތަނެއް ކޮނެގެން އެތަނުން މިމައްސަލަ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި
ނަގާފައިވާ ވެލި އެ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއާއި އެ ކޯޓް އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ހިންގުމާ މިވަގުތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ގުޅިގެން ( 1,000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ޕިކަޕެއްގެ ރޭޓުން ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ކެމްޕަހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގއ.ވިލިގިލީ ކެމްޕަހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2ވަނަ ފަހަރު ކުރި ނަންބަރު  (IUL)213-ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)213-PR/1/2017/69
 27( PR/1/2017/69އޮގަސްޓު  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

28

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ،ހުރިހާ ފަރާތަށް  20ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް މީގެކުރިންވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަން މި އިޢުލާނުން އެނގޭތީއާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން އަދި ހަދާފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން
މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޭބަލްގެ 2ވަނަ ނަންބަރު  4.2އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބީލަން އިވެލުއޭޓް
ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ޕޮލިޓެކްނިކުން ވަކިފަރާތަކަށް މަލީ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި މިންގަނޑުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް  20މާކުސް
މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި އަދި "މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ" މިގޮތަށް
މުއްދަތުގެ ބައިގެ ތަފްޞީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި ބީލަމަކީ  1އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،
މިއީ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބީލަމެއްކަން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން މި ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާކުސްއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއް ކުންފުނިން މި މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  2ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅަން
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން،
މަސައްކަތް ފެށޭނެ މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުވުމާގުޅޭގޮތުން
މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

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

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމަތު ކަރުދާހުގެ ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުގެ މުއްދަތުގެ ބައިގެ ތަފްޞީލްގައި "މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ"
މިގޮތަށް އޮވެފައި ،މި ބީލަމަކީ 1

އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްކަމަށް ވުމުން ،މި ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް
މާކުސްއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭތީ މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާކުހެއް ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ޓެކްނިކްއަށް
އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
46

ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާތަނާޖެހެންދެން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ،ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޕްރީސްކޫލް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރަން  2017ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާރިޗް ހިސާބުގައި ކުރި ކުރުމަށް

ޝަކުވާގައި

ބުނާ

ކުންފުންޏާއި

ބ.އޭދަފުށީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

ދެމެދު

ވެފައިވާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އާއްމުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާނުލާކަން
ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ދިއުމުން އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާތަނާ ޖެހެންދެން ހިންގަމުން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަލުން އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ގެންދިޔަ ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާއްމުކޮށް އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ގަވާއިދާ
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން ފަރާތަކާއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން މޭ އެއްގޮތަށް

ކުރިޔަށް

ގެންދިޔުމަށް

ބ.އޭދަފުށީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

ދެންނެވުމަށާއި،

މަހުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،އެކަމާ
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އެއިޢުލާނު ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި
ގެޒެޓުންވެސް އިޢްލާނު ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި،
ރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔާއިން

އެޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުންދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

ޚަރަދުކޮށްގެންކަމަށްވާއިރު

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

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

30

އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
47

ފުލުހުންގެ އެސް.އޯގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާކަމަށާއި ،މިމައްސަލަ ،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އޭނާއަކީ ފުލުހުންގެ ޓޯކީއެއް ގެއްލުވާލައިގެން އިދާރީ އަދަބެއް ދެވުނު ފަހުން 2
މަސްވެސް ނުވާ މީހެއް ކަމަށާއި ،ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ދެވޭނީ އަދަބު
ކަނޑައެޅޭތާ  1އަހަރު ފަހުން ކަމަށާއި ،އޭނާ އަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއެކު
އަބަދު ކޮފީއަށް ގޮސްއުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސަދަން

ހެލްތު

ސަރވިސް

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ހިތަދޫ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް  16ޖޫން  2011ގައި މަޤާމް އުވާލެވުނުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ،އެހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން މަގާމުތައް
އިޢުލާންކޮށް ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ އުވާލުމާ ގުޅިގެންކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި
ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ،އުމުރު ދުވަހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ބަލައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

އަދި ،ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން
މަގާމުތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރި
މުއްދަތަށް ބަލައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ،އެފައިސާ
ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެހޮސްޕިޓަލުގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދީވާނަމަ ،އެފައިސާ އެފަރާތްތަކާ
ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ދަންނަވަން ނިންމީއެވެ.
49

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެކައުންޓަންޓުގެ މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަކި ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު

(IUL) 30-

 G/1/2013/98(05ޑިސެންބަރު  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް
އިންޓަވިއުއަށް ކިޔުމަށްފަހު،

ފަހުން

ފޯނުން

ގުޅާފައި

އިންޓަވިއު

ކެންސަލް

ކޮށްފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެންގިފަހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް
އެފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުނުކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން
ކުރި ނަންބަރު  IUL) 30-G/1/2013/107) (30ޑިސެމްބަރ  )2013އިޢުލާން
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިއިއުލާނުގައި ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރީ ނުވަތަ
އިންޓަވިއު ކެންސަލްކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި
އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ،މި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  05ޖެނުއަރީ
 2014ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00އާ ހަމައަށް ކަމަށްވެފައި ،ޖެނުއަރީ  1އިން ފެށިގެން
 4އަށް ސަރުކާރު ބަންދުވާތީ ،މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައި އެވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން
ބޭނުންވާ ވަކިފަރާތަކަށް މި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
50

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރަކު ނަގާފައިވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރަކު ނަގާފައިވާ ތެލަށްވާ 19
ތެލަށްވާ  19މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި،އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލާއާއިބެހޭ ލިޔުންތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ އެސް.ޓީ.އޯ އިން މޯލްޑިވްސް
ވެރިކަމުގައި އެމައްސަލާގައި އެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ،އެސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުން ،އެހާދިސާއާއިބެހޭ
ކުރިނަމަވެސް ،ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ އެސް.ޓީ.އޯ އިން އަނބުރާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުގެ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނަގާފައިވާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކަމަށާއި،

މަސައްކަތެއްނުކޮށް

އެފައިސާ

މެމްބަރަށް

ހޯދުމަށް

ނާޖާއިޒްގެ

އެސް.ޓީ.އޯ

ގޮތުގައި

ފައިދާ

އިން

އެއްވެސް މައްޗަށް ބެލިބެލުމުން ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތުމުން ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން

ހޯދައިދެމުންދާކަން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް މައްސަލަ ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އަދި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ހުރި އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައްވެސް މިހާރު މިމައްސަލައަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ކުރިޔަށްދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ގެއްލިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
51

ގދ.ތިނަދޫގައި
އިޢުލާނެއްނުކޮށް،

އިމާރާތްކުރަމުންދާ
އެފަދަ

25

އިޢުލާނެއްކުރިކަމަށް

ރޯހައުސް
ދެއްކުމުގެ

ދޫކުރުމަށް

އެއްވެސް މިޝަކުވާގައި ،ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ  25ރޯހައުސްއިން ވަކި މީހަކަށް ރޯހައުސްދީގެން

ގޮތުން

ގދ.ތިނަދޫ ޝަކުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި  25ރޯހައުސްގެ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އިޢުލާނެއް ފައިލްކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު ،ރޯހައުސްއަށް އެކި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މި
ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ހަދައި ،އެއިދާރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ކައުންސިލަރުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންތަކެއްގެ ނަންތައް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އަދި ،މިކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށްވެސް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

52

 2015ވަނަ އަހަރު ލ.ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިހާރު ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މައްސަލަ
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރަށުގެ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަނީ ކުނި ނުކަހައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލާރިކޮޅު ނަގައި
އެރަށުގެ އެ ޕާޓީގެ ގޮފީގެ ބަޖެޓް މުއްސަނދި ކުރާ ތަން ކަމަށާއި ،މިހާތަނަށް
އައިއިރު ކުނިކެހުމުގެ ނަމުގައި އެ ޕާޓީގެ ފަސް ކައުންސިލަރުން ހައެއްކަ މީހުން
ގޮވައިގެން ސީދާ ކައުންސިލަރުންވެސް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން އެންމެ ފަހަރަކު
ނޫނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެފަހަރުވެސް

33

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އެމީހުން އެރަށުގެ މޫނުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކުން ވެއްޓިފައިވާ ހިކިފަންތައް
އެއްތާކަށް

އެއްކޮށް އެތަކެތި

އަންދާލުން

ފިޔަވައި

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

ނުކުރާކަމަށާއި ،މިއަހަރުގެ ކުރީ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރު ފަންތައް
އަންދާލުމަށްފަހު އަހަރުގެ ފަހު ހަމަހަށް މިހާރު ފަންތައް ނަގައި އަންދަމުން
އެބަގެންދާކަމަށާއި ،އެތަންތާނގައި ފަޅާފައިވާ ވިނަގަސްތައް ހުރިގޮތަށް ހުރީކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ
53

މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު މިނިވަން
އެހެން ޢިނާޔަތްތައް ނަގާކަމަށް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކައާގުޅޭ މައްސަލަ

54

މުއައްސަސާތަކަށް ދޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،ސުވާލު އުފެދޭ މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި އަދި މިމައްސަލާގައި މައްސަލަ
ގޮތަށް ،މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދެވޭ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމުން
ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން ނެތަތީ މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.

55

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑުގެ ގުދަނެއް އިއުލާންނުކޮށް ވަކިފަރާތަކަށް މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް
ކުއްޔަށް ދީގެން އެފަރާތުން އެތަން  2ބުރިއަށް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

56

 2009ވަނަ އަހަރު ދ.ހުޅުދެލި ސުކޫލަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަރޯކޭ މިޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ގެނެވިފައިވާތީ މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ސެޓެއް އެސުކޫލުގައި މިހާރު ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

57

34

ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޑިއުޓީގެ  30%ގެ ޢިނާޔަތް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ އެމުދާ ރީޖަނަލް ޕޯޓަކަށް ބާލާނަމަ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސްއިން މިބުނެވުނު  30%ގެ ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް
ޕްރޮސެސްކުރި  9ވެހިކަލަކީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޕޯޓަށް ބޭލުމަށް ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަން

ފުރިހަމަކޮށްފައި

އެޕޯޓަށް

ނުބާލައި

ކ.ތިލަފުށްޓަށް

ބޭލުމަށް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސްގެ މެމޯއަކުން ތިލަފުށީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުމުން
ތިލަފުށްޓަށް ބާލާފައިވާ  9ވެހިކަލް ކަމަށާއި ،މިމުދާ ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށް ތިލަފުށީ ކަސްޓަމްސްއިން ހަވާލުކުރި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާއި މުދާ ބޭލި
ބޯޓު ކައިރީގައި ތިބި އެހެން އޮފިސަރުން ތިލަފުށީ ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންހެޑް
ގާތުގައި ބުނިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވި މެމޯއަށް
ތިލަފުށީ ކަސްޓަމްސްގ މެމޯއިން އޭނާ ޖަވާބު ދިނުމުން (ޖަވާބުދީފައިވަނީ ޑިއުޓީގެ
ގޮތުގައި އިތުރަށް ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ ނެގުމަށް) ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ކަސްޓަމްސް ،އޭނާއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި އެގޮތަށް ޖަވާބު ނުދެވޭނެޔޭ ވިދާޅުވެ އޭނާގެ
ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވޭގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހު
ހަމަ އެދުވަހު ( 21ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހު)  22ޖުލައި  2015އިން ފެށިގެން
 31ޖުލައި  2015ގެ ނިޔަލަށް އޭނާއަށް އޮފީހަށް ނުނުކުމެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން  02އޮގަސްޓް  2015އިން ފެށިގެން
މީގެ  12އަހަރުކުރިން އޭނާ ހުރި މަގާމަށް މަގާމު ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
58

ސްޓެލްކޯގެ އއ.ހިމަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރުކަމުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯގެ އއ.ހިމަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރި ނަންބަރު I-
އިޢުލާންކުރުމުން ،އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިތިބި މީހުން އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައި  2014/03 (15ޖަނަވަރީ  )2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ތިއްބައި ،އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ހޮވާފައިވަނީ ،އޭނާއަކީ ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަދި އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ

35

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ލިބިފައިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި،
އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  02މިޝަކުވާ

ބަޔާންކޮށް،

ކަން

ހިނގާފައިވާ

ގޮތެއް

ބެލުމަށްފަހު ،ފިޔަވަޅު

އަޅަންޖެހޭފަދަ

ކަމެއް

ޓީޗަރުންނަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މުސާރަދެމުންދާ ކަމަށާއި ،އެދެޓީޗަރުންނަކީ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދަންނަވައި މައްސަލަ
( TSO3ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3ގެ ފެންވަރުގެ ދެޓީޗަރުން ނިންމީއެވެ.
ކަމުގައިވީނަމަވެސް

( TSO4ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )4ގެ

ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
2014

ވަނަ އަހަރު އެދެމީހުނަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 24000.00

(ސައްވިސްހާސް) ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެދެޓީޗަރުންނަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއްވެސް ނެތް ދެމީހުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
60

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެހެންދި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި" ލޯންޗުގައި  27އޮކްޓޫބަރު  2016ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ
ލޯންޗުގައި  27އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ކުރި ރަސްމީ ދަތުރަކީ ،އައިހެވަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް ކަޕް  2016ގެ ނަމުގައި އިހަވަންދޫގައި ކުޅެމުންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ
ދަތުރުގައި ހއ.ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނަހަމަގޮތުގައި ލޯންޗު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށަށް ދަތުރެއް ކުރިކަމަށް މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދިން ދަޢުވަތަކަށް ކޮށްފައިވާ
ބުނާ މައްސަލަ

36

ދަތުރެއް ކަމަށާއި ،އެ ދަތުރުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ހއ.އަތޮޅު

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ކަމަށާއި ،އެ ދަތުރުގައި އިހަވަންދޫއަށް ދިޔުމަށްފަހު
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ރަސްމީ ދަތުރެއް ހޯރަފުށްޓަށް ކުރި ކަމަށާއި ،އެ ދަތުރުގެ
ބޭނުމަކީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުން ކަމަށް
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އަދި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި" ލޯންޗުގައި  27އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ،ހއ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ހޯރަފުށްޓަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވަނީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްކަން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ނައިބުރައީސްގެ އެ
ދަތުރުގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަން
ހޯރަފުށީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

އެދުވަސްތަކުގެ

ޔައުމިއްޔާއިންނާއި

ހޯރަފުށީ

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ރަސްމީ
ދަތުރެއް ކުރާނަމަ ،ލިޔެކިޔުމުން އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
61

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ  05ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލަ
ކުރި

37

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން،

އެހޮސްޕިޓަލަށް

ތަރުޖަމާނަކާއި ،ސްޓޮކްކީޕާރއަކާއި ،ރައްދުވާ އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލާފައިވާތީ މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިބެން

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރަކާއި ،އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ނެތަތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ތަޢުލީމީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް،

އެއްވެސް

ގާބިލްކަމެއް ނެތް ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ،އަޚްލާގީ ގޮތުން ދަށް ފަރާތްތަކަށް
ވަޒީފާދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
62

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނާއި ޕޮލިސީ މިމައްސައަކީ
ޕްލޭނިންގ

ރިސަރޗް

ސެކްޝަންގެ

ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

މިކޮމިޝަނަށް

ކޮޕީކޮށް

ސަރުކާރުގެ

އެހެން

އިދާރާއަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

މަގާމަށް މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް އެވަޒީފާ ދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
63

ރ.އުނގޫފާރު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހަމަވާތީ ،އެފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ،މުއްދަތު އިތުރު ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ކޮށްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްއުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

64

 1991ނުވަތަ  1192އަދި  2012ހިސާބުގައި ރ.ރަސްގެތީމު ގޯއްޗެއްގެ މިންތަކަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ބަދަލުގެނެސް ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައި ވާކަމަށާއި ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ނޭނގި ،ރަށު އޮފީހުން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ޝަރުޢީ އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

38

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
65

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް "ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް "ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  19އޯގަސްޓް  2015ގައި ލިޔެ  20އޯގަސްޓް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  A/2015/66-198އިޢުލާނުގައި އެމަގާމަށް ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ
 2015ގައި ގެޒެޓުގައި
އިޢުލާނަކީ

ވަކިފަރާތަކަށް

ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ
އެ

މަޤާމު

ނަންބަރު A/2015/66-198 :އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި

ދޭންވެގެން

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް ވަޒީފާތަކަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ،ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ލިބޭނެގޮތަށް އިޢުލާންތައް ކުރުމަށް

ވަރަށްބޮޑަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ ގެޒެޓުގައި މި އިޢުލާން  20އޯގަސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 2015ގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާއިރު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 23
އޯގަސްޓް  2015ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ކަމަށް ވުމުން މިއީ އެކަށީގެންވާ
ވަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށް ވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
66

ހއ.އިހަވަންދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް

ބޭނުންވާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިމައްސަލަ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ފޮނުވާފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި  15މާރިޗު  2015ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ތިބިނަމަވެސް،
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ވަނީ މިކަމުގެ ތެރެއަށް
ނުފޫޒު ފޯރުވައި ،ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން
ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކަށް ސިޓީ
ފޮނުވާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގއ.ދެއްވަދޫ ކޯޓަށް  2ވޮޗަރުން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނުގެ މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވީ  6ޑިސެމްބަރ  2010އަށް ހަމަވީއިރު ،އޭރު އެވަޒީފާއަށް އެދި 4
ފަރާތަކުން ސިޓީލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކޯޓުން ފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް މަދުކަމަށްފެންނާތީ ،ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރި
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އަނެއްކާވެސް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާނީ  20ޑިސެމްބަރ  2010ވާ ހޯމަދުވަހަށް ކަމަށް ކަމަށާއި،
ގއ.ދެއްވަދޫކޯޓުން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  4ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި
ވަނިކޮށް އެއީ މަދު ޢަދަދެއްކަމަށް ބުނެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައި އެވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް
އިބްރާހީމް މުނީރު ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާދޭން ބޭނުންވާތީ އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު
ދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

68

މީގެ

ގާތްގަނޑަކަށް

ގއ.ގެމަނަފުއްޓަށް

10

ވަރަކަށް

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

އަހަރު

ކުރިން

އެރަށުގައި

ގއ.ދިޔަދޫ

ޢިމާރާތްކުރި

މީހުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އޭނާގެ ފޯމު

ހައުސިންގ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބާޠިލްކޮށް ގުރުއަތު ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު ހައުސިންގ

ޔުނިޓުތައް ދިޔަދޫ މީހުންނަށް ދީފައި ބާކީހުރި  04ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އޭނާ ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން މީހަކު ބައިވެރިނުކޮށް އެކަން
ފަރާތްތަކަށް އޮގަސްޓް  2016ހާތާނގައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި  10އޮކްޓޫބަރު ނިންމި ނިންމުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ 4
 2016ގައި ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ހައުސިންގ ހައުސިންގ ޔުނިޓާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ އެންމެހައި ނިންމުންތަކާއި ކުރެވުނު އެންމެހައި
ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކަށް ގއ.ކޮނޑޭއިން ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީގެ

ރެކޯޑުތަކުން

ފުރިހަމަނުވާކަމަށް

ބަލައި

ފެންނަން
އޭނާގެ

ފޯމު

އޮތްކަމަށް

ބުނެ

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ

އޭނާގެ
ކަމަށާއި،

ޝަރުޠު  P9C/2017/15ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާތީ މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް

ގެމަނަފުށީގައި އެޅި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކަށް އޭނާ އެދުމުން އޭނާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން
ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން އޭނާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ގއ.ދިޔަދޫ މީހުން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނިންމައި އެމީހަކު ބޭނުންވާ ރަށަކަށް ބަދަލުވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އޭނާ
އެދިފައިވާނީ ގއ.ކޮނޑޭއަށް ބަދަލުވުމަށް ކަމަށްވާތީ މީގެ  06އަހަރުވަރު ކުރިން
ކޮނޑޭއިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދީ އެގޯތީގައި ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ
ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ގޯތި އޭނާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެސް ކުރެވިފައި
ނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ގޯތީގައި އިމާރާތެއް ކުރެވިފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށާއި،
އޭރުއްސުރެ ފެށިގެން އޭނާ އުޅެމުންގެންދަނީ ގއ.ގެމަނަފުށީގައި ގޭގެ ކުއްޔަށް
ހިފައިގެން ކަމަށާއި ،ދިޔަދޫގައި ހުރި އޭނާގެ ގޭގެ ބަދަލުގައި ގެއެއް އެޅުމަށް
ގއ.ކޮނޑޭއިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވުނުނަމަވެސް  11އޮކްޓޫބަރު  2011ގައި
ކޮނޑޭއިން

ގޯތި ދޫކުރިއިރު

އެގޯތި

ވަނީ

ކޮނޑޭ

މީހަކު

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

ދޫކޮށްފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  10އޮކްޓޫބަރު
 2016ގައި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި ،ގެމަނަފުށީގެ
ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މީގެ 03
އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ލިބި އެގޯތި ''މީހަކަށް ދީ ނުވަތަ
ވިއްކާ ހަދާފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެ'' ކަމަށް އެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާންޖެހޭ
އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
69

ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އައު އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލަކަށް
ނުލިބޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ނަންބަރު  39 ،34 ،31ކެފޭ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ
ހުރި ކަޑަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވެގެން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިޑަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމާއި ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުން މިފަދަ ބިންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހުޅުވާލުމާއެކު އެކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަދަ ބިންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ފަރާތަކުން އޭ.ސީ.ސީ .އަށް ހުށަހަޅުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ .އިން އެކުލަވާލެވުނު "ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު  ،1ހެދިގޮނޑު ސަރަހައްދު  ،2ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު
ބެލިކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފަހަރު އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިޢުލާން ސަރަހައްދު ގައި ހިމެނޭ ބިންތައް ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައިހޮޓާފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން
ބާޠިލުކުރަންވެސް އޭ.ސީ.ސީ .އިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލް" ގެ ދަށުން ،އެތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެތަންތަނުގެ
އެކަން ހިނގިފަހުން ،އެ ކަޑަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވައި ކުލި ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުން ،އެފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެތަންތަން ކުއްޔަށް
އިޢުލާނެއް ކުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އެނފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަލިމަސް ދީފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު
ކާނިވަލުގެ ކަޑަތަކުގެ ތެރެއިން އެފަހަރު ބިޑަށްލީ ބައެއް ކަޑަތައް ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ނަންބަރު  ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ދީގެން އެފަރާތްތަކުން އެތަންތަނުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާތަން ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކަމަށާއި ،ވީމާ ،މި ދެންނެވި ކަޑަތައް އަލުން ދޫކޮށްގެން އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ

މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.
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ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް
ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

ކަމަށާއި

މީސްމީހުން
މިގޮތުން

ލައްވާ
އެއިދާރާގައި

މަސައްކުރުވަމުން ގެންދާކަން ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން،
ޕާޓިޝަންތަކެއް ޖެހުމާއި ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ފ.ފީއަލީ

ސީލިންގކުރުން ފަދަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް (ނޮވެންބަރު  )2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކުރުވަމުން ގެންދާއިރު އެ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތަކާ
ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

42

ސ.ނ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން  2015ވަނަ އަހަރާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަސް ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް
ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ގަތުމަށްޓަކައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  7ގެ ބެލެނިވެރިން ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިމެނޭގޮތަށް ބެލެނިވެރިން އަތުން ފައިސާ ހޯދައި އެފައިސާއަށް ފޮތް ގަނެފައި
ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަގުބައްތި

އދ.މަހިބަދޫ

ހަރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތާއި

އެބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އދ.މަހިބަދޫ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ

މަސައްކަތް ،އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ބިޑްކުރުމުގެއްނެތި މަހިބަދޫ ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް ނޫންކަމާއި ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ގަވާއިދާ
ހިތިމާގޭ ޢަބްދުއްރަޙްމާނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެއްގޮތަށްކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ބ.ކެންދޫ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓަކު އެރަށަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް ޝަކުވާގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީ ،މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
( 3000ތިންހާސް) ޑޮލަރ ،ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މެއިލްއަށް  02ފަހަރުމަތިން މެއިލްކުރުމުންވެސް ޖަވާބު
ނާރުވައި،

ލިޔުމަކަށް

ކެންދޫ

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

އަތުގައި

ބަހައްޓާފައި ދީފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް

އެބަހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގެންދެވެން ނެތަތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމަށް މިކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ފޮނުވާފައިވާތީ މައްސަލަ
އަތޮޅުގެ

އެކިއެކި

އަދާކުރަމުން

ރަށްރަށަށް

ގެންދަނީ

ސްޕީޑް

ދައުލަތުގެ

ލޯންޗުގައި
މާލިއްޔަތުގެ

ކުރަންޖެހޭ
ގަވާއިދުގައިވާ

ދަތުރަށް އަގު ނިންމީއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން

ބިލްކުރެވިގެން ނޫންކަމަށާއި ،ކޮންމެ ދަތުރެއް ކުރަންޖެހުމުން އެ ދަތުރެއް ކުރާ
ލޯންޗްގެ ކައްޕި ނުވަތަ ވެރިމީހާ ބުނާ ވަރަކަށް އެލޯންޗަކަށް ވިލިނގިލިން ޕެޓްރޯލް
ވިއްކާ ތަންތަނުން ޕެޓްރޯލް އެޅުމަށްފަހު ބިލް ފޮނުވަނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ރ.ރަސްގެތީމު

ޞިއްޙީ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަރުކަޒުގެ

ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ

މަޤާމަށް

ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މީހަކު ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު  19( (IUL)URH/2016/18މެއި  )2016އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ރ.ރަސްގެތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް

ބުނެ

މިކޮމިޝަނަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިފައިވާތީ

އެމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ،ރ.ރަސްގެތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
މީހުންގެ ތެރެއިން  2ވަނައަށް އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ހަދާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ
ލިޔުންތަކަށް މާރކްސް ދީފައިނުވާކަމާއި ،އޭނާ ހަދާފައިވާ ތަމްރީންތަކަކީ މަޤާމަށް ބޭނުންވާކަމަށް
އިޢުލާނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމާއި

ތަޖުރިބާގެ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ރޮނގުތަކުން

ހަދާފައިވާ

ތަމްރީންތަކެއް ކަމާއި ،އަދި އެ ތަމްރީންތަކަށް މާރކްސް ދީފިނަމަ އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭނީ
އޭނާއަށްކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކާ ކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދަންނަވައި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
77

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް  02އެސިސްޓެންޓް ލޯޔަރުން ބޭނުންވެގެން  2016މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް  02އެސިސްޓެންޓް ލޯޔަރުން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކޮށް އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިނުވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އިޢުލާން ކުރި ކަމަށާއި ،އެ ދެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެވިފައިވަނީ ކުށަކުން ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެމް.ޕީ.އެލް .ގެ ލީގަލް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަނޫޝާ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަޒީފާއަށް އެޕްލައިކުރިއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް ލިބިފައިނުވާ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރި ޕެނަލްގައި އޭނާ ހިމެނޭ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކަމަށާއި ،ޚުދު އޭނާ އެ ފަރާތާ އިންޓަވިއުވެސް ކުރި ކަމަށާއި ،އހނ ަކ ުމނ އެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފަރާތަށް މި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެމް.ޕީ.އެލް .ގެ ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނުފޫޒު އޮތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
78

 1437ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑުޢީދުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ތައްޔާރު ވުމަށްޓަކައި އއ.ތޮއްޑޫ އއ.ތޮއްޑޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓޮމްއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސްޓޭޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާނު އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 01( (IUL)339/339/2016/16އޮގަސްޓް  )2016އިޢުލާނާ

ކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށްބުނެ ގުޅިގެން  03ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 03
އެއިޢުލާނުތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ފަރާތަކީވެސް ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  03ފަރާތް ކަމަށާއި،
މީހަކާ

އެމަސައްކަތް

މިމަސައްކަތުގައި

އަގުބޮޑުކޮށް

ބޭނުންކުރާ

ހޮޅިތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދަނގަޑު

ޙަވާލުކުރުވައިގެން
ހޮޅިތަކަކީ

ކުރަމުންދާ

ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަގަށް އެކަނި ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ

ދަބަރު

ޖަހާފައިވާ ކުޑައަގު ހުށަހަޅައިގެން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް 16

ބައުވެ

އޮގަސްޓް  2016ގައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.

އަދި ،އއ.ތޮއްޑޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓޮމްއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތޮއްޑޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް
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ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި
އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014
(ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ވާގޮތުގެމަތިން،

ވިޔަފާރި

ތަނެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
79

އއ.ހިމަންދޫގައި އެސްޓީ.އޯ.އިން  22އޮގަސްޓް  2015ގައި ހުޅުވި ބޭސްފިހާރައަށް އއ.ހިމަންދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން  22އޮގަސްޓް  2015ގައި
ބޭނުންވާ ދެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުޅުވި ބޭސްފިހާރައަށް ފާމަސިސްޓަކާއި  2ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓުން ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު -60
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ދީފައިވާ އެކަކީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު  ADM/2015/31އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޖުމުލަ  4މީހުން ކަމަށާއި،
ޓެސްޓަށްވެސް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އޭގެތެރެއިން ފާމަސިސްޓަކަށް ކޮލިފައިވެފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް އެކަނި ކަމަށްވާތީ ،އެ
ފަރާތްތަކުގެ
ކުރިމަތިލާފައިވާ

ތެރޭގައި
ކަމަށާއި،

އެސް.ޓީ.އޯ.އިން އަންގައި
ބޭސްފިހާރައަށް

ބޭސްވިއްކުމުގެ

ހުއްދަ

ގޮތުން

އެކަކަށް

މި
ފަހުން

ދެ މުވައްޒަފުން

އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެކަން

ދެފަރާތަކުންވެސް ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  2މީހުން

އޮންނަ

ވަޒީފާއަށްވެސް

ކެންސަލްކޮށްފައިވާ

ނަގާފައިވަނީ

ޤަވާޢިދާ

ނުކުންނަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

ކަމަށާއި،

ޚިލާފަށް

ފާމަސީ

އެސިސްޓެންޓުގެ

ވަޒީފާއަށް ކަމަށާއި،

އެ

ދެމީހުން

އެ

ވަޒީފާއަށް

މި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު އަނެއް ފަރާތަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ކަން މިމައްސަލަ

ޕާޓީއަށް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

80

ގއ.ދިޔަދޫން ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލުވި ޢާއިލާތަކަށް ގެމަނަފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރި ގއ.ދިޔަދޫ އިން ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލުވި ޢާއިލާތަކަށް ގެމަނަފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރި ގެތަކުގެ ތެރޭގައި
ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  4ގެ (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އެކަމަށް ހިމެނޭ  4ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް
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އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު އެއް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ކަމަށާއި ،އަދި ބަލާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މި ޝަކުވާ
އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން އޭނާއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށާއި ބައެއް އެހެން މީހުންނަށް މަދުން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،
އަދި އެ  4ގެ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކަށް ރަނގަޅަށް ޕޮއިންޓް ދީފިނަމަ ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތް ހިމެނޭނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި  32ޕޮއިންޓް ދެމީހަކަށް ލިބިފައިވާއިރު ،އެ ދެމީހުންގެ

ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބެނީ އެކަކަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،އ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ލިބޭ މީހާ ކަނޑައެޅީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދުނު މީހުންގެ
ތެރެއިން މީހަކު މިމައްސަލަ ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެކަމުގައި ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެކަމާ
ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ އެންމެހައި ނިންމުންތަކާއި ކުރެވުނު އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކަކީ ބާޠިލު
ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައި ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  P9C/2017/15ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް
ކޮށްފައިވާތީ މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  2012މިމައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާހިސާބުގައި އިޢުލާން ކުރިކަމަށާއި އެޢިލާނާއި ގުޅިގެން  4ނިންމީއެވެ.
ވަރަކަށް

ފަރާތަކުން

ކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ވަޒިފާއަށް

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށްބުނެ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑަށް
މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން އެޢިލާން ނެރުއްވި ކަމަށާއި އަދި ފަހުން ނެރުއްވި އިޢުލާނާއި
ގުޅިގެން އެއްފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
82

47

ގދ.ރަތަފަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ  3ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އެ މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި،

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެޑްމިން އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތަތީ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ތިއްބާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި 03 ،ވަޒީފާއެއްގެވެސް
އިންޓަވިއު،

ގދ.ތިނަދޫ

ޢަބްދުއްޞަމަދު

މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކުރިޔަށް

ގެންދާތީ ،އެޑްމިން އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،
ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ރަތަފަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޝަރުޠު ހަމަނުވާތީ ނަން ނުފޮނުވައި އޮތް
ފަރާތެއްގެ ނަން

(މިހާރު

ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން)

ފޮނުވުމަށް

ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އަންގައިގެން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެކަން
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު ވަޒީފާ ހަމަޖެހިގެން އައީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތަށް
ކަމަށާއި،މި ގޮތަށް މިކަން ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ،ކޭޝިޔަރާއި ،ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ
ލިސްޓެއް ރަތަފަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވުމުންވެސް ކުރިއެކޭ
އެއްގޮތަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  2ފަރާތެއްގެ ނަން ބުނެފައި އެ
 2ފަރާތުގެ ނަންވެސް ފޮނުވުމަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަންގާފައި ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
83

ގދ.ގައްދޫއިން ދޫކޮށް ،ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދީފައިވާ ބައެއް ގޯތީތަކުގެ އިމަށް ،މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީ މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައިދިނުމަށް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ބަދަލު އެދި މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެއިލް އެޑްރެސްއަށް ކުރި މެއިލް އަށް ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާތީއާއި،
ގެންނަމުންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

48

އަދި މިމައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތަތީ

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
84

 2015/2014ވަނަ އަހަރު ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގެ ވޮޗަރަކަށް އުޅޭ ފަރާތަކީ މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު
އެއްވެސް

ކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

ހުރި

ފަރާތަކަށް ނުވާއިރު ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގައި ދަންނަވައި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ

ދެމުންގެންދާ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ އޭނާ ނަގަމުންދާތާ މިހާރު  03އަހަރު ވެފައިވާ ނިންމީއެވެ.
ކަމަށާއި،އެކަމަކީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން
ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
85

ދަތުރުވެރީންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަށް މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓީ މި
ކައުންސިލުން

އާންމުނަށް

ދޫކޮށްފައވާ

ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް

މައްސަލައިގައި

ކަން

ހިނގާފައިވާ

ގޮތެއް

ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު

އަޅަންޖެހޭފަދަ

ކަމެއް

ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ އެ ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދަންނަވައި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ލިބިފައިވާތީ އެކަން

އޮޅުންފިލުވުމަށް ލިޔުނު ސިޓީއާ

ގުޅިގެން ،މާލެ ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ބައްދަލުކޮށް ،އެ ގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއި
އަދި އެ ފަރާތްތަކާއި މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވާކަމަށް ބުނިނަމަވެސް،
ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
86

ހއ.އިހަވަންދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީގަޑީގައި

ގިނަ ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް  16އޮކްޓޯބަރު

ވަގުތުތަކެއްގައި ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް  2015އިން ފެށިގެން  15ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ބެލިއިރު ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ
ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް އޮފީސް ހުޅުވައިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔެ ،ވެރިޔަކު ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވިޔަސް،
މަސައްކަތްތައް

ކުރުމާއި

ކޮމްޕިއުޓަރުން

ތާސްކުޅުންފަދަ ކަންތައްތައް

ރޭގަނޑު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން އުނިއިތުރު ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ

ދަންވަންދެން ކުރުމަށްފަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދާތާ މިހާރު  02ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑި  6ގަޑިއިރަށް ބަދަލުވީފަހުން  16ޑިސެންބަރު  2015އިން

49

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަހަރުވަރު ވެދާނެކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިމީސްމީހުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އިތުރުގަޑީގެ  25ޖަނަވަރީ  2016އަށް ،އަދި  16ޖަނަވަރީ  2016އިން  15ފެބުރުވަރީ  2016އަށް އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކު ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  6000/-ފައިސާގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ރަސްމީގަޑިއަކީ  7ގަޑިއިރު ކަމަށް ބަލައިގެން ހިސާބު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި،
(ހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް އަދި ރަސްމީ ދުވަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަންދު ދުވަހުގެ ރޭޓުން ،އަދި ބަންދު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންގޮސް އެ އައިޓަމުން ފައިސާ ހިސާބު ހެދުމުގައި ރަސްމީ ދުވަހުގެ ރޭޓުން ހިސާބު ހަދާފައި ހުރުމާއި ،މިނޫންވެސް ހިސާބު ހެދުމުގެ
ހުސްވުމުން

އެހެން

އައިޓަމްތަކުން

ފައިސާ

ބަދަލުކޮށް

ފައިސާ

ނަގަމުން ބައެއް އުނިއިތުރު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އަލުން ހިސާބުތައް ޗެކުކޮށް،

ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި ބަޖެޓް އޮފިސަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މިފަދަ ފައިސާގެ އުނިއިތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށާއި،
ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންގެންދާއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހުސްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ގިނަވެގެން މަހަކު  30ގަޑި ކަމަށާއި
މިއަށްވުރެ އިތުރަށް ގަޑިނެގިޔަސް ފައިސާ ނުލިބޭނެކަމަށް މީނާ ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާ
ސިޓީއެއް ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވެސްވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އޭނާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ހަދައިގެން އޮފީސް ހުޅުވައިގެން އިނދެ
ކޮމްޕިއުޓަރުން ތާސްކުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
87

އަދި މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބައެއް މުވައްޒަފުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ވަގުތު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ލިޔުންތަކުން
ފެންނަން ހުރުމާއެކު ،އެގޮތަށް އެކަން ނުވާނޭގޮތަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ
މަރުކަޒުން ފެބުރުވަރީ  2017ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތަކުން ނަންބަރުGS-14/IUL/2017/07

(16

މާރިޗް

)2017

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

03

ފަރާތުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މާރިޗު  2017ގައި 2ވަނަ ފަހަރު ނަންބަރު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން
 GS-14/IUL/2017/07އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3

ހަދާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ދެފަރާތަށް އެއްވަރަށް

ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ކުރިން ކ.އަތޮޅު ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ދެފަރާތަށް
ހިމެނޭ

ކަމަށާއި

ހުށަހަޅާފައިވަނީ

50

އޭނާ އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅިއިރު

ތަޖުރިބާގެ

ލިޔުމަކަށް އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިއެވަނީ މާލީ ޤާބިލްކަމުގެ ބަޔަށާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ކުރިން

ސެކިއުރިޓީ

ބެލެހެއްޓި ދީފައިނުވާތީކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،މާލީ ޤާބިލްކަމާގުޅޭ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ތަންތަނުގެ ލިޔުންތައް ކަމަށާއި އަދި އެލިޔުންތަކަށް ބަލައި އޭނާއާ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ،އެއް ކުންފުނިން އަންދާސީހިސާބާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެން ފަރާތަކުން ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި

ނުވާ

ކަމަށާއި،

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުން

އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދިއިރު އެ ކުންފުނިން އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށާއި ،އެ
ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް މި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް  14ޖޫން 2017
ގައި

މަސައްކަތުގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެ

ކުންފުންޏަކީ

ސޯލް

ޕްރޮޕަރީޓަރޝިޕްއެއްކަމުން ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި
ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ބ ު
ނނ ަ
ނ ަ
ނ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީާ ،ޤ ޫ
ރ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ

 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
88

ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިން ބޭސްފިހާރައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައާއި އެ ފިހާރަ ހުރި ގޯތި ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިކްރިއޭޝަން
ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މަހަކު ( 1000.00އެއްހާސް) ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެތަން އެ ކްލަބަށް
ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަން ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާކަމަށް ދޫކުރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޕެރަމެޑިކަލް ސްޓާފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ވަރަށް
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ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކައުންސިލުގައި އެދިފައިވާތީ އެތަން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާނެއް ބޮޑަށް ދަތިވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން އެ ކްލަބުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ނިންމީ ކައުންސިލުގެ
އުފައްދާފައިވާ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ކަމަށާއި ،އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި އެފަރާތަށް އިތުރަށް ކައުންސިލަށް މަޝްވަރާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާވެސް ހޯދައިގެން
އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ކްލަބުން އެތަން ބޭނުންކުރަނީވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޕެރަމެޑިކަލް
މައްސަލަ

ސްޓާފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް
ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ އެފަދަ
މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ

ފަރާތުން އެކޮމަޑޭޝަން

ހަމަޖައްސައި

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

މިހާރު

އލައަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖއްސާގޮތަށް ކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެމީހުން އަމި ް
އެމީހުންނަށް މިހާރު ދެމުންގެންދަނީ ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ކަމަށް ހެލްތު
މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު އެ ޢިމާރާތުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޕެރަމެޑިކަލް
ސްޓާފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެ މުވައްޒަފުން އެދޭނަމަ އެ މުވައްޒަފުން
އަތުން ކުއްޔެއް ނަގައިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ( 10ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެމަތިންކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.07ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،ފ.ނިލަންދޫ
ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިޝަކުވާއާއި ،މިކަންކަން
ފާހަގަކޮށް މިކަން ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް
ދަންނަވައި މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލަށާއި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ގދ.ތިނަދޫ
ފަރާތްތަކަށް ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ އޮފީހުން ޚަރަދުކުރަމުންގެންދާ ސައިޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި 2017 ،އެޕްރީލް 01

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ

ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން  01އެޕްރީލް  2017ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ގދ.ތިނަދޫ ސައިޓުން އިސްނަގައިގެން
ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާއެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި
ޖަލްސާއެއްގައި ކެމްޕެއިނަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށް އެ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
އޮފީހުގެ މެނޭޖަރު ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކެމްޕެއިންގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގާނެ ކަމަށާއި ،އެފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ .ތިނަދޫ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދާނެކަމަށް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
90

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ސަޕޯޓިންގ ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތެއް ލައްވައި ޤުރްއާން ކްލަބަކީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ވުޖޫދުވެގެން ހިންގަމުން އަންނަ ކްލަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެ
އެ ސްކޫލުގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލަބު ހިންގަމުންދާއިރު" ،ޤުރުއާން ޕޫލް" ގެ ސްކޫލުގައި ޤުރްއާނާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހިންގަމުންގެންދަނީ "ޤުރްއާން ޕޫލް" އެވެ ކިޔާ
ނަމުގައި އެ ކްލަބުން ހިންގާ ޤުރުއާން ކުލާހަށް ކިޔަވަންދާ  100ވަރަކަށް ދަރިވަރުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތަކުން ކަމަށާއި ،އެ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ސަޕޯޓިންގ ސްޓާފެއް
ތިބޭ ކަމަށާއި ،އެ ދަރިވަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަނީ ސިދާ އޭނާއަށް ކަމަށާއި ،ނޫންކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ އެ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާންކޮށްގެން
ކޮންމެ މަހަކު ފީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  25ހާސް ނުވަތަ  30ހާސް ރުފިޔާ އެކަމަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މެރިޓް އުސޫލުން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިގެން އެކަމަށް ހޮވިފައިވާ
ލިބޭނެ ކަމަށާއި ،ކުލާސްތައް ހިންގަނީ ތާޖުންދީން ސްކޫލުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހެއް ކަމަށާއި ،ޤުރްއާން ޕޫލުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް އެއްވެސް އިރަކު އެ
ސްކޫލުގެ

ކުލާސްރޫމުތަކުގައި

ކަމަށާއި،

ޤުރްއާން

ޕޫލުގައި

ކިޔަވައިދޭން ސްކޫލުން ނަގަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންގެ އަތުން އޭނާ ފީއެއް ނަގާފައިވާކަން

އިންކާރުކުރުމުން އެޕްރައިޒަލުން މާކްސް ކަނޑަމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޤުރްއާން ޕޫލުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އޭނާއަށް
އެހީތެރިކަން ދެނީ ސްކޫލުގައި ތިބި އެހެން ޤުރްއާން މުދައްރިސުން ކަމަށާއި ،ޤުރްއާން ޕޫލުގެ
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ޤުރްއާން މުދައްރިސަކު މިހާތަނަށް އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާ
ކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ،އެޕްރައިޒަލް ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްތައް ބިނާވަނީ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެ
ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް އުނިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި

އިހުމާލުވެފައިވާތީ

މުދައްރިސެއްގެ

އެޕްރައިޒަލުން

މިދިޔަ

އަހަރު

މާކްސް

އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޤުރުއާން ޕޫލް ހިންގާ ފަރާތަށް އެ
ސްކޫލުގެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ "ވޮކޭޝަނަލް އިންސްޓްރަކްޓަރ  /ވަގުތީ (ޤުރްއާން ޓީޗަރ)" މި ވަޒީފާއަށް
މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެންކަން ތާޖުންދީން ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ
ޤުރްއާން ޕޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން އޭނާ ފީ ނަގަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެކަން ދަރިވަރުންގެ
ބެލެނިވެރިންނަށް އެނގޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާ
ސުވާލުކޮށްގެން އެކަން ސާފުކޮށް ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނަމަ އެކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުމަށާއި،

އަދި

ޤުރްއާން

ޕޫލުގައި

ކިޔަވައިދޭން

އިންކާރުކުރުމުން

އެޕްރައިޒަލުން

މާކްސް

ކަނޑަމުންގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ މިކަންކަން ބަޔާންކޮށް ،އަދި މިޝަކުވާ
ބަޔާންކޮށް ،ކަން ހިނގާގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ގައްދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ސްކޫލެއް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އާ ކެމްޕަސްގެ ވަށާފާރު ރާނައި ،ވަގުތީ ފާޚާނާބަރިއެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢްލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި އިޢްލާނާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  16( GS-30/IUL/2015/10އޮގަސްޓް
ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  97ތަނބު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ތަނބުތައް  )2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި  02ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް
މ އާންމުކޮ ް
ނ ނުކު ެ
ހުންނަންވާނީ ފާރުން ބޭރަށް ދެފަރާތު ް
ށ ތަނބުތައް ހުންނަ ގޮތަށް ފޮނުވުމުން ،މި އިޢުލާނަކީ މި މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކަމަށްވެފައި މި އިޢުލާނަށް
އ  04ދަނގަ ު
ކަމަށާއި އަދި ކޮންމެ ތަނބެއްގަ ި
ޑ ލެވިފައިހުންނަންވާނެކަމަށް ޞައްޙަ  03ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މި ބީލަން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރާނެ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި އިޢްލާނު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބާޠިލްކޮށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް އެންގުމުން ،ކުރި ނަންބަރު 11( GS-30/IUL/2015/13
ދެވަނަ އިޢްލާނެއް (  2016ވަނައަހަރު ) ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މި އިޢްލާނާ އޮކްޓޫބަރ  )2015އިޢުލާނުގައި ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުGS-
ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތުގައި ތަނބުތަކަށް ލައްވަންޖެހޭނީ ކިތައް ދަނގަޑުކަން  16( 30/IUL/2015/10އޮގަސްޓް  )2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޞައްޙަ  03ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ
ބުނެފައިވާކަން

ނޭނގޭ

ކަމަށާއި

އަދި

ތަނބުތައް

ހުންނަންޖެހޭނެގޮތެއްގެ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ނަންބަރު GS-

މަޢުލޫމާތުވެސް ކިޔާދީފައިވާކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ކޮންމެއަކަސް މި ފާރުގެ ތަނބުތައް  30/IUL/2015/13އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  02ފަރާތުން ކަމަށާއި ،ވަށާފާރު
ހަދާފައިވާއިރު ކޮންމެ ތަނބަކަށްވެސް ލައްވާފައިވަނީ ހިމަ  02ދަނގަޑު ކަމަށާއި އަދި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ވަކިވަކިން ކަމަށާއި ،އަގު
ތަނބުތައްވެސް ހަދާފައިވަނީ ފާރު ރާނާފައިހުރި ގަލާ އެއް ސައިޒަކަށް ކަމަށާއި ،މިއީ ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް މި ދެ މަސައްކަތަށް ވަކިވަކިން ކަމަށާއި ،މި ދެ މަސައްކަތުންވެސް އިވެލުއޭޝަނުން
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގައި ތަނބުތައް ޖަހަމުން ގެންދާގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގާއި އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް
ބެލެވޭގޮތުގައި މިއީ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ
ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އާ ކެމްޕަހުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށް  26ޖަނަވަރީ  2016ގައި
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް
 14މެއި  2016ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ލިޔުމުގައި ވަށާފާރުގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތާއި
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައްވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި މަސައްކަތް ބަލައި ޗެކުކުރި ފޯމުގައި ،ވަށާފާރުގެ
ތަނބުތައް ޖެހުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު  ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނިންމީއެވެ.
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ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެށިގެން ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ކޭބަލެއް ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެށިގެން ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ކޭބަލެއް އެޅުމަށް ކޯރުކޮނުމުގެ
އެޅުމަށް ކޯރުކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ށ.އަތޮޅު މަސައްކަތް
މަދަރުސާއިންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ކުންފުންޏެއްގެ

ގެ

ކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދަން

ބޭނުންވެގެން

ށ.އަތޮޅު

މަދަރުސާއިންކޮށްފައިވާ

 10( GS34/2017/07އެޕްރީލް  )2017ނަންބަރު  10( GS34/2017/07އެޕްރީލް  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނާ

އަންދާސީހިސާބު
އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅި

ފަރާތްތަކުގެ

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ

ތެރޭގައި

ކަމަށާއި،

ހިމެނޭ ކުންފުންޏާއި އިތުރު ދެ ފަރާތެއް ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ،އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ބާޠީލްކުރި ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް އެމަދަރުސާއިން ދޫކުރެވުނު ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ އެނެކްސް 3

ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އަގުގެ ތަފްސީލް އެނގެން ނެތުން ކަމަށާއި ،އެހެން (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް) ގައިވާ ލިސްޓް ނަންބަރު  1އިން
ބުނާއިރު ،ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އަގުގު ތަފްސީލް  10އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާޠިލްވާނެކަމަށް
ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި ،މިހާރު މިކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ލިސްޓުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ،ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިއު
އެ ސްކޫލުން ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާހޯދައިދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ނުތަވަ އަންދާސީ ހިސާބު) އެ  3ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ

ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
()1

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މި

މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރ.އުނގުލު އަދި ރ.އުނޑޫދޫ މީހުން ރ.ހުޅުދުއްފާރަށް މީގެ  17އަހަރުކުރިން ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކި ޢަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު
ބަދަލުކުރިއިރު އެމަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަންބަރު  ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި ޤާޢިމްކުރެވުނު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޔުނިޓްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ހިމެނޭ
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މީހުން

އެތަކެއްޗަށް

ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމުގެ

ޝަކުވާ

ލިބުމާއެކު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެމައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކުރި ކުރުމުގައި މިހާތަނަށް މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްއިރު ،އެދުވަސްވަރުގެ މާކުރީގެ ނިންމީއެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް މިހާރުވެސް ރަށުއޮފީހުގައި ފެންނަން އެބަހުރިކަމަށާއި ،އެޔުނިޓްގައި
މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާއާއި ،ހުޅުދުއްފާރުގެ
ކުރީގެ ކަތީބުއާއި ،ކުޑަކަތީބު ހިމެނޭކަމަށާއި ،މިފަރާތްތަކުން އެޔުނިޓްގައި ހުރި ތަކެތި
ދޯނިފަހަރުގައި

ބޭރަށް

ރަށުން

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ގެންދިޔަކަމަށާއި،

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

އެމީހުންގެ

އޮފީހުން

ގެދޮރު އެޅުމަށް

އުނޑޫދޫއާ ޙަވާލުވުމާއެކު،

ހުޅުދުއްފާރު އޮފީހުން އުނޑޫދޫއަށް ގެންދިޔަ މޭޒެއްގެ ވަތްގަނޑުގައި އޭގެތެރެއިން
ބައެއް ލިޔުންތައް ހުރިކަމަށާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޔުނިޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ތިބި
ފަރާތްތަކުން އެލިޔުންތައް އުނޑޫދޫއަށް ގެންގޮސް މުޅިރަށުތެރެއަށް އުކާލިކަމަށާއި،
އުނޑޫދޫއަށް

އުކާލި

ލިޔުންތަކުގެ

ތެރެއިން ބައެއް

ލިޔުންތައް

ހުޅުދުއްފާރު

އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު އަތުގައި ހުރިކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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އއ.މަތިވެރީގައި އޮންނަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތައް (ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ،ފުޓްބޯޅަ އއ.މަތިވެރީގައި އޮންނަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
ދަނޑާއި ،ނެޓްބޯލް ކޯޓު) މީގެ ކުރިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މަތިވެރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން އެމިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި
ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ކަމަށާއި،

މި

ބިންތައް

މަތިވެރީ

ކައުންސިލް އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

ބަލަހައްޓަމުންދަނިކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އަންގަވާފައިވަނީ މިހާރު އެބިންތަކަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިންތަކެއް ކަމަށާއި( 13/2008 ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އޭގެފަހުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މަޤުޞަދުތަކެއް ޙާޞިލް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެ ބިންތައް ނެގުމަށްފަހު އެ ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ބެލެހެއްޓުން މަތިވެރީގެ އަމިއްލަ ފަރުދަކާ ޙަވާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ރަށެއްގެ ކަންކަން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބެލެހެއްޓުމަށް އެރަށެއްގައި ކައުންސިލެއް އުފައްދާފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް
ބޭނުންކުރާ މި ފަދަ ތަންތައް ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރުދަކާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ކޮން
އުޞޫލަކުންތޯ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

95

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއްގެ ޝަކުވާފައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކި ޢަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު
މަސްތުވާތަކެތީގެ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިމިފައިވާ

މައްސަލަ

ޕީ.ޖީ

އޮފީހަށް ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

ފޮނުވާދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯމުން ނާއި ސިޓީން ހުށަހެޅުމުންވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ،

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-

މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހިފަހައްޓަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ރީޖަނަލް މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ
މެނޭޖަރ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންހެންކުދިން ނެގުމަށްފަހު  5000.00ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގައި
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ލިބޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑި ދެންނެވުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ދީ ( 16,000.00ސޯޅަހާސް) ރުފިޔާވަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ޝަކުވާ
އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިގޮތުގެމަތިން
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލުން މަސްޖިދުއް ރަޙްމަތުގެ ކުޑަދޮރުތައް ނަގާ އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ފ.ފީއަލީ މަސްޖިދުލްރަޙުމަތުގައި މިހާރު ހުރި ދޮރުތަކުގެ ބަދަލުގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރު ޖަހައި ހަރުކުރުމުގެ
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި އެމިސްކިތުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އޮގަސްޓް 2017ގެ ކުރީކޮޅުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ވަކި

 18( )IUL)370-ESMS SC/370/2017/15އެޕްރީލް )2017

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 03

އަގަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ފަހުން އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  10%އިތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  03ފަރާތުގެ  02ފަރާތަކީ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  02ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި
މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ

500.00

(ފަސްސަތޭކަ)

ބިޑުފޮތް

ރުފިޔާއަށް

ވިއްކައިގެންކަމަށްވާތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން
ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހަދައި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ފަރާތަކީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގަކާއި އެންމެ
ކުރުމުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނި ކަމަށް ބިޑުކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި މި މަސައްކަތް އެ
ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށް  13ޖުލައި  2017ގައި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި މި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ނ.ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ތިން ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޯޓިސްބޯޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި މި މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
ދައްތަގެ ދަރިއަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ދޮރެއް ނައްޓައި އައު ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް
ނޯޓިސްބޯޑެއް މަރާމާތު ކުރުމާއި ދޮރެއް ނައްޓައި އައު
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް

ނ.ކުޑަފަރީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި

ޝަކުވާގައި

ބުނެފައިވާގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
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ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
99

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް ،ބިލްޑިންގ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި ،މަޖިލީސް

އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ސ.ފޭދޫ ގޯއްޗަކުން ދައުލަތަށް މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން އެބިން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން އެބިމުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާނަމަ އެތަން
ނެގުނު

ބިމުގެ

ރައްޔިތުންގެ

ބަދަލުގައި
މަޖިލީހުގެ

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ
މެމްބަރު

އިބްރާހީމްދީދީ

(12000
މަޤާމުގެ

އަކަފޫޓުގެ)

ބިން ހުސްކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި ،އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެސް

ބާރާއި

ނުފޫޒު އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި

ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ ދަންނަވާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ.
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"ގދ.ކާޑެއްދޫގައި "ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލް" ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ސަރަހައްދު ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ މިހާރު ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ އެއަރޕޯޓަކަށްވާތީއާއެކު އަދި
ތަރައްގީކުރުމަށް މިއަދާހަމައަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

101

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  18މިފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން  14މޭ 2017ގެ ސިޓީން އެންގިފައިވާތީ އެކަން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ
ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ( 200,146.00ދުއިސައްތަހާސް އެއްސަތޭކަ އޮފީހަށާއި ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓް ރިކަވަރީއަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި މައްސަލަ
ސާޅީސް ހައެއް) ރުފިޔާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  1,132,285.00ނިންމީއެވެ.
(އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއާއެކު
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ޖުމްލަ ( 1332431.00އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
ތިރީސް އެކެއް) ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

102

ކުރީގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި ،މިމައްސަލަ

ބެލޭވަރަށް

މަޢުލޫމާތު

ހިމަނާފައިނުވާތީ މައްސަލައާގުޅޭ

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

އިދާރާގެ އެކިއެކި ވެހިކަލްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު އޭގެތެރޭގައި ޢާންމު 5ވަރަކަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް
ފަރާތުގެ

ވެހިކަލްތައްވެސް

ދާއިމީގޮތެއްގައި

އަހަރެއްހައިދުވަސް ވެއްޖެކަމަށާއި،

ޕާކުކޮށް

ހަދަމުންގެންދާތާ

 3އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްވެސް ސާފުކުރެވެން ނެތަތީ މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އެފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ،އަދި މި މީސްމީހުން

އެކިގަޑިގަޑީގައި އެތަނަށްގޮސް ވޮޗަރުންގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް އެތެރެއަށްވަދެ ވެހިކަލްތައް
މަރާމާތުކުރުންފަދަ ކަންތައްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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2002

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ،ކުންފުންޏަކުން ގެންނަ ސިގިރޭޓް ކަސްޓަމުން މިމައްސަލައަކީ  10އަހަރަށްވުރެ ކުރީގެ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް

ބޭރުކޮށް ހަދަނީ ކަސްޓަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ނުދައްކައި ކުންފުނީގެ ބޮންޑެޑް އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތަތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ވެއަރހައުސްއިން ވަގަށް ބޭރުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއްނެތި  300މިލިޔަން މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ރުފިޔާގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނެއް ނަގާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ

މައްސަލަ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާ

ނަންބަރު

JC-1/1992/461
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JC-1/1995/1594
އާ

ގުޅިގެން

އާއި،

ފަރުދަކު

 JC-1/1993/1332އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  JC-1/1995/1594އާއި JC-1/1993/1332 ،އަދި  JC-1/1992/461އާ
ހުކުމް

ތަންފީޒް

ކުރުމަށް ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަރުވާލެވިފައިހުރި ދުވަސްތަކަށް އޭނާއަށް ކާޑު ފައިސާ

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަރުވާލެވިފައިހުރި ދުވަސްތަކަށް އޭނާއަށް އެއްވެސް ދުވަހެއްގެ ކޮއްތު ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
ލިބިފައިނުވާތީ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ،ކަރެކްޝަން ސަރވިސްއަށް  03ސިޓީއެއް ފޮނުވި (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ނަމަވެސް އެސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ވަކި ޗެނަލްތަކެއް ދެއްކުމަށް އެ ޗެނަލްތަކުން ފީ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ކޭބަލް ޓީވީ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
އޮޕަރޭޓަރަށް ދިނުމަކީ ،އެޗަނަލްތައް ނައްތާލުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި ،ބޭރުގެ ފްރީ ޓު އެއާރ ޗެނަލްތައް ވެސް ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ހިމަނައި ،ބޭރުގެ އެހެން ޗެނަލްތައް ކޭބަލް ޓީވީގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެ ޗެނަލްތަކަށް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރު ފައިސާ ދައްކައިގެން ކަމަށްވާއިރު ،ދިވެހި ޗެނަލްތަކުން ކޭބަލް ޓީވީ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އޮޕަރޭޓަރަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅާކަމީ ދިވެހި ޓީވީ
ޗެނަލްތައް ނައްތާލަން އެކޮމިޝަނުން ރާވައިގެން ހިންގާ ކަމެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ލ.ކުނަހަންދޫ އީ-ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން ސެޕްޓެންބަރު  2014މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށްޓަކައި  07ފަރާތެއް ނެގުމުން ،އެކަމާ ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނުޖެހިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެއް ފަރާތް އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސ.ނ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

މުވައްޒަފަކީ މިމައްސަލަ ،މި ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ

އޮޅުވާލައިގެން ރަސްމީ ގަޑީގައި މީޑިއާ ނެޓުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި ،އޭނާ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަމުން އަންނަތާ އެތަށް އަހަރެއް
ވެފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށްއެދި
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ
ބަލައިފާނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު މިޕްރޮޖެކްޓް އުވާލާފައިވާތީއާއި ،އަދި މިމައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި
ޔުނޮޕްސް އިން ކުރި ނަންބަރު

 CPU/UNOPS/ITB/PROC/2014/004މަސައްކަތުން މިމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

( 22ފެބްރުވަރީ  )2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އޭގައިވާ ތަކެތީގެ އަގު ހޯދުމަށްފަހު
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެންގުމުން ،ބިޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގަވާއިދަށް
ބަދަލުގެނެސްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެގޮތުން،

ބިޑަށް

ހުށަހެޅޭނީ ވޭތުވެދިޔަ

24

މަސްދުވަހުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ،އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަނގަޅު އަގު ލިސްޓެއް
ގެންގުޅެފައިވާ ބަޔަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ވަކި
ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ދ.މީދޫގައި ގޯތި ދޫނުކުރާތާ  18އަހަރު ވެފައިވަނިކޮށް ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް  40މިމައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

ގޯތި ދިނުމަށް ރަށު އޮފީހުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ދަންނަވާފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ވާގޮތުންނަމަ ،ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރެވޭނީ އެރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި އެންމެ މަދުވެގެން
 1000ފޫޓުގެ ދުރުމިނަކުންކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
ގެތަކަކީ ގޮނޑުދޮށުން އެންމެ  35ފޫޓާއި  40ފޫޓުގެ ދުރުމިނަކުން ދޭން ނިންމާފައިވާ
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ގައި

ސަމާލުކަމަށް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އތް ހަމައެކަނި
ގެތަކެއްކަމަށާއި ،ހަވީރު ފިނީގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެން ނިކުމެ އުޅުމަށް ޮ
ތަނުން މިގޮތަށް ގޯތި ދޭން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކުދަނީ
ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންކަމަށާއި ،ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިކަމަކީ ރަށު ކައުންސިލަރގެ
ގާތް މީހަކަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަށު ކައުންސިލަރާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަރ
ގުޅިގެން ކުރާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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2009

ވަނަ އަހަރުސްރީލަންކާގެ ޕާތު އެކަޑަމީއިން،

ނާސިންގ ޑިޕްލޮމާއެއް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 2009ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ޕާތް އެކަޑަމީއިން ،ނާސިންގ

ހަދާފައިވާ ފަރާތަށް އަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ ރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑިޕްލޮމާއެއް ހަދާފައިވާ (ޝަކުވާގައި ބުނާ) ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ލެވެލްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމާއި ،ނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓް
މިސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓް

ކޮށްދިންއިރު ލެވެލް 5-ގެ ފެންވަރު ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށް ކޮށްދިންއިރު

ލެވެލް5-

ގެ

ފެންވަރު

ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށް

އޮޅިގެން

ތައްގަނޑު ޖަހާދީފައިވާކަން

އޮޅިގެން ތައްގަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ފަހުން އޭނާއަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު
އެންގިނަމަވެސް
ގެންގޮސްފައިނުވާ

މިއަދާހަމައަށްވެސް
ކަމަށާއި،

އަދި

އެކަން
އެސެޓްފިކެޓް

ރަނގަޅުކުރުމަށް
ބޭނުންކޮށްގެން

ސެޓްފިކެޓް އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައާއި
ގދ.ގައްދޫ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެންރޯލް ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
112

އދ.ރަށްދިއްގާ އަކީ ،ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގައި މީހަކަށް ދީފައިވާ އަދި އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު މައްސަލައެއް ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާތީ ،މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ،ބުރަ މަސައްކަތުން ރަށެއްގެ ސިފަޖެހިފައިވާ ތަނެއްކަމަށާއި ،ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ފޮނުވާފައިނުވާތީއާއި ،މިމައްސަލައާގުޅޭ
ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެރަށް ދިރުވުމަށްވާހަކަދައްކަމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ނޫނީ މައްސަލަ ނުބެލޭނެތީއާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ
ދަނިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވުޖޫދަށްއައިސް އެސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓޭޓް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓަރ އޭނާގެ ކިބައިން އެރަށް ނެގުމަށްފަހު އެހެން މީހަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް އެރަށުން މަންފާވާ ގޮތުގެ މަތިން އެރަށް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެރަށުގައި ކޮށްފައިވާ
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި ،ހައްދާފައިހުރި ރުށްގަހަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމެއްނެތި،
އަދި ޝަރުޢީ ނިންމުމަކާނުލައި  7.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރަށް ވިއްކާލުމުގެ
ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީ އެތަށް
ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

113

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު ،AR-35-2008 :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު AR-35-2008 :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ
އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ  2007އަދި 2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2007އަދި 2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިޞްލާޚުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް.
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ރިވިއުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ބުނެފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ނަގަން މިމައްސަލަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަނީ ސްކޫލް ހިންގާ ފަރާތާއި ސްކޫލްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ނިންމީއެވެ.
ސޮއިކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު ،އެޑްމިން އޮފިސަރ ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއިން ކައުންސިލްގެ
ވަޒީފާއަކަށް އޮގަސްޓް  2012ގައި ބަދަލުވީފަހުންވެސް އޭނާ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ
ލިޔުންތަކުގައި ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ސޮއިކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި  03އޮކްޓޫބަރު
 2013އިން ފެށިގެން މުލަކު ސްކޫލަށް އޭނާ ބަދަލުވިފަހުންވެސް އޭނާގެ ނަމުގައި
ސޮއިކޮށްގެން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނަގައި ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން  13ފެބްރުވަރީ  2014އާ ހިސާބަށް އޭނާގެ ސޮއި ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލް
ހިންގާ ފަރާތުން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހައިކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން  14އޮގަސްޓް  2013ގައި ވަކިވިއިރު ވަކިވި މުވައްޒަފަށް މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ހައްގުވާ

65

ޗުއްޓީ

ނުނަންގަވާތީ،

އެޗުއްޓީއަށްވާ

ފައިސާ

ހޯދުމަށް

އެކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީާ ،
ބ ު
ނނ ަ
ނ ަ
ނ ު
ޤ ޫ
ރ
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ހުށަހަޅާފައިވާތާ  07މަސް ވެގެންދާއިރުވެސް އެފައިސާ ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި( 13/2008 ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އެފައިސާ ނުދޭ ސަބަބު ސާފުކުރުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ޓްރެޜަރީން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
116

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު މައްސަލައެއް ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާތީ ،މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހައްޖަށް ގެންދިޔުމުގެ އުޞޫލު މިހާތަނަށް އޮތީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް އެއްވެސް ހަރުދަނާ ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ފޮނުވާފައިނުވާތީއާއި ،މިމައްސަލައާގުޅޭ
އުޞޫލެއް މިންގަނޑެއް ނެތި ،ޙައްޖު ޖަމާޢަތްތަކަށް އޭގެ ތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭފަދަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ނޫނީ މައްސަލަ ނުބެލޭނެތީއާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ
ގޮތަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި،އޭގެ އެންމެ ނިންމީއެވެ.
ބޮޑު

އެއް

ހެއްކަކީ

އޭގެ

ކުރީ އަހަރު

އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީގެ

ސްޓޭޓް

މިނިސްޓަރުގެ ޖަމާޢަތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން ކަމަށާއި ،އަދި އެ އަހަރު ސަޢުދީ
ސަރުކާރުން ދިން ޙައްޖު ޖާގަތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި ،އޭރުގެ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވަނީ އޭނާގެ ބައެއް ރައްޓެހިންނަށް ގުޅައި ވަރަށް ކުޑަ
އަގެއްގައި ޙައްޖަށް ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު
ނާޖައިޒް ފައިދާ ނަގާފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
117

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމެންދެން ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންމިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުގައި 2013 ،ވަނަ އަހަރު ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ
ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލަށް

ކުއްޔަށް އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ،ޝަކުވާގައި ބުނާގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަމާއި ،އެ ގެ ކުއްޔަށްހިފާފައިވަނީ

ހިފާފައިވާ ގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރމަހު ،އެގޭގެ ވެރިފަރާތާ އެގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ،މަހަކު 5,500.00ރ (ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ
ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އަދިވެސް އެގެ އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ރުފިޔާ) އަށް ކަމަށާއި،އެ ގެ ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތީ2014 ،ވަނަ އަހަރު އެ ސްކޫލްގެ
ކަމަށާއި ،އެގެ ޙަވާލުނުކޮށް ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ކުލިވެސް އޭނާއަށް ދީފައިވާ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެ
ކަމަށާއި ،އަދި  14ޖެނުއަރީ  2014ގައި ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ،ސްކޫލްގެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެއްވެސް
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ޕްރިންސިޕަލް ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އެނބުރި އައިސް އުޅެންފެށީ އެ ގޭގައި ކަމަށާއި ،ފަރާތަކުން

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ،

އެ

2

އިޢުލާނުވެސް

ބާޠިލްކޮށް،

ތިން

ވަނަ

ފަހަރަށް

އެގޭގައި އުޅެންފެށިތާ  4ދުވަސް ފަހުން 18 ،ޖެނުއަރީ  2014އިން ފެށިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން  02ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އެއް ފަރާތުން
ޕްރިންސިޕަލް

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަނީ

އެހެން

ގެއަކުން

ދުވަހުކުއްޔަށް

ކޮޓަރި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުވެސް ފިޔޯރީ ސްކޫލުން

ހިފައިގެން ކަމަށާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސިޕަލް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގޭގެ ފަރާތުން ކަމާއި ،ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ގެ
ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވެގެން ފިޔޯރީ ސްކޫލުން މިހާރު  3ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،އެ ޕްރޮޕޯސަލްއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑަނާޅައި2014 ،
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެންމެފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިން ކުއްޔަށް ނެގި ވަނަ އަހަރު ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް
ގޭގެ ވެރިފަރާތުން މަހަކު ( 5,500.00ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިން ހުށަހެޅި ގޭގެ ފަރާތުންނާއި ،ފަހު ދުވަހު ކުއްޔަށް
ކުއްޔަށްދޭން ބޭނުންވެގެން ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން ދުވަހު ކުއްޔަށް ހުރި ހުރި ކަމަށްބުނާ ގޭގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ،އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭ
ގެއިން މަހަކު ( 7,500.00ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށްދޭން ކަމަށާއި،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ދެ ގޭގެ ފަރާތުން ވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ
ބޭނުންވެގެން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުންވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއިން އެއްވެސް ތާރީޚްގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،ކުރިން ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ
ގެއެއް ސްކޫލުން އަދި ކުއްޔަށް ހިފާފައިނުވާ ކަމަށާއި،ނަމަވެސް ،މިދެގެއަށްވެސް ( 5,500.00ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާކަމާއި ،އަނެއް ގޭގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ
ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުން އެއްފަހަރާ ކުލިދައްކަމުން ގެންދާ ގެންދިއުމަކީ ދައުލަތަށް ( 8,000.00އަށްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށާއިަ ،
ޓމޭޓ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގދ.ފިޔޯރީ
ނ ަމވސ ަގ ިޑ ައށ އސ ި
ގެއްލުންވާ ކަމަކަށްވާތީ ،މިއީ ފިޔޯރީ ސްކޫލުން ކުރަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެ ގޭގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނެ ،އެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއްދައަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި
ޢަމަލެއް ކަމަށާއި ،ބެލެވޭގޮތުގައި ފިޔޯރީ ސްކޫލުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ އެދިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ގަޑިއެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،ކުރިން
ފަހުން ދުވަހު ކުއްޔަށް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގއ އެ ސްކޫލަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގޭގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަޑިޖެހުނު ފަހުންކަން އެނގެން
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނެތްކަމާއި ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން ،ކުރިން ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގޭގެ
ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ ގަޑި ޖެހުނު ފަހުން ކަމަށްވާތީ ،އެ
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތް ނަމަވެސް ޞައްޙަ ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕްރޮޕޯސަލް ހިމަނާފައިނުވަނީކަމަށް
ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި ،ދ ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ހުށަހެޅީ އެއްގަޑިއެއްގައިކަމަށާއި،
ކުރިން ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގޭގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ޞައްޙަ ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ ގޮތުގައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ހިމަނާފައިނުވަނީ ،އެ ގޭގެ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވި ފަރާތަކީ ،އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް
ނުވާތީއާއި ،އަދި އެ ގޭގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތަށްވެސް ނުވާތީ ކަމަށާއި،
ފިޔޯރީ ސްކޫލުން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ގެއަކީ ދުވަހު ކުއްޔަށް ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ
ޕްރިންސިޕަލް ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ގެކަމާއި ،އަދި ގަޑިޖެހިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިކަމަށް ބުނެފައިވާ ގެއަކީ
ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް  2013ވަނަ އަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ ކަމާއި ،އަދި
އެގޭގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ 2014 ،ވަނަ
އަހަރު ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެ ގެއާއި މެދު
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޫކޮށްލި ގެ ކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އަނެއް ގެއިން ފިޔޯރީ ސްކޫލަށް މިހާތަނަށް
އެއްވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި އެ ގެއަށް ފައިސާ ދައްކާފާއިވާކަން ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ
ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް

އެނގޭކަށް

ނެތުމުންނާއި،

މި

މައްސަލާގައި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

2/2000

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ށ.ފޭދޫގައި ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ މިމައްސަލަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވިފައިވާތީ މި ކޮމިޝަނުން
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް
ކުރެހުމާ

ޚިލާފަށް

ކުރަމުންގެންދަނީ

އެ

މިކަން

އެ

ކަމަށާއި،

މިނިސްޓްރީން
މިނިސްޓްރީއާއި

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކައުންސިލްއާ

ހިއްސާކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
119
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ނަންބަރ ފިހާރައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  05ފެބްރުއަރީ ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ފޮނުވާފައިނުވާތީއާއި ،މިމައްސަލައާގުޅޭ
 2014ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ޕްރީބިޑް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ނޫނީ މައްސަލަ ނުބެލޭނެތީއާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ
ބައްދަލުވުމުގައި ބީލަމުގެ އާންމު އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ނިންމީއެވެ.
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް އައިޑެންޓިޓީ ފާސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)453-AHRM-1/1/2013/1009 (17 :އޭޕްރިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
 )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން( 13/2008 ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ފަރާތުން ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުންޏަކީ އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް އޭގެ ތަޖުރިބާވެސް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިތާ  27ދުވަސްފަހުން
އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން އެނގިގެން ،އެކަން
ސާފުކުރުމުން ،އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާޞުގައި ސްޓޭމްޕްޖަހައި
ސޮއިކޮށް ،އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ނަމާއި ،މަޤާމު ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބު ކެންސަލް ކުރީ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް،

އެކަން

އަންދާސީ

ހިސާބު

ކަނޑައި

ބެލުމަށްފަހު

ބަލައިގަތްއިރު

ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަންދާސީ ހިސާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  08ވަނަ ބާބު (ވައުޗަރ ނިޒާމް) ގައި ބަޔާންކުރާ ބައެއް
ކަންކަމަށް އިހްމާލު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެބިޑް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ
ފައިދާހުރި ގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2010/8 :ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ( 5ކައުންސިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ ( 7ހަތެއް) މެމްބަރުންގެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
މައްޗަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5ވަނަ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަންބަރުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުރިއެރުވުމަށް

މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން
އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރެއް ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން

އެކުލަވާލާ

ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ

މެމްބަރުންނަށް

ކަނޑައެޅޭ

ވަކި

މުސާރައެއްވެސް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،މިދެންނެވި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލް  2010ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި،
އެގޮތުން ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
އިންތިޚާބު ބާއްވައި ކެއަރ ސޮސައިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންއައި ފަރާތެއް އެ
ކައުންސިލަށް

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ނަމަވެސް،

އޭނާއަށް

ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމު ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރެއްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާކަމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ

މަޤާމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިތުރު އިންތިޚާބެއް
ބޭއްވުމަކާއި

ނުލައި

ކެއަރ

ސޮސައިޓީގެ

އެހެން

މުވައްޒަފެއް

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އޭނާ ކައުންސލްގެ މެމްބަރުކަމަށް
އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ގޮތުގައި އޭނާ އެމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މިނިސްޓަރ ބަރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަން ލައްވައި
ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންކަމަށާއި ،އެސިޓީގައި އޭނާ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާކަމަށާއި ،އޭނާ ހުރި މަޤާމަށް ކެއަރ
ސޮސައިޓީގެ ވަކި މުވައްޒަފަކު އައްޔަންކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި ،ޤާނޫނުގައި
ވަރަށް ޞަރީހަ ޢިބާރާތުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަންވާނީ އެފަދަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި

ބާއްވާ

އިންތިޚާބަކުން

ހޮވޭ

މެމްބަރެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކާނުލައި އޭނާއަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
122

ރަށްރަށުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ،ހޯމް މިނިސްޓްރީން މީގައި މައްސަލައެއް ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކަނަޑައަޅާފައިވާ

ގައިޑްލައިނާ

ޚިލާފަށް،

އަދި

އެމިނިސްޓްރީން

ސެކިއުރިޓީ

އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ އަށްވުރެބޮޑެތި އަގުތަކެއް ބައެއް
އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
123

ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކެންޓީނެއް ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޖީ-ބްލޮކުގައި ކެންޓީނެއް

ހިންގައިދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  08( MNU-CA-FM/2012/004ޖެނުއަރީ  )2012އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
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