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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރމަންއަކީ ގުޅީފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލްގެ މެނޭޖިންގ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުން ،އެ ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ އައި.އެފް.ސީ އަށް ދީފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އެއް ނޫންކަމާއި
ޑިރެކްޓަރ އަދި ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗައަރމަން ކަމަށްވާއިރު ،އެކޮމިޓީން ދަނީ ސީދާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށްކަމާއި އަދި އެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިގެން އެފަރާތްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރަމުން

ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރީ ބިޑިން ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިންކަމާއި އަދި ބިޑިން ޕްރޮސެސްގެ އިވެލުއޭޝަން

ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައި މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިންޑިއާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންޏާބެހޭ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު

ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން

ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމިޓީން ދަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޅިން ބާކީކޮށް ތަޙްޤީޤްކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކުން ނިންމާފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  700ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އައި.އެފް.ސީއަށް ދީގެން ހިންގަމުން
ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން ކުރަމުންދާއިރު އައި.އެފް.ސީގެ ލޯކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް އަދި ލީގަލް
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ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެޖެންސީއަކީ ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމިޓިގެ ވައިސް ޗެއަރމަން ޝަހުދީ
އަންވަރުގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ސުޢޫދު އެންޑް އަންވަރު ލީގަލް ފާމް ކަމަށާއި ،މި ބިޑް
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން އައި.އެފް.ސީއަށް  2މިލިއަން ޑޮލަރ ދޭގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި
ޕްރޮޖެކްޓް ދިގުލައިގެންދާއިރު ،ސުޢޫދު އެންޑް އަންވަރު ލީގަލް ފާމަށް އައި.އެފް.ސީން ކޮންމެ
މަހަކު އެޖެންސީ ފީ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި ،ޖީ.އެމް.އާރު އެއަރޕޯޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ
ކަންތައް ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމިޓީން ހިންގިއިރުވެސް އައި.އެފް.ސީގެ ލޯކަލް އެޖެންޓަކީ
ޕްރައިވަޓައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރމަންގެ މަޞްލަހަތު އޮންނަ ލީގަލް ފާމް ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
2

ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ހިންގަމުންދާ

ހަވާލާ ދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ޝަރުއީ މަރުހަލާ ތެރެއިން ނުނިންމާ،

ގެސްޓްހައުސްއަކާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު،

ކައުންސިލުން އެއިމާރާތާއި ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާ ގޮތަށް ހައްދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއަކީ ސައްހަ

މިކޮމިޝަނުގެ  27ފެބުރުވަރީ 2018ގައި އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދަނިކޮށް ،ރަޖިސްޓްރީއެއް ކަމަށް ޤަބޫލްނުކުރެވޭތީ ،ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހައްދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމަށާއި
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއިކޮށް  23އެޕްރީލް 2018ގައި  ،ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އެހެންގޮތަކަށް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ،ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އެ ގޯއްޗާއި
ފޮނުވި ސިޓީގައި ،އެއިމާރާތް ވަކި ބަޔެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމަށް އަންގާފައިވާތީ ،މިއީ އިމާރާތް ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙަވާލުގައި ބޭއްވުމަށާއި ،އެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ
އދި އިމާރާތުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅޭ
މއި ަ
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭނަމަ ،އެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ،އެ ބި ާ
މައްސަލަ

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ،ޝަރުއީ މަރުޙަލާގެތެރެއިން ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީ
މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު

 2016ވަނަ އަހަރު އދ.އޮމަދޫ އެދުރުގެ  02ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

)COM-2018-21(Dރިޕޯޓުގައި

"އޮޑިޓްގައި

ފާހަގަކުރެވުނު

މައްސަލަތަކާއި އަގުކަމުގައިވާ ( 116,296.00އެއް ލައްކަ ސޯޅަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހައެއް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިތުރަށް ( 19,266.00ނަވާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) ރުފިޔާ ޙަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ
އިދާރާގެއިން  2016ވަނަ އަހަރު އެދުރުގޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށް މަސައްކަތަށް އަގު ހުށައަޅާ ފޯމުގައި ޖެހިފައިވާ މިންތަކާއި އަދަދު ތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް މަސައްކަތް
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތަށް ( 116,296.00އެއް ކުރަމުންދިޔައިރު ފާހަގަކުރެވިގެން އަލުން މިންތައް ބެލުމަށްފަހު ބިލަށް އިތުރުކުރެވިފައި ވާތީކަމަށް
ލައްކަ ސޯޅަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހައެއް) ރުފިޔާއަށް ކަމުގައިވިޔަސް އެދުރުގޭގެ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  31ޖުލައި  2018ގައި މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ( 19,266.00ނަވާރަ ނަންބަރު  CA/123/2018/2-348ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލޯފާމެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  19ޖޫން 2018ގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރިއިރު ،މާކްސްދޭނެ ކަންކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް %60 ،އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  40%ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރުމުގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެމިންގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މާކްސްދޭނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަގަށް މާކްސްދިނުމުގައި ބަލާނެ
ބުނާ މައްސަލަ

ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި މަހަކަށް ނަގާ ފީގެ އިތުރުން
އެކިކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށާއި އަދި މަހަކު  10ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭދަވާ ވަގުތައް ނަގާ ފީ
ބަޔާންކުރަން އޮތްއިރު އެބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން ،އެބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެގޮތް ފަހުން އެކުލަވާލައިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން އަގަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  3 60%ބަޔަށް ބަހައި  40%އެއީ ކޮންމެ މަހަކު  10ގަޑިއިރު
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފީއަށް ދޭ މާކްސް ކަމަށް ހަމަޖައްސައި 10% ،އެއީ  10ގަޑިއިރަށްވުރެ
އިތުރަށްދޭ ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީއަށް ދޭ މާކްސް ކަމަށާއި އަދި ކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިއުމަށް ނަގާ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފީއަށް  10%ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށާއި ،އަދި މި  10މާކްސް  100އަށް ބަދަލުކޮށް ކޯޓްތަކަށާއި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ( 5ތަން) ތެރެއިން އެއްވެސްތަނަކަށް ދިއުމަށް ފީއެއް ނުނަގާނަމަ ފީ ނުނަގާ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް  20މާކްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މިއިން ތަނަކަށް
ދިއުމަށް

ފީ

އެއް

ނަގާނަމަ

އެ

ފަރާތަކަށް

އެބަޔަށް

އެއްވެސް

ޕޮއިންޓެއް

ނުދޭގޮތަށްވެސް

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މާކްސްދީފައިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މާކްސް ދިނުމުގައި
މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި ،އަދި އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އަގުހުށަހަޅާ ހުރިހައި ބަޔަކަށްވެސް
މާކްސްދެވޭނެ

ގޮތެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވާތީއާއި އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ބައެއް

ކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިއުމަށް ފީއެއް ނުނަގާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން މި ނިންމި ނިންމުމަކީ
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން ނެތްކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތް ބަޔާންކުރާއިރު މިފަދަ ހުރިހައިކަމެއް
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމެނުމަށް ދިވެހިރައްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި ،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.
5

 2015ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވާ މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015އާ ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ތަކެތި
ޓީމުތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ފުޓުބޯޅަދަނޑުތަކުގައި ޗޭންޖިންގރޫމް ހެދުމަށް އެފް.އޭ.އެމުން ގަތުމަށްޓަކައި ( 75,000.00ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާގެ ވައުޗަރެއް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
ދޫކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 75,000/-ރުފިޔާ ގެ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި
ވައުޗަރއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި މިހާތަނަށް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ވައުޗަރަށް ތަކެތި ނެގުމަށްޓަކައި ،ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން އެސްޓީއޯއިން ހޯދައި ނަންބަރު  2އޯޑަރ
ކޮށްފައިވާނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާއަށް ވީގޮތެއްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 74,710.79ރުފިޔާކަމަށާއި ،އޯޑަރ ކޮންފަމޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓުން އެނގޭގޮތުގައި ރ.އިންނަމާދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގަންނަން އުޅެފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި،
މި  02އޯޑަރ ކޮންފަމޭޝަންގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވަނީ  08ފާޓާ ކުލައާއި ހިޓާޗީ
ޕަމްޕާއި

ޓިނުކަމަށް

އެސްޓީއޯއިން

މަޢުލޫމާތު

މި

ދީފައިވާކަމަށާ،

ނޫން

އެހެން

އެއްޗެއް

ޑެލިވަރކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެފް.އޭ.އެމުން ދިން ވައުޗަރުގެ ދަށުން
ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީ  05ލީޓަރގެ  08ދަޅު ކުލައާއި ހިޓާޖީ ބްރޭންޑްގެ
 01ޕަމްޕާއި  25ފޫޓްގެ  20ގަނޑު ޓިނުކަމަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާތީއާއި ،އެސްޓީއޯއިން އޯޑަރ ކޮންފަމޭޝަން ހައްދާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް

ގެނެސްފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،

އެތަކެތި

ގެނެސްފައިނުވަނީ

ކީއްވެގެންކަމެއް

ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަކަމަށާއި ،ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ކުލަތައް ހަލާކުވަމުންދާތީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ޕަމްޕް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ޓިނުތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގުދަނުގައި އެބަހުރިކަމަށްވެސް
ރ.އިންނަމާދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވާތީ

އާއި،

މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015އާ ގުޅިގެން އެފް.އޭ.އެމުން ރ.އިންނާމާދޫ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ
ވަރުޗަރުގައިވާ ޢަދަދަށް ތަކެތި ހޯދިފައިނުވަނީ ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވުމުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އަދި އެ ތަކެތި ހޯދި
ބޭނުމަށް އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެސްޓީއޯއިން ޑެލިވަރކުރި ތަކެތި ރ.އިންނަމާދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާތީއާއި އެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަމަށްވާތީއާއި މިހާތަނަށް ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ގުދަނުގައި ހުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވާތީ ،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.
ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޓިނުން އެއްވެސް ތަނެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނުދާ

ކުޅޭސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޮޑު ކަމަށާއި ،އެތަނުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކުޅޭ ބިން ސަންނެޓުން ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް
ސަރަހައްދެއް ޓިނުން ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރުވަމުންދަނީ ،މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންގެންދާ މި މަސައްކަތް ކުރުވަނީ އެ މަސައްކަތް ހޯދަން އިޢުލާންކުރެއްވުމެއްވެސްނެތި އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއްވެސް ނުހޯދައިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ނުކޮށް އަދި އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއްވެސް ބުނެފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 35,000.00ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ނާރާކަމާއި،
ނުހޯދައި ކަމަށާއި ،ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 3
ތާރީޚެއް ބުނި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެންމެފަހުން ބުނީ  18ޖޫން  2018އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރެވިދާނެކަމާއި ،އެގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ފެށި މަސައްކަތް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓޭޝަން
އަދިވެސް ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެންކަމާއި،
މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ  21ޖުލައި  2018ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު
މި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ވާރކްޝޮޕަކީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެކަން ސާފުކުރުމަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލާ ސުވާލުކުރުމުން ،އެތަނަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަނެއް
ނޫންކަމަށާއި ،އެތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ
ޤަނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުން
ބުނެފައިވުމާއެކު ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ ،މީގެފަހުން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
މަސައްކަތް ނުކުރުވުމަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްދައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
7

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިންގއެއް ހެދުމަށް  4މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރާއިރު
ޗައިނާ ޕާޓީއަކާ އެގްރިމަންޓް ކުރުމުން އެފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ބޮޑު ބައެއް

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

ނިންމާފައިވަނިކޮށް ،ކޮރެއާ ޕާޓީއަކުން ބުނެގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކާ މިނިސްޓްރީ
އެސް.ޓީ.އޯއާ ގުޅިގެން ކޮރެއާ ޕާޓީއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށް
ބުނެ މިކޮމިޝަނުން ފެނިގެން ބަލަންފެށި މައްސަލަ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގައި

ދެންނެވުމަށް

ނިންމީއެވެ.

އަދި ،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.

8

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ ޓެނިސް އެކަޑަމީއަކުން ،ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  3ޓެނިސްކޯޓުގެ ތެރެއިން  1ޓެނިސްކޯޓް
މޯލްޑިވްސްގެ ޓެނިސްކޯޓުތަކުގައި ފީއެއް ނަގައިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ޓެނިސް ކުޅެން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރަމުންގެންދާތާ

މިހާރު

ގާތްގަނޑަކަށް

ދެއަހަރާއި ދަށުން  01ފެބުރުވަރީ  2016ގައި މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ( 15,000.00ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ގެ

ހަމަސްދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ،އެ އެކެޑެމީން އެ ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ ޓެނިސް ކުއްޔަކަށް  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ .އެ ކުންފުންޏަށް
އެސޯސިއޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ދޫކޮށްފައިވަނީ  1ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓު ކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ.
އެކެޑެމީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުގައި ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް އެ ކުންފުންޏަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް
ސްޕޯޓްސްގެ "ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަން" ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އެކެޑަމީއެއް ކަމަށާއި ،ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނެއްކޮށްގެން އޯޕަން ބިޑްގެ އުޞޫލުން ނޫންކަމާއި އެއީ
ނޫންކަންވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނިން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަކަށް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މެމްބަރުންނާއި

ކުޅުންތެރިން

ކޯޓްތައް

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ވަކި

ގަޑިތަކެއް

އެ ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެއީ މެންދުރުފަހު  13:30އިން  5 15:30ޖަނަވަރީ  2016ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭ ކަމާއި ،އެގޮތަށް ޓެނިސްކޯޓް ދޫކުރުމަށް
އާ ދެމެދު ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2018ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ ގަޑިތަކުގައި އެހެން ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމަކީ ޓެނިސް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށް
ޓެނިސް އެކެޑެމީއަކުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޓެނިސްކޯޓު 2-އާއި ޓެނިސްކޯޓް 3-ގައި ފީއެއް

ވެފައި ،އާ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތަކަށްވުން ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ނަގައިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ޓެނިސް ކުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އެކުންފުންޏާއި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު  01ފެބުރުވަރީ  2016ގައި ވެފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އެގަޑިތަކުގައި މެމްބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޮލިފައިޑް ކޯޗެއް ހުންނަންޖެހޭކަމަށް
ނުވާކަމަށާއި ،އެ ޓެނިސް އެކެޑެމީގެ ފައުންޑަރ ބުނާ ގޮތުގައި އެގަޑިއަކީ ޓެނިސް ބަޔާންކޮށް ކުޅުންތެރިންގެ އަތުން ނެގޭނެ ފީއަކީ 18 ،އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން
އެސޯސިއޭޝަނުން އޭނާއަށް ދީފައި އޮންނަ ގަޑި ކަމަށާއި ،އޭނާ އެހެން ބުނިނަމަވެސް އެކަން ( 1500.00ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،އަދި  19އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން މަހަކު
އެނގޭގޮތަށް ކޯޓް އެލޮކޭޝަން ޝެޑިއުލެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިން އެ މައްސަލަ ޖެއްސުމުން ( 1500.00ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 2500.00ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ފީއެއް
 29ޖޫން  2018ގައި ޝެޑިއުލެއް ޢާންމުކޮށް (ނޯޓިސްބޯޑުގައި) ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި ،ފީއަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވާ ކުންފުނީގެ
ޝެޑިއުލުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ކުރިން ބުނެވުނު ގަޑިއަކީ އެ އެކެޑެމީގެ ފައުންޑަރ އަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ދީފައި އޮތް ގަޑި ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެސޯސިއޭޝަނުން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި
އޭނާއަށް އެ ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރަން ދޫކޮށްފައި އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް  10ޖަނަވަރީ  2018ގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  1އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
ބުނާ މައްސަލަ.

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިންނަމަވެސް ،ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަށާއި އަދި
ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކުރިޔަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ސިޓީގައި
އެދިފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޓްމެންޓުން
ނިންމާފައިވާކަން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،
އެކުންފުންޏާއި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
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އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
 10ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ތާރީޚުގެ  04ދުވަސް ކުރިން  06ޖަނަވަރީ 2018
ގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށް އޮންނަ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  1އަހަރު އިތުރުކޮށްދީ އައު އެއްބަސްވުމެއް
އެކުލަވާލުމަށް ނިންމައި ،ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ( 17,500.00ސަތާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނެގުމަށް
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  06ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ
ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ކަމަށާއި ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  16ޖަނަވަރީ 2018
ގައި

ކަމަށް

ޓެނިސް

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން

ބުނެފައިވާ

ކަމަށާއި،

ޖަނަވަރީ  2018ގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށް އޮންނަ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ (ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  16ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށް ބުނާ) ޔައުމިއްޔާގައި
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ވަނަ އެކަޑަމީގެ ފައުންޑަރވެސް  1ނަންބަރު ކޯޓް ހޯދުމަށް
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެ ޕްރޮޕޯސަލް ރިވިއު
ކުރުމަށްފަހު ،ކޯޓް ލިބޭ ގަޑިތަކުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮޕޯސަލާ ގުޅިގެން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
އިސްވެދެންނެވުނު އެކަޑަމީއަށް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އެ އެކެޑަމީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 1
ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓުގައި އެ އެކެޑަމީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްކަމަށާއި،
ނަމަވެސް

އެ

އެކެޑަމީގެ

ފަރިތަކުރުންތައް

ކުރިޔަށް

ގެންދިޔުމަށް

އެހީތެރިވެދިނުމުގެ

ގޮތުން

އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން  2ނަންބަރު ކޯޓާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް
ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ
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އުސޫލުގެ ދަށުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކޯޓް ނަންބަރު  2އާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް ބޭނުންނުކުރާ
ގަޑިތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އެ އެކެޑަމީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަކުރުމަށާއި ބާކީހުރި
ގަޑިތަކަކީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި
ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކެއް ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު
މެންބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކޯޓުތައް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަ އެ
އެކެޑަމީން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެވަގުތުތަކުގައި އެ
އެކަޑެމީގެ ފަރާތުން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުން ނުވަތަ
ކުޅުންތެރިން ކޯޓު ބޭނުންކުރަން އެދޭނަމަ އެފަރާތަކަށް ކޯޓު ދެވޭނެ އިންތިޒާމު އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން
ހަމަޖެއްސުމަށެވެ .އަދި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން  2ނަންބަރު ކޯޓާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް ބޭނުންކުރުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ކަނޑައަޅައި އެ ތާވަލު އެ އެކެޑަމީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ
ކޯޓުތައް އެ އެކެޑަމީއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  2012ވަނަ އަހަރު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން
ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ފީނަގާގޮތަށް ކަމަށް ޓެނިސް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އެކެޑަމީއަށް ކޯޓުތައް ދޫކުރުމުގައި
އެގްރިމެންޓް

ހެދިފައިނުވަނީ،

އެ

ޓެނިސް

އެކެޑަމީން

އެކަޑަމީއެއް

ހިންގަން

ހުށަހެޅިއިރުވެސް

އެސޯސިއޭޝަނުން ހުއްދަ ދީގެން ހިންގަމުންދިޔަ އެކަޑަމީއެއް އޮތުމާއެކު ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ  3ކޯޓުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއެކު  2އެކަޑަމީ ހިންގުމަކީ
ދަތިކަމެއްކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރުމަށް
އެފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި
ކޯޓުތައް
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ބޭނުން

ކުރެވޭނެކަމަށް

ޓެނިސް

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން

ބުނެފައިވާތީ،

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މިކަންތައްތަކަށް ބަލާއި ،ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އެކަޑަމީއަށް  1ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަކާ ގުޅިގެން ޓެނިސް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންކަން އެނގެން އޮތުމާއި ،އެފަރާތަށް
ކޯޓު ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށްކަން އެނގެން އޮތުމާއި ،މިޝަކުވާގައި ބުނާ ދެވަނަ އެކަޑަމީއަށް ކޯޓުތައް
ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް އެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ އެކަޑަމީއަށް ކޯޓުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު ބޭނުންކުރާ
ވަގުތުތަކަށް ފީނަގާގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނައިގެން ކުޅިވަރު
ކޯޓުތައް ދޫކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް
ފެންނާތީ ،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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ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެމްބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން ކޯޓްތައް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  3ޓެނިސްކޯޓުގެ ތެރެއިން  1ޓެނިސްކޯޓް
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ގަޑިތަކެއް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  01ފެބުރުވަރީ
އެއީ މެންދުރުފަހު  13:30އިން  15:30އާ ދެމެދު ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2018ވަނަ އަހަރު  2016ގައި މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ( 15,000.00ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ގެ ކުއްޔަކަށް  2އަހަރު ދުވަހުގެ
ފެށުނީއްސުރެން އެ ގަޑިތަކުގައި ޓެނިސް އެކަޑަމީއަކުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޓެނިސްކޯޓު 2-މުއްދަތަށް އެކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ .އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  1ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓު
އަދި ޓެނިސްކޯޓް 3-ގައި ފީއެއް ނަގައިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ޓެނިސް ކުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ .މިދެންނެވުނު ކުންފުންޏަކީ މިނިސްޓްރީ
މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އެގަޑިތަކުގައި މެމްބަރުންނާއި އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ކުންފުންޏެއް

ކަމަށާއި،

ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭގޮތް ނުވާކަމަށާއި ،މިއެކެޑެމީގެ ފައުންޑަރ ބުނާ ގޮތުގައި އެގަޑިއަކީ ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނެއްކޮށްގެން އޯޕަން ބިޑްގެ އުޞޫލުން ނޫންކަމާއި އެއީ މި
ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން އޭނާއަށް ދީފައި އޮންނަ ގަޑި ކަމަށާއި ،އޭނާ އެހެން ބުނިނަމަވެސް ކުންފުނިން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެކަން އެނގޭގޮތަށް ކޯޓް އެލޮކޭޝަން ޝެޑިއުލެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  5ޖަނަވަރީ
ޖެއްސުމުން  29ޖޫން  2018ގައި ޝެޑިއުލެއް ޢާންމުކޮށް (ނޯޓިސްބޯޑުގައި) ނެރެފައިވާ  2016ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި ،އެގޮތަށް ޓެނިސްކޯޓް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ

ކަމަށާއި ،އެ ޝެޑިއުލުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ކުރިން ބުނެވުނު ގަޑިއަކީ އޭނާއަށް ދީފައި

މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމަކީ ޓެނިސް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށް ވެފައި ،އާ

އޮތް ގަޑި ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެސޯސިއޭޝަނުން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެނާއަށް ކުޅުންތެރިން

އުފެއްދުމަށް

ލިބޭނެ

ފުރުޞަތަކަށްވުން

ކަމަށް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެ ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރަން ދޫކޮށްފައި އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި މިކުންފުންޏާ ދެމެދު  01ފެބުރުވަރީ  2016ގައި ވެފައިވާ
މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޮލިފައިޑް ކޯޗެއް ހުންނަންޖެހޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ކުޅުންތެރިންގެ އަތުން ނެގޭނެ ފީއަކީ 18 ،އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން
( 1500.00ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،އަދި  19އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން މަހަކު
( 1500.00ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 2500.00ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ފީއެއް
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި ،ފީއަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ލިޔުމުން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ

ހުއްދަ

ލިބިގެން

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

 10ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  1އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިންނަމަވެސް ،ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަށާއި އަދި
ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކުރިޔަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ސިޓީގައި
އެދިފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމެންޓުން
ނިންމާފައިވާކަން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި
އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޓެނިސް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  10ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ
ތާރީޚުގެ  04ދުވަސް ކުރިން  06ޖަނަވަރީ  2018ގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށް އޮންނަ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމުގެ

ޔައުމިއްޔާގައި

އެކުންފުނީގެ

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  1އަހަރު
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އިތުރުކޮށްދީ އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމައި ،ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 17,500.00
(ސަތާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 06
ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ކަމަށާއި،
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  16ޖަނަވަރީ  2018ގައި ކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

ޖަނަވަރީ  2018ގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށް އޮންނަ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ (ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  16ޖަނަވަރީ  2018ގައި
ކަމަށް ބުނާ) ޔައުމިއްޔާގައި ޓެނިސް ކޯޗަކުވެސް  1ނަންބަރު ކޯޓް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެ ޕްރޮޕޯސަލް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ،ކޯޓް ލިބޭ ގަޑިތަކުގައި
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮޕޯސަލާ
ގުޅިގެން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ޓެނިސް ކޯޗުގެ އަމިއްލަ އެކަޑަމީއަށް ފޮނުވާފައިވާ
ސިޓީގައި ،އެ އެކަޑަމީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް  1ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓުގައި އެ އެކެޑަމީގެ
ފަރިތަކުރުންތައް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ އެކެޑަމީގެ ފަރިތަކުރުންތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދަތިނުވާނޭ
ގޮތުގެމަތިން  2ނަންބަރު ކޯޓާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކޯޓް
އ އެކަޑަމީގެ
ނަންބަރު  2އާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް ބޭނުންނުކުރާ ގަޑިތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ެ
ފަރިތަކުރުންތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަކުރުމަށާއި ބާކީހުރި ގަޑިތަކަކީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުންނާއި
ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކެއް ކަމަށް
ނިންމާފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ޢާންމު

މެންބަރުންނާއި

ކުޅުންތެރިން

ބޭނުންކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކޯޓުތައް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަ އެ އެކެޑަމީން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި
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އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެވަގުތުތަކުގައި އެ އެކަޑެމީގެ ފަރާތުން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރި
ކަމުގައިވިޔަސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުން ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން ކޯޓު ބޭނުންކުރަން އެދޭނަމަ
އެފަރާތަކަށް ކޯޓު ދެވޭނެ އިންތިޒާމު އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމީއެވެ .އަދި އެ އުސޫލުގެ
ދަށުން  2ނަންބަރު ކޯޓާއި ސްޓޭޑިއަމް ކޯޓް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ކަނޑައަޅައި
އެ ތާވަލު އެ އެކެޑަމީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ކޯޓުތައް އެކެޑަމީއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  2012ވަނަ
އަހަރު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލުގެ ދަށުން ފީނަގާގޮތަށް ކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
އެ އެކެޑަމީއަށް ކޯޓުތައް ދޫކުރުމުގައި އެގްރިމެންޓް ހެދިފައިނުވަނީ ،އެ އެކެޑަމީން އެކަޑަމީއެއް ހިންގަން
ހުށަހެޅިއިރުވެސް

އެސޯސިއޭޝަނުން

ހުއްދަ

ހިންގަމުންދިޔަ

ދީގެން

އެކަޑަމީއެއް

އޮތުމާއެކު،

އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  3ކޯޓުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމާއެކު  2އެކަޑަމީ ހިންގުމަކީ ދަތިކަމެއްކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ޓެނިސް
އޮފް

އެސޯސިއޭޝަން

މޯލްޑިވްސްއިން

ބުނެފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޢާންމު މެންބަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން ކޯޓުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ފައިސާ
ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކޯޓުތައް ބޭނުން
ކުރެވޭނެކަމަށް

ޓެނިސް

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން

ބުނެފައިވާތީ،

މިކަންތައްތަކަށް ބަލައި ،ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 1
ނަންބަރު ޓެނިސްކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަކާ ގުޅިގެން ޓެނިސް
ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންކަން އެނގެން އޮތުމާއި ،އެފަރާތަށް ކޯޓު ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށްކަން އެނގެން
އޮތުމާއި ،މިޝަކުވާގައި ބުނާ ޓެނިސް އެކަޑަމީއަށް ކޯޓުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް އެ މަޤުޞަދުގައި
ކަމަށްވެފައި ،އެ އެކަޑަމީއަށް ކޯޓުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު ބޭނުންކުރާ ވަގުތުތަކަށް ފީނަގާގޮތަށް
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ކަމަށްވާތީއާއި ،ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނައިގެން ކުޅިވަރު ކޯޓުތައް ދޫކުރާނެގޮތް
ކަނޑައެޅުމަކީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،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.
10

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގަރާޖުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮންނަތާ  09މަސްވެފައިވާ ކާރަކީ މިނިސްޓްރީ އެ ކާރުގެ ގަރާޖުގެ ގޮތުގައި ގެއެއްގެ ގަރާޖެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ކާރު އިސްލާމީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ގަނެގެން ބޭނުންކުރާ މަރުކަޒުގެ ގަރާޖުގައި ބާއްވާފައި އޮންނަނީ އެ ކާރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ
ކާރެއްކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެ ކާރަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ކާރެއް ކަމަށްވާތީ ،މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް
ކާރެއް ކަމަށާއި ،އެ ކާރު އެތަނުގައި ބާއްވާފައި އޮތުމުން އެފަރާތަށް ( 233,000/-ދެލައްކަ ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭ ކަމަށާއި،
ތިރީސްތިންހާސް) ރުފިޔާ ގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ސ ާ
ިއ ް
ލމީ މަރުކަޒުގެ ޕާކިންގ ސަރަހައްދުގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރަން ހުއްދަ
ދީފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ
ވެހިކަލްތައްވެސް އެތަނުގައި ޕާކުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ކާރު ޕާކުކުރުމަށް އެތަން
މިހާރު ބޭނުން ނުކުރާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،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.

11

މިހާރު އުވާލާފައިވާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ .އިން  27ނޮވެމްބަރު  2017ގައި އެމްޕޯރިއަމަކަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް (އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ) އުވާލުމަށް ނިންމައި އެ ތަނުގެ
ފޮނުވި ޕާޗޭސް އޯޑަރުގައިވާ  24އެއަރކޯން ހަރުކޮށްދޭންޖެހުނީ މާފަންނުކޮޅުގައި ހުންނަ މަސައްކަތްތަކާއި

ލިޔެކިޔުންތައް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ އަގު މިހާތަނަށްވެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ގައިހުރި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ ގެ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރި
އސަލާގެ ޝަކުވާއާއެކު ލިބިފައިވާ  2ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމް (ޕީއޯ) ،ޕީއޯ ޖެނެރޭޓްކުރާ
އެ އެމްޕޯރިއަމަށް ލިބިފައި ނުވާއިރު މި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ލިބޭނީ އެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން އިރު ،މި މަ ް
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ކަމަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ސޮފްޓްވެއަރއިން ބެލިއިރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
އެހެންކަމުން ،މިއީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
12

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދިވެހި ލެކްޗަރަރ އެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވަނީ  20ޖޫން  2018ވީ ބުދަދުވަހުގެ
ބޭނުންވެގެން  04ޖޫން 2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  10:46ގައިކަން ގެޒެޓުން އެނގެންއޮތުމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  3ދުވަސް (ބުދަ ބުރާސްފަތި
ދީފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަނުވަނީސް އަލުން ނަންބަރު  20ޖޫން ގައި އިޢުލާންކޮށް ،ވަޒީފާއަށް އާދީއްތަ) ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެމް.އެން.ޔޫ އިން މުވައްޒަފުން ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ
ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ކަމަށް ރަސްމީ އެންމެ ދުވަހެއް ލައިގެން  24ޖޫން 2018

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2010ގެ  8ވަނަ ބާބުގައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ސެންޓްރަލް އެޑްމިންގައި އެޑްމިން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް ބުނެފައިވުމުން އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންހޮވުމާއި
މއީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  01 -އެޕްރީލް  "2013ގެ  3.2ގެ (ހ) ގެ  8ވަނަ
އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއިި ،
މުއްދަތު ކަމަށް ނުވެފައި އެމަޤާމަށް ލެވެލް  7އަދި  9ގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ވަޒީފާއަށް އިއުލާންކުރެވޭއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ
ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ފަރާތްތަކަށް ،އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ
ކުރުނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް އޮންނާތީ 3 ،ދުވަސް ދީފައި އޮތްއޮތުން އެ އުސޫލާ ފުށުއަރާކަން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް ފުރަތަމަ ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް
އެދިފައިވަނީ  3މީހުންކަމާއި އިތުރު ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި އެ  3މީހުންނަށްވެސް ފަހުން ޢާއްމުކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމް އިސްލާޙުކުރުމުގެ (ފޯމުގައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމުގެ) ފުރުޞަތު
ދީފައިވާކަމާއި އެ ގޮތުން އެ  3ފަރާތުންވެސް އެމީހުން ހުށަހެޅި ފޯމް އިސްލާޙުކޮށްފައި ވާކަމާއި ،ފަހުން
ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިން ދެންނެވި  3މީހުންގެ އިތުރަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން
ކަމާއި އެހެންކަމުން ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލެކްޗަރަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޖުމުލަ 4
ފަރާތުންކަމާއި މި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން "މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ދިވެހިލޭންގްއޭޖް ޓީޗިންގ"
ހަދައިފައިވަނީ  2ފަރާތުންކަމާއި އަނެއް ދެފަރާތުން ހަދައިފައިވަނީ ބެޗްލަރ ޑިގްރީކަމާއި އެހެންކަމުން
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ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އޮތް ދެފަރާތްތަކަމާއި އެ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް
ހޮވާފައިވަނީ އެ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަމާއި އެފަރާތަށް  17ޖުލައި
 2018ގައި ވަޒީފާދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ ،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 މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދިވެހި ލެކްޗަރަރ އެއް ބޭނުންވެގެން  04ޖޫން ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަނުވަނީސް އަލުން  20ޖޫން 2018ގައ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  3ދުވަސް (ބުދަ ބުރާސްފަތި އާދީއްތަ) ދީފައިވާތީއާއި ،ދިވެހި ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2010ގެ  8ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް
މީހުންހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  01 -އެޕްރީލް  "2013ގެ  3.2ގެ (ހ)
ގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ވަޒީފާއަށް އިއުލާންކުރެވޭއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް
ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެ ކަމަށްވާތީ ،އެ  3ދުވަސް ދީފައި އޮތްއޮތުން އެ އުސޫލާ
ފުށުއަރާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާފަދައިން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި ލުމަށް މަދުވެގެން
 7ދުވަސް ދެވޭނެގޮތަކަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެންނެވުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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ނ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2އޮގަސްޓު  2018އިން  4ނ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2އޮގަސްޓު  2018އިން  4އޮގަސްޓު 2018
އޮގަސްޓު  2018އަށް ބާއްވާ ނ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ އަށް ބާއްވާ ނ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،މުބާރާތަށް ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް
ތަކެއްޗާއި އެކި މަސައްކަތްތައް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑު އަގުގައި ކުރުވަމުންދާ ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ ނ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2018ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މާލޭ ގޮސްގެން ބޭނުންހާ ތާކުން ތަކެތި ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އައިޓަމުން ކަމަށާއި ،އޭގެ އިތުރުން ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓަކުން 5,000/-
ގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދިން ކަމަށާއި ،އަދި ރިސޯޓަކުން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާއިރު ،މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފެރީ ޓިކެޓް ރޭޓުން
ކޮށްދީފައިވާ

ކަމަށާއި،

ރިސޯޓަކުން

ހިލޭ

ޓްރާންސްޕޯޓް

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ

ކަމަށާއި،

ލޯކަލް

އިންވެސްޓްމެންޓަކާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން މުބާރާތުގެ ދެގޮފީގެ  1ވަނައަށް  2ޢުމުރާ ދަތުރު
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ޤުރްއާން މުބާރާތް
ބޭއްވުމަށް ( 200,000/-ދެލައްކަ) ރުފިޔާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 66,630.56
ރުފިޔާ (ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަލާރި) އެވެ .އޭގެތެރެއިން މާލެއިން
ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  57,657.16ރުފިޔާ (ފަންސާސްހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް
ހަތްރުފިޔާ ސޯޅަލާރި) ކަމަށާއި ،މާލެއިން ތަކެތި ގަންނަން ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 3
ފިހާރައަކުން ގަތް ތަކެތި ކަމަށާއި ،ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ގަވާއިދުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށާއި ،އެކި
ތަންތަނުން ގަނެފައިވަނީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ކަމަށްވެފައި ،ތަކެތި ގަނެފައިވާ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު
އެއްތަނަކުން ލިބެންހުރި ތަކެތި އަނެއް ތަނަކުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،އެއްވެސް
ތަނަކުން ( 35,000/-ތިރީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތަކެއްޗަށްވުރެ ގިނަ ތަކެތި ގަނެފައިނުވާތީ ،އިޢުލާން
ނުކޮށް އެ ތަކެތި ގަތުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،މާލެއިން ގަތް ތަކެތީގެ އިތުރަށް ރަށުގެ
ދެ ތަނަކުން ގަތް ތަކެއްޗަށް ( 8973.40އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ ސާޅީސްލާރި)
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ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ،ރަށުންވެސް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ގަވާއިދުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށްވާތީ 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.
14

ގދ .ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރުއްގަނޑެއް
އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަށް ދޫކުރި ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކާއި ގަސްތައް ކަމަށާއި ،އެ ރުއްގަނޑު އޭނާއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް
ކަނޑައި ،އަދި މަގު ހަދާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން

ކަމަށް ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޮނުވާފައިހުރި ލޯޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެ ލޯޑަރަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ދެމުން ،އެ ރުއްގަނޑު ހުރި ބިން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރަށް ވަށައިގެން
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތްތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ބިމާ ގުޅޭ އެއްޗެހި ދުއްވޭގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓުގެ ފުޅާ މަގެއް ހެދިއިރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަށް
ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބިން ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދޫކުރި ރުއްގަނޑު އޮތް ބިމަށް އެ މަގު އެރުމުގެ ސަބަބުން މަގަށް އެރި ރުއްތައް ނަގައި ސާފުކުރެވުނު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫގައި ތިބޭ ފުލުހުންނާއި ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަންދު މީހުންނަށް ގދ .ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ
ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  01ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތުން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  06އަހަރު

ދުވަސްވަންދެން ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ނިމި ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އެ ޚިދުމަތް މިހާރު

އެސްޓޭޝަންގައި އެކަން ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިއަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ހޯދަމުން އަންނަނީ ރެސްޓޯރަންޓަކާއިއެކު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވިގެން ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް
ސޮއިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަނިކޮށް ،ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ދިމާވި ދަތިތައް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވާފައިވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ފުލުހުންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަދިގެ ތަޅާލައި (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
އެތަނުގައި އާ މެސްރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްފެށި ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހަރަދުތަކެއް ކުރިފަހުން މިކޮމިޝަނުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް
އެންގި ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ބިޑް ކާމިޔާބު ވިކަމަށް އެންގި ސިޓީ
ބާޠިލްކުރި ކަމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ވަގުތީ ގޮތުން
އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  03ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑައަގެއް
ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ބޮޑުއަގެއް ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
16

ޏ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ "ޕްރިންޓަރ" އެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން އެ މަގާމަށް ކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއު ބާތިލުކޮށް ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ "ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަކަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ތަޢުލީމީގޮތުން ޤާބިލް އެތައް ބަޔަކު ކުރިމަތިލާފައި މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެމަޤާމަށް
އޮއްވައި ،ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ފެންވަރު ދަށް ފަރާތް ހޮވުމަށް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މީހަކު ނެގުމަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލައި އަލުން އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަކީ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަމިއްލަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކޮމިޝަނަށް އަންގަވާފައިވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
މީހެއްކަމުން އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސީދާ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ޕްރިންސިޕަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އަދި މިނޫނަސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުޞޫލުތަކާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގދ.ފިޔޯރީ އަށް ނިޞްބަތްވާ  3ގޯއްޗަކީ (ގޯތި  ،1ގޯތި  2އަދި ގޯތި  )3އެއްކޮށްޓެއްގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ  3ގޯތީގެ ތެރެއިން
އޮންނަ ،އެއް ފުޅާމިނުގެ  3ގޯތިކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޯތި  1އަށް އެ ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮތް ގޯތި  2އަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިން އިތުރުވެފައިވަނީ ،ކޮންމެ
ފިޔޯރީއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުރި ކައުންސިލަރ ހުރި ދުވަސްވަރު ،މި  3ގޯތީގެ ތެރެއިން

ގޯއްޗަކަށްވެސް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ގެއެއްގެ ސަރަހައްދުކަމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ބުނާ ސަރަހައްދު

ގޯތި  1އަށް ބޮޑު ބައެއް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށްވެފައި ގޯތި  1ގެ ވަޅުފަދަ ތަންތަން ހުރި ސަރަހައްދު ގޯތި  2ގެ ޖަންގުޝަން ހުރި ސަރަހައްދަށްވުރެ
ބޮޑުވުމުންކަން މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ،ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ގޯތި  1އަށް ބިން އިތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ ގޯތި 1
ގެ ވެރިފަރާތް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އަށް ވަނުމުން ކަމަށް މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،އެގޭގެ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށް ބަދަލު ގެނަސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި
ކައުންސިލަރުން ޢައްޔަންވީ ފަހުން އެރަށުގައި ގޯތި ބޮޑުކޮށްފައިވާ އެހެން ގޯތިތަކާ އެއް އުޞޫލަކުން
ކަމަށްވެފައި ،ގޯތި  1ގެ ތިން މީހަކު (ގޯތި  1ގެ ވެރިފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް)  18ޖަނަވަރީ  2009ގައި
އިސްވެދެންނެވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެ  3މަސް ފަހުން  16މާރިޗު  2009ގައި
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުން ގޯތި  1އަށް ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އދ.ފެންފުށީ އިންޖީނުގެއާ ޖެހިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އދ.ފެންފުށީ އިންޖީނުގެއާ އިންވެގެން
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފައެއްވެސް ހޯދުމަކާ ނުލައި ފެންފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ މައްޗަފުށީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ ހުސް ބިމުގައި ވަގުތީގޮތުން ތަކެތި ރައްކާކުރާނެ ގުދަނެއް ހެދުމަށް ދެ ފަރާތަކަށް އެ
ރިސޯޓަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށާއި ،މީގެ ކުރިންވެސް ރަށުގެ އެކިއެކި ބިންތައް އެކި

ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަމަވެސް ،އެ ކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމާއި ،އެ ކަމަކީ ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް
ބޭނުންވެގެން ކައުންސިލަށް އޭގެ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އަދި މިހާރު އެ
ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދީގެން އޭގެ ނަފާ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގެ ތާރީޚެއްގައި ނެރެފައިވާ މި

މައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު" ،ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން" ،އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮށިގަނޑުގައި ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް (އިސްލާޙް  ")2އާ ޚިލާފަށް ،ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ބަލައިގަންނަން ތިބޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޑިސެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން އެޕްރީލް  2015އަށް
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ދުވަހަކު ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރާ ދުވަހަކު  10ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ( 2,025.00ދެ ހާސް ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ.
އިތުރަށް ބަލައިގަންނަ ނަމަ ނުވަތަ ދޫކުރާ ނަމަ" މިގޮތަށް މި ގަވާއިދު އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ،އެގޮތުން އެ ފަސް މަހުގައި ރިސްކް އެލަވަންސް ދޭންޖެހެނީ  13ދުވަހަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް ،އެ މުއްދަތުގެ
ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ،ފައިސާ ބަލައިގަތަސް ތެރޭގައި އޭނާ ޙާޟިރުވި  81ދުވަހަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ،ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އަދި ބަލައިނުގަތަސް ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަށް އެ މަސްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖުމްލަ
ބުނާ މައްސަލަ.

( 1,700.00އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު ،މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ،ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަންތަނާއި ގޯތިތެރެއާއި މަގުތައް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ސާފުކުރުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅިގެން ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުރި

ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތިތެރެއާއި ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުނިކަހައި ފޮޅައި

ފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ވަކި މީހަކަށް އެމަސައްކަތް ދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން  22ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައޮ އެ ހޮސްޕިޓަލުން
ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގައިވަނީ
އޭނާގެ އެކައުންޓް ނަންބަރުކަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ލިޔުންތަކުން ބެލެވޭތީ ،ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީއަށް
ލިބޭ  10%ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދިނުމުގައި ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް
މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން

ސީޓްރެކްސް

ބިލްޑިންގގެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސެންކްޝަންގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ލޯނު

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރެވުނުތާ  2އަހަރު ފަހުން 2008ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި

ޝަކުވާގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު

ކަމަށާއި ،މަޖީދީމަގު ބްރާންޗްގެ  03އަހަރުގެ އެޑްވާންސް ކުލި ދެވިފައިވާކަން އޭރުގެ ބޯޑަށް

ޝާއިރުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހަވީރު ނޫހުގައިކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް  03ނޫހެއްގައި އިޢުލާނު

އެނގުނުހިނދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އާއްމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވާތީއާއި އެ އިޢުލާނުތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މިމައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އޭ.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން ހިންގާ އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް
މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ހޮވާފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ

(އޭ.ޑީ.ބީ) ލޯނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގި އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް03 ،

މައްސަލަ.

ބެޗްއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ،ބެޗް  01ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކޮންސޯޓިއަމްއިން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ އެފަރާތުން މަސައްކަތް
ވަކިކޮށް ވަކިވަކި ފަރާތަތަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެތީއާއި ،ބެޗް  02ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ދެފަރާތަށް ފައިސާ ދީފައިވާނީ
ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ޖުމުލަ އަދަދުކަން އިންޓަރިމް ސެޓްފިކެޓްތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ
ފަދައިން އިސްވެދެންނެވުނު ކޮންސޯޓިއަމްއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ހޯދުމަށް މަދަނީ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކޮންސޯޓިއަމްއަކީ އެއްވެސް ތާކު ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ މުސްތަޤިއްލު ޝަޙްޝަކަށް ނުވާތީއާއި އެ ތިން ކުންފުންޏަކީވެސް މުސްތަޤިއްލު ވަކި
ކުންފުނިތަކަކަށްވާތީ ދަޢުވާ ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީއާއި
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެކި މިނިސްޓްރީ ތަކަށް ބަދަލުކުރުމގެ ތެރޭގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް
ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ
މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޯންނައިރުވެސް ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްނުކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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

24

2014ވަނަ އަހަރު އޭލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  1ވަނަ އަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ކަންތައްތަކަކީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ސ.ހުޅުދޫ އަށް ނިޞްބަތްވާ  2015ވަނަ އަހަރުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކަށްވެފައި ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ފަރާތަކަށް "ކެމިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ" ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ސްކޮލަރޝިޕަކީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ހަމައަށް ކިޔަވަން ދެވޭ ފުރުޞަތެއް ކަމަށާއި ،އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބައެއް ކޯސްތަކަކީ

ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އެންޓްރީ ލެވެލުން ފެށިގެންގޮސް ސީދާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެވޭ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޯސްތަކަކަށްވާއިރު އެފަދަ ކޯސްތަކަށް އެފަހަރު އެތައް ދަރިވަރުންނެއް އެދުނުކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަދަ ކޯސްތައް ހެދުމަށް ކުރިންވެސް ފުރުޞަތު ނުދޭކަމަށާއި ފަހުންވެސް އެ
ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެކަމަށާއި އެއީ އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ބޭއިންސާފަކަށް ވާނެތީކަމަށް އެފަހަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި
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މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސް ފަރާތަކުން ބުނިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޔޫކަސް ) (ucasއިން އެފަދަ
ކޯސްތަކަށް އޮފަރ ލިބިފައިތިބި އެތައް ދަރިވަރުންނެއް އެކޯސްތަކުގެ އޮފަރ ޑިކްލައިންކޮށް
ސީދާ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެވޭ ކޯސްތަކުގެ އޮފަރ ގަބޫލުކުރި ކަމަށާއި ،އަދި ބައެއް
ދަރިވަރުންވަނީ ކިޔަވަން ދާން ނިންމި ގައުމުވެސް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި ،ޔޫކަސް )(ucas
ގެ އޮފަރ ރިޕްލައި ޑޭޓް ހަމަވިފަހުން  20ޖުލައި  2015ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނެއް ކުރި ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައި އެދަރިވަރަކު ހަދަން ގަސްދުކުރާ
ކޯހަކީ އެގައުމެއްގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު އޮންނަގޮތުން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ކޯހެއް ހެދުމުގެ
މުއްދަތުގައި އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު ކޯހުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓަރސް
ޑިގްރީވެސް ނިންމޭ ކޯހެއް ކަމުގައިވެފައި އެކޯހަކީ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަށް ސީދާ ފުރުޞަތު
ނުދޭ ކޯހެއްކަމުގައިވާނަމަ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯޑުގެ
އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އެކޯހަކީ ކޯހުގެ ބާވަތުން  3އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް
ކިޔަވަންޖެހޭ އިންޖިންއަރިންގ ފަދަ ކޯހެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ ކޯސްތައް ހެދުމަށް ހުއްދަ
ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ނިންމުން މިފަދައިން ނިންމިއިރު މި ނިންމުމުގެ
މަންފާ ކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ސ.ހުޅުދޫ އަށް ނިޞްބަތްވާ ފަރާތަށް އެކަނި ކަމަށާއި،
އޭނާ ލަންޑަންގެ ކޮލެޖަކުން ހަދާ "ކެމިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ" ކޯހަކީ މާސްޓަރސް ލެވެލްގެ
ކޯހެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް "ކެމިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ" ކޯހަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބައެއް
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަށް ފުރުޞަތު ދޭ ކޯހެއް ކަމަށާއި ،އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓުގައި "ކެމިކަލް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އިންޖިނިއަރިންގ" ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން
އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މ.ކޮޅުފުށިން އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްތަކާއި ގަސްތައް އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމެއް ނެތި މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސުނާމީ ކާރިޘާ އާ ގުޅިގެން
ކަނޑަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މ.ކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ގެތައް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ
ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން ގެންދެވޭފަދަ ރުއްތަކާއި ނިރުފަދަ ތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިއުމަށާއި ،އެ
ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ރުއްގަހުގެ ހިސާބު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދި މ.ކޮޅުފުށީ އޮފީހުން
އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،އެ އިޢުލާނަކީ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިޖާބަ ދީފައިނުވާކަން މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތަތީ ،އެ ތަކެތި ކޮޅުފުށީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން
ނައްތާލާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެން އޮތް މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން
ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އޭރުގެ ކޮޅުފުށީ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭފަދަ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަދަލު ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ 2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ

ޓްރެއިނިންގ

ރިކުއަރމެންޓްސްގައި

ހިމަނުއްވާފައިނުވާ

ދާއިރާތަކުން

މީހުން  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓްސްގައި ހިމަނާފައިނުވާ ދާއިރާތަކުން

ތަމްރީންކުރެއްވުމަށް ޚަރަދުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މީހުން

ތަމްރީނުކުރުމަށް

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

މި

ކޮމިޝަށް

ލިބިފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ މިނިސްޓްރީން ޕޭ ލީވްގައި  2009ވަނަ އަހަރު ޓްރެއިނިންގއަށް ފޮނުވާފައިވާ
ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓްގައި ހިމެނޭ
ދާއިރާތަކަކުން ކަމަށްވާތީއާއި އެ ފަރާތްތަކަށް  2010ވަނަ އަހަރުވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު އެ އަހަރުވެސް
އެ ދާއިރާތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،މި
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މިމައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ތ.އޮމަދޫ ބްރާންޗުގެ މެނޭޖަރ އެ ތަނުގައި ހުންނަ ޑީސަލުން އޭނާގެ މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ގާތް ރައްޓެއްސެއް ގެ ދޯންޏަށް ޑީސަލް ދޫކުރަމުންގެންދާތާ މިހާރު  3މަހެއްހައިދުވަސް ވެއްޖެ ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-

28

ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކިދުވަސްމަތިން  9ފީފާ  80ލީޓަރު ޑީސަލް

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

ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ޑީސަލަކީ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި،

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ

ނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި ވެރިން އެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި .1

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި އިމަޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރަންހުންނަ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ވީނުވީއެއް ނޭނގ ި

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ
ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިސްވެރިޔާ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފިރިކަލުންނަށް ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދޭ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މެޑިކަލް އައިޓަމްތައް ދޫކުރާ ސްލިޕްގައި
ފިރިމީހާއާއި ޙަވާލުކޮށް މާލެއިން ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ގަނެފައިވާ ބައެއް މުދާ ބޮޑު އަގުގައި

ތަކެތި ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުންނާއި ތަކެތި ދޫކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ގެނެސް އެބިލްތަކަށް ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ވޯޑްތަކުގައި ހުންނަ ސަބް ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރަމިންދަނީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފޮތުގައި ލިޔެ ،ނަގާ
އިމަޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރަންހުންނަ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށާއި،

ފަރާތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހުކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ،ސްޓޮކްގެ އައިޓަމްތައް ގުނިއިރު

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާއާއި ،ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ

ތަކެތި ހަމަކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ

ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަގުތަކު އޮފީސް ހުޅުވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކަމަށާއި ،ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާ ޕޯރޓަބަލް

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

ޖަނަރޭޓަރު މީގެދުވަސްތަކެއްކުރިން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޭރުގެ މެނޭޖަރ މަސްވެރިކަމަށް

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ

ދިއުމަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާޢި ،ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓައި ،ނިންމީއެވެ.
ގަޑިޖެހޭ

މުވައްޒަފުންގެ

ގަޑީލާރި

ނުކަނޑައި،

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނާޖާއިޒްގޮތަށް

އިތުރުގަޑި

ވަކި
.2

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާއާއި ،ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ

ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަގުތަކު އޮފީސް ހުޅުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމުން 25
މޭ  2010ގައި ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ،ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތާއި ތިޖޫރީގައި ހުރި
ފައިސާ ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ގދ.ގައްދޫ
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ގދ.ޞިއްޙީ މަރުކަޒްގެ ތިޖޫރީގައި ޢާންމު
ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
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( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.3

ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާ ޕޯރޓަބަލް ޖަނަރޭޓަރު

މީގެދުވަސްތަކެއްކުރިން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޭރުގެ މެނޭޖަރ މަސްވެރިކަމަށް ދިއުމަށް ގެންގޮސްފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ގދ.އަތޮޅުގެ
ބައެއް ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒްތަކަށް އަތޮޅު އޮފީހުން ޕޯޓަބަލް ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް ދިންއިރު ގދ.ގައްދޫ
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށްވެސް ބައި ކިލޯ ވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވި ކަމަށާއި ،އެ ޖަނަރޭޓަރުގެ އެއްވެސް
ބޭނުމެއް ނުކުރާތީ އެ ޖަނަރޭޓަރު ހޮސްޕިޓަލް ދޯނީގައި ބެނުން ކުރަން އެދުމުން ،އެ ޖަނަރޭޓަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ
ދޯނީގައި ބޭނުން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ހޮސްޕިޓަލްގެ ދޯނީގައިވެސް އެ
ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުން ނުކުރަތީ ތިނަދޫ ހޮސްޕީޓަލްގައި މިހާރު އެ ޖަނަރޭޓަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި ،ރީޖަނަލް
ހޮސްޕިޓަލްގެ އޭރުގެ މެނޭޖަރ ކަނޑު މައްޗަށް އެރުމުން ބޯއަނބުރާ މީހަކަށްވާތީ ،އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި
މަސްވެރިކަމު ގޮސްފައިނުވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި އެ ޖަނަރޭޓަރ
ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުއްޓާ މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް ފެނިފައިވާތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
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ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.4

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓައި ،ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރ ި

ނުކަނޑައި ،ނާޖާއިޒްގޮތަށް އިތުރުގަޑި ވަކިމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި

މައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ގދ.ޞިއްޙީ

މަރުކަޒްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު
މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައާއި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާގޮތް ބެލިއރު ،އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވީ
ނަމަވެސް ،ގަޑި ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ކަނޑާފައި ހުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ
ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިސްވެރިޔާ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ފިރިކަލުންނަށް
ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދޭ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި ޙަވާލުކޮށް
މާލެއިން ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ގަނެފައިވާ ބައެއް މުދާ ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސް އެބިލްތަކަށް ޞިއްޙީމަރުކަޒުން
ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.
29

ސިފައިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ކޮށްޓާއި ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓުތަކުން ބައެއް ތަންތަން .1
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

30
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ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެގޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
އަދި ،އެފަދަ އެޕާޓްމަންޓްގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުމެއް
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ބަނޑޭރިކޮށިން އަދި ވިލިމާލެ ފްލެޓުން އެޕާޓްމަންޓް
ލިބިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އަދި މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް
ލިބުމުންވެސް އެޕާޓުމަންޓް ދޫކޮށްލާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުސްކުރުމަށް
އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި އެފަދަ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުސްކުރަން ދިން
މުއްދަތުގައި ހުސްނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުސްކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ބަނޑޭރިކޮށިން އަދި ވިލިމާލެ ފްލެޓުން އެޕާޓްމަންޓް
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ
އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ،އެގޯތި ލިބެންނުވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ގދ.އަތޮޅު .2
އޮފީހުން ހަދައިދީފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯއްޗަށް

ނިޞް ބަތްވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރ
ޤަޟިއްޔާއަކާ ހަވާލާދީފައިކަމަށްވާތީ އެ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 2006 ،ވަނަ
އަހަރު އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެވުނު ފަރާތުގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
ނިންމުމަށް ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި  03މީހުންނަށް މިހާރު ބަހާފައިވާތީ،
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މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ އާއި
ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓް އަނދައިގެން ދިއުމުން އެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި،
އަދި ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހުންވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސައުތް ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  2009ވަނަ އަހަރުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސައުތް ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް
ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނާކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  2009ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި
ވީނަމަވެސް ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު

ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަކުން އެކަމަށް ވަކި ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެގޮތުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުން

( 30,000/-ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް އެތަނުން ނަގަމުން ގެންދާތާ އަހަރު

ނޫންކަމަށް ފަހުން އަންގާފައިވާކަމާއި ،ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހަމަޖެއްސި

ވީއިރުވެސް އޭނާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވީ

ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ،ކޮންމެ މަހަކު

އިރުވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވާތީ ،އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި އޭނާ ( 30,000/-ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ ނޫންކަމާއި ،އެކަމަށް ދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދޫނުކޮށްލައި ބަހައްޓައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަމުން ގެންދާތާ މިހާރު  5މަސް ފަދައިން މަހަކު ( 22,000/-ބާވީސް ހާސް) ރުފިޔާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭތީއާއި،
ފާއިތު ވެއްޖެ ކަމަށާއި ،އެ މަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން އެކި އެ މަސައްކަތަށްކުރި އިޢުލާނުގައިވެސް  6މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި 2 ،އަހަރު ދުވަހަށް
ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް  2010މަސައްކަތުގެ

މުއްދަތު

އިތުރުކުރަންޖެހިދާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އެ

އިޢުލާނާގުޅިގެން،

ގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު އޭނާއަށް މުސާރައެއް ދެވޭނެ ގޮތެއް ވަނީ ނެތިފައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  3މަސްދުވަހަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ،ފަހުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ކަމަށާއި ،ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވި ފަހުންވެސް އޭނާ ހުންނަނީ އަތޮޅު ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށާއި،

ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކޮށް ،ޖުމުލަ  7މަސްދުވަހު އެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާކަމާއި އެ

އަދި އޭނާ ދަތުރު ކުރަނީ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ވެހިކަލެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދުވަސްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުންކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުންވެސް ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހަމަޖެއްސި
ފަރާތް

އަތޮޅުގޭގައި

ހުރިކަމަށާއި

އަދި

ދަތުރުކުރަނީ

އަތޮޅު

އޮފީހުގެ

ވެހިކަލެއްގައިކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރުވެސް ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ދެމިއޮތްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،ކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތުގެ
އަގުގެ އިތުރުން ހުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން
ހަމަޖައްސައިދޭގޮތަށް

ހަމަޖެހިފައިވާކަން

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތުން

އެނގޭތީއާއި،
ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ނެގި ކޮންސަލްޓަންޓު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މި
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް އުވާލުމުން ،އެ އޮފީސްތަކުގެ
ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމާގުޅުންހުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒުން އަންގާފައިވާތީ ،ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ކޮންސަލްޓެންޓަކު ނަގައިގެން އެ ފަރާތާ
ހަވާލުކޮށްގެން  2009އަދި  2010ވަނަ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ތަޙްޤީޤުން
ކުރި މަސައްކަތްތަކުން އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިކަން މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި،
.3

ސައުތު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ކޮންސަލްޓެންސީދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ،ތިން ފަރާތެއް ކުރިމަތި ނުލުމުން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމެއް
ނެތި ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
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ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ  2013ވަނަ އަހަރު

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

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި  2014ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު އިލެކްޝަންގެ

.1

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2013 ،ވަނަ އަހަރު

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ ސަލާމް ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ

އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ފައިސާ ނަގައި ތެރެއިން  08ދުވަހަކު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް ،އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ ( 565.44ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި) ރުފިޔާ އަދި  2014ވަނަ
ސަލާން ބުނެ އޮފީހަށް ނުދާ ދުވަސް ދުވަހުވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނާ އަހަރު އެފަރާތުން ސަލާމް ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން  04ދުވަހަކު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި
މައްސަލަ.

މަސައްކަތްކޮށް ،އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 486.80ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ
ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ ( 1,052.24އެއްހާސް ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ސައުވީސް ލާރި)
ރުފިޔާ ނަގާފައިވާތީ ،ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރގެ އަތުން އެ
ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކ.ގުރައިދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި،
.2

 2014ވަނަ އަހަރު ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުރި  8ދުވަހުގެ ތެރެއިން  04ދުވަހު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް،
މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 327.36ތިންސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް
ހައެއް ލާރި) ރުފިޔާ ނަގާފައިވާތީ ،ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރގެ
އަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް
ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި،
.3

އޭގެ އިތުރުން 2013 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 17 ،ޖޫން  2013އިން

 14ނޮވެމްބަރު  2013އަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުން ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން "ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ
ހާޒިރީ"ތަކުން އެނގޭއިރު ،އެ އިންތިޚާބާގުޅިގެން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަށް ދީފައިވަނިކޮށް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި
މަސައްކަތްތައް ކުރިކަމަށް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިގޮތުގެ
ހާޒިރީ ރިޕޯޓް"ގައި ނޯޓްކޮށް އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 17 ،ޖޫން  2013އިން  14ނޮވެމްބަރު  2013އާ ދެމެދު އިންތިޚާބާ ގުޅޭ
މަސައްކަތްތައްކުރުމަށްފަހު އެ ގަޑިތަކަށް ނަގާފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ އަތުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ފައިސާ އޭނާގެ
އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި،
އަދި ،ހަމައެހެންމެ 2014 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި 04 ،ފެބްރުއަރީ
 2014އިން  31މާރޗް  2014އަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުން ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން "(ކ.ގުރައިދޫ) ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް
އިންތިޚާބަށް ނެގުނު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ހާޒިރީ"ތަކުން އެނގޭއިރު ،އެ އިންތިޚާބާގުޅިގެން އޭނާ ކުރި
މަސައްކަތުގެ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަށް ދީފައިވަނިކޮށް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން
ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިކަމަށް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
"ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިގޮތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް"ގައި ނޯޓްކޮށް އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ
ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 04 ،ފެބްރުއަރީ  2014އިން  31މާރޗް  2014އާ ދެމެދު އިންތިޚާބާ
ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށްފަހު އެ ގަޑިތަކަށް ނަގާފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފައިސާ
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އެސް.ޓީ.އޯގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގޭސް ވިއްކާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ހިންގަން ތިއްބެވި

އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
އިސްވެރިން

ކޮރަޕްޝަނަށް

މަގުފަހިވާގޮތަށް

އެކުންފުނީގެ

ވަޒީފާތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ވައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

4

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

34

ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ  134ނަންބަރު ފިހާރައަށް ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓެއްގެ
މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  2011މާރިޗު މަހު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ

5

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

ތެރެއިން ފޮނަދޫގައި ތިބި ކުދިންނާއި ،މާލޭގައި ތިބި ކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރިއިރު( ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ތަފާތުތަކެއް ބެހެއްޓި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ފޮނަދޫއިން ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގައި 08

ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި

ސުވާލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،މާލެއިން އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތްތަކާ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮށްފައިވަނީ ދެތިން ސުވާލު ކަމަށާއި ،އަދި މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ
ތަޢުލީމީގޮތުން ރަނގަޅު އެތައް ކުދިންނެއް ތިބި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
35

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީ.އީ.އޯ ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެޗް.އާރް ހެޑުގެ މަޤާމަށް

6

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ

ތަޖުރިބާހުރި ރަނގަޅު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ކަހަލަ ބޭންކިންގ ގެ އެޗް.އާރް ހެޑުގެ މަޤާމަށް ތަޖުރިބާހުރި ރަނގަޅު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ކަހަލަ
ތަޖުރިބާއެއް

ނެތް

ފަރާތަކަށް

ވަޒީފާ

ދީފައިވާކަމަށް

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ،ބޭންކުގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ އަންހެނުންނަށް އެމަގާމް ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް

ބޭންކިންގގެ

ބުނާ މައްސަލަ.

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އޭޝިއާގެ ގިނަ ބޭންކްތަކުގައި އެކްޒެކެޓިވް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ބޭންކިންގ
ކޮލިފިކޭޝަން ހުރި ފަރާތްތައްކަމަށާއި ހެޑް އޮފް އެޗް.އާރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ
ބޭންކިންގ ކޮލިފިކޭޝަން ނެތްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި
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 2017ވަނަ އަހަރު މޭމަހު ބޭއްވުނު ޖީސީއޭ އޭލެވެލްގެ ދިވެހި މާއްދާގެ އިމްތިޙާނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބޭންކިންގ އާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެވަގުތު ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖަރ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތްކަމަށް ވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މަސައްކަތް

ކުރުމަށްޓަކައި

އެގްޒަމިނަރުން

ހޯދުމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

7

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ޕަބްލިކް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަކުން 2017 ،ވަނަ އަހަރު މޭމަހު ބޭއްވި ޖީ.ސީ.އޭ އޭ ލެވަލް ދިވެހި

އެގްޒޭމިނޭޝަންސް އިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެގްޒެމިނަރުން ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މާއްދާގެ
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ލިބުނު މާކްސް އަންގާފައިނުވާ

އިމްތިޙާނުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އެގްޒޭމިނަރުން

ހޯދުމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޕަބްލިކް

އެގްޒޭމިނޭޝަންސް އިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި އެކި

ކަމަށާއި ،އަދި ފޯމުގެ ޖަވާބު ދީފައިވަނީ އަނގަބަހުން ކަމަށާއި ،އަދި މާކްސް ދިނުމުގައި ބައިތަކަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ތަފްޞީލު އެންގެން ނެތްކަމާއި ،ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ
މާކިންގ

ފޯމާއެކު

ފޮނުވާ

ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް

ޝައްކުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުބަލައި

މާކްސް

ދީފައިވާކަމަށް ޖުމްލަ ޢަދަދު އެނގެންއޮތްނަމަވެސް ،ދެ މީހަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު ފިޔަވައި އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ޢަދަދުތަކާ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާ
ދިމާ ނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
އާއި ،އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިން ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން
ބުނެފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން އެގްޒޭމިނަރުން ހޮވުމުގައި އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ
ޕޮއިންޓުގެ ތަފްޞީލު އެނގޭގޮތަށް ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަރު އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް (އެސް.އެސް.ސީ އިސްލާމް މާއްދާގެ މަސައްކަތް) ކުރުމަށްޓަކައި ނަންގަވާފައިވާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
8

މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް

ހެކިލިބިފައިނުވާތީއާއި ބައެއް މަޢުލޫމާތާ ލިޔުންތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވެން

އޮޑިޓަރުންނާއި ،މޮޑަރޭޓަރުންނާއި އެގްޒެމިނަރުން ނަގާފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ނެތުމުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެ މަސައްކަތަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާ  3ފަރާތެއް
ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މާކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް މަންފާ
ލިބޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
38

ކ.މާފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް ތުހުމަތު .1
ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި މާފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ޢިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުގެ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކައުންސިލަށް ނުދައްކާ ކައުންސިލްގ ެ

ރައީސް ބޭނުން ކުރިކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ހުސްބިންތަކެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.މާފުށީގެ އެކިސަރަޙައްދުން ބިންތައް
ހަވާލުކޮށްފައިވާ  2މަހުގެ ނުވަތަ  3މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުދައްކައި ކުއްޔަށް ދި ނުމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް
އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކު ނަގާފައިވާ ފުރުސަތުހުޅުވާލާ  30ޖަނަވަރީ  2017ގައި ޢާންމުކުރި ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުސްބިންތަކަށާއި އޭނާގެ އެހެން ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް

ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެފަރާތުން ޝަޢުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި  4ބިމަށް ފެބްރުވަރީ

ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  2017އިންފެށިގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާއިރު ،އެ ބިންތަކުގެ ކުލި މޭ 2017
އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އާ ހަމައަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދައްކަމުންގޮސްފައިވީނަމަވެސް އޭގެފަހުން ކުލި އެ
ކުންފުނިން ދެއްކުމުގައި ލަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު ކުލި ނުދައްކާ ލަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
ނުނަގާ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
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މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ފައިސާގެތެރެއިން ނުނަގާހުރި ފައިސާ ޖުމްލަ 3809.82
(ތިންހާސް އަށްސަތޭކެ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެ ލާރި) ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
ހޯދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަންގަން ނިންމީއެވެ.
.2

ކ.މާފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކު ނަގާފައިވާ ހުސްބިމަށް ކުލި ނުދައްކާއިރު

އެކަމާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އެކުލަވާލި ބިންކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ  30ޖަނަވަރީ
 2017ގައި ޢާންމުކުރި ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް
ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ގޭގެ ހުޅަގުން އޮތް ހުސްބިން ހޯދުމަށް  26ޖަނަވަރީ
 2017ގައި ހުށަހެޅި ސިޓީއާ ގުޅިގެން  1އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެބިން އޭނާއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން
ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އެ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުން އެނގޭކަމާއި،
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލި ކޮންމެ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށާއި
ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ވަމުންދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި
ކުލީގެގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިނުވާއިރު އެފައިސާ
ދެއްކުމަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަން ފެށިފަހުން
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުލި ނުދައްކާބިންތައް ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް
ފައިސާ ހޯދުމަށްނިންމުމަށްފަހު 31 ،ޖަނަވަރީ  2018ގައި އެ ފަރާތާއި ކ.މާފުށީ ކައުންސިލާދެމެދު
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މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ނުދައްކާ އޮތްކުލި  3މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށް
އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެފައިސާ ދައްކާ ޙަލާސްކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް ކުލި ބަލައިގެންއިރު ކުލިދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުފާއިތުވެ ކުލި ނުދައްކާ ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކަށް
ޖޫރިމަނާފައިސާ ނަގާފައި ނުވާތީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭފައިސާ ޖުމްލަ ( 3273.87ތިންހާސް
ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި) ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށް
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އަންގަން ނިންމީއެވެ.
.3

ކ.މާފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް

ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް
އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.މާފުށީ ކުރިގެ ހުކުރުމިސްކިތްހުރި
ބިން ކައު ންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިފައިވާކަން
އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންވެސް އެބިން އެ ފަރާތުން
ބޭނުންކޮށް މުދާ ބަހައްޓަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެފައިނުވާތީއާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެބިމުގައި
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުދާ ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން އެބިމުގައި އެފަރާތުގެ އެއްވެސް
މުދަލެއް ނުހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
9

މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 25

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން
ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
39

ގޯތި ގެދޮރު ފިޔަވައި އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ .1

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފ.ފީއަލީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

ގަވާއިދާއި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ފ.ފީއަލީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރީ މަރުކަޒު ހެދުމަށް ފ.ފީއަލި އިން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ގެދޮރު ފިޔަވާ އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބިން ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުންކަން މި މައްސަލާގައި ހޯދާފައިވާ
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

40

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .2

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މުވައްޒަފުންގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާ

އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ވަނީ ،އެ ޔުނިޓުގައި

ގުޅިގެންނާއި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ،މުސާރައިގެ އިތުރުން ،މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު ޢިނާޔަތްތައް

އުޅޭ އޭނާގެ ތިމާގެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ސާޖަންޓްއަކަށް  16މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތެއް ކަމަށް ވާތީ،

ފަހަރަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ކުލަ އަދި މެޑަލްއަށް ފޮނުވުމަކީ

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،

އެޑްމިން އޮފިސަރުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
އިހްމާލުން އެކަން ލަސްކުރާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ތިމާގެ () 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މިމައްސަލައަކީ

ފަރާތަކަށް ހައްގުނޫން "ހުނަރު" ކުލަ ހޯދައިދީ އެކުލަ ހައްގު ފަރާތްތަކަށް ކުލަ ލިބިގަތުމަށް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ގަސްތުގައި ހުރައް އަޅާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުކަހަލަ ގޮތަކަށް
 09:30އާއި  10:00އާ ދެމެދުގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ ހާޒިރީ ފޮތުގައި ހާޒިރުވި
ގަޑިއަކަށް ޖަހަނީ  08:30ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް
ފޯސް ގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ ބައިގައި ފ.ލެޕްޓިނަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުން
އައި ފަރާތެއް ސިފައިންނަށް ދެވޭ ކުލައަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފޮނުވުމަށް
ރިކޮމަންޑޭޝަން ފޯމް ފުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު
އުޅުނުއިރު ،ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓްގެ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާ ސާރޖަންޓް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ފަރާތުގެ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފޯމް
ތައްޔާކުރަން

ފެށުމުން

ސާރޖަންޓަކީ

އެކަމަށް

ޝަރުތުވެސް

ހަމަނުވާ

ތަޖުރިބާމަދު

ފަރާތެއްކަމާއި އަދި އޭނާގެ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ދޮގު
މަޢުލޫމާތު ތަކެއްކަން އޭނާއަށް އެނގުނު ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ހެއްކަކީ އެ ޔުނިޓްގައި
ސާޖަންޓަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ ކުލަ ހައްގުވާފަރާތްތަށް ތިބިއިރުވެސް ،ބޯޑުން އޭނާއަށް ކުލަ ދޭން
ނިންމުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ފޯމު ގަސްތުގައި ބޯޑަށް
ނުފޮނުވާ ހިފަހައްޓަފާއިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް އެ
މަޤާމުގައި ހުރެގެން  2011ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ އޭނާގެ ތިމާގެ ފަރާތަށް ކޯޕްރަލް ރޭންކް
ލިބުނުތާ

ގާތް

ގަނޑަކަށް

10

މަސް

ވެސް

ނުވަނީސް

ސާޖަންޓެއްގެ

ރޭންކަށް

މަތިކުރުމުށްޓަކައި ހާއްސަ ރިކަމެންޑޭޝަން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ޑެޕިޔުޓީ ކޮމާންޑިގް
އޮފިސަރ ރުއްސައިގެން ސޮއިހޯދުމަށްފަހު ބޯޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި،އެލިޔުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް
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ކޮރަޕްޝަނުގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބޯޑުން އެ މަޤާމް ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓްގެ ތިމާގެ ފަރާތަށް ދޭން ނިންމީ އެ މަޤާމަށް ވާދަކުރި
މެޑިކަލް ފީލްޑްގެ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލް އެތަށް ފަރާތްތަކެއްގެ ނަން ފަހަތައް ޖައްސާލުމަށްފަހު
ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތަށް ބަޔެއްގެ ހައްގު ގެއްލިފައިވާއިރު ،އެލިޔުމުގެ ސައްޙަ
ކަމާމެގު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ،އެމައްސަލަ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވަނީ އެމައްސަލަ ބަލާ މިލިޓަރީ ޕޮލިސް އަދި ލީގަލް
ސެކްޝަންގައި އިސްކޮށްހުންނަލޯޔަރ އަކީ ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓްގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮކަމަށްވެފައި
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި މައި އިދާރާގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯރޓާޒްގެ
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ތިބި ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި،
ސިފައިންގެ ގަވާއިދުގައި ކުލައަކީ ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ބެލެވޭ ކަމަކަށްވާއިރު އަދި
ޕްރޮމޯޝަން

ދިނުމުގެ

ރޭންކްތަށް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

ކޮންމެ

ރޭންކަކާއެކު

މުސާރަ

އިތުރުވެގެންދާ އުޞޫލަކުން ކަމަށްވާއިރު ،ތަނުގެ ވެރީން އެފަރާތްތަކުގެ ގާތްމީހުންނަށް
ނާޒައިޒްފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންދީ ،މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ
ޘަޤާފަތެއް

އެމުއައްސަސާގެ

ތެރޭގައި

ގެންގުޅެމުންދާތީ

މިކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

އެމުއައްސަސާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެފަދަ ސަޤާފަތްތަށް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ފަށަން
ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށައި ،އެހެންނޫނީ ޤައުމީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ޤައުމީ ދިފާއީ
ބާރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާއިދާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
41

 2010އިން 2012ގެ އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ރާއްޖެއިން .3

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ބޭރަށް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކުގައި ދަތުރުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދުވަސްތަކަށްވުރެ  2010އިން  2012އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކޮށްފައިވާ

43

އިތުރަށް

ހޭދަކޮށްފައިވާ

ދުވަސްތަކަށް

ދައުލަތުން

ފައިސާ

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް

އިތުރަށް ދުވަސްތަކުގެ ކުރިއަށާއި ފަހަތަށް ދުވަސްތައް އިތުރުކޮށް ހޭދަކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،

ދަތުރުތަކުގައި

އިތުރުކުރެވުނު ދުވަސްތަކަށް ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދާއި ،އިންސިޑެންޝަލް އަދި

ތުޙުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޕޮކެޓްމަނީ ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް މިމުއްދަތު އިތުރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް މަޑުކޮށްފައިވާ ދަތުރު ތަކަކަށްވުރެ އެއީ ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ގޮތުން

ނެތްކަމަށާއި2010 ،ން 2012ގެ އެޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ޓްރާންސިޓްކުރުމަށާއި ދަތުރުގެ ބޭނުމަށް ހޭދަވާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުން ޢާންމުކޮށް ،ކުރިއަށް އެއް ދުވަހާއި
ދަތުރުތަކަށް  253,226ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް ދަތުރުކުރެވިފައިވާ ބޭނުމުގެ

ފަހަތުން އެއް ދުވަސްކަން އެނގޭތީ އެއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް

މުއްދަތަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  202,788ރުފިޔާކަމަށް ވުމުން ،އެދަތުރުތައް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި މިގޮތަށް ދަތުރުތަކުގެ ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން  50,438ރުފިޔާ ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބޭކާރުގޮތުގައި

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

ޚަރަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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

42

އެދުރުހިޔާ އިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމް
ހުށަހެޅުމުން ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ފޯމް ބާޠިލްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޝަކުވާ

ސިޓީގައި

އޭނާއަށް

ފްލެޓްއަށް

އެދި

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފޯމު

ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން އޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި
ހުޅުމާލޭގައި ގޯއްޗެއް އޮތީމަކަށާއި ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ ގޯތި ބަހައިގެން ބައެއް ލިބުނަސް 600
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީވެސް އޭނާގެ ބައްޕަގެ
ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި  600އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮވެގެންކަން މި މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނަށް
ހޯދާފައިވާ ލިޔު ންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި "އެދުރުހިޔާ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލް" ގެ ދަށުން
އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެދުރުވެހި ފްލެޓްގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ

 10ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ގޭގޭ ގެ
ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ  05ފަރާތަކަށް އެދުރުހިޔާއިން ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނައިރު،
"އެދުރުހިޔާ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގައި ބުނާ ޝަރުޠު "ގިނަ ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައި

44

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

43

 12 ،11ޑިސެންބަރު  2012ގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ

މި މައްސަލާގައި ބުނާ ދުވަސްވަރުގައި އެލް.ޖީ.އޭގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މި މައްސަލައާ

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޚަރަދަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެގި 184,926.79

ގުޅިގެން ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،މި ރިޕޯޓްތަކަކީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ

ހުންނަ އެއްމެދު ގޯތިތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓްގެ ޖާގަ ނުވަތަ ( 2ދޭއް) ކޮޓަރީގެ
ވަކި ޕްލެޓެއް /އެޕާޓްމަންޓެއް ލިބިފައިނުވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން" ހިމަނާފައިވުމުން އެފަދަފަރާތްތަކަށް ފުލެޓް
ދޫކުރެވޭނެތީ ،މި މައްސަލާ ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން
ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ރުފިޔާ އިން 97,755.60 ،ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފައާ

އެއްގޮތަށް

05

ސެޕްޓެންބަރު

2013

ގައި

އެލް.ޖީ.އޭ

އިން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ހިސާބުތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީގެތެރޭގައި ކޭޓަރިންގ އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތަކެއްކަމުގައިވާތީ ،ކޭޓަރިންގ އަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ ( 54,060ފަންސާސް ހަތަރުހާސް
ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް  54,060.00ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށްވެސް އެ އޮތޯރިޓީގެ

ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ތިޖޫރީން ނަގާފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމަކު ކަމެއް އަދި އެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން

ހިސާބުތަކުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ތާރީޚެއްގައިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ކޭޓަރިންގ އަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ 54,060
ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި  87,171.19ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ އަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން

(ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފަހުން ޖަމާކޮށްފައިވާކަން

އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،ކޭޓަރިންގ އަދި އެހެނިހެން އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުވި  54,060.00ރުފިޔާ އެޚިދުމަތްތައް ދިން ފަރާތަށް (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ދައްކާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަން އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް  97,755.60ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތަކުގައި
ރެކޯޑްކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ކޭޓަރިންގެ

ޚިދުމަތަށް

ދައްކާފައިވާ

ފައިސާ

އެފަރާތަށް

ދައްކާފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަމުގައިވާތީއާއި ،އެފައިސާ އެމް.އެމް.އޭ އަށް
ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ

45

އެފައިސާއަކީ

އެއޮތޯރިޓީގެ

ތިޖޫރީގައި

ހުންނަންވާނެ

ފައިސާއެއް

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ކަމުގައިވީނަމަވެސް 20 ،ޖޫން  2013ގައި އޮޑިޓަރުން ތިޖޫރީ ގުނިއިރު އެފައިސާ ތިޖޫރީގައި
ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފަހުން އެފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށްފަހު އެފައިސާ އެމް.އެމް.އޭއަށް
ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ތީޖޫރީން މަދުވާ ފައިސާ ،ތިޖޫރީ ގުނިދުވަހު ތިޖޫރީ ބަލަހައްޓާ
މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

44

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން މީރުބަހުރު ބަނދަރުގައި ހުޅުވި ފިހާރާގައި ވިއްކަން މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ބަހައްޓާފައިވާ މުދަލަކީ ،އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ ފިހާރާގައި ނުވިކި ހުރި މުދާތަކެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑް އަމިއްލަ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ކުރެޑިޓް ކާޑު
ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ލިޔެފައިނުވިނަމަވެސް ،ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑް ނަގާފައިވާނީ މޯލްޑިވް
ގޭސްގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމަށާއި އޭރު މޯލްޑިވް ގޭސްގައި ކްރެޑިޓް ކާޑް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލިސީއެއް
އެކުލަވާލައިފައި ނޯންނަކަމަށާއި ކުރިންސުރެ ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަކީ އަމިއްލަ ބޭނުންމަށް ކާޑު
ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެ ޚަރަދެއް ރިއެމްބާރސްކުރުން ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ
އާއި ،މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މުވައްޒަފަކު ޢަމިއްލަ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކޮށްފައިވާ
( 187,868.00އެއްލައްކަ އައްޑިހަ ހަތްހާސް އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) ރުފިޔާވަނީ މޯލްޑިވް
ގޭސްއަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު ،އެ
ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް
( 64,829.66ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް އައްސަތޭކަ ނަވާވީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަ ލާރި)
ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އިތުރު މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމްލައަކީ
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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ބޭކަރީއަކާއި ފިހާރައަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތް އޮލުވާލާ ސިޓީ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
( 161,035.30އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި) ރުފިޔާ ކަމަށް
ވީނަމަވެސް ،ފަހުން ދެންނެވުނު ފަރާތުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ
ޚަރަދުތަކަށް ދައްކާފައިވަނީ ( 30,000.00ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މޯލްޑިވް
ގޭސްއި ން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށްވެސް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑެއް
ދީފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް އެ ކާޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ފަހުން ދެންނެވުނު ފަރާތުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން  12މާރޗް  2013ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ދައްކާފައިނުވާ
ފައިސާ ކަމުގައިވާ ( 131,035.30އެއްލައްކަ ތިރީސް އެއްހާސް ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި)
ރުފިޔާ ހޯދުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ މިހާރު ހައްލުވެ ނިމިފައިވާ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ ބޭކަރީ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ
( 6500ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
47

މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އީ.ޕީ.އެސްއާއި ،އެމް.އީ.އެސްގެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ދެޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ

ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނީ  15އޮކްޓޯބަރ  1995ގައެވެ .އަދި ،އެމް.އީ.އެސް

ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ.

ގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުއްޔަށްދިނީ  14މާރޗް  1996ގައެވެ .އެ
އެއްބަސްވުމުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެ ޢިމާރާތުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން
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އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެދި އެ ދެފަރާތުންވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި އެ
ޕްރޮޕޯސަލް ތައް ހުށަހެޅުމުން،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މި ދެ ސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ސްކޫލުގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހާއި ،އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ކުރިން އެ ދެ ސްކޫލު ހިންގަމުން
އައި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް
ކަމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވެއެވެ .އަދި ،އެމް.އީ.އެސް އާއި އީ.ޕީ.އެސްގައި ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ ހުއްދަ
ދެވިފައިވަނީ އެ ދެ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއާވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ،މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި
މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރާއްޖެއަށް ސުނާމީ އެރުމާ ގުޅިގެން ތ.ވިލުފުއްޓަށް ގެއްލުން ލިބި ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
އެރަށް އާބާދުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
އަތޮޅުވެރިން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،ވިލުފުށީގައި މީހުން އުޅޭކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި،
ކުޑަކަތީބު ވިލުފުށީގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ސުނާމީގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ކާޑާއި،
ގޮދަޑި ފަދަ ތަކެތި އޭނާވަނީ ވިލުފުއްޓަށް ގެންގޮސް ،އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދޯންޏެއްގައި މާލެ
ފޮނުވައިގެން ވިއްކާފައިކަމަށާއި ،ސުނާމީގެ ރާޅު އެރިއިރު ،ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި
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ކުރީ މަހު ލިބުނު ފައިސާ ރަށު އޮފީހަށް އެތެރެނުކޮށް ރ.ކ ކޮމިޓީގެ އިދާރާގެ ކުޑަ ކަތީބުގެ
ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ފަހުން އޭނާ އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި2004 ،ގެ
ނޮވެމްބަރ މަހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ކްރެޑިޓަށް ގެނެސްފައިވާ ތެލުގެ ބިލްތަކަށް ރަށު
އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި ،ރާޅު އެރިއިރު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި
ހުރި ފައިސާ ފަހުން އަތޮޅު އޮފީހަށް ދެއްކި އިރު އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީ ބަލަހައްޓާ ފޮތްވަނީ
ސުނާމީގައި ގެއްލިފައިކަމަށްބުނެ އެފައިސާއިން ވަނީ މަދުކޮށް ދައްކާފައިކަމަށާއި2004 ،ގެ
ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން  7.6.2006އާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަތޮޅު އޮފީހުން ވިލުފުށީ
ރަށު އޮފީހަށް ފޮނުވި ފައިސާތަކަކަށް ވީގޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނޭނގޭކަމަށާއި16 ،
ޑިސެމްބަރ  2003ގައި ވިލުފުށީގައި ހެދި ލެބޯޓަރީ ހެދުމަށް ހޯދި ) 90,000.00ނުވަދިހަ
ހާސް) ރުފިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ،ސުނާމީގެ ފަހުން ރަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި 28 ،މާޗް 2003ގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި ފައިސާ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި
ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް ވިލުފުއްޓަށް މީހުން ބަދަލުވިފަހުން ވިލުފުށީ އޮފީހަށް ގެނެސްގެން
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ފަހުން ވިލުފުއްޓަށް އެކި އެކި ޤައުމުތަކުން
ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން ފައިސާގެ އެހީއެއް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި،
ސުނާމީގެ ކުރީގައި ކުޑަ ކަތީބުގެ ނެތް ތަނަވަސްކަން ސުނާމީގެ ފަހުގައި ލިބިފައިވާކަމަށާއި،
ސުނާމީއަށްފަހު ކުޑަ ކަތީބު ވިލުފުށީގައި ހުރެ ޞީއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި އަމިއްލަ
މީހުންގެ ގޭގޭގައި ހުރި ހަރުމުދާ އެކި މީހުންނަށް ދީ ވިއްކާ ހަދާފައިވާކަމަށާއި ،ސުނާމީގެ
ކުރީގައި ރައްޔިތުން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ އެންމެ ފަލަ ކޭބަލް ބުރިބުރިކޮށްގެން
މާލޭގައި ވިއްކާފައިވާކަމަށާއި ،ސިފައިން ވިލުފުށި ސާފުކުރިއިރު އެއްކުރި ޢާއްމުންގެ ގޭގައިހުރި
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ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ކުޑަ ކަތީބު ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ފައިސާއަށް
ހަދާފައިކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ ހުކުރު މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ ސެންޓަރާއި އަންހެނުންގެ އާ
ޢިމާރާތާއި އަންހެނުންގެ ހޮޓަލާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާފައިހުރި ގޭގެ
ޢިމާރާތާއި ރައްޔިތުންގެ ގުދަނުގައި ހުރި މުދަލާއި ޓިނާއި ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ވިއްކާފައިވާކަމާއި ،ވިލުފުށީ ބިން ހިއްކި މީހުން ވިލުފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދިން
ތަކެއްޗާއި ،ވިލުފުށީގައި ގެތަށް އެޅި މީހުން ބާކީވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ތަކެތި ކުޑަކަތީބު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލައާއި ،ސުނާމީއާ
ގުޅިގެން ތ.ވިލުފުށީ ބިންހިއްކުމަށާއި ،ވިލުފުށީގައި ގެއެޅުމަށް އައިސްތިބި މީހުން ތިބުމަށް
ވިލުފުށީގައި އަޅާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޢިމާރާތްތައް ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނެތި
ވަރަށް ބޮޑެތި އަގުގައި ރަށުގެ ވެރިން ވަނީ ވިއްކާލާފައިކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީ.އީ.އޯ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވަސް ޕަބްލިކް
ހޭދަކުރުމަށް ޔޫ.ކޭއަށް ދަތުރުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  23ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް
އައްޔަންކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތާ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ "ސީ.އީ.އޯ
ސަރވިސް އެގްރިމެންޓު"ގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތުން ނަގާ އަހަރީ
ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ،އެ ފަރާތަށާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،މާލެއިން ޔޫކޭއަށް ބިޒްނަސް
ކުލާހުގެ

ރިޓާރން

ޓިކެޓެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ބޭންކުގެ

ޒިންމާއެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭއިރު 2011 ،ވަނަ އަހާރާއި  2012ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ "އިމީޑިއޭޓް
ފެމެލީ"އަށް އެއަރ ފެއާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތައްކަން މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް
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ބަލާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
50

ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ޖަމާވެފައިހުރި ކުނި ވަޅުލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ދ.އަތޮޅު އޮފީހުން ނުވަތަ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރު ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އޮފީހުން އުޅުމުން ،އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އެކަމަށް ޖަމާވެފައިހުރި ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ( 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށް
ހުއްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު

ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އެކްސްކަވޭޓަރެއް 2010

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،އެފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ ހިސާބުގައި (މި ދެމީހުން ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ކުރިން) ކުޑަހުވަދުއަށް

މައްސަލައިގެ ސަބަބުން އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން އެކަމަށް

ގެންގޮސްފައިވާ

ކަމަށާއި،

މި

އެކްސްކަވޭޓަރ

ގެނެސްފައިވަނީ

ދުވާލެއްގެ

މައްޗަށް އަވަސް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމާއި ،ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  03ފަރާތެއްގެ އަތުން އަގު

ގާތްގަނޑަކަށް  6,000/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔަކަށް ،މުޅިއެކު ޖުމުލަ  150,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން އިޖާބަދިން  02ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ
ގިނަ

ފައިސާ

އެއްފަހަރާ

ދެއްކުމަށްފަހުގައި

އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށާއި،

އަދި

މިކަންކުރުމަށް އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތްކަމަށްވާތީކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތުގެ
ޖުމުލަ އަގަށްވާ ( 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހުކަން އެ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކުން
އެނގުނުނަމަވެސް ،އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތީ
އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
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އެ މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމިކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތަތީއާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް
ކުންފުނިން އެރަށަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގެނެސް އެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނީ ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އާއި
ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް

އެދުވަސްވަރު

ޢައްޔަންކޮށްފައިހުރި

ކައުންސިލަރއާ

ދެމީހުން

ގުޅިގެންކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެކަން އެނގެންނެތަތީއާއި،
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ތިނަދޫއިން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މީހުންނަށް އަކަފޫޓަކަށް  15/-މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތިނަދޫއިން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ލާރީގެ ރޭޓުން ދޭކަމަށާއި ،އަދި އެ ޕާޓީއަށް ނިޞްބަތްނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ދެނީ  1/-ރުފިޔާއަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް އަކަފޫޓަކަށް  15/-ލާރީގެ ރޭޓުން ދޭކަމަށާއި ،އަދި އެ ޕާޓީ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނޫން ފަރާތެއްނަމަ ދެނީ  1/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ގދ.ތިނަދޫ އުތުރު
ފަރާތުން  N-7ބްލޮކުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެއްވެސް ތަފާތުކުރެމެއްނެތި ،ގދ.ތިނަދޫ
އުތުރު ފަރާތުން  N-7ބްލޮކާއި މަސްމާރުކޭޓުގެ ހުޅަނގުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ އަގަކީ އެންމެ
އެކަށީގެންވާ އަގަކަށްނުވާތީ 28 ،ސެޕްޓެންބަރު  2011ގައި ބާއްވާފައިވާ ގދ .ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 28
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން އަހާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 37 ،ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި
އަކަފޫޓަކަށް  1ރުފިޔާ ނެގުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން N-7 ،ބްލޮކުން އިން ބިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާ،

އެ ރޭޓުން އެގްރީމެންޓް  10އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައުކުރުމަށް

ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމާއި އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ރޭޓަށް އަލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ އަގަށް ނޫނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެންނެތްކަމަށް ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާތީ ،ޝަކުވާ ބުނާ ފަދައިން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތަފާތުކޮށްފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަދައިން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މިމައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ،ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާ
ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހަމަޖެއްސިއިރު ،އެބޯޑުގެ ގުޅިގެން ،ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެޑްމިންގ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް
މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ،އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މަގާމުގައި  2މަގާމު އަދާކުރުމުގައި ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތުމުން މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން
ހުރި ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީނާއަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައިވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެޑްމިންގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މީނާ މިހާރު މުޅިއެކު  3މަގާމު އެއްފަހަރާ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަދާކުރާއިރު ،ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެޑްމިންގ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް މަހަކު  17,500.00ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށާއި ،ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ހެލްތް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހަކު  17897.13ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށާއި ،މިއީ
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
53

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާއި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރިއެރުން ދީފައިވާ  17ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އެ
ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް
ސާބިތުވާނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައި ން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން  2015ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވި އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ  2015ވަނަ

ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގު ކަމަށް ބުނެ އެ އަހަރުގައި ބޭއްވި އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ޝީލްޑާއި ޓްރޮފީ ހޯދާފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ފަރާތުން އެސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން ،ސްކޫލުގެ އޭރުގެ
އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ލެޓަރހެޑްގައި ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ލިޔުމެއް

އެ ސްކޫލުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ލިޔުމެއް ފޯޖްކޮށްފައިވާކަމެއް އަދި ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ

ފޯޖްކޮށް ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ އިޢުލާނު ނަންބަރުވެސް ހިމަނައިގެން އޭރުގެ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު ހިމަނައިގެން ސްކޫލަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ހެއްކެއް
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ޕްރިންސިޕަލް ،ފޯރުކޮށްދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހޯދާ ޕްރިންސިޕަލް ޙަވާލުވެފައިވާ ތަކެތި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީއާއި ،އަދި ތަޙުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ
ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ސްކޫލުން ހަވާލުވެފައިވަނީ އޭރުގެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށް

މައްސަލަ.

ދަލީލުކޮށްދޭ އެއްވެސް ޝަފަހީ އަދި ކިތާބީ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ އިނާމް
ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތުން ތަކެތި ހޯދުމުގައި ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބު ރައީސް އާއި ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސައްޚަނޫން  12ރަޖިސްޓްރީކަމަށް
އޮފިސަރ އާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ގުޅިގެން ،ލ.ގަމު ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން އެކިއެކި ތުހުމަތުކުރެވުނު ލ.ގަމު ސިނާޢީސަރަހަދަށް ނިސްބަތްވާ  12ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީތަކަކީ ވަކި ފަރާތްތަކަށް
މީސްމީހުންނަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ގޯތިތަކުގެ

ތެރެއިން

ބައެއް

ގޯތިތަކުގެ

ޞައްޚަނޫން

ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްލަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގި ދުވަސްވަރު ދޫކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް

ރަޖިސްޓްރީތައް ހެދުމަށްފަހު އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން އެ ގޯތިތައް ވިއްކުމަށްފަހު ހުރި ގޯތިތަކެއްކަން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ "ގަމު ސިނާޢީސަރަހައްދުން ދޫކުރެވޭ ގޯތީގެ ދެ ރިކޯޑް
ލިބުނު ފައިސާ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފޮތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
ސައްޚަނޫން  12ރަޖިސްޓްރީކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ލ.ގަމުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްނޫންކަން
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ރިކޯޑް ފޮތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
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ލ.ގަމު ސިނާއީސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ގޯތިތަކެއްގެ ސައްޚަނޫން ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށްފަހު ގޯތި
ވިއްކިކަމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އިންކާރުކުރިނަމަވެސް ،ސައްޚަނޫން ރަޖިސްޓްރީތަކުގައި
ޗެކްކުރިކަމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ކޮށްފައިވާ
ސޮޔާއި ،ހުއްދަދިންކަމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް ކޮށްފައިވާ ސޮއި
ތަހުލީލުކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ސަރވިސްގެ ޑޮކިއުމަންޓް
އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓެއްގައި ،ބުނެވުނު  12ރަޖިސްޓްރީގައި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޙާޟިރީ ފޮތްތަކުގައިވެސް އެ ފަރާތުގެ
ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހާކަމަށާއި ބުނެވުނު  12ރަޖިސްޓްރީގައި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ
ދައުރުގެ

ރައީސްގެ

ނަމުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ

ޙާޟިރީ

ފޮތްތަކުގައިވެސް

ރައީސްގެ

ނަމުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނާއި،
ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އަށް ސިޓީއުރައެއް ކާގޯކުރިކަން
މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މޯލްޑިވިސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއަކުންނާއި
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑްގެ އެއަރވޭ ބިލަކުން އެނގެން އޮތްއިރު 03 ،އޮކްޓޫބަރު
 2013ވަނަ ދުވަހު ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ކާގޯކުރި
ސިޓީއުރަތެރޭގައި ލ.ގަމު ސިނާޢީސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ  05ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތްކަމާއި03 ،
އޮކްޓޫބަރު  2013ވަނަ ދުވަހު ކާގޯކުރި ސިޓީއުރައިގެ އިތުރުންވެސް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން ސިޓީއުރަ ފޮނުވާކަމާއި
އެގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީއުރަތައް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ބުނާ މީހުނާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެމީހުން ދޭ ފައިސާ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާއި

56

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް އެ ފަރާތުން ޖަމާކޮށްދޭކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް
ސަރވިސް އޮފިސަރގެ އެކައުންޓަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުން އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތުން ފައިސާ
ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހޯދާފައިވާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް
އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ
ތަފްސީލްތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
ތުހުމަތުކުރެވޭ  12ރަޖިސްޓްރީގައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން
ނަގާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކީ ލ.ގަމު ސިނާޢީސަރަހައްދުން އެއްވެސް ދުވަސްވަރަކު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާ
ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީ،
ގަމު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
އޮފިސަރއާ ދެމީހުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ލ.ގަމު
ސިނާޢީ ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ގޯތިތަކެއްގެ ޞައްޚަނޫން ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ހެދުމަށްފަހު ގޯތިވިއްކައި
ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިންކަމާއި ،ރަޖިސްޓްރީތައް ވިއްކައިގެން ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ
ހޯދައިފައިވާކަން ،ބަޔާންކުރެވުނު ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ،ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
56

 2011ވަނަ އަހަރު ،މ.ދިއްގަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި

މައްސަލާގައި

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  14ފަރާތުގެ ތެރޭގައި އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ހިސާބުތައް ޝަކުވާގައިވަނީ 2011 ،ވަނަ އަހަރު ،މ.ދިއްގަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތަކުންވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިއްތިފާގުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  14ފަރާތުގެ ތެރޭގައި އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭނާ ކަމަށްވާތީ ،މާކުސް ދިނުމަށް އެކުލަވާލި ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ ،ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަކަށްވެފައި ،އޭނާއަށް އެންމެ
ކޮމިޓީން ދިން މާކުސްއިން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީވެސް އޭނާއަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަތިން މާކުސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް
އެދުމުން ،އޭނާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާތީ ،އޭނާގެ އަތުން މަސައްކަތް ވަކިކޮށް ،އަލުން
އިޢުލާނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ،މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
އޮތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އަންހެނުން މީގެ މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ ،ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ
އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ،އެސިސްޓެންޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އަންހެންނުނަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،އެހެނިހެން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ތަކެތީގެ ނަތީޖާ ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަމިއްލައަށް ބަދަލުގެނެސް
އޮޅުވާލައިގެން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެ ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސ.ނ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ދ.މީދޫ ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމުގެ (ކަރަންޓް ދޫކުރާ އިންޖީނުގޭގެ) ތަކެއްޗަށް ރަށު އޮފީސް ހިންގި .1

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތްވެފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން މީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގަނެގެން ގެނެވޭ ޑީސަލާއި،

ތެރޭގައި ދ.މީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންނަ ތެޔޮ މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެކަން ބެލި ބެލުމުން

އަޑީތެލުގެ ހިސާބު ޑީސަލް ގެންނަ ބޯޓުގެ ކައްޕިއާ ގުޅިގެން ޚިޔާނާތްވެފައިވާކަމަށާއި ،ސުނާމީ

ދ.މީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ މީޓަރުގައި  02ހޮޅި ބޭނުންކޮށްފައިވާތަން

ކާރިސާގެ ކުރިން ގޭގެއަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތައް ނަގައި އަލުން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުމުގެ ފެނިފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،ދ.މީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގަންނަ
ތެރޭގައި ،އެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައިވާކަމަށާއި ،މީދޫ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާތާ

ތެޔޮ މަދުވެފައިވާކަން އިންޖީނުގޭގެ އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނޭނގޭކަމަށާއި ތެޔޮ ބޯޓުން ތެޔޮ

ނާޅާ

ދޫކުރުމުގައި ދެ ހޮޅި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އޭގެއިން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށް މި

އަހަރުވީއިރުވެސް

ގޭގައި

ދިރިއުޅޭ

ފަރާތަކީ

ޕާޓީ

މީހުންނަށްވާތީ

ފިޔަވަޅު

ބާއްވާފައިވާކަމަށާއި ،އިންޖީނުގޭގެ ޑިއުޓީއަށްހުރި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން  08ފީފާ ޑީސަލް މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި 2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަށްފަހު ތެޔޮ ބޯޓުން
ކާނުތެރެއަށް އޮއްސާލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލުވެސް ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ ދޫކުރަނީ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  02ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައިކަން މައްސަލައާ
ގުޅުމުގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަރވިސްނުދީ އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ތެޔޮ އަޅާއިރު ބޯޓުގައި އިންޖީނުގޭގެ
ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދެ މުވައްޒަފުން މަޑުކުރާކަމަށާއި ތެޔޮ ބޯޓުން ތެޔޮ ލިބުންކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތެޔޮ ލިބުންކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި ދ.މީދޫ އިންޖީނުގޭގެ
ކުރީގެ މެނޭޖަރއަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް އޭނާ އެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ބޯޓުގެ
ކައްޕިއާ ގުޅިގެން އިންޖީނުގެއަށް ގެންނަ ތެލަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި
ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.2

ރައްޔިތުންނަށް ކޭބަލް ވިއް ކާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން

 429ފޫޓުގެ ކޭބަލް ވިއްކާފައިވާކަމުގެ ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާއިރު ،ދ.މީދޫ ބަނދަރުގައި ސަރަހައްދުގައި
ބޭނުން ކުރުމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޭބަލް ނަގާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ކޭބަލް ވިއްކުމުގައި
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ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އެކި މެމްބަރުން އިންޖީނުގޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި ކޭބަލް ވިއްކުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުންނާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން
ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.3

ދ.މީދޫ ބީޗްހައުސް ގެއިން ގަވާއިދުން ކަރަންޓް ފީ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި އެ ގެއިން ކަރަންޓް

ފީ ނުދައްކާތީ އެއްފަހަރު ކަރަންޓް ކަނޑާލާފައިވާމާއި އަދި އެފަހަރު ކަރަންޓް ގުޅައިދީފައިވަނީ ކަރަންޓް
ފީ ނުދައްކާހުރި ހުރިހާ މަހެއްގެ ފީ ދެއްކުމުން ކަމަށާއި އެ ގެއިން ކަރަންޓް ފީ ނުދައްކާކަމުގެ ޝަކުވާ
ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެ ގޭގެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ފިޔަވާ އިތުރު
ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގުންނަމަވެސް،
އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވަނީ ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނުވަތަ އިންޖީނުގޭ މުވައްޒަފުންނާ
އެ ގޭގެ މީހުންނާ ސިޔާސީ ގުޅުމެއް އޮންނާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި ދ.މީދޫ ބީޗްހައުސް
ގެއިން ކަރަންޓް ފީ ނުދައްވާ  12މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ
އެ  12މަހުގެ ކަރަންޓް ފީކަމުގައިވާ ޖުމުލަ ( 12,663.00ބާރަ ހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް)
ރުފިޔާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މީގެ އިތުރުން  15ނޮވެންބަރު 2011ގައި ދ.މީދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ތެޔޮ ޓޭންކް ފުރިގެން ތެޔޮ
ލީކްވެފައިވަނީ ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާކަމަށާއި އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް  06ފީފާ ތެޔޮ ކާނުގަނޑުގެ ތެރެއަށް
އެޅިފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި
އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޙުމާލުވެފައިވާ ދެ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ދ،މީދޫ ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ،އެ ދެފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ލިބިފައިނުވާތީ ޝަރުޢީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް
ނިންމުނެވެ.
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ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ  05މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  03މެމްބަރުންނަކީ އެރަށުގައި އޮންނަ .1

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ވަކި
ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދީފައިނުވާތީ،

މި

މައްސަލާގައި

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

 2ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން އެއް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރުންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މަޤާމްގެ

ފަރާތަކަށް

ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީ ހަދަމުން

ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-

ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމަށް ،އެމީހުންގެ

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

ވެރިކަމެއްގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި ،އެ ކައުންސިލުން އެއްވެސް މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ކަމެއް ނުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
60

ނިންމީއެވެ.

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު ،ތިޖޫރީން ގަނޑުކޮށް .2
ފައިސާ ނަގައި އެއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ޙަވާލުގައި ބަހައްޓާކަމަށާއި،

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދަޢުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި

އެކިފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގައި ،ފައިސާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ހަވާލުނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޭނާގެ އަތުގައި ބަހައްޓާކަމަށާއި ،ހިސާބުތަކުން

އިދާރާއިން އަންގާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި ،އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާ

 16289.25ރުފިޔާ

ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާޙްކޮށްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގަނޑުކޮށް ބަޖެޓުން

ދައްކާގޮތުގައި އޭނާގެ އަތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން

ފައިސާ ނަގައި ތިޖޫރީއަށް ވައްދައި ތިޖޫރީންވެސް ގަނޑުކޮށް އެ ފައިސާ ނަގައި ޚަރަދުނުކޮށް ގިނަ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ

ނެތްކަމަށާއި ،އަދި އެއިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ޚަރަދު

ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަހައްޓާފައިވާފައިވާ ފައިސާ ފަހުންވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިކަން އެނގެއެވެ .އެގޮތަށް
އެކަން ދިމާވެފައިވީނަމަވެސް އެ ފައިސާއަށް އޭނާ ހިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެތް މި
މައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ހޯދިފައިނުވާއިރު ،އެގޮތަށް އެކަން

ދިމާވެފައިވަނީ

އޭނާ މަސައްކަތައް

ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭތީ އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ނަސޭހަތް
ދީފައިވާކަން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ،މަސައްކަތްތައް ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ މަސައްކަތްތަކުން އާދަމް
އިބްރާހީމް ދުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ އިދާރީގޮތުން އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސި .3

މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ

ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީ އިން ހއ.ދިއްދޫ ޢާޒީ ޕްރީސްކޫލަށް މުސާރައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ( 48,000.00ސާޅީސްއަށްހާސް) ރުފިޔާ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
( 12,000.00ބާރަހާސް ރުފިޔާ) ދީފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެ މިނިސްޓްރީއިން އެ ސްކޫލުގައި
މަސައްކަތްކުރާ  7ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި އެޓީޗަރެއްގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރަ
ދޭންވީގޮތުގެ މުސާރަ ޝީޓް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އެފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި މުސާރަދެމުން ގެންދަނީ އިންސާފެއްނެތި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީއިން

ފޮނުވާފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަ މުސާރަ

ދެމުންގެންދަނީ އެންމެ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބައްދަލުކުރުމުން ،އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވަނީ ހަމައެކަނި އެލަވަންސް ކަމަށްވާތީ،
ސެޓްފިކެޓާއި އެއްފެންވަރެއްގެ މުސާރައެއް ދެވެން ނެތްކަމަށާއި ،ޕްރީސްކޫލަކީ ކައުންސިލްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތްތަނެއްކަމުން ދެވޭނީ އިޢުލާނުގައި ޖަހާފައިވާ މުސާރަކަމަށާއި ،ހަމަ
މުސާރަ ލިބޭނީ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެސްކޫލުގެ ހިންގުން ދިއުމުންކަމަށް ބުނެފައިވާ
މައްސަލަ.
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މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ  2ނަންބަރު ކުނިކޮށި "ޒީރޯ .4

ވޭސްޓް" އަށްކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކުންފުނިން ،އެތަނުގައި ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
ކުރިން

ބޭނުންކޮށް

ހަލާކުވެފައިވާ

ސަރުކާރުގެ

އެކްސްކަވޭޓަރުތައް

ކުދިކުދިކޮށް

އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބޭނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން

ކޮށާލާފައިވާކަމަށާއި ،އެކަމާ އެކުންފުނީގެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމުން އެކަން ކުރަމުންދަނީ ނިންމީއެވެ.
ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަމުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،އެކްސްކަވޭޓަރުތައް ނީލަން
ނުކިޔައި އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެކުންފުނިން
ކުނިކޮށި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ގެންގުޅޭތާ  5އަހަރު ވެފައިވާއިރު ،ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެކޮށީގެ
ކަރަންޓް ބިލާއި ،ފެންބިލް ދައްކަމުންދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
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 1438ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދި ދެ ޕްރައިވެޓް

 .1މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 1438 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް

ކުންފުންޏަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ޑިސްކޮލިފައި

މީހުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމުގައި ޑީ.ޖޭ.އޭ

ކޮށްފައިވަނީ "ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް" ބުނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިހެން

އިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގައި

ދިމާވީ ،ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ބޭރުންކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީއާއި" ،ކުށުގެ" ރެކޯޑުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް

ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ  3ތަން ކަމުގައިވާ ،ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓާ މި

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ރެކޯޑެއް ސިވިލް ކޯޓާއި ،ފެމިލީ ކޯޓުން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
 3ކޯޓުގެ ބައި ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ހަމައެކަނި

ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން ސާފުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްތަކާ ގުޅިގެން ،ސިވިލް ކޯޓާއި ،ފެމިލީ

ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބައި އެކަނި ކަމަށްވެފައި އަނެއްބައި ކުންފުނިތަކުގެ

ކޯޓުގެ ރެކޯޑް ސާފުނުކުރާކަމަށް ބުނެ އެ ބިޑްތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

ފޯމުތަކުގައި މި ހުރިހާ ކޯޓެއްގެ ބައިވެސް ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވާތީ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެކި

އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީންކަމަށްވާތީއާއި ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން

ކުންފުނިތަކަށް ތަފާތުކޮށް ފޯމު ފުރައިދިނުމުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުފޫޒުގެ

މިކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސިވިލް ކޯޓާއި ،ފެމިލީ ކޯޓުން ރެކޯޑު ސާފުނުކުރާކަމަށް

ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާފައިވޭތޯ ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި1438 ،

ބަލައި ،އެ ރެކޯޑް ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ "ކުށުގެ" ރެކޯޑް ފޯމް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ

ބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ،ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރެކޯޑް ބެލުމުގެ މަގުޞަދުކަމުގައިވާ "ޙައްޖަށް

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ،ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖިނާއި

ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި އަދި ޙައްޖު

ހިމެނޭކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ

ނުވަތަ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ފައިސާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޙިޔާނާތާބެހޭ އެއްވެސް

މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހީތެރިވެފައިވާކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް

މައްސަލައެއް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި

ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވުން" އާ ޙިލާފަށްކަން އެނގޭތީ ،މިކަމުގައި ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފަކަށް ރެކޯޑް ސާފުކުރިއިރު ބިޑް
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެތީ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ކޮން ކަމެއްކަން އެފަރާތްތަކަށް އެނގެން ނޯންނާނެތީ ،މި މައްސަލަ
އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރިނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ
ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 .2މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 1438 ،ވަނަ އަހަރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޙައްޖަށް

މީހުން

ގެންދިއުމަށް

ހުށަހަޅާ

ޕްރޮޕޯސަލްތައް

އިވެލުއޭޓްކުރަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތައް  "1438ގައި ޚިދުމަތާއި
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ބައިގެ  50އިންސައްތަ ޕޮއިންޓްގެ ބްރޭކްޑައުންއެއް ގޮތުގައި ސަބްކެޓަގަރީތަކަށް
ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކާ ،ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ގައި ސަބް ކެޓަގަރީތަކަށް ދެވޭނެކަމަށް
ބުނެ ބީލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކާ ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް،
"ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތައް  "1438އަކީ އާންމު އެއްވެސް ތަނެއްގައި
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވާތީއާއި ،ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުމުގައި "ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ސުވާލުތައް" މިބައިގައި އެހީތެރިންނަށް ދޭން
ކަނޑައަޅާފައިވާ  20ޕޮއިންޓް ޑިފައިން ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
ބިޑް ފޮތުގައި އަހާފައިވާ ކަންކަމަށް ދޭނެ ވަކިވަކި ޕޮއިންޓްތަކުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން
ކޮމިޓީންކަމަށާއި ،އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުން އިންސައްތަ ނެގޭނީ
އެކެޓަގަރީއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުންކަމަށާއި މިސާލަކަށް އިސްއެހީތެރިޔާގެ ތަޢުލީމީ
ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންވަރާއި އެހީތެރިންގެ ބައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ބީލަންވެރިންނަށް ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި މަޢުލޫމާތުދިންއިރު ،ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ބަޔަށް
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  50%ގެ ސަބްކެޓަގަރީގެ ދަށުން ބަލާނެ ކަންކަމަށް މާކްސް ދޭނެ މިންވަރު
އެނގެން ނޯންނާނެތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މާފަންނު ގޯއްޗެއް

ސލައެއްކަމުން ގޯތި ބެހުމުގެ
 .1މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ މަދަނީ މައް ަ

ބަހާފައިވަނީ މަދަނީކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައާމެދު ހިންހަމަނުޖެހޭކަމެއް އުޅޭނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހާޅާގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ބަދަލުއަންނާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި އިވެލުއޭޝަނާ
ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.
ތިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  1438ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ
ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ބަޔަކު އެހީވެގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް
ލިބިފައިވާ

ލިޔުންތަކަށް

ބަލާއިރު

ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އަދި

މިފަދަ

ގޮތަކަށް

މިކަން

ހިނގާފައިވެދާނެކަން ނުރަސްމީގޮތެއްގައި ލިބިފައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތުން އެނގުނު ނަމަވެސް ،އެފަދަ
ކަމެއް ސާބިޠުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހެއްކެއް މިހާތަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެފަދަ ހެކި ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
.5

ވީމާ ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިޠުކުރުމަށް އިތުރަށް ހެކި ހޯދިދާނެކަމަށް

ނުބެލެވޭތީއާއި ،މިހާރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ސާބިޠުކުރެވޭނެކަމަށް
ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގުމަށް ނިންމައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްންޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ހޯލްސޭލް އަދި

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ

ރީޓެއިލްކޮށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަކުން ޕިކަޕެއް ގަތުމުގައި އެ ޕިކަޕް ގަތް އަގުގެ އިތުރުން މިކޮމިޝަންގެ މޭންޑޭޓްއަށް ފެތޭ މައްސަލައަކަށް ނުވުމުން ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
( 60000.00ފަސްދޮޅަސް ހާސް) ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތުން
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ބުނުމުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމުން އެ އެޕިކަޕް ވަގުތުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 .2އަދި

ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ގަރާޖަކަށް ކަންވެސް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް މުދާ

މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ "ވުޖޫދުގައި ނުވާ ގަރާޖަކަށް 10

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާދީފައިވާ މައްސަލަ" ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވިއްކާ ފަރާތަށް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ މުދާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ -1

މުލަކުއަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ

ކެމްޕޭނަށް ހޭދަކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ

ކެންޕޭނަށް ހޭދަކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި "ދާއިރާތަކުގެ ބަޙުޘް" ގައި

މެދުގައި ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސްއިން ބޭއްވި "ދާއިރާތަކުގެ ބަހުޘް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މާލެއަށް އައުމަށްފަހު ،އެނބުރި އަތޮޅަށް ދިޔުމަށްޓަކައި

މާލެއަށް އައުމަށްފަހު ،އެނބުރި އަތޮޅަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ލޯންޗް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

އަތޮޅުލޯންޗް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ.
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކެމްޕޭނު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ

މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓާއި އޭނާއާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދާ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ފަރާތްތަކަށް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުގެއިން ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި،

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އެގޮތުން އޭޕްރިލް 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުލޯންޗުގައި މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު -2

މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކެމްޕޭނު

ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މ.މުލިން މ.ރަތްމަންދޫއަށް ގެންގޮސްދީފައިވާ

ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި،

ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ކެމްޕޭނުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން

ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އާއި އޭނާއާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދާ

އާލަތްތައް އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލޯންޗުގައި އުފުލައި ދިނުމުގެ އިތުރުން ،އެތަކެތި އަތޮޅުގޭގެ

ފަރާތްތަކަށް މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅުގެއިން ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން 14

ތެރޭގައި ގުދަންކޮށް ބަހައްޓާދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މުލަކު ދާއިރާއިން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން

އޭޕްރިލް ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ލޯންޗްގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކެންޑިޑޭޓް މ.މުލިން

މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވޭ މުލަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ،މުލީގައި މ.ރަތްމަންދޫއަށް ގެންގޮ ސްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ކެމްޕޭނުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ
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ހުންނަ އަތޮޅުގޭ ބަދިގެއިން ތަށިބަރި ފޮނުވަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،މުލަކު ދާއިރާއަށް

ޕޯސްޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން އާލަތްތައް އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލޯންޗުގައި އުފުލައި ދިނުމުގެ އިތުރުން އެތަކެތި

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން ނެގުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ،އޭނާ ގޮވައިގެން

އަތޮޅުގޭގެ ތެރޭގައި ގުދަންކޮށް ބަހައްޓާދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ޗެއަރމަންގެ އަރިހަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ދިޔަކަމަށާއި ،އިސްވެދެންނެވުނު މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް
މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން ނަގާ ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ހޮވުމަށް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްދީފިނަމަ ،އޭނާގެ ޢާއިލީ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
އެސް.ޓީ.އޯ ގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މުލަކަތޮޅު މުލަކުގައި އަލަށް

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހަދާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އޭނާ ހޮވުމަށް -3

މުލަކު ދާއިރާއިން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މ .މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތިކުރެވޭ

ކެމްޕޭނު ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްރ ބުނަމުން މުލަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މުލީގައި ހުންނަ އަތޮޅުގޭ ބަދިގެއިން ތަށިބަރި ފޮނުވަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ
ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި މުލަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގާތުގައި މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ،މީނާ މައްސަލަ.
ނުހޮވިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްއަޅާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކަމުން

މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ ،މ.އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގެ ކޮއްތުގެ ކަންތައްތައް ލިޔެކިޔުމުން

ގެންދާކަމަށާއި ،މުލަކަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ބިރުދެއްކުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށާއި ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު
އެގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާ ޖަލްސާތައް ނިންމާލަމުން "ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
އަދި މަޑުކޮށްލާށޭ" ބުނެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްފަހު ،އަތޮޅު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ކައުންސިލަރަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ޚާއްޞަ ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ތަޤުރީރެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭކަމަށާއި ،އަދި އެ ތަޤުރީރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިފި -4
މުވައްޒަފަކަށް ނަސޭހަތާއި އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން މުލަކަތޮޅު

މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން ނެގުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން އޭނާ

ގޮވައިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ޗެއަރމަންގެ އަރިހަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ދިޔަކަމަށާއި ،މުލަކު ދާއިރާއަށް

ވޭވަށު މުދިމަށް ނަސޭހަތާއި އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތުގެ ނަން

ނަގައި

އަތޮޅު

ކައުންސިލަރ

ހޮވުމަށް މުލަކު

ދާއިރާއަށް

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދީފިނަމަ ،އޭނާގެ ޢާއިލީ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީކުރުމަށް
އެސް.ޓީ.އޯގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު
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ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކުގައި އަލަށްހަދާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމުގައި

-5

އިސްކަންދޭނީ މީނާ ހޮވުމަށް ކެމްޕޭނު ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރ
ބުނަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި މުލަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގާތުގައި މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީނާ
ނުހޮވިއްޖެނަމަ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްއަޅާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނ ާ
މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މ.މުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށްވެފައި އެފަދައިން
ބުނާ

އެއްވެސް

މީހެއްގެ

ނަމެއް

ޝަކުވާގައި

ފާހަގަކޮށްފައި

ނުވާތީއާއި

މިމައްސަލައިގައި

ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ސާފުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
-6

މުލަކުއަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ

ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލްކުރާ ޖަލްސާތައް ނިންމާލަމުން "ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އަދި މަޑުކޮށްލާށޭ"

ބުނެ ސިވިލް

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްފަހު ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުނ ް
އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ޚާއްޞަ ތަޤްރީރެއް އެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭކަމަށާއި ،އަދި އެތަޤްރީރާއި
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 'އެދުރުވެހި' އަކީ ޓީޗަރުންނަށް ފްލެޓްދޭ ތަނެއްނަމަވެސް،

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެރިންނަށް ދީފައިވާ

'އެދުރުވެހި' އަކީ ޓީޗަރުންނަށް ފްލެޓްދޭ ތަނެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި

ކަމަށާއި ،އެތަނުން ގިނަ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،

މަސައްކަތްކުރާ އިސްމުވައްޒަފުން އެދުރުވެހީގައި ދިރިއުޅެމަން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ޓީޗަރުން

އެއްބައި ޓީޗަރުންނަށް ( 4000ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާއަށް  3ކޮޓަރި ލިބޭއިރު ،އަނެއްބައި

ނޫން އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ދޫކުރެވޭކަން

ޓީޗަރުން ތިބެނީ ( 12000ބާރަހާސް) ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ކަމަށާއި ،ދެ ފަރާތަކުން

ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެދުރުވެހީގައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށް،

ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިފި މުވައްޒަފަކަށް ނަޞޭހަތާއި އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު މުދިމަށް ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފްލެޓްތައް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ވަކިވެފައިވާއިރުވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެދުރުވެހީގައި ކަމަށާއި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އެޕާޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފްލެޓްތައް ހުސްވުމުން ނުވަތަ އެގްރީމަންޓް ހަމަވުމުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ އުޞޫލާ
އިޢުލާން ނުކޮށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެއްގޮތަށް

ޕޮއިންޓް

ދީނުމަށްފަހު

އެންމެމަތިން

މާކުސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށްކަން

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެއްބައި ޓީޗަރުންނަށް ( 4000ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާއަށް
 3ކޮޓަރި ލިބޭއިރު ،އަނެއްބައި ޓީޗަރުން ތިބެނީ ( 12000ބާރަހާސް) ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ކަމަށް
ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް 3 ،ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ( 12000ބާރަހާސް) ރުފިޔާ
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ގއ.ވިލިނގިލީ އިރުމަތީ ފަރާތުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއި އަދި  3ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ( 12000ބާރަހާސް) ރުފިޔާ
ދައްކާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ބުނާ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކަށް  01ސެޕްޓެންބަރު  2005ގައި އެދުރުވެހި އެޕާޓްމެންޓެއް
ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 2009 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ފަހުން އެދުރުވެހީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި
އެ ފަރާތުން އުޅެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ދެވަނަ ފަރާތަށް  01ސެޕްޓެންބަރު  2005ގައި އެދުރުވެހި
އެޕާޓްމެންޓެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
 31އޮކްޓޯބަރު  2010ގައި ހަމަވުމުން ،އެ އެޕާޓްމަންޓްގައި އެ ފަރާތުން އުޅެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލީ އިރުމަތީ ފަރާތުން

ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް
އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކާ ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ

ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު

ހަމަހަމަކަމާއި ،މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ލިބިފައިނުވާތީ އާއި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ވިލިނގިލީ ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި
ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭތާ  2އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  20ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އޭނާ
ބަލާފައިވާނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި (ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ނުވަތަ
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި) މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެފައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން (އަހަރަކު ދެތިންފަހަރު)
ރަށަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށްކަމަށާއި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެބައިން  20ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމަށާއި އަދި ގޯތި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ދޫކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިނުގައި އެބައިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ
ކަމެއް ވިލިނގިލީގައި ހަމަޖެހިފައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކޮމިޓީން
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެގޮތަށް ބަލާފައިނުވަނީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ނުވަ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންކަމަށް ،އެ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ބުނެފައިވާތީ އާއި،
އަދި ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ގޯއްޗެއް ނެތް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 2
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ގައިޑްލައިނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ،ގޯއްޗަށް އެދުނު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
އެބައިން ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާތީއާއި ،އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ގޯއްޗަށް އެދުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ހަމަހަމަކަމާއެކު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބަލައި
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބުނެފައިވާތީ ،ގއ.ވިލިނގިލީ އިރުމަތީ ފަރާތުން
ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް
އިސްކަންދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،އަދި ،މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ
ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ހއ.ދިއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާ ،އެއްވެސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.ދިއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރު
އިޢުލާނެއް ނުކޮށް  26ސެޕްޓެމްބަރ  2012ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އާއި (ކޮންޓްރެކްޓް)ގެ ވަޒީފާ 25 ،ސެޕްޓެންބަރު  2012ގައި

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި ،ހއ.ދިއްދޫ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ހއ.ދިއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާ ،އެއްވެސް އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ ގްރޭޑް ( 2ކޮންޓްރެކްޓް)ގެ ވަޒީފާ 18 ،ސެޕްޓެންބަރު  2012ގައި
އިޢުލާނެއްނުކޮށް  19ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އާއި ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަޕަރ ނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ މީޑިއާ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ހއ.ދިއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ވަޒީފާ،

72

ކޮންސަލްޓަންޓް (ވަގުތީ)ގެ ވަޒީފާ  13އޮގަސްޓް  2012ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ

އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި އަދި އޭގެފަހުން އޭނާ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ވަޒީފާތައް އެ ފަރާތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން

ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ވަޒީފާތައް ހަމަޖެއްސިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުން
އާންމު އިޢުލާނެއްކޮށްގެންވެސް އަދި އިޢުލާންނުކޮށްވެސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް
ލިބިދޭކަމަށް

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަންގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ގަވާއިދު

2012

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން އެ ގަވާއިދުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ ގަވާއިދުގައި އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަގުތީ
މުވައްޒަފުން ހޯދަންވާނީ އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށާއި ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް ބަލައި
އިޢުލާންނުކޮށް މީހަކު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ނެގުމަށް އެގަވާއިދު (ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ
ގަވާއިދު  )2012ހުރަސްނާޅާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ލ.އިސްދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގަންނަތެލާއި ،އެތަނުގެ މެނޭޖަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ލ.އިސްދޫ ދެކުނު އަވަށު އިންޖީނުގެއަށް
ގެންނަތެޔޮ ރައްކާކުރަނީ އޭނާގެ ގޭގައިހުންނަ ތެޔޮތާނގީގައި ކަމަށާއި ،އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ

ގަންނަ ތެޔޮ ރައްކާކުރަނީ ދެކުނު އަވަށު އިންޖީނުގޭގައި ކަމާއި އަދި އުތުރު އަވަށު އިންޖީނުގޭގެ ތެޔޮ

އުފުލުމަށް އޮންނަ ލޮރީއާއި ،މުވައްޒަފުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

ރައްކާކުރަނީ އިންޖީނުގޭގައި ކަމަށްވުމާއި އަދި އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ އުފުލުމަށް އޮންނަ ލޮރީއާއި،

ކަމަށާއި ،ގަމުން ތެޔޮ ގެންނަނީ އިންޖީނުގެއަށްވެސް ތެޔޮގަންނަ ދޯނީގައި އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ،ލ.އިސްދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އަމިއްލަ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރިކަން

73

ތެޔޮ ގެންނަ ދަތުރުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ ދޯންޏަކީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ދޯންޏެއްކަމަށް

ލިޔެކިޔުމުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމާއި އަދި ގަމުން އިންޖީނުގެއަށް

ބުނާ މައްސަލަ.

ތެޔޮގަންނަ ދޯނީގައި އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި އަދި އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރގެ

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

71

 2015ވަނަ އަހަރު މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ށ.ފޯކައިދޫ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޚިއްޞާ

އެދޯނީގައި

އޮތްކަން

ލިޔެކިޔުމުން

އެނގެން

ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވޭތީ،

(ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިނުވާތީ) އަދި އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރއަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް
ހެކި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ

ފުޓްބޯޅަދަނޑު ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން އެއްގަތަށްކަމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ( 98,730.00ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް)
ފޯކައިދޫ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކޮށްދީފައިވަނީ ހިލޭސާބަހަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް

ރުފިޔާ އޭނާއަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުކަން

އެ މަސައްކަތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ( 98,730.00ނުވަދިހަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު
އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް) ރުފިޔާ އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
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ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތާ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސާ ގުޅުން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

އޮންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ .1
ކެއުމުގެ ކަންތަކުގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބިޑްގައިވެސް މާކްޝީޓް ނިންމާފައިވަނީ

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކެއުމުގެކަންތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތަކަށް މާރކްސްދީފައިވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަތީ މާކްސް ދޭގޮތަށްކަމަށާއި ،އިމިގްރޭޝަނުން މަތީ މާރކްސްދޭގޮތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ބިދޭސީން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށްރަށަށް ފުރުވާލުމުގައި އިމިގްރޭޝަންގައި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހުޅުމާލޭ
ބަހައްޓާ މީހުން ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރުވާލާފައިވާކަމަށާއި،

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް

ދާދިފަހުން އޮސްޓްރިއާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތެރެކުރި އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަނުން ކުރި ނަންބަރު  21( (IUL)94-A/1/2011/7ސެޕްޓެމްބަރު
 ) 2011އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތަކަށް މާރކްސްދީފައިވަނީ ބަދަލުތަކެއް
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ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ އިތުރު ހާޑްވެއަރ ސާމާނުތަކެއް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ވެރިން

ގެނެސްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަތީ މާރކްސްދޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ބިޑް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ

ލައްވައި ވަގު އިންވޮއިސްތަކެއް ހަދައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުޑަކޮށް އަގު ހުށަހެޅި  05ފަރާތުގެ ބިޑްތަކަށް
ޕޮއިންޓްދީފައިވާތީކަން ޕޮއިންޓްދިން ޝީޓުތަކުން އެނގުނުނަމަވެސް ،ހުރިހާ ބިޑްތަކަކަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުންވެސް ،އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާއަށާއި ރޭންކަށް ބަދަލު ނާންނަކަމާއި އަދި މާރކްސްދީފައިވާގޮތަށް
ބަލާ އިރު،

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ބިޑް

ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ޕޮއިންޓްދީފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ
މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.2

އިމިގްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބިދޭސީން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށްރަށަށް ފުރުވާލުމުގައި ބިދޭސީންގެ

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން އިމިގްރޭޝަންގައި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓާފައިނުވާ މީހުން ފުރުވާލަމުންދާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި
ބޭއްވި ސާކް ސަމި ޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ސިޓީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީން
އެ މީހުންގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެގޮތުގެ މަތިން  40ބިދޭސީއެއް
ފުރުވާލާފައިވާކަމާއި އެ  40ބިދޭސީން ފުރުވާލާފައިވަނީ ކްރެޑިޓް އުސޫލުން ޓިކެޓު ގަނެގެންކަމަށްވާއިރު،
އެ  40ބިދޭސީންނަކީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަކަށްވާތީ ،ޓިކެޓިންގ އޭޖެންޓުންނަށް
ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
އަންގާފައިވާކަމާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ
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ޓިކެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް އެ ޓިކެޓްތަކުގެ ބިލްތައް
ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގޭއިރު ،އެ ސިޓީއިން އެދިފައިވަނީ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ ޓިކެޓްތަކަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދިޔަ
ބިދޭސީންތަކެއް ފުރުވާލުމަށް ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ޓިކެޓްތަކަކަށްވާތީ ،އެ ޓިކެޓްތަކުގެ ފައިސާ ދައުލަތުން
ދައްކަން ޖެހިފައިވާތީއާއި ،އެކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.3

އޮސްޓްރިއާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތެރެކުރި ދިވެހި

ޕާސް ޕޯޓްގެ އިތުރު ހާޑްވެއަރ ސާމާނުތަކެއް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ވެރިން ލައްވައި ވަގު
އިންވޮއިސްތަކެއް ހަދައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
.1

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން

އިމިގްރޭޝަނުން

ލިބިފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ

ތެރޭގައި

މެލޭޝިޔާ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް

މ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި
ި
އިންވޮއިސްއެއް ނުހިމެނޭއިރު،
އިންވޮއިސްއަކީ ޕާސްޕޯޓާ ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކުރުމަށްފަހު އޮސްޓްރިއާގެ ކުންފުނިން 31
އޯގަސްޓް  2011ގައި( 11,567.00 ،އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް) ޔޫރޯ ހޯދުމަށް
ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް ކަމަށްވެފައި އެ މަސައްކަތަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަނުން އޮސްޓްރިއާގެ ކުންފުނި ނޫން އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން
އެނގެންނެތަތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
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މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް މަދަނީ

މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު" ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ

ކޯޓުގެ ހުކުމާއެއްގޮތައް  1.1މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުންކަމަށާއި،

ގަވާއިދުގެ" ( )2001ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޯޓިސްދިނުމަކާ ނުލައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިޕިންގ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ

ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ ނެތަތީއާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވަނީ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި
އާރާފައިވާ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ،އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަނުކުރެވި
ހުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ސިވިލް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ( 1,116,282.30އެއް މިލިއަން އެއްލައްކަ
ސޯޅަހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ދެ ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި) ރުފިޔާ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއަށް
ދީފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރުމުންކަން މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް
ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  2008ވަނަ އަހަރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ދާންދޫ ކުޅިވަރު ކުޅޭ
ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް

ސަރަޙައްދުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި

މަގުފަހިވާ އެތަށް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( ) 2009އާ ޚިލާފަށް އެތަށް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ،އަދި އެ
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ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ 2009ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް
ނާންނަކަމާއި ،އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައީ "ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހޭދަކުރުމާއި
ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު ( )2002ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެ މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް
ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެއީ ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބެލުމުގެ
ފުރުސަތު

ނެތަތީއާއި،

އެ

މސައްކަތުގެ
ަ

ފައިނަލް

ޕޭމަންޓް

ދައްކާފައިވަނީ

އެ

މަސައްކަތް

ނިމުމުންކަމަށްބަޔާންކޮށް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓެއް ހެދުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެނގެންއޮތުމުން ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ،ޖިނާޢީ
ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ތިޖޫރީއިން

ހަމަޔަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ،ތ.ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗަށް މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ( 101,254.17އެއްލައްކަ އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ
ޖަމާކުރަމުންދިޔަކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން ސަތާރަ) ލާރި ތ.ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފާވާތީއާއި ،މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން
ހުއްޓާލާ އެއޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންފަށާފައިވާ ކަމަށާއި 2010 ،ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ބެލުމަށްފަހު ،އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އޮފީހުން އެއޮފީސް އޮޑިޓްކުރިއިރު އެތަނުގެ ތިޖޫރީން ( 100،000.00އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް
ވުރެ ގިނައިން މަދުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ޝާމިލްވަނީ އެތަނުގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާއި އެއިރުގެ މެނޭޖަރ އާއި މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މި މައްސަލާގައި އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަށް ވަޒީފާ
ކޯޓަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރެއްގެ

މަޤާމަށް

ބޭނުންވެގެން

މީހަކު

ކުރި ދީފައިވަނީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

ނަންބަރު  01( S3C-A/2015/04ޖުލައި  )2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކީ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
އެ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާވަރަށް ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެ އޭގެފަހުން ޑިޕްލޮމާ އިން

ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި

އެސޯސިއޭޓެޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް އަދި މިނޫންވެސް އެ ވަޒީފާގެ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތާ

ގުޅުންހުރި

އެހެނިހެން

ދާއިރާތަކުންވެސް

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމްތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެއާއެކު  1998ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2006
ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަދި  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހާ
ހަމައަށް އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ދެ އޮފީހެއްގައި ޖީއެސް  3ރޭންކުގެ ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައި
ކަމަށާއި ،އޭގެއިތުރަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ކޯޓުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
ގުޅުންހުރި

އެހެނިހެން

ވަޒީފާތައްވެސް

އަދާކޮށްފައިކަމަށާއި،

ނަމަވެސް،

އެވަޒީފާގެ

އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނޭކަމަށް އެކޯޓުގެ
ސިޓީއަކުން  20ޖުލައި  2015ގައި އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ
ވަޒިފާގެ އިންޓަވިއުއަށް އޭނާ ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަރަށް
ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ނިންމުމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޯތް ސެންޓްރަލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މި މައްސަލާގައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވަނީ އެފަރާތުން ލައިސަންސް
އުޅަނދަކަށް ކްރޫއިން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުންވެސް ލައިސަންސް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ހޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެމަގާމަށް މާދަށުން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަކަށް ވަޒީފާދީގެން 06

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ފެބްރުއަރީ  2012ގައި އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ،މި ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މާލެއަށް ފޮނުވުމުން ވަޒީފާދޭނެ ފަރާތެއް
ނިންމީ މާލެއިން ކަމަށާއި ،އަދި މިގޮތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ވަޒީފާ ދެވުނު ފަރާތަކީ
ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ވާތީ ،އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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ހއ.އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި މުވައްޒަފުންތަކެއް  24ސެޕްޓެމްބަރ މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
 2012އިން ފެށިގެން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ،އެމީހުން ތިބި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް
ލިމިޓެޑުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން 2 ،މެކޭނިކުން ހޯދުމަށް  8އޮކްޓޯބަރ 2012
ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެސިސްޓެންޓް ފީލްޑް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް  1އޮކްޓޯބަރ
 2012ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލ
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