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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H8ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭ
(މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓް ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ
ނެރުނުއިރު  64ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ފަރާތަށް  64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު
ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  1050މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީ ،ވަގުތީ ލިސްޓުގައި
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައި ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައިކަމަށްވާތީއާއި (ލިސްޓުގެ  1216ވަނައިގައި) އެ
މަދުން ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފޯމު އަލުން ބަލައި އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ލިސްޓުގައިވާ
ކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް
މައްސަލަ.
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ދާއިމީ ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށްކަމަށްވާތީއާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ،އޭނާއަށް ހައުސިންގ މިނސްޓްރީން
ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު  64ޕޮއިންޓްގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެފަހުން ފްލެޓް
ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ  2ލިސްޓެއް
ޢާންމުކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން ލިސްޓް  1ގައި ވަނީ 66 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި ލިސްޓު  2ގައިވަނީ  48ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  65ޕޮއިންޓާ
ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވަނީ 47
ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި މި  3ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް
ލިސްޓެއްގައި އޭނާގެ ނަން/ފޯމު ނަންބަރު ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަށް
ބަލާއިރު ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް  2ގައި އޭނާ ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި
ނަމަވެސް ،ދާއިމީ ލިސްޓް ނުކުތްއިރު ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ނުވަތަ ނުލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާގެ ނަން ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އަދި އޭނާ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ
ސަބަބު މިހާރު ފެންނަންހުރި ލިޔުންތަކުން ސާފުވާން ނެތުމުންނާއި އަދި މިކަން ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީ ،މިކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،އޭނާއަށް  64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކެޓަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ ދެދަރިންނަށް ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ ދެދަރީން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވަނީ( H8މާލޭގެ
ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ރަށްވެހީންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީންކަމަށްވާތީއާއި އެ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރިއަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓު
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ބަލާއިރު ޕޮއިންޓް ނުކުތްއިރު ލިބިފައިވަނީ  28ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ،ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިން (ދަރިންގެ އަދަދަށް) 20
ދިނުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ޕޮއިންޓް ( 1ކުއްޖަކަށް) އާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  08ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ
ބުނާ މައްސަލަ.

ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކުރިން ދީފައިވާ  08ޕޮއިންޓްގެ
ބަދަލުގައި އެބަޔަށް  20ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ،ދާއިމީ ލިސްޓް ނުކުތްއިރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޖުމުލައަކީ  40ކަމަށްވާތީއާއި އޭނާގެ އަނެއް ދަރިއަށް ވަގުތީ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ލިބިފައިވަނީ 47
ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ،ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިން (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  35ޕޮއިންޓް ( 2ކުދިންނަށް)
އާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  12ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި ދާއިމީ ލިސްޓު ނުކުތްއިރުވެސް އެއަދަދަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވާތީއާއި އެ ދެދަރީންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް
އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއެކު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  12ނޮވެންބަރު  2018ގައި އޭނާ ފޮނުވާފައިވާ
ސިޓީއެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ފްލެޓަށް އެދޭ މީހުންނަށް  4ބަޔަކަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން  2ބަޔަކަށް އޭނާގެ  2ދަރިންނަށް ޕޮއިންޓް
ދީފައިނުވާތީ ،އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށްކަމަށާއި އެ  4ބައިގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭގެ
ރަށްވެހީންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  3ބަޔަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި
އެއީ ،އޭނާގެ  2ދަރިންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  2ބައިގެ އިތުރަށް "އެހެނިހެން" މި ބަޔަށް ކަމަށްވާތީއާއި
މި ބަޔަކީ ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާނަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާބައެއް ކަމަށްވާތީއާއި މިކަންކަން ފޯމާއެކުގައިވާ "ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބެލޭ މިންގަނޑު" ން
އެނގެން އޮންނާތީއާއި އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ޝަކުވާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
"ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ އަދާކުރި  /އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު" މި ބަޔަކީ  H8ކެޓަގަރީގައި ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށްނުވާތީއާއި  H8ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ  48ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،އޭނާގެ  2ދަރިންކުރެ އެއްވެސް ދަރިޔަކަށް އެ އަދަދަށް
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެ  2މީހުން ހިމެނިފައިނުވަނީކަމަށްވާތީ 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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
3

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓް ޖެޓީއެއް އެޅުމަށް  2017ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިންގ

ހުޅުމާލޭ ޓޫރިސްޓް ޖެޓީ ޑިޒައިންކޮށް ،އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި އަންދާސީހިސާބު ކުރި ނަންބަރު  HDC(161)-PRO/IU/2017/162 (29ނޮވެމްބަރ  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު
ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް  16މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ހުށަހެޅީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ކަމަށް
ދޫކޮށްފައިވާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެމަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނީގެ ނުވާތީއާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހެޅި ޖެޓީގެ ކުރެހުމަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހޯދައިދިނުމަށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީއާއި ،އެ މަސައްކަތް
ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ކުރެހުމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެޕްރޫވަލްއާވެސް އެކުގައިކަމާއި ،އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެޑްވާންސް
ފައިސާދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ ތައްޔާރީތައް ވެފައިވާކަމާއި އެ
މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައިނުވަނީ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް އެޕްރޫވް ނުވެގެންކަން މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވަނީ ހައުސިންގ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުވާން ނެތުމުން ،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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  H7ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ފްލެޓް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

70

ޕޮއިންޓާއެކު

514

ވަނައިގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެފަރާތަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ

ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ،ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން
ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ސިޓީއަށް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ  2ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައިވެސް ،އަދި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ
އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކީއްވެގެންކަމެއް ފެންނަންހުރި އެއްވެސް ލިޔުމަކުން ނޭނގޭތީއާއި އޭނާއަކީ ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރަން ހަމަޖެއްސި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހެއްކަން H7
ކެޓަގަރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއަކުން އެނގޭތީއާއި އޭނާއަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަން އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން
އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފްލެޓަށް
އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް
ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވާތީއާއި އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ
ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަމާ ދިމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޭނާގެ
އަންހެނުންނަކީH8

ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގެ  23ވަނަ

ނަންބަރުގައި ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު
އޭނާއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހިމެނެންޖެހެނީ  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގެ 1
ވަނަ ލިސްޓުގައިކަމަށްވާތީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުން ،ފްލެޓް
ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ ދާއިމީ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުންވެސް  1ވަނަ ލިސްޓުގައިވާ
ލއިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު H7 ،ކެޓަގަރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމު
ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަ ަ
ބާޠިލުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ ،އޭނާގެ އަންހެނުން  H8ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު (ލިސްޓް )2
އިން އުނިކޮށް H7 ،ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގައި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނުމަށް
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

5

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
5

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H5ޓީޗަރުންނަށް
 H5ކެޓަގަރީ (ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރީ) އިން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ހުޅުމާލެ ސްކޫލުގައި ދާއިމީ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހަކަށް ފްލެޓް ނުދީ އޮޅުވާލަން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީއާއި އެގޮތުން ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް
މަސައްކަތް

ކުރަމުންދާ

ކަމަށާއި،

އެގޮތުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް ނެރުނުއިރު މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގެ  296ވަނާގައި އޭނާގެ ނަން ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި އެ ލިސްޓުގައި
ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ހިމެނިފައިނުވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް މިހާރު ފެންނަންހުރި ލިޔުންތަކުން ނޭނގޭތީއާއި ފްލެޓަށް އެދި
އޭނާގެ ސުވާލުތަކަށް އެމިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޖަވާބެއް އަދި މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާއިރު

އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމާއި ލިޔުންތައްވެސް މިހާރު ފެންނަން ނެތުމުންނާއި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން

ދެކެވުނު ވާހަކައާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް މަދުވާކަމަށް ބެލިބެލުމުގައި އޭނާގެ ފޯމު އޮންނަންޖެހޭ ބަންޑެލީގެ ބޭރުގައި އެ ފޯމުގެ ނަންބަރު ޖަހާފައި އޮތްނަމަވެސް،
ބުނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ ބަންޑެލީގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމު ނެތުމުން ،ބެލެވެނީ މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޝަކުވާ ކުރުމުން އެކަން
ބެލުމަށްޓަކައި އެ ލިޔުންތައް އޭގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވަނީ ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޯނުންނާއި
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް އޭނާ ޝަކުވާ ކުރުމުން ،އޭނާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ބައެއް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނިކަމުގައި އޭނާ ބުނެފައިވާތީއާއި އޭނާ ހުށަހެޅި
ލިޔުންތައް ބަލައިގެންފައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި  2ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އެ 2
ލިޔުމުގައި އޮންނަނީ އެއް ތާރީޚެއްކަމަށްވާތީއާއި އެ  2ލިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ފޯނުން އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން
އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ،އޭގެތެރެއިން ބައެއް ލިޔުންތައް މަދުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން
ފުރަތަމަ ދިން ލިޔުން ކަމަށާއި ،އަނެއް ލިޔުމަކީ މަދުވާ ލިޔުންތައް ފަހުން ހުށަހެޅުމުން ދީފައިވާ ލިޔުން
ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ،މަދުވާ
ލިޔުންތައް ހަމަ އެދުވަހު ހުށަހެޅުމުން ،އެ ލިޔުންތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބަލައިގެންފައިވާކަން
އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ލިޔުމުން އެނގޭތީއާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
މިކޮމިޝަނުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  2ފަހަރު ލިޔުމުންވެސް ،އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޖަވާބެއް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ދީފައި ނުވާތީ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި H5 ،ކެޓަގަރީއަށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،އެ
ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ،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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

6

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ އެއް ފަރާތަކީ ރ.އިންނަމާދޫގައި އޭނާއާއި މައްސަލައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެމަފިރިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފްލެޓަށް
އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި  3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ އަދި އޭނާގެ އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ،ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން
ކުދިންނާއެކު އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެދެމަފިރިންވެސް ވަޒީފާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި އެދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް
އަދާކުރަމުންދަނީ އެރަށުގައި ކަމަށާއި ،މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިހްސާސް ބަލައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު ،ފްލެޓަށް އެދި އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުގެ
ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ނަންބަރު ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެ ދެމަފިރިން
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލެން ނެތުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މި
ކޮމިޝަނުން ގުޅުމުން ،ފަހުން ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ފަހުން ގުޅާފައި ނުވުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  2ފަހަރުމަތިން ލިޔުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީ ،މި
ދެމަފިރިން ނުވަތަ މި ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބަލައި،
ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެމީހުންނަކީ ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ފްލެޓް
ޙަވާލުނުކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.

7

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
7

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އދ.އޮމަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ސައިޓް އޮފީސް ހެދުމާއި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ހެދުމަށް
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކެނޑުމަށްފަހު އެ ރުއްގަސްތައް ނީލަން ކިޔުމެއްނެތި ބައެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިންތަކުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއްގެ ( 1އެކެއް)
ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާއިރު އަނެއްބައި ރުއްގަސްތައް އުކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދިއްގާ ގަހަށް ބަދަލު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ގަހަށް އަދި އެއްވެސް ގޮތެއް ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ދެންހުރި
އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ރުއްގަސް ކަނޑައިގެން ގެންދިޔުމަށް އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެގެން އެ ރުއްގަސް
ވަނީ ކަނޑައިގެން ގެންގޮސްފައި ކަމަށާއި ،އެ ތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިމުގައި ހުރި
ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ނެގުމަށްފަހު އެތަކެތި ވަނީ އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން
އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ނީލަން ކިޔާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ވީހާ އަވަހަކަށް އެތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ،އެތަނުން ނެގި ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ މީސްމީހުން ގެންގޮސްފައިވަނީ
އެތަނުގައި ހުރި އެ މީސްމީހުންގެ ރުއްގަސް ކަމާއި ،އެތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދީފައިނުވާކަން އދ.އޮމަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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ލ.އަތޮޅު

ތެރޭގައި

ދަތުރުފަތުރުގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ

މޯލްޑިވްސް ލ.އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  02ފެރީއަށް ތެޔޮ

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ  02ފެރީގެ ތެރެއިން ލ.އިސްދޫން އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ،އެ  2އުޅަނދަށް ތެޔޮ އަޅައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު
ފުރައިގެން ލ.ގަމު ތުނޑީ ބަނދަރާ ހަމަޔަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީއަށްވެސް ތެޔޮ އަޅަމުންދަނީ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި ،އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވަނީ އެކަން
ޔ ުތ ް
ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަަ ،
ނގ މަޖިލީހުގެ ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ކުންފުނިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުވައި ދިނުމަށް
ރ ްއ ި
ކަމަށާއި ،ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްޓަކައި ލ.ގަމު ތުނޑީ ބަނދަރުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގައި އެދުމުން ،އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ،އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޕަބްލިކް
ފުރައިގެން  08ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ހުސް ދަތުރެއް ލ.ފޮނަދޫއަށް ކުރުމަށްފަހު ،ފެރީއަށް ތެޔޮ
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ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ގަތުމުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދެނީ ފިއުލް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަޅައިގެން އަނބުރާ ގަމަށް ގޮސް ،އިސްދޫއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށުމީ ،އެ މަސައްކަތް ކޮންމެ ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ލ.އަތޮޅުގައި އެކުންފުނިން އޮޕަރޭޓްކުރާ
އުޞޫލަކުން ޙަވާލުކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރެވޭ އިސްރާފެއް ކަމަށާއި ،ދެކޮޅަށް  2ފެރީއަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ތެޔޮ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު
ބަލާއިރު އެއީ ޖުމްލަ  16ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ދަތުރެއް ކަމަށާއި ،އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ހަމަޖެހެން ނެތުމުން ތެޔޮ ހޯދުމުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް ދެވޭ އަދި އިތުބާރު ހިފޭ
ތެޔޮ އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ސަޕްލަޔަރަކަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ލ.އަތޮޅުގައި ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވެފައި ތެޔޮ
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު
އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިނުވާނޭ ކަމަށާއި ،އަދި މާރކެޓުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި
ސަޕްލަޔަރުންނާ ވާހަކަދެކެވި ތެލުގެ ރޭޓް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ތެލުގެ ރޭޓް
ބަދަލު ނުކުރެވޭނަމަ ސަޕްލަޔަރ ބަދަލުކުރެވިފައިވާނޭ ކަމަށްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ކުރީގެ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި މިހާރު ޕަބްލިކް ވޯކްސް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ދެފަރާތަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު ،އޮކްޓޫބަރު،
ސަރވިސްގައި  02މުވައްޒަފެއް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެރިން ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު މަހު ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަސްތަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާދޫކޮށްފައިނުވާކަން
ބޭރަށް ގޮސްފައިވާއިރު އެދުވަސްތަކުގައި އެމީހުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެނގެން އޮތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
ބުނާ މައްސަލަ.

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  4އެމްބިއުލާންސް އަދި ސްޓާފް ވޭނެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ މިމައްސަލައިގައި ފާޙަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  04އެމްބިއުލާންސް އަދި
މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ނަންބަރު  1 12( (IUL)23-AP/23/2018/252ޕެސެންޖަރ ވޭން ގަތުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ،މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ
ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 02 ،ފަހަރެއްގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ( )2018ގެ ( 17ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ،ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ) ގައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާއިރު ،އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ އެ ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ( 250,000.00ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި
މިނިސްޓްރީގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ތައްޔާރުވެވިފައި

ނުވުމުން

ކުޑަ
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ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޑިއުޓީއެއް ނުނަގާނެ އާއި ދެމެދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ނަގަންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކަމަށާއި ،އަދި ގެންނަން ބޭނުންވަނީ މުޅިންވެސް ބްރޭންޑް ނިއު ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށް ބުނި ދޫކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި
ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން  24ޑިސެންބަރު  2018ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނޭކަމަށް

ބާއްވާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ދީފައިވާއިރު އެ ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިނެތް މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ބައްދަލުވުމުގައި ދިން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 04

ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން ދޭ "ޓެކްސް އެމްބިޔުލާންސް އަދި ސްޓާފް ވޭން ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)23-AP/23/2018/252
ކްލިއަރެންސް" ރިޕޯޓު ހޯދަން އުނދަގޫވާނެތީ އެއީ ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ( 12ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ނޫންކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށާއި ،އަދި ފުރަތަމަ ދުވަހު ދިން މަޢުލޫމާތާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު C3/23/2019/1 (06-123
ޚިލާފަށް ބްރޭންޑް ނިއު ވެހިކަލެއް ނޫނަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި ،އަދި ޖަނަވަރީ  )2019ސިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވިފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާކޮށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން މިނިސްޓްރީން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ބިޑު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ސެކިޔުރިޓީ ނުނަގާކަން އެނގުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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 2018ނޮވެންބަރު މަހު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެފް.އެސް.އެމް)

މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު ،ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ވޭނެއް ގަންނަން

އަށް ވޭނެއް ގަތުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްފަރާތަކީ އިންޖިނިއަރިންގ ބޭނުންވެގެން ދެފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދެފަރާތުންކަމާއި ނަމަވެސް އެ ދެފަރާތުން ބިޑު ހުޅުވަން ބޭނުންނުވާތީ ،އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް
ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،މި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރީވެސް އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި ،މި ބިޑް

ނުލިބުނުކަމަށްބަލައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރިކަމާއި އެ އިޢުލާނާގުޅިގެން  8ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެ މެނޭޖަރ ޕަރޗޭސިންގ ކޮމިޓީގައި އިނދެގެން ކަމަށާއި ،ބިޑަށް  4ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމާއި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
އިޢުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ވޭންގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިނީވެސް ކުންފުނިވެސް ހިމެނޭކަމާއި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރީވެސް މި ކުންފުނިކަމާއި އެއީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ

10

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އޭނާ ކަމަށާއި ،ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރީވެސް އޭނާ ދިން މަޢުލޫމާތު ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް މެނޭޖަރގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
އިންވެސްޓުމެންޓެއްކަން އެނގޭތީއާއި ހަމަ އެހެންމެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރި ކޮމެޓީގައި އެ މެނޭޖަރ

ކަރުދާހަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި މި ވެހިކަލްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވަނީވެސް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ
ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުންކަން އެނގޭތީއާއި އަދި މިވެހިކަލް އޮތީ ފިއުލް ސަޕްލައި
މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށް ވީނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ވެހިކަލުގެ އަގުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް މިންވަރެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަދި މި ބިޑު ކެންސަލްކޮށްދެއްވުން އެދި އެ
ކުންފުނިން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި އަދި އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް
ބޯޑުމެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް
ޕޮލިސީގައި ބުނާގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން
މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭތީއާއި ނަމަވެސް މި ވޭން ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި
ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،މި ކޮމިޝަނުން ލަފައެއް ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ނަމަވެސް މިހާރުވަނީ
ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިކަމަށްވާތީ
އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި
މޯލްޑިވްސްގައި ދަންނަވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހިޔާ

2018

މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ
ނެރުނުއިރު އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އޭނާ
އައިއިރު އެކަން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތީއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު ،ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިމެނުނު ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއީ އެލިޔުން ދޫކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  22ވަނަ
ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ނަންބަރުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު،
އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާތީއާއި އުނިވި ސަބަބެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް 75
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު 60 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް
ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އޭނާއަކީ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ މެކޭނިކްގެ ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް
އެދިފައިވީނަމަވެސް ،ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ
ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް އެހެން
ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބޭތީ ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ  2ޝަކުވާއެއް ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީއާއި (ޝަކުވާ ނަންބަރު:
 )866-2018 ،757-2018މި  2ޝަކުވާގައިވާ މައްސަލަތައް މިހާރު ނިންމާފައިވާތީއާއި އެ 2
ޝަކުވާގައިވާ ކަންތައްތައް ބެލިއިރު ،އޭގެ ތެރޭގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށާއި
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި  2ވަނަ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް،
އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި އެންގިފައިނުވާތީ އެކަންތައްތައް

އިޞްލާޙުކުރަން އަންގާއިރު ،މުޙައްމަދުދީދީ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު ބަލައި ،ލިސްޓުގައި އޭނާ
ހިމަނަންޖެހޭނަމަ ،އޭނާ ހިމަނައިގެން ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށާއި ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސައިޑް ،އަމިއްލަ އެކި ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް މޭޒު ޖަހައިގެން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް
ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގެނައުމަށްޓަކައި އުޞޫލުތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލިނަމަވެސް ،އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
ކުރިމަތީގައި އޮތް ހުސްބިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން ފައިދާނަގަމުން ދާއިރު

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަމަކީ ޢާންމު

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ،އެފަރާތްތަކަށް މަޞްލަޙަތާ
ނާޖާއިޒް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅިފައިވާ

ނިންމުންތަކަކަށްވާނެތީ

ކަމަކަށްވާތީ،
ކަމަށާއި،

އެކަމުގައި

އެކަން

ނުހުއްޓިވަނީ

ނިންމާ
ގިނަ

ނިންމުންތަކަކީ
ސަބަބުތަކެއް

ވަރަށް

ނާޒުކު

މެދުވެރިވެގެންކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން އެނގެން ނެތަތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމާ
ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމަށާއި އެ އުޞޫލު
އެކުލަވާލާއިރު ،ބީޗް ސަރަޙައްދަކީ ޢާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއްކަމަށް ދެކި ،ޢާންމުންނަށްވެސް އެތަނުގެ
ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނޭގޮތަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްވެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަނަށް

އަންގާ

ހައުސިންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނުގެ

ނަންބަރު

HDC(161)-

 24( M/IU/2018/96ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނުން ،ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި
ހޭޅިފަށުގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން
 31ޖަނަވަރީ  2019ގެ ނިޔަލަށް އެ ސަރަޙައްދު ހުސްކުރުމަށް އަންގައި ،އެ މުއްދަތުގައި ތަން
ހުސްނުކޮށްފިނަމަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާތީ ،އެކަން ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.
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އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބާއްވާފައި

އދ.އޮމަދޫ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތީފަރާތު ހިއްކި ބިމުން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް

އޮތް ބިމެއް 6 ،ބަޔަށް ބެހުމަށްފަހު ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  10އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވި ބިމުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ވަނީ
އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު ނީލަން ކާމިޔާބު ނުވެފައި ކަމަށާއި ،މިހާރު އެބިމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމަކަށް
ގޮސްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށާއި ،އެ ބިމުގައިވާ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް

ކިޔުމެއްނެތި ވަކި ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ އެޅުމަށްޓަކައި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން
ބާއްވާފައި އޮތް ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭތީ އެބިން  6ބަޔަށް
ބައިކުރުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދެވުނީ ސިޓީލާ
ނީލަމުގެ އުސޫލުން ކަމަށާއި ،ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ބިން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،
ބައެއް ބިން ޙަވާލުނުކުރެވި އަދި އެބަހުރި ކަމަށާއި ،އެ ބިން ބައިކުރިއިރު އިންމަތީގައި ހުރި ރުކެއް ވަނީ
އތީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ބާއްވާފައި
ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަނޑާލެވިފައި ކަމަށާއި ،އެ ރުއް ޮ
ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ 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 ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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އައްޑޫސިޓީން

400

ގޯތި

ދޫކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އައްޑޫސިޓީން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިހާރު މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ހިމެނުނު ނަމަވެސް ،އޭނާއަކަށްވެސް އަދި ގޯއްޗަށް އެދުނު
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފޯމް އެހެން މީހަކަށްވެސް ގޯތި ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅަމުން ދިޔަ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 06ފަރާތަކަށް ގޯތި ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ދުވަސްވަރު ،ސ.ހިތަދޫއިން ކުރިން ދޫކުރި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އައްޑޫސިޓީގެ ބްރާންޗުގައި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން،
ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މަންމަ ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޭނާއަށް
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ އަންހެނުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  630ނަމްބަރު ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޯއްޗަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް ދީފައިވާ ގޯތި ކަމަށް ބެލެވޭތީ،
މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ

ގެވަޅު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން  2018އޮކްޓޫބަރު  27އާއި  28ގައި "ކެލިކްސް ކަލެކްޝަންސް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން  2018އޮކްޓޫބަރު  27އާއި  28ގައި "ކެލިކްސް ކަލެކްޝަންސް  "2018ގެ
 "2018ގެ ނަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި "ސްމާޓް ނަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ސިޓީ"

ގެ

މަސައްކަތްތަކާ

ބެހޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު

ދިނުމަށް

ބާއްވާ

ފޯރަމްގައި

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ފަރާތުން

ގިނަ

އަދަދެއްގެ

މުވައްޒަފުން

އސަލަ ބެލިބެލުމުގައި،
ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މަ ް

ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް

ޝަކުވާގައި

އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީގެ 9

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް  28އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ދަތުރެއް ކުރުމަށް ރާވަމުންދާ މުވައްޒަފަކަށް ދަޢުވަތުދީފައިވީނަމަވެސް ،އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޖުމުލަ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ދަތުރުތަކަކީ ގިނަވެގެން  03ސްޓާފުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރެވޭނެ  5މުވައްޒަފެއްކަން އެފަރާތްތަކުގެ އެޓެންޑެންސް ޝީޓުންނާއި ،ޓްރެވެލް އައިޓަނަރީސްތަކުން އެނގޭތީއާއި،
ދަތުރަކަށްވާއިރު ،އަދި އެއީ ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދަތުރަކަށް ނުވާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެ ފޯރަމްގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައިވެރިވާނެކަމަށް
އަދި އެ ދަތުރަށް  2.5މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭއިރު ،ކުންފުނީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ދަތުރުގައި އެފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،
ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން އަދި ކަމާނުބެހޭ އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކަމާނުބެހޭ އަދި ފޯރަމާބެހޭ ކަންކަން ނޭނގޭ ގިނަ ސްޓާފުންތަކެއްކަމަށް
އަދި ފޯރަމާބެހޭ ކަންކަން ނޭނގޭ ގިނަ ސްޓާފުންތަކެއް ބައިވެރިކޮށްގެން މިފަދަ ދަތުރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެ
ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މާލިއްޔަތަށް ޚިޔާނާތްވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފޯރަމްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ ތަމްސީލްކުރާ އޮފިޝިއަލް ސްޕީކަރުންނާއި ،ޕެނަލް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާ
ޕެނަލިސްޓުންނާއި ،ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގޭތީއާއި ،ފޯރަމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރާއި ބައިވެރިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ލަފާ ހޯދާފައިވާނޭކަމަށާއި ،އެދަތުރުގައި،
ދަތުރަށް

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ފުރުޞަތުދީފައިވާ

ކަމަށް

އެޗް.ޑީ.ސީއިން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެ ދަތުރަށް  2.5މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ދަތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުގައި އެ
ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި  05ފަރާތުގެ ދަތުރު އެލަވަންސްތައް ދީފައިވަނީ ބޭރުގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް
ދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއިން  01ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެވެލް އެލަވަންސް ޕޮލިސީއާ
އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް
ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިކޮނޮމީ ކްލާސް ޓިކެޓްތަކެއްގައިކަން އެނގޭތީއާއި ،އެޗް.ޑީ.ސީއިން އެ ދަތުރުގައި
ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ޓިކެޓް ޚަރަދަށާއި ޑެއިލީ އެލަވަންސް އަދި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ
ޖުމުލަ ( 336,896.16ތިންލައްކަ ތިރީސް ހަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ސޯޅަ ލާރި)
ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެޗް.ޑީ.ސީއާ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި،
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް  2ހެދުމާއި ގުޅިގެން
ދޭންޖެހޭ

ކޮންސަލްޓެންސީގެ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭނޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް"،ކެލިކްސް

ކަލެކްޝަންސް  "2018ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ޓްރެއިންނިންގތަކާއި ،ޕެނަލް
ޑިސްކަޝަންތަކާއި ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނުހިމެނޭކަން އެނގޭތީއާއި ،ވަކި
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ހިދުމަތާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ
ފޯރަމްއަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ޓްރޭނިންތަކަކީ ތަފާތުކަމެއްކަން ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،އެ
ފޯރަމްއަކީ އެޗް.ޑީ.ސީގެ މަޝްރޫޢްތަކާޢި ގުޅުންހުރި ފޯރަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށް އަދި ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ،
މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހެއް ހޯދުމަށް  04ސެޕްޓެންބަރު  2018ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ،އެ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސަން އުޅެނީ
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  21ނޮވެންބަރު  2018ގައި
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ER/319/2018/4-188ސިޓީން އަންގާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަމަށާއި،
ބުނާ މައްސަލަ.

ނަމަވެސް ،އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ "ސެޓްފިކެޓް  1އިން
ބޭސިކް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް" ސެޓްފިކެޓަށް ،ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަށް ދޭންޖެހޭ މާކްސް
ދީފައިނުވުމާއެކު ،އެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދިނުމުން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވެނީ އޭނާ ކަމުގައިވާތީ ،މިހާރު
ވަޒީފާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،ހައްގު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެންގުމަށާއި އަދި
އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ "ސެޓްފިކެޓް  1އިން ބޭސިކް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް" ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދީފައިނުވާ
ސަބަބު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ،އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  29ނޮވެންބަރު  2018ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 5/2018/188/319
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދީފައިނުވަނީ 01 ،މޭ  2018ގައި ޢަމަލުކުރަން
ފަށާފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުސޫލުތައް  "2018ގެ  7.2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ،ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް
(މާކްސް) ދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ އެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް
ކަމުގައި ވާނަމަ ކަމަށާއި ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިން ބުނެވުނު ސެޓްފިކެޓަކީ އެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާއާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުގައި އިންޓަވިއު ޕެނެލަށް ބެލެވިފައިނުވާތީ އެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް
ދެވިފައިނުވަނީ ކަމަށާއި ،އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެކަން އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ
ނަންބަރު  ER/319/2018/4-188ސިޓީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  20ޑިސެންބަރު  2018ގައި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު -188
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 ER/319/2018/5ސިޓީން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި ( 20ޑިސެންބަރު
 2018ގައި) އޭނާއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޖަވާބަކީ އޭނާ
މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  ER/319/2018/4-188ސިޓީގެ ފަހުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކަށް ވީއިރު ،އެ
ސިޓީން އެގޮތަށް ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހު އޭނާއަށް އެހެން ގޮތަކަށް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބު ދިނީ ކީއްވެތޯ ސާފުނުކޮށް މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލާފައިވަނީ  17ފެބުރުވަރީ  2018ގައި ކަމަށާއި ،އެ އިދާރަ ފަޅާލައި
ކަމަށާއި ،އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެފައިސާތައް ހުރީ ތިޖޫރީއަށް ނުލައި ވަތްގަނޑުގައި އެ އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން  42.0008.97ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ
ބަހައްޓާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެންގޮސްފައިވަނީ  2މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަ
މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،
އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައި ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން

ބުނެފައިވާތީއާއި،

މި

މައްސަލައަކީ

މަހިބަދޫ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނުން

ބަލަމުންގެންދާ

މައްސަލައަކަށްވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެވެ.
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މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނީގެ އެހެން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 2018
މުވައްޒަފުންތަކެއް  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮގަސްޓު ،ސެޕްޓެންބަރު މަހު ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓީއަށާއި ޅ.ނައިފަރަށް ފޮނުވާފައިނުވާނެ

18

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީއަށާއި ޅ.ނައިފަރަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ  2018ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ
ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ ވެސް ބޮޑުޢީދާ ދިމާކޮށް

ދަތުރެއްގައި ބ.އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެ ،އެ ދަތުރުގެ

ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ.އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އެ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން
ބުނާ މައްސަލަ.

"އޮފިޝަލް ޓްރެވަލް ރިކްއެސްޓް" އިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ އެ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ
މާރކެޓިންގ ސަރވޭއެއް ކުރުމަށްކަން "ޓްރެވަލް އެކްސްޕެންސް ރިކްއެސްޓް" އިން އެނގެން އޮންނަ
ކަމަށާއި ،އެ ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން "ޓްރެވަލް އެކްސްޕެންސް ރިކްއެސްޓް" އިން
އެނގެން އޮންނަނީ  735/-ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އޭގެ އިތުރަށް ދަތުރުގެ ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ދަތުރު ރިޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވައިދިނުމަށް
އެދުމުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ
މުވައްޒަފަކަށްވާތީ އެ ކުންފުނީގެ "ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީ" ގައިވާގޮތުން އެ ގިންތިއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުން
"ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް" ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ އެކުލަވާލަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނީގެ
"ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީ" ގެ  3.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ
މުވައްޒަފުން (ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތް ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ،ކޮމްޕެނީ
ސެކްރެޓަރީ)

"ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް" ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އެ

ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއަށްވުރެ ދަށް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންވެސް އެ
ރިޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން "ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް" ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން
ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ކުންފުނީގެ ބޭނުންތަކުގައި ކުރާ
ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.14ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ "ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީ"
އިޞްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގައި ދަންނަވާ މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ފޮނުވި 5

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނަކަ

ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ  5މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައި ،އޭގެތެރެއިން  4ކޯޓޭޝަންގެ ޕީ.އޯ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ
ޕްރޮސެސްކޮށް ،ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމުން  5ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕީ.އޯ ދޭނެކަމަށް ބުނީމާ މި 5

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯޓޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޯޑަރކޮށް ޕޭމަންޓް ދެއްކިފަހުން،
ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ  5ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕީ.އޯ ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާތީ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ކުންފުންޏާ
ޙަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
21

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ތ.ދިޔަމިގިލީގައި އަޅަންފެށި ތ.ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކް (ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް) ގެ ( 1އެކެއް) ކޮޓަރީގައި
 01ކްލާސްރޫމުގެ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  02ސީލިންގ އެޅުމާއި ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ  2018ޖޫން  10ން  13އަށް
ކްލާސްރޫމް އިތުރުކުރުމަށްފަހު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައާއި  2018ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ،އެ އިމާރާތުގައި ދެންހުރި  2ކޮޓަރިއާއި 2
ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިމާރާތުގައި ސީލިންގު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ފާޚާނާގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭ) ކޮށްފައިވަނީވެސް
މުވައްޒަފުން ލައްވައި ރަސްމީގަޑީގައި އުޖޫރަދީގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިހުސްވި ޑިސެންބަރު
ކުރުވީ  01ކްލާސްރޫމްގައި ސީލިންގު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ،އަދި އެފަހަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކަމަށާއި ،މިބުނެވުނު މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވަނީ އޮފީހުގެ
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އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި  500ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކުރިން ރަސްމީގަޑީގައި ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،
ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުވައްޒަފަކު މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން ފަހުން ބުނެވުނު  2ކޮޓަރިއާއި  2ފާޚާނާ ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  3ފަރާތުން
ކައުންސިލްގެ  03މުވައްޒަފެއް ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އެ މަސައްކަތައް

ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ( 15000/-ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް އެ

ނުކުންނަމުންދާއިރު ،ކުރިއެކޭ އެގޮތަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު އުޖޫރައެއް ދޭނެކަމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ( 2018ޑިސެންބަރު  27ން  2019ޖަނަވަރީ  05ގެ ނިޔަލަށް) ކަމަށް
ޔަޤީންކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އާންމު ފަރާތެއްވެސް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި މިބުނެވުނު  2ކޮޓަރިއާއި  2ފާޚާނާ ސީލިންގ
މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގޭތީ ،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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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2018ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޓާމުގައި ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ސެކަންޑަރީ ކްލާސްތަކަށް މައްސަލައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޓީޗަރަކީ ގެމަނަފުށީ ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް  21މޭ
ކިޔަވައިދިނުމަށް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ޓީޗަރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަން މީގެކުރިން  2018ގައި އެ ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު GS202/IUL/2018/16 :އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރިލީފް
ފާހަގަވެފައިނުވަނީ އެއީ ރިލީފް ޓީޗަރެއް ކަމަށް ހީވެފައި އޮތުމުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި ،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 ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރއާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ދެމީހުން ،އެމީހުންގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެ ދެ މީހުންގެ މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް
އަދަދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުން ނަގާ ކަމަށާއި ،ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދެ ނަގާކަމަށާއި ،އަދި ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދެ ދަތުރުކުރާކަމަށާއި ،އެއިން ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ރަސްމީ 07
ދަތުރު ކުރާ ކަމަށާއި ،އެއިން ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ރަސްމީ  7ދުވަސް ހޭދަކުރާ ކަމަށާއި ،ދުވަސް ހޭދަކުރާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ މައްޗަށް ( 8,000.00އަށް ހާސް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
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އެގޮތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ މައްޗަށް ( 8,000.00އަށްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާ ކަމަށާއި ،ނަގާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
މިހާރުވެސް އެ ދެމީހުން ވީ ރާއްޖޭންބޭރު ދަތުރެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ ދެ ފަރާތުން ކޮންމެމަހަކު ދެ ފަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ރަސްމީ ދަތުރުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް މަހަކު ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް
ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ( 8,000.00އަށް ހާސް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް އަރާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި 2018 ،ވަނަ އަހަރު ރަސްމީދަތުރުގެ ގޮތުގައި އެ ދެ
ފަރާތުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ބިޒްނަސް ޓްރެވަލް
ޕޮލިސީ" ގެ  4.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަނަގަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނަގައިގެންކަން އެނގެންއޮތްއިރު ،އެ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ދަތުރުތައް
ނިންމުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު ރިޕޯޓުތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އެ ދެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
ދަތުރުތަކަށް

ޕޮކެޓްމަނީއަށާއި ،އިންސިޑެންޝަލްއަށާއި ،ކެއުމާއި ހުރުމަށް ފައިސާދީފައިވަނީވެސް އެ

ކުންފުނީގެ "ބިޒްނަސް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީ" އާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެނގެންއޮތުމުން ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ ނެތަތީ ،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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް)
 2019ޖަނަވަރީގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  13ޖަނަވަރީ  2019ގައި މަޢުލޫމާތު ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާން ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ 1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން
ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފެށުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
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ސާފުކުރުމަށްފަހު  15ޖަނަވަރީ  2019ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،އެއީ ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ (މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ)  09ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  08:11ގައިކަން އެނގެން
އޮތުމާއި ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަކީ  15ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ
 09:00ގައި ކަމަށްވާތީ ،އެ ދެމެދުގައި ވަނީ  6ދުވަހާއި  49މިނިޓް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ދެމެދުގައި 7
ދުވަސް ( 1ހަފުތާ) ހަމަނުވާތީއާއި 15 ،ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ ދުވަހަކީ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމަށް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ޞައްޙަ
ލ ް
އިޢުލާނަކަށްނުވާތީ ،އ ިއ ުޢ ާ
ނ ބާޠިލުކޮށް ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން
އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ  2ދުވަހުގެ
މުއްދަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮންނަ ތާރީޚާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ ދެމެދު އެކަށީގެންވާ
މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ މިކަމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ
ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  16އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ކުރި ނަންބަރު  (IUL)327-ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  16އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ކުރި ނަންބަރު  (IUL)327-A/327/2018/99އިޢުލާނާ
 A/327/2018/99އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި "ފަރާތަކީ
ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ
ނުވާތީ ،އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ
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އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ކަމަށާއި އެ ބިޑް ކެންސަލްކުރިނަމަވެސް އިތުރު  3ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮތް ކަމަށް ޝަކުވާ
ބިޑް ކެންސަލްކުރި ނަމަވެސް އިތުރު  3ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮތް ކަމަށާއި ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ
އޭގެތެރެއިން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ ބިޑް
މައްސަލަ.

ގަތް

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ބިޑެއް

ކަމަށްނުވާތީ

އެ

ބިޑުވެސް

ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން

"އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ނަތީޖާރިޕޯޓް" އިން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ކެންސަލްނުވެ އޮތީ 2
ފަރާތެއްގެ ބިޑްކަމަށްވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި
ސލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަން
މައްސަލައެއް ނެތުމާއެކު ،މި މައް ަ
ފެނެއެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،އެ އިޢުލާނާގުޅޭ ލިޔުންތައް ނައިފަރު
ކައުންސލްގެ އިދާރާއިން ހޯދައި އެ ލިޔުންތަކާ އެކުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ
ތެރޭގައި "އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ނަތީޖާރިޕޯޓް" ހިމެނިފައިވުމާއެކު ،އިތުރު އެއް ބިޑް
ބާޠިލުކުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ،އެއް ބިޑް ކެންސަލްކުރިނަމަވެސް  3ފަރާތެއްގެ
ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކީ
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ .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 ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބޭނުމަށް ''އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރު ކޭބަލް" އެޅުމާއި ފައިބަރ ކޭބަލް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބޭނުމަށް ''އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރު ކޭބަލް" އެޅުމާއި ފައިބަރ ކޭބަލް
މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  02އަހަރު ދުވަހަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  02އަހަރު ދުވަހަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ދެވަނަފަހަރަށް
ދެވަނަފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި ،ދައުވަތު
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައި ،އަދި ޑްރާފްޓް އެގްރިމަންޓް ވެސް އެކުލަވާލާފައި ދީގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނަމަވެސް،
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ވަނިކޮށް ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާއެކު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެފަރާތާ

އެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރުމަށް

އިވެލުއޭޝަނުގައި

އެ

ނިންމާފައިނުވާކަމާއި،

ބިޑުތައް

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ އިސްވެރީން އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި އެތައްކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާއާއި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް
ބުނި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމަކީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކަޓެއް ދިނުމުގެ ހޯދުމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ( 1,500,000.00އެއް މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް
މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ބެލެވިގެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފަރާތުން ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެފަހުން އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެ ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އެ ނުވަތަ ޕީ.އެސް.އެމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އިޢުލާންވެސް ބާޠިލްކޮށް ،އަދި އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ބޮޑު އަގުގައި ކުންފުންޏަކާ އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހޯދުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ލަފާދީފައިވާއިރު ،ފަހުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް
އާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ބެލޭވޭ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ޕަބްލިކް ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް
ސަރވިސް މީޑިއާގެ ވެރިންނަށް މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތްއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން މާލެއަށް ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް
ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާން ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2017

ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ( -/152,857އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ބަލައިގެންފައިވާ

ފައިސާ،

ޕަބްލިކް

ބޭންކް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

އިދާރާއިން

އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް) ރުފިޔާ ،އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް ( 03ޖުލައި  )2018ގެ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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

28

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުކުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް  -/37,152ބަލައިގެންފައިވާ

25

ފައިސާ،

ޕަބްލިކް

ބޭންކް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

އިދާރާއިން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނ ު
(ތިރީސް ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް) ރުފިޔާ ހުރިކަމާއި ،މިފައިސާ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީާ ،ޤ ޫ
ނ ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ތާރީޅް  12ޖުލައި  2018ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ބުނާ މައްސަލަ
29

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމުލަ ( 25,896/-ފަންސަވީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
ނުވަދިހަ ހައެއް) ރުފިޔާ 31 ،ޑިސެމްބަރ  2016ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
30

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
ޖަމާކޮށްފައި

ނުވާކަމަށާއި،

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި

އިދާރާއަށް

ބަލައިގަންނަ

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

އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީ ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު
ނިމުނުއިރު

ދައުލަތުގެ

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި

ބަލައިގެންފައިވާ

ފައިސާގެ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

އަދަދު ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެނގެންނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
31

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ހޯދަން  07ޖަނަވަރީ  2018ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ގަތުމަށް ނަންބަރު  FNK-I/IUL/2019/003އިޢުލާން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބައެއް ކަރަންޓު ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ  7ޖަނަވަރީ  2019ގައިކަމާއި މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޭބަލްގެ ތަފްޞީލު
ކޭބަލްތަކުގެ ޚާއްޞަ ސްޕެސިފިކޭޝަންސްއާ ގުޅޭ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  8ޖަނަވަރީގެ  8:30ން ފެށިގެން  14ޖަނަވަރީ ގެ  14:30ގެ ނިޔަލަށް
އެކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު

26

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަދި އެ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ވަގުތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  13ޖަނަވަރީ  2019ގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު
ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސާފުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް

އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.

މި

އިޢުލާން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓްގައި

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުޅުވުމަށް ބުނެފައިވާ  15ޖަނަވަރީ
 2019ގެ  11:00އަށް  5ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި މިލިޔުންތައް ހޯދިއިރު ،ބިޑުތައް
އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިނުވާތީ ،އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި
އިޢުލާނާގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު ބޭނުންވާ ކޭބަލްގެ ސައިޒާއި މިންތަކާއި
ބޭނުންވާ އަދަދު ހިމަނާފައިވާކަމާއި އަދި ބިޑުތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންގަނޑުވެސް ހިމަނާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރު ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކުގެ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  3ދުވަސް ދޭންވާނެކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު ،މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  6ދުވަސް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބުން
ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިތުރުވަގުތުބޭނުންވާތީ ދެންނެވުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު
ވަގުތު ދީފައި ނުވަނީ ،ވަކިބަޔަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް
 5ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކުން ކޭބަލްތަކުގެ
ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވެގެން ނުވަތަ މުއްދަތުކުރުވެގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން
ނެތުމުން ،މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި ލޯންޗު" ގައި އަޅާފައިހުރި  02އިންޖީނު

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި" ލޯންޗުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ޔަމަހާ  200ހޯސްޕަވަރުގެ

ނީލަމުގައި ކޮންމެ އިންޖީނެއް ( 51000ފަންސާސްއެއްހާސް) ރުފިޔާއަށް ދެ ފަރާތަކަށް  2އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ފަހުން ކުރި އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި ވިއްކި އުޞޫލެއް ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ،އެ  2އިންޖީނު ވިއްކާލާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެންކަން ލިޔުންތަކުން
ގުޅުމުން ނީލަން ކިޔުމަށް އިޢުލާނެއް ކުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް އެފަދަ އިޢުލާނެއް އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ގެޒެޓުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމާ މީގެފަހުން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ
އަންގާފައެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ

ބަނދަރު

ބެލެހެއްޓުމަށް

ޏ.ފުވައްމުލަކު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް  2މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް  24ޑިސެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހު

ހަމަޖައްސާފައިވާ  02މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ،އަލުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރި ނަންބަރު ( IUL)468-U02/INDV/2018/41އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެ ވަޒީފާއަށް މީހުން
މީހުން ހޮވިއިރު ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ހޯދުމަށް  08ޖަނަވަރީ ( 2019މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ދުވަހު) ގައި ވަނީ އަލުން ނަންބަރު (IUL)468-
އަދި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހޮވައި  08ޖަނަވަރީ  2018ގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  U02/INDV/2019/2އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީ ،އަދި އެ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  20ޖަނަވަރީ
ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 2019ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް ވުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ލ.ފޮނަދޫ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ލ.މާބައިދޫގައި ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލުން
ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް ފަސްއަޅައި ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް އެއްވަރު ކުރުމުގެ ހޯދާފައިހުރި ވެލި އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ހުއްދަނެތި އެ ވެލިން
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަމިއްލަގޮތުން އަގު ލިބޭގޮތަށް ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް ވެލި އަޅަމުންގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެކަން ކުރާ ފަރާތް ކައުންސިލަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޙަވާލުވެ ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހާޒިރުކޮށް ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި އެ ވެލި ނުގެންދިޔުމަށާއި ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެފަރާތަށް
ހެދި ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ވެލި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،މި އެންގުން އެންގީ އަނގަބަހުން ކަމަށާއި ،ވެލި ގެންދިޔައީ ޢާންމުންގެ  3މީހެއް
ހުއްދައެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށާއި ،އެމީހުންނަކީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ބައެއް ނޫންކަމަށް މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވެއެވެ .މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ  3މީހުންގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ
ނާއިބުރައީސް ނުހިމެނެއެވެ .ވީމާ ،ވެލި ގެންދިޔަ މީހުން ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ ގެނެސްފައިނުވާނަމަ ،އެ
ވެއްޔަށް ކައުންސިލުން އަގެއް ކަނޑައަޅައި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް އަންގައި ،އެފައިސާ
އެމީހުން އަތުން ހޯދުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ ،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 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015އިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2017ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ

ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 24,002/-

ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު

(ސައުވީސްހާސް ދޭއް) ރުފިޔާ އޮޑިޓްކުރެވުނު ތާރީޚު ( 06އޮގަސްޓް  )2018ގެ ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015ވަނަ އަހަރާއި 2016

އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2017ވަނަ އަހަރު

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމުލަ (3ތިން ސަތޭކަ ފަސް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން
ހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް) ރުފިޔާ 31 ،ޑިސެމްބަރ  2016ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

29

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  2016ވަނަ

ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  2016ވަނަ އަހަރު

އަހަރު ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 14,400/-ސާދަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފައިސާ،

ޕަބްލިކް

ބޭންކް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

އިދާރާއިން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ޓެބްލެޓް ސަޕްލައިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ކުންފުންޏަކާ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ،ހުރިހާ ޓެބްލެޓްތައް ސަޕްލައިނުކުރަނީސް ،ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ދަށުން ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  71400ޓެބްލެޓް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން ސްކޫލްތަކަށް
ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބާކީ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރަން
މައްސަލައާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް ފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
މިނިސްޓަރ މީގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ،އެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މިނިސްޓްރީއަށް ޗައިނާއިން ފޭކް ޓެބްލެޓްތަކެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މީހަކު ޓުވީޓު މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެހެންނަމަވެސް

އެ

ޕްރޮޖެކްޓަކީ

އޭނާ

އެ

މިނިސްޓްރީގެ ނިންމާފައެވެ.

ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަޤާމަށް އައުމުގެ ކުރިން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް
ކަމަށާއި ،އެ މަޤާމަށް އައިފަހުން އެތަކެތި ވެރިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާއަށް ކުރަންޖެހުނު
ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު އެތަކެތީގެ ސްޕެކްސް ދަށްކަން ފާހަގަވުމުން
ރަސްމީކޮށް އެކަން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަސްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީން އެމަޢުލޫމާތު ކުންފުންޏާ ހިއްސާކޮށް ބަދަލު ނެގުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް
އެ މުޢާމަލާތް ނިންމި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
39

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ސީނިއަރ އޭ.އެން.އެސް .އިންސްޕެކްޓަރގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ސ.އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  15ފެބްރުއަރީ 2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް (އޮޕަރޭޝަނަލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ( 15ފެބްރުއަރީ  )2018ކުރި ނަންބަރު (IUL)201-
ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ދެފަރާތް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  A/1/2018/3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށް
ކުރުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ތަޖުރިބާ މަދު ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އަދި އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ
މިއީ ވަކި މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގައި ހުރި ވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމެއް (އޮޕަރޭޝަނަލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފެބްރުއަރީ 2017

ގައި

ކުރި

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން 15

ނަންބަރު ( IUL)201-A/1/2017/08އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް

އެދުނު  02ކެންޑިޑޭޓުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާތީ އިންޓަވިއުކުރުމުން  2ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިންޓަވިއުއިން
ފެއިލްވުމުން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް މަޤާމް ދީފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ދެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠުތައް ތަފާތުވެފައިވަނީ
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ (އޮޕަރޭޝަނަލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ހޯދުމަށް ކަމަށްވެފައި ،ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ ސީނިއަރ އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ
އސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޤާމުތަކަކީ
(އޮޕަރޭޝަނަލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއިި ،
ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަޤާމުތަކެއް ނޫންކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާތީއާއި ސ.އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ (އޮޕަރޭޝަނަލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވާ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތްކަމަށްވާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަށްވެފައިވަނީ އިންޓަވިއުއިން
އޭނާއަށް ލިބުނު މާކްސް އަނެއް ފަރާތަށްވުރެ ދަށްވުމުންކަމަށްވާތީއާއި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ އިންޓަވިއު
ޝީޓްތައް ޗެކްކުރުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ދަށްވެފައި ވަނީ އިންޓަވިއުގައި ކުރި ސުވާލުތަކަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެކަށީގެންވާ ޖަވާބު ނުދެވިގެންކަން އެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ އިޙްތިމާލް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި ،ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް
ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ފެންނަންނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

40

މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހަކަތައިގެ ވިޔަފާރިއަށް މައްސަލައިގެ ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް
ބިން ދޫކުރުމަށް  06ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  11ފަރާތަކުން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ފެންނަންނެތަތީއާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޙްތިމާލެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ބިންތައް ދޫކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަކުން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުންޏަށް ފޯނުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމާ ،އެއްވެސް
ގުޅައި އެ ކުންފުންޏަށް  1ތެޔޮބިމާއި ގޭސްބިން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ ،ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި

އެހެންނަމަވެސް މި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ސަބަބު ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް މ.މުލަކު ކައުންސލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ  10ޖަނަވަރީ 2019ގައި އެ ކުންފުނިން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ
ނިންމައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން.
41

ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  250ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
ދޫކޮށްފައިވާ  140ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހއ.ދިއްދޫ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންތޯ ސާފުކުރުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން
ކައުންސިލުން  07މެމްބަރުންގެ ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ،އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2018
ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި ،އެފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ ޚަރަދަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ 228009
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ކޯޑުގައި  120,000/-ރުފިޔާއާއި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެ ކޯޑުގައި  70,000/-ރުފިޔާ
 3000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް އަދި ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނަށް  4000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި ،ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލަކީ ބަޖެޓް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާތީ
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރާ
އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެއީ ނާޖާއިޒު

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 7.02ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތެއް އިތުރުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަންނީ ނުވަތަ ފަންނީ ނޫން މީހުން އެ
މަސައްކަތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މީހުން ގެންގުޅެވޭނީ
އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި މަޤާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ
ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް
ކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ކޮމިޓީއަކީ
އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީއަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދެވޭނީ ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ލިބިގެންކަން މި މާއްދާއިން އެނގޭތީ ،ކުރިމަގުގައި ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ މިފަދަ އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް  02ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން މާކްސް އެހެން ގެއަކަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ،ކުއްޔަށް ހިފާ ގޭގެ ކޮޓަރިއާއި
ބޭނުންވެގެން  2018ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހެޅި ސިޓިންގރޫމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތައް އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއާއި
ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހަމަނުވާތީ ،އެ ގެއަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ
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 02ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތުން ކުއްޔަށް ގެއެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެގޭގެ ބަދަލުގައި އިވެލުއޭޝަނުން  2ވަނައަށް ހޮވުނު ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް މި
ނުނަގާ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮމިޝަނުން ހުޅުދެލީ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ހުޅުދެލީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށްޓަކައި އެ ގެ
ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ތިޖޫރީއެއް ގެންގުޅެމުން ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް ތިޖޫރީގައި

ވަގަށްނަގާފައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން

ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓާއި އަދި ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ޝަރީޢަތް ރިޕޯޓު
ބަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް  2އޮކްޓޯބަރ  2017ވީ ހޯމަދުވަހު މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި
ހުރި ( 134,950/-އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ވަގަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،މިފައިސާގެ ތެރެއިން ( 27,000/-ހަތާވީސްހާސް) ރުފިޔާ ތިޖޫރީ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ބާކީގައި ނޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 1ޖަނަވަރީ  2017އިން  31ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުނީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަސީދު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ބޭންކް އެކައިންޓަށް
ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބެލުނު އެކި ދުވަސްތަކުން ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ މިމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްފަހު އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި
ބަލައިގެންފައިވާ ( 499,305/-ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ،މިކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ
އެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާ ދުވަހަށްވުރެ މާފަހުގެ ތާރީޚްތަކުގައި ރަސީދު ހަދާފައިވާކަމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަސީދު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ
ބުނާ މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 2013ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަހު ކުލި ނެގިފައިވާ ބިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން
މަސްމާރުކޭޓާއި،

މަސްމާރުކޭޓް ހިމެނޭ

ސަރަޙައްދުގެ

ބިމާއެކު

ދޫކުރެވިފައިވާ

ބިމުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު އެފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ

ނަގަންޖެހޭ ކުލި ،އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ނަގަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް

އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ބުނާ މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން
 2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2006ވަނަ އަހަރުން ކުރުމުން އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  3މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ހޮވިފައިވަނީ
ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހެއް ވަޒީފާއަށް އެދުނު އަނެއް  2މީހުނަށްވުރެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް މީގެ  02ނުވަތަ  03އަހަރު ކުރިން އެ މަތިވެގެންކަމަށްވާތީއާއި އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ
ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީއެންބިއުލަންސްގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރަކަށް ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ވަޒީފާގައި ހުރިއިރު ( 14ސެޕްޓެންބަރު  2005އިން  01އޮކްޓޫބަރު  2015އަށް) އޭނާގެ ވަޒީފާގެ
އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަން މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޙަވާލުވެ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނެ ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާތީއާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށްކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓި މުއްދަތެއް އެ
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ވީމާ ،އ ިލ ުޔ ަމ ް
ށ ބަލައިގެން ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް
ދެވިދާނެތޯއާއި ،ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެ ކަމަށްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް
ދެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު
(23188

POD/123/2019/6

ޖަނަވަރީ

)2019

ސިޓީގައި

ބުނެފައިވަނީ،

އެ

ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތުކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް އެ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން އެ ލިޔުމުން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި ،އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން
އަންގާފައިވާތީ ،އެ ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެ
ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،މިކަން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނެސް ،އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކޮށް (ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަނުވޭ) އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބޭ ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާ
ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން  4ފަރާތަކަށް ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދިނުމަށް  4ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދިނަމަވެސް ،އެ
ގުޅައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސްތަކުގައިވެސް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުވާފައިވަނީ ފާޚާނާގެ ތަޅުމުން ފެން ނުހިނދުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި،
އަދި އަނގަބަހުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި ނެތުމުން އެއް ފާޚާނާ ހޮޅިލައިނާއި ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށްވާތީއާއި މި ކަންތައްތަކަކީ ސްކޫލުގެ
ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ނުޖަހާ ކަމަށާއި ،އެތަނުން ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި މި މަސައްކަތް
ބައެއް މަސައްކަތްތައް އޭނާއަށް ލިބުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދިޔައިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފުރަތަމަ އުޅުނީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނިންމަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެތީއާއި ނިންމައިދިނުމަށް

ސްކޫލުން

އެދުމުން

5

ދުވަސް

ބޭނުންވާ

ކަމަށް

އޭނާ

ބުނީމާ

އެގޮތަށް

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތުމުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުން ،މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ އިތުރު މުއްދަތު ލިބެންވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރާ ކަމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސާފުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާއާއި ޖަންކްޝަނަކީ ވިއްސާރަވުމުގެ
އެންގުމަކާ ނުލައި އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުރި ތަންތަން ކަމުގައިނުވާތީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން
މައްސަލަ.

ނެތްކަމަށް ބުނުމުން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށް
ދިޔައީކަމަށް ވިލުފުށީ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި މިކަން ހިނގީ މިގޮތަށްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާއިންވެސް އެނގޭތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅައި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުވުމަށް އެދުމުން ،ހުރިހާ
މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ކުރުމަށް ޙަވާލު ނުކުރާތީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް އޭނާ
ބުނި ކަމަށާއި ،ތިންވަނައަށް ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،ހަތަރުވަނަ ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މި މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގަކަށްވާތީ
އޭނާއާ ވާހަކަދެކެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަކީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހޭ
މަސައްކަތަކަށްވެފައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލިބިފައިވާ މުއްދަތު ކުޑަވުމުން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރު
 3ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދައި އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް
ކުރުވީ ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ  07ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކަމަށްވާއިރު  09ޖަނަވަރީ 2019
ގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ސްކޫލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިލުފުށީ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެކަން
ވލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށައެޅި
ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން އޮތުމުންނާއި އަދި މި މަސައްކަތް އޭނާއާ ޙަ ާ
ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމާ ،މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްކޫލުން ދިން
އ ފޯމެޓުގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަން ނެތްކަން
ފޯމެޓެއްގައިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއިެ ،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު އަގުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު
އެނގޭގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ތ.ވިލުފުށީ
ސްކޫލަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.
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ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ،

މި މައްސަލަ މިހާރުވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ

އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި މައްސަލާގައި ބަޔާކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އެފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި އަމިއްލައަށް ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށްގެން އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވާތީ އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ލަފައަކަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްވެސް
ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން އެފަދަ ސިޓީއެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލު އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މި މައްސަލަ
ބަޔާންކޮށް އެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ެެންނެވުނު ފައިސާ އަބަދުވެސް ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖަމާކުރުމުގައި ލަސްވުމެއް އައުން
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި ،އެކަށީގެންވާކަމަށާއި

އެހެންނަމަވެސް

އެމަހެއްގެ

ފައިސާ

މަސްނިމުމުން

ޖަމާކުރުމަށް

ޙާއްޞަ

 2016ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި
ޖުމްލަ ( 93,550/-ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުނުކޮށް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް  2016ވަނަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައި މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށާއި 2019
އަހަރު ލިބެންޖެހޭ ( 12,369,333/-ބާރަ މިލިޔަން ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޯލަސް ނުވަ ހާސް އެޕްރީލްގެ ކުރިން މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ތިން ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  2016އަހަރު ނިމުނުއިރު  3,912,028/-ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
(ތިން މިލިޔަން ނުވަ ސަތޭކަ ބާރަ ހާސް އަށާވީސް) ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްވުމުން އެފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ހިލޭ
ތެރެއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރެކޯޑްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގެ ބާކީ
ދައްކާ ޖުމްލަ ( 425,157/-ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އަންނަނީ ޚަރަދުކުރެވެމުންކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ
ހަތެއް) ރުފިޔާގެ ދައުލަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު އާޓިފިޝަލް ބީޗާއި އެ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ

އެ ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ލަފައަކަށް އެދި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް

ކުޅޭތަންތަނާއި ސާމާނުތައް ބަލަހައްޓައި އެތަނަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ޚަރަދާއި މަރާމާތުތައް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ބިން ދޫކުރުމުގައި "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް
ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް  20އަހަރު ދުވަހަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  01 -މާރޗް  "2008އާ އެއްގޮތަށް
އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުން  40×40ގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ ބިމަކީ ކަމަށް ނުވާތީއާއި ،ބިން ދޫކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ކުއްޔަށްދޭ ބިމެއްކަމަށް ލިޔެފައިވާތީ ތަކުރާރުކޮށް އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެއީ ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީއާއި،

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމަށް

އިޢުލާން

ކޮށްފައިވާ

ބިމެއް

އެނޫން

ގޮތަކަށް

ކުށެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް މި ބިޑު ދޫނުކުރެވޭނެތީއާއި ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
ކާމިޔާބު ވެފައިވާތީ އެ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ކައުންސިލުން އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާނަމަ އެ ބިން ދޫކުރުމާ
އޭނާއަށް އެންގުމުން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވެނީސް އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ބުނުމުން އެ ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު B/297/2019/2-123
ބިމުގައި ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާތީ އެ ސަރަޙައްދު

ސިޓީން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ސާފުކޮށް ،ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގެނެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައިގެން އެ ބިން ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ބިން ވަކިކުރާނަމަ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގުޅުމުން އިޢުލާނުގައި ކުށެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް

ޝަރުޢީ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ބިން

އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ ،ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ
ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ބަދަލުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ޓްރޭނިންގ ވީޑިއޯއެއް ހެދުމަށާއި ރައްޔިއްތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2019އަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް  14އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމަށް ފުރަތަމަ ސްޕޮޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު ނަންބަރު ( A)DC-2019/13 (17ޖަނަވަރީ )2019
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ދެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  10ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ،ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް އަދި ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި އިޢުލާނު  25މާކްސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެދެބަޔަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމާއި ،މި
ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ކުރިން ތަފާތު ދެ  2ބަޔަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ގިނައިން
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް އިޢުލާނެއް އެއްފަރާތަށް ލިބޭގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީއާއި އަދި  14އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދަންޖެހޭއިރު ކޮންމެ
ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ސްޕޮޓަކަށް ދޭނެ މާކްސްއާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައިނުވާތީ އަދި މަސައްކަތުގެ
ބެލުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތަށް މާކްސްދޭ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް ތަޖުރިބާ އަށް  5މާކްސްއަށް މަދުކޮށް ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ތަޖުރިބާގައި
އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިމެނޭނީ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު
ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމަނާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ބުނެދީފައިނުވުމަކީ މިމަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް
މަގުފަހިވާ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެ
ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ދަންނަވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

40

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
54

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ހަމަޖެހިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ،މެރިން ރިސަރޗް "މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ،މެރިން ރިސަރޗް ވެސެލްއެއް ޑިޒައިންކޮށް،
ވެސެލްއެއް ޑިޒައިންކޮށް ،މެނުފެކްޗަރކޮށް އަދި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މެނުފެކްޗަރކޮށް އަދި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  10ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ( IUL)13-K/13/2018/162 (10ސެޕްޓެމްބަރ  )2018އިޢުލާނުގައި ބިޑު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 11 ،ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ކުންފުންޏަކުން ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  15އޮކްޓޯބަރު  2018ގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް ،ބިޑު ހުށަހަޅާ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު

15

އޮކްޓޫބަރު

2018

ގައި

ބިޑު

ހުށަހަޅަން

ދިޔުމުން ތާރީޚު  12ނޮވެމްބަރު  2018އަށް ބަދަލުކޮށް ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއެޑް ކަމަށްވާތީ ،ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  12ނޮވެންބަރު  2018އަންގާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް ،އެ މިނިސްޓްރީއިން 10
ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އޮފިޝަލުން މަޢުލޫމާތު އޮކްޓޯބަރު  2018ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އެމެންޑްމެންޑް  "1ލިޔުމުގައި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް
ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެކުރިން އެފަދަ އެންގުމެއް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާ

ހުށަހެޅުން ލަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް އަންގާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް28 ،

ކަމަށާއި ،އަދި އެ އިޢުލާނުގައި ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  10ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ އޮކްޓޯބަރ  2018ގައި "އެމެންޑްމެންޑް  "3ލިޔުމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  12ނޮވެމްބަރު
ކުރިން ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 12 ،ނޮވެންބަރު  2018 2018ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ގައި އެ ކުންފުނިން ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ ލިޔުން ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވޭތޯ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ  02ފަރާތެއް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި ،ބެލިބެލުމުން ،އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީވި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީން
ބިޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމެންޑްމެންޑްތައް ފޮނުވާފައިނުވިނަމަވެސް އިޢުލާނުގައި ،މަސައްކަތާ ބެހޭ އެންމެހާ
ދައްކަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދައްކާފައިވާކަން ވެސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ލިޔެކިޔުންތައް
ކަށަވަރު ކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓްއިން

ޑައުންލޯޑް

ކުރެވެން

ހުންނާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުންނާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އެމެންޑްމެންތަކުގައި ބިޑު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ
ވެފައިވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިނުވާކަން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެނގޭތީއާއި ،ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި ބޭރުގެ
ކުންފުނިތަކުން،

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

ދައްކާފައިވާކަން

އެމިނިސްޓްރީގެ

ދީފައިވާ
ފައިސާ

މުއްދަތުގައި
ބަލައިގެންފައިދޭ

ރަޖިސްޓްރީވެ،

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ރަސީދުތަކުންނާއި،

ފީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ޝީޓުންނާއި ،އެމް.އެމް.އޭއިން ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުތަކުން އެނގެންއޮތުމުން ،މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
55

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު (ޢަދަދެއް ނެތް) ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
 2019ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ބން ނިންމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކަނޑާފައި އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާ ު
ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޔުނިވަރސިޓީން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު MNU-CA-
 PAMD/2019/02އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް ކަނޑާފައިވަނީ
އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ،އެސްޓިމޭޓް
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ،ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގުތައް އެ ލިސްޓުގައި އަތުން
ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޓައިޕުކުރުމަށްފަހު އެ ލިސްޓު ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާތީ ،އެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ވަގުތު ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،ކުންފުނިތަކުން އެ ލިސްޓުގައި
ސޮއިކުރި ތާރީޚް އެނގެން ނެތަތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަން މާކްސް ދޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،ތިން ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި
އަހަރާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓުދީ ،އެއް ކުންފުންޏަށް  14އަހަރަށް އަދި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް 12އަހަރަށް
 10ޕޮއިންޓު ދީފައިވާއިރު ،އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް  18އަހަރަށް އެންމެ  04ޕޮއިންޓު ދީފައިވާތީއާއި،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ތަޖުރިބާގެ ބައިގައި ޤާބިލްކަންވެސް ހިމަނާފައިވާއިރު ،ޤާބިލްކަމުގެ ބަޔަށް "މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު" އަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކަށް ކަމާއި ،އެބަޔަށް
ޕޮއިންޓު ދީފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް އެނގެން ނެތަތީ ،މިމަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއް
ހާޒިރުގައި ކަނޑައި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނެހެން ލިޔެ ސޮއިކުރުމުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ
ހިސާބު ވަޒަންކުރުމުގައި

ޕޮއިންޓްދޭނެ އަސްލު ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ޔުނިވަރސިޓީން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިވަރސިޓީން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވަކި ފަރާތެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
ހިމަނައިގެން މި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް  2ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށްޓަކައި ސްޕްސިފިކޭޝަން
ބޮޑު އަގަކާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްބައެއް ކަމަށާއި ،އެއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް  05ޑިސެންބަރު  2018ގައި
މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި ބިޑްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަލުން ރިވައިޒްކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންގިނަމަވެސް މި ބީލަން ބައިބައިކޮށްގެން އިޢުލާންކޮށް ،އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮލިޓީގެ ބަޔަށް
އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެއް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާތީ އާއި ތަޖުރިބާގެ
ބަޔަށް ޕޮއިންޓް

ދިނުމުގައި

ޤާބިލްކަމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތް އެނގެންނެތަތީ އާއި ބިޑްގައި

ކުންފުނިންތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ނުބަލައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީ
އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިކަމަށް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން

އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
57

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން (ދިވެހި ނަރުހުން) ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ  31ޖަނަވަރީ  2019އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމާ ،އިންދިރާގާނދީ
ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ކަމަށާއި ،ވަޒީފާއަކަށް ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒީފާއަށް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން (ދިވެހި
ދިވެހިން ހޯދުމަށް  2ފަހަރު އިޢުލާނުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ނަރުހުން) ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް އާންމުގޮތެއްގައި
ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން ބިދޭސީ ނަރުހުން ނަރުހުން ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އޭގެ ފަހުން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ އުޞޫލުން ރަޖިސްޓަރޑް
ހޯދަން އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނަރުހުން ހޯދުމަށް ދެ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން ނަންބަރު HR/IU/2018/94 -137
 (26ނޮވެމްބަރ  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ނަރުހުން ލިބިފައިނުވާތީ،
ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  HR/IU/2018/100 (12-137ޑިސެމްބަރ  )2018އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަނުވަނީސް ބިދޭސީ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބިދޭސީން ނަރުހުން
ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ދިވެހި ނަރުހުން ނުލިބުމުންކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން،
ބިދޭސީ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު
( )2014ގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ނަންބަރު -137
 HR/IU/2018/100 (12ޑިސެމްބަރ  )2018އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،ނަރުހުން ހޯދުމަށް އަލުން
އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

58

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ،އެ ކުންފުނީގެ މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ  03ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާއިރު 23 ،ޖުލައި  2018ގައި
ސެކްރެޓަރީއާއި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރާއި ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ހެޑް ގާތުގައި ބާއްވާފައިވާ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  144ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެކަމަށް ބުނެ ވަޢުދުވެފައިވާ ވާހަކަ އެ މުވައްޒަފުން ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ރަނގަޅުކަމަށާއި ،އަދި ތަނުގެ ބޭރުން ސްޓާފުން ނަގައިގެން ވަކިވަކި ޒިންމާދާރު މަޤާމްތައް ދިނުމުން
ޑިރެކްޓަރ ގާތުގައި ބުނެފައި އޮއްވައި ކުންފުނީގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް

ކުންފުނީގެ ޕާފޯމަންސް ދަށްވާތީ ،ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ

ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިންވަރާއި ޕާފޯރމަންސް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން،
އެންމެ ފުރަތަމަ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގެ ހެޑްއަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވިއިރު ،ޓާގެޓް
ރީޗްކޮށްފައިވާތީ އެފަރާތް ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެލިޖިބަލް ވެފައިވާކަމަށާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
ހެޑް މަޤާމަށް ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައި ޕާފޯމަންސް  03މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑްއަކަށް
ބެލުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޓީއަށް އިވެލުއޭޝަންއާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،
އޭގެ އިތުރުން އަދި ކޮމްޕެނީގެ ބޯޑު ސެކެޓްރީއަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 09
އަހަރުގެ ޕާރފޯމަންސް އަށް ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި 23 ،ޖުލައި  2018ގައި ބާއްވާފައިވާ،
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  144ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ  03މަސް ފަހުން 31 ،އޮކްޓޯބަރ 2018
ގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  FSM/COMP-BRD-2018/025ބޯޑު ރިސޮލިއުޝަނުން 06 ،ބޯޑު
ޑިރެކްޓަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްގެން ،ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީއާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ގްރޭޑް  01ގެ ލެވެލެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މި  03ފަރާތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ،ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު
މަންފާތަކެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްއޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،މައްސަލައިގެ
ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ
މިންވަރަށް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ފެންނަންނެތަތީ ،މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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– މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ގޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ގޭސްފުޅި ގެންދާއިރު ،ކުރިން ޑިޕޮސިޓެއް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެންނެތަތީ އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް ،މެއި  2011އިން ފެށިގެން ޑިޕޮސިޓުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހޯދެން ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ފުޅީގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިފަހުން ،ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޗީފް އެކައުންޓަންޓް ގޭސް ގަންނަ އެޖެންޓުން ފުޅީގެ އަގަށް ދައްކާ ފައިސާ

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ތަނުގެ ސިސްޓަމަށްވެސް އަދި އެކައުންޓަށްވެސް ޖަމާކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން މިމައްސަލާގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތެއްގެ ލަފާދީފަޔަކަށް އެދުމުން،
ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓެބްލެޓްތަކާއެކު ސަޕްލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ސްކްރީން ޕްރޮޓެކްޓަރތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ޢަދަދަށް  71,400ޓެބްލެޓާއި އެއާ އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަންއިން އެ ސްކްރީން
ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ސާމާނު

އެ ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައި ވާކަމަށާއި ،ޕްރޮޓެކްޓަރތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެއްނޫންކަމަށް ލަފާދީފައިވަތީއާއި އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް

އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިލްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ ވެލިއު އެޑިޝަންގެ ދަށުންކަމުގައި އެއްބަސްވުމާއެކުވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތުގެ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުން ލަސްކުރަމުން ސްކްރީން ޕްރޮޓެކްޓަރ މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް
ދަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ ހެޑްގެ ޒާތީ މަންފާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން އާދެވެންދެން ( 750,299.50ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަންސާސް
ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޙައްލުވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކޮށްގެން ލާރި) ބިލުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ބާކީހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލަފާ ދެވިފައިވާ ވާހަކަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގައި ،އަދި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އއ.ތޮއްޑޫން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްދޭނެ ގޮތްތަކުގައި
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ "މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ހޯދައިފައިވާ ތަކެއްޗަށް"  30މާކްސް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް
ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮތުމުން ،މިހާރު ތަކެތި ހޯދާފައިނެތް ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
ބައިވެރިވުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.02ގެ (ށ)
ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ވަކިބަޔަކަށް ބައިވެރިވުން މަނާކުރާގޮތަށް ގޮތަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ،
މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓުކޮށް އަދި އެއްވެސް ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ ،ބިން
ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މިހާރު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަންބޮޑު
ވާދަވެރި އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަށް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް

ނަންބަރު FIN-

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ނަންބަރު  C3/415/2018/18 (07-123އޮކްޓޫބަރު

) 01( 2018-23(Dމާރިޗު  )2018ރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި )2018

ސިޓީން

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

އެންގިއެންގުމާ

އެއްގޮތަށް

އެއިދާރާއިން

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުލީ ބިންތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާތީ ،އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަ

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

47

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
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ހއ.ބާރަށު "އަމަލް މިސްކިތް" އަށް

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 2018އޭޕްރީލް ނުވަތަ މެއި ހިސާބުގައި އިޢުލާނު

ހއ .ބާރަށު "އަމަލް މިސްކިތް" ގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސި މައްސަލައަކީ

ކުރުމަކާ ނުލައި ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނަގާފައި ވާކަމަށާއި ،މި މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  2018-368ގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ މައްސަލަ
މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

ނިންމާފައިވަނީ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައިގެންކަމަށްވުމާއެކު ،އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ

ކޮމިޝަނުން ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުން ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އާއި

ލިޔުމެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި ،އެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ތުހުމަތުކުރާފަދަ ކަމެއް

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާ ދެމީހުން ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަކީ އިޢުލާނުކޮށްގެން ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މިކަމުގައި ހިނގައިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،މިކަން އެ
އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި ،އަދިވެސް މި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް އެ އިދާރާގައި އެދެފިނަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު

 (IUL)88-PS/88/2018/37އިޢުލާނުން މިމައްސަލާގައި ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  15އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި މައްސަލައިގައި

ކ.ދިއްފުށީ ފަޅުގައި ހިއްކަމުންދާ ފަސްގަނޑު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް
އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ވަކި ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ކ.ދިއްފުށި ފަޅު ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި
 50އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އަދި އެފަރާތުގެ ހަރަދުގައި ހިއްކަމުންދާ

ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް އެ ފަޅު ކުއްޔަށް

ފަސްގަނޑެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރިއިރު އެ ފަރާތާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި ،މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމާއި އެ ފަރާތަށް އެފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު އެފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް
ވަރަކަށް

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވާކަން

އެނގެން

އޮތްނަމަވެސް

އެ

އެއްބަސްވުން

އެމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ

ކޮންމެވެސް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމާފައި ނުވާތީއާއި
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުލި ދައްކާފައި ނުވާތީކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި އެއްބަސްވުން
ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ

އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުންވެސް

އެގޮތަށް

ލަފާދީގެން

ކަމާއި

އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރިފަހުން ،އެނާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި
އެފަރާތާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެފަޅުގެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޕީރިއަޑްވެސް

އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް

އެފަދަ

އެގްރީމަންޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ފެންނަން ނެތްކަމާއި އެ މައްސަލަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅުމުންވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގައި
އޮތްކަމަށް ނުދައްކާކަމަށާއި އަދި އެފަޅު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަހްޤީޤުގައި
ސުވާލުކުރުމުން

އެފަރާތުން

އެފަދަ

ލިޔުމެއް

ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލސް

ސަރވިސަސްއިންވެސް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް އެގްރިމަންޓެއްގައި
ސޮއިކުރިކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގައި އެއްވެސް އަސްލެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި
އޭނާއަށް އެފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެފަޅު ކުރިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް އެފަޅާ ގުޅިގެން
ދީފައިވާ ހުރިހާ ހައްޤުތަކަކާ އެފަޅާ ގުޅިގެން ކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ހުރިހާކަމެއް ފަހުން ކުއްޔަށް ނެގި
ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ
މުއްދަތަށް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ނުނިމިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމަށް ކ.ދިއްފުށިފަޅު ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން
އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަކީ އޭގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އެ އެއްބަސްވުން
ބާތިލްކުރިފަހުން ކ.ދިއްފުށި ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރުވެސް އެ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ
ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ސީވީ ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު
(ލަފާކުރެވޭގޮތުން  20ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި) އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނީގެ
އެޗްއާރު މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ
އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އިޢުލާންކުރެމެއްނެތި 26 ،ފަރާތަކުން ސީވީ ހޯދައިގެން،
ހިތަދޫ

ޕޯޓް

ލިމިޓެޑްގައި

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

މީޓިންގއެއް

އަނގަބަހުން

ބޭއްވުމަށްފަހު

އަންގައި،

ހިތަދޫ

އެ

މީޓިންގގައި

ޕޯޓް

ލިމިޓެޑްގެ

އެފަރާތްތަކަށް
ޔުނީފޯމް

ވަޒީފާ

އެފަރާތްތަކާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،ސީވީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި އެފަރާތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެޗް.އާރް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކޮށްފައިވީނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން
 07ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާއިރު ،އެ  07ފަރާތުންވެސް
އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ  01ދުވަހުކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއަށް ސީވީ ހުށަހަޅާފައިވާ  26ފަރާތުގެ ތެރެއިން  17ފަރާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް ލިސްޓެއް
ހެދުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ދުވަހު މުސާރައަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި ދުވަހު މުސާރައަށްވާ
( 200.00ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި ،ހިތަދޫ ޕޯޓް
ލިމިޓެޑްގެ

އިސް

ފަރާތަކުން

އެ

ކުންފުނީގެ

އެސިސްޓެންޓް

އެޗް.އާރް

މެނޭޖަރއަށް

މެމޯ

ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް ،ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އެ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިނުވާކަން
އެނގެންއޮތަތީއާއި،

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ސީވީ ހޯދައިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ  26ފަރާތުގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި
އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއަށް މިހާރު ނުނިކުންނަކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
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ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެކުންފުނިން  3އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ
އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން  12ފަރާތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،އެއިން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީ،
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ސީވީ ހޯދައިގެން ހިތަދޫ ޕޯޓް
ލިމިޓެޑްގެ

ވަޒީފާއަށް

މުވައްޒަފުން

ނެގުމަށްޓަކައި

ހިތަދޫ

ޕޯޓް

ލިމިޓެޑްގެ

އިސް

ފަރާތަކުން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،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 މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 2015ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް  3ޕޭމެންޓް
ވައުޗަރަކުން ގަނެފައިވާ ޖުމުލަ ( 30263.00ތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް)
ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ
ފިހާރައަކުން ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ ތިން ކޯޓޭޝަނަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޖުމުލައަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި ތަފާތު ތިނެއްޗެއް
ގަނެފައިވާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަނުގައިވެސް ތަކެތީގެ ކޯޑުކަމުގައި ވަނީ އެއް ނަންބަރެއްކަން
ފާހަގަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހުރި އައިޓަމް ކޯޑުތަކަކީ އެހެން އައިޓަމްތަކެއްގެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ވަކި
ފަރާތަކުން މުދާ ގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ،މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދުމަށްފަހު،
ގަވާއިދަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު  02ކޯޓޭޝަން
ހަމަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ފިހާރަތަކަށް

ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން

އެ

ކޯޓޭޝަންތައް

ހޯދުމުގެ

ބަދަލުގައި

އަމިއްލައަށް ،ފިހާރަތަކުގެ ނަމުގައި ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތަތްކުގެ ބަހުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް

ކޯޑުކަމަށް އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި .އަދި މީގެ އިތުރުން މި ތަކެތި ގަތުމަށް ހޯދާ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު
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ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ހަދާފައިވާ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމާއި ތަކެތި ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު އެ

ނަމަވެސް ،އެ ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮންފަރާތަކުންކަން ތަޙްޤީޤަށް

ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީއާއި،
 2015ވަނަ އަހަރު ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް މުދާ ގަނެފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއެކު ހިމެނޭ
ކޯޓޭޝަންތަކުގައި މުދަލުގެ ޑިސްކްރިޕްޝަން ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައިނެތުމުން ،ސީދާ އެ ވައްތަރުގެ މުދާތައް
ބާޒާރުގައި ހުރި އަގުތައް ބެލެންނެތުމުންނާއި ،މި މައްސަލައިގައި ސައްޙަނޫން ލިޔުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ޢަމަލު ހިމެނޭކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކޮން
މުވައްޒަފެއްކަން ތަހްޤީޤަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި ،ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން
ނޭނގޭ ހިނދު ،އެ ފަރާތަކާއި ،މުދާ ގަނެފައިވާ ފިހާރަތަކާހުރި ގުޅުމެއް ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީއާއި،
މި މައްސަލައިގައި ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދީފައިވާކަން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހުއްޖަތެއް ނެތުމާއެކު ،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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ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ،ޅ.ހިންނަވަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް
 21ޑިސެމްބަރ  2012ވަނަ ދުވަހު ޓެކްނީޝަން އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން
ކުރެވުނު

ފަރާތް

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި

އެ

ވަޒީފާއަށް

އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ

އެދި

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޢިމްތިހާނުގެ

އެސް.އެސް.ސީ

ޢިމްތިހާންގެ

އޮފް

ރިޒަލްޓްސް

ސްޓޭޓްމަންޓް

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެކަން ބެލުމަށް ޅ.ހިންނަވަރު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް
ސިޓީ ފޮނުވައިގެން މިދެންނެވި ލިޔުންތަކަކީ ސައްޙަލިޔުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް

52

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ،ޅ.ހިންނަވަރު
އިންޖީނުގޭގެ ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ކުރިމަތިލިއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ
އ އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ޞައްޙަ
އސްީ .
އެސް.އެސް.ސީ ،އައި.ޖީ.ސީެ .
ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ނޫންކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން ލިބިފައިވާ ،އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ
އަސްލު ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮތްހިނދު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެންބަރަކު އެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކުރިއިރު ،ސޮއިކުރި ކޮޕީއަކީ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ވެރިފަރާތުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެސްކޫލުން ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިމައްސަލަ އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ބަލަން ހުށަހެޅި އަސްލު ސެޓްފިކެޓްތަކާ އެއްގޮތް ކޮޕީތަކެއްކަމަށާއި ،އެގޮތުން އަސްލާ އެއްގޮތް ތައްގަނޑު ޖެހިއިރު
އުޅޭތީ ޅ.ހިންނަވަރު އިންޖީނުގޭގައި ހުރި މި މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްސް ފައިލް އެ އޮފީސް

ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީގައި އެއްވެސް ތަފާތެއްހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު

ފަޅާލައި ވަގަށްނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީގައި ޅ.ހިންނަވަރު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ބުނެފައިވާއިރު ،މި މައްސަލާގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖެހުމަށް

ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެއީ އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ކަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފޯޖް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކެއްކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނުނަމަވެސް ،އިންޖީނުގޭގައި ހުރި
މިސެޓްފިކެޓް

ލިޔުންތައް ވަގަށް ނަގާފައިވާތީއާއި ،ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 2010ވަނަ އަހަރު ކަމުގައިވާތީ ،ހާދިސާ

އެއިދާރާގެ

މުވައްޒަފަކު

ސޮއިކޮށް

ސްޓޭމްޕް

ޖަހާފައިވާކަމަށާއި

އަދި

ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް އިތުރަށް ނަގާފާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއެކު މި

ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން

ސެޓްފިކެޓްތައް އެއީ އޭގެ އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މިހާރު ހެކި ލިބިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ސްޓޭމްޕްޖެހި ސަބަބު ބައްލަވާ މިމައްސަލަ ތަޙްޤީގު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.
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ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ލައިބްރަރީ ކްލާސްރޫމްއަކާއި،
ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،އަދި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް އެސްކޫލުން
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލުގެ އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ
ފިރިމީހާގެ ކުންފުންޏަށްކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމާފައިވަނީ އެމަސައްކަތް
ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ  91ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓުގައި،
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމައިފިނަމަ ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ
ކެނޑޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުން ލަސްވީ ދުވަސްތަކަށް
 2ފަހަރެއްގެމަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު ،އޭނާގެ އަތުން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ
ކަނޑާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމަކާއި
ސްކޫލުގެ ވަށާ ފާރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،އަދި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
2011ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާންތަކުގެ ތެރެއިން ،އެސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފިރިމީހާގެ
ކުންފުންޏަށް ނޫންކަން ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަހުޤީޤަށް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބަޔާނުން އެނގެން އޮތަތީއާއި ،މި ދެ މަސައްކަތް (ފާހަނާ މަރާމާތުކުރުމާއި ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް)

ޙަވާލުކުރި

ފަރާތާއި އޭނާއި

ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށްވެސް

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިއަލް ކަނޑޫދޫ އިންވެސްޓްމެންޓާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު އެންމެ
މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަކީ އެކުންފުނި ކަމަށްވާތީއާއި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް
ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން އެކޮމެޓީގެ މެންބަރުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،ޕްރިންސިޕަލް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއަށް މަސައްކަތް
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެކުންފުންޏާއި

ތ.ކަނޑޫދޫ

ސްކޫލާ

ދެމެދު

ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގައި

ނިންމުމަށް

މަސައްކަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ  80ދުވަސް ފަހުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
އެއްބަސްވުމުގައިވާފަދައިން ފައިސާ ކަނޑާފައިނުވާއިރު ،ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ (ތ.ކަނޑޫދޫ
ސްކޫލްއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުން މިހާރު ސްކޫލުގައި ފެންނަން ހުރި) މި މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި
ބައެއް

ލިޔުންތައްކަމަށްވެފައި،

ތަހުޤީޤަށް

ލިބިފައިވާ

ލިޔުންތަކުން

އެއްބަސްވުމުގެ

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގެން އޮތީ  24ދުވަހަށް އެކަނި ކަމަށްވީއިރު ،އޭގެ ފަހުން ވެސް މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތުން ލިޔުމުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
ދޭހަވި ނަމަވެސް ސީދާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މި
މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ފަހު ޕޭމެންޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުން
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލްގެ އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވީއިރު ،ޖޫރިމަނާ އުނިނުކޮށް
އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލް އޭނާ ގާތު ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި ،އެކުންފުންޏަށް
ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާނީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް (ނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުގެ
ތަހުޤީޤަށް

ލިބިފައިނުވޭ)

ޑެޕިއުޓީ

ޕްރިންސިޕަލް

ތަހުޤީޤަށް

ދީފައިވާ

ބަޔާނުގައި

ބުނެފައިވާތީ،

އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް މަސައްކަތް ނުނިންމުމުން ކަނޑަން
ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ ސްކޫލްގެ އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީާ ،
ނ ު
ޤ ޫ
ނ
ބ ު
ނ ަ
ނ ް
ަ
ރ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސާކް ސަމިޓް ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ އިމަޖެންސީއެއްގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން އިވެކުއޭޓް ކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތްތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،ސ.ގަމުގައި ބެހެއްޓުނު
4ގެ (ރާވާގެ) ގަނެފައިވަނީ އެގެތައް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ގަވާއިދުން ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި،
އެގެތައް

ގަތުމަށް

ކުރި

އިޢުލާނާގުޅިގެން

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކުންފުންޏަށް

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ( 358،959.15ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ
ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ފަނަރަލާރި) އެކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް
އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރިތާ  26ދުވަހުގެތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން
ބުނެފައިވުމާއިއެކު އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދައި
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ނުލިބިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސާކް ސަމިޓް ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ
އިމަޖެންސީއެއްގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން އިވެކުއޭޓްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތްތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަން
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،ސ.ގަމުގައި ބެހެއްޓި  4ގޭގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ގެތައް ގަތުމުގެ
ހުއްދަ ގަވާއިދުން ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ
ގެތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސާކްސަމިޓުގެ ސެކިއުރިޓީ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ދީފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތީއާއި ،އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުންފުންޏަށް
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ " 17ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލް" އާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެނގެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިތާ  26ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް
ނުނިމޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވުމާއެކު އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތަށް
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ( 358,950.15ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް
ނުވަ ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި) ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބިފައިނުވަނީ އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދައި އެޑްވާންސް
ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެކުންފުންޏަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  15އިންސައްތަކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15
އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަނުވާގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވިދާނެކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި ،އެޑްވާންސް
ފައިސާދިނުމުގެ ކުރިން އެޑްވާންސް ގެރެންޓީ ހޯދުމަކީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ
ދަށުން ކުރުން ލާޒިމްކުރާކަމެއްނޫންކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި ،އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރުމަށް ކްލޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާއަކީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެކުންފުނިން
އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި ،އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން ،އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަކާނުލައި އެޑްވާންސް
ފައިސާދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ ނެތުމުން،
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައާއި އަދި އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތަތީ މި މައްސަލަ
ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-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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ކަމަށާއި،

ފެނަކަ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކޯޕަރޭޝަނުން

މީހުން

ވަޒީފާތަކަށް

މީހުން

ހޮވުމުގައި

ގެންގުޅޭ ހުޅުވައިލާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ  03ފަރާތަކީވެސް އެ ވަޒީފާތަކަށް އެދި

ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ސިޓީ ލުމުން ދީފައިވަނީ އޭނާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ނޫންކަން މި

ބޭނުންވި މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުން
ކޮން އުޞޫލަކުން ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގޮސްގެން ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް
ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި
ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ޙަވާލާދީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އެ އަމުރުގައި
ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް އެ ކުންފުނިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
ވަޒީފާއަށް ހުޅުވައިލާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު" މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓުތަކުގައި އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އެ ޝީޓުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަންކަމާއި ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގީ ކިހިނެއްކަމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގިފައިނުވާތީއާއި،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން އެ ވަޒީފާތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހުން ނޫން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އަދި އެ ވަޒީފާތައް ހަމަޖައްސާފައި އެވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނުނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އިތުރު އެއްވެސް
ލިޔުމެއް އަދި ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުންވެސް އެ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ނުވަތަ ކޮން ފަރާތެއްގެ އެންގުމަކާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގުޅިގެންކަމެއް އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މި މައްސަލާގައި އިތުރު ހެއްކެއް ލިބޭނެކަމަށް
ތަޙްޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގާތްގަނޑަކަށް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ނަހަމަގޮތުގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ރ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކޮށްފައިވަނީ
އެންމެ ފަރާތަކަށް ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެފަރާތް ވަނީ ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ކުރިން
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ތިއަރީ ޓެސްޓާއި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާފައިކަމާއި އަދި އެ
ޓެސްޓުތަކުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް ފާސްވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ދުއްވުމުގެ
ޓެސްޓް ނުހަދާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެދިކަމަށް ޖަހައި "އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ
ފޯމް" ފުރާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ޓެސްޓް ހެއްދުމަކާއި ނުލާ ލައިސަންސް ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެފައިނުވާކަމަށް ،އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
ޓެސްޓްތައް ދިނުމުގައި އެގްޒަމިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން މިކޮމިޝަންގެ
އސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ
ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި ،މި މަ ް
މިންވަރަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު
ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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މިނިވަން ފަންސާސް ،ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދު ފެތުމުގެ އިވެންޓާ ގުޅޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް
ފަންސާސް އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 27 ،މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު
ހަވީރު ބޭއްވި ރައިވެރިބޭ ޖިހާދުގެ އިވެންޓަށް ބޭނުންވެގެން  1500ފުމޭ ކަށިގަނޑާއި ،މިނިވަން ފަންސާސް
ލޯގޯ އަދި ޤައުމީ ދިދަ ޖެހި  15ހީލިއަމް ބެލޫންއާއި މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ޖެހި  3000ޓީޝާޓް
ހޯދާފައިވާކަމާއި މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން
މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  02ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގޭތީއާއި،
ރައިވެރިބޭ ޖިހާދަށް ހޯދި އައިޓަމްތަކުގެ ކޯޓޭޝަންގެ ތެރެއިން އެތަކެތި ހޯދުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ތިން
އައިޓަމަށްވެސް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތަކީ މިފަދަ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަކީ މާރކެޓްގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ އަގުކަން ތަޙްޤީޤު ޓީމުން
ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާތީއާއި،
މި މައްސަލަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރއާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒްގެ އެހެން މުވައްޒަފަކާވެސް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއި އަދި އެ ކުންފުނީގެ
ވެރިފަރާތާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް އަދި ގަރީނާއެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނި އަދި އެ ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ
ބޭ ންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު ،ޝައްކުކުރެވޭ
މުޢާމަލާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު
( )2009އާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދަތަކެއްގެ ދަށުންކަމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ މި ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި ،އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް
މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިވަން  50މުނާސަބާގައި ޖުލައި 26އިން  29އަށް ބޭއްވުނު "މެޖިކް ޝޯ" އިންތިޒާމް
ކުރުމަށް  35000.00ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން
އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ
މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  4.01ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރު  50ވަނަ
މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޖުލައި  26އިން  29އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އިންތިޒާމްކުރި
މެޖިކްޝޯއަކީ އެއިރު ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  2009ގެ  8.15ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

މަސައްކަތަކަށް

ވީނަމަވެސް،

މި

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު

ހޯދާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެފަރާތް ފިޔަވައި
އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާކަމާއި ،އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
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ހޯމްއެފެއާޒްއިން ( 35,000.00ތިރީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ،ނަގުދު ފައިސާއިން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.07އާ ޚިލާފަށްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު
" (FRM)10-M50/10/2015/765ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" އިން އެނގެން
އޮތްނަމަވެސް،
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް
ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 100,000.00
(ސަތޭކަހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ ،އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން
ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ފަރާތުން ދީފައިވާކަމާއި ،އަދި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި  25އިން  27އަށް ކޮންމެހެން
ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް
ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ޙަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި/ނުވަތަ
ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސްއަށް ކޮށްފައިވާ
ކޮމެންޓްގައި ،މި މަސައްކަތަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިނުވަނީ ރާއްޖޭގައި މެޖިކް ހަދާ ގިނަ
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ބަޔަކު ނޫޅޭތީކަމަށާއި ،މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައާ
އެއްކޮށްކަމަށް އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސް ފޯމްގައި އެއިރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ
މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ބެލިބެލުމުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޖިކްޝޯ
ބާއްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ނޫޅޭކަމާއި ،އެފަރާތަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި،
އެފަރާތުން ޝޯ އިންތިޒާމްކޮށްދީފައިވާ އަގަކީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ޝޯތައް ބާއްވައިދޭ އަގުކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ
އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަތަކަށް
ބިނާކޮށްގެންކަމާއި ،އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ
ހުރަހަކަށްވެފައި ،އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު
ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒްގެ ހއ .ތަކަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް
މީހަކު ބޭނުންވެގެން  2012ވަނައަހަރުތެރޭގައި  02ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ޔުޓިލިޓީޒްއިން ލިމިޓެޑްގެ ހއ.ތަކަންދޫ ބްރާންޗަށް ސީނިއަރ އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ
ލނާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 02
ގ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ އިޢު ާ
ކުރި  2އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނު ެ
ކޮށްފައިވަނީ މެއި  2012ގައިކަމަށާއި އަދި މިބުރުގައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު

ކުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒިފާއަށް ހޮވާފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ޖުލައި 2012ގައި
ހަމަ މި އިޢުލާން ތާރީޙް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ކުރީގެ
އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި  01އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި
ވަޒީފާއަށް ނޮހޮވޭކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި މިމަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކީ ވަޒިފާގެ
ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހެއްކަމަށާއި މިކަމުގައި އެ ޔުޓިލިޓީޒްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާ ގޮތައްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދއްވިކަމުގެ ޗިޓާއި ވަޒީފާ ލިބުނު
ހޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކާއި ވަޒީފާ ެ
ހށަ ަ
ފަރާތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ު
ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެކެވެ .އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އެދި
ކ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޅފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެފަރާތަ ީ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަ ާ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް
ނގާފައިވާތީ އާއި އަޕަރ ނޯތު
ނ އަ ް
އ ކުންފު ް
ނ ނެތްކަމަށް ެ
ނނަ ް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި ފެ ް
ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްއަކީ މިހާރު އުވާލެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް
ތތީ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކިތައް ފަރާތުންކަމާއި އެފަރާތްތަކަކީ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބެން ނެ ަ
މއި އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން
ކޮބައިކަމާއި ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ކުރިމަތިލާފައިވާކަ ާ
ތތީ ،ޤާނޫނު
އިވެލުއޭޝަންއެއް ހަދާފައިވާކަމެއް އަދި އިންޓަވިއުކުރެވުނުކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެ ަ
ނ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަ ް
ދނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން
ކށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ި
ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަ ަ
އ
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާ ި
ނނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާ ޫ
މ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ނބަރުގެ ދަށުން ި
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަ ް
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ފެނަކަ
އިޢުލާންނުކޮށް ގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ބައިބައިކޮށްގެން  4ޕީއޯއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލްތަކެއް ގަތުމަށް  15އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެނަކަ
ކަމަށާއި ،އަދި މި ޕީއޯތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި  15ޕަސެންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕާޗޭސް އޯޑަރުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ ( 8,393,972.52އަށް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ

ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ޕީއޯތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުދާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ނުވަދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދޭއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެލާރި) ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ޕާޗޭސް
މިހާރު އަނެއްކާވެސް  8މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރު ޕީއޯއެއް ހަދަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .އޯޑަރުގެ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުކަމުން ބަޖެޓް ތަންނުދޭތީ ،އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ޕްރޮސެސް
ކޮށްފައިނުވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި،

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެކި ބްރާންޗްތަކަށް ކޭބަލް ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ  5ޕާޗޭސް
އޯޑަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރުތަކުން ޑެލިވަރީކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޭބަލްތައް
ޑެލިވަރކުރުމަށް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރު ،އެ ކޭބަލްތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،އެ ހުރިހާ ޕާޗޭސް އޯޑަރެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑުން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އަދި ހަވާލާދީފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި
މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.
އަދި އިޢުލާންކޮށްގެން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދަންޖެހޭނީ 10,000,000.00
(ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
ޕޮލިސީއަށް  26ޖޫން  2018ގައި އިސްލާހް ގެނެސްފައިވާތީ ،އިޢުލާންނުކޮށް މުދަލާއި ޙިދުމަތް ހޯދަން

64

ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބަލާއިރު ( 10,000,000.00ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ އަކީ ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އިސްލާހްކުރުމަށް އެކުންފުންޏަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ ވިއްކުމަށް "ވީކެންޑް މާކެޓެއް" މާލޭގައި ސިޓީ
ކައުންސިލާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިއްލޫރި ޖެހިގޭގެ ހުސްބިމުގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން
ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވީކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް
ބޭނުންވެގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  03ކުންފުންޏަކީވެސް
ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކެއްކަމަށްވާއިރު ،އެ ފަރާތްތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކެއްކަން ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި،
ވީކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ/ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންކަން މިކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ،ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް 21 ،ނޮވެމްބަރ  2013ގައި މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީ ވީކެންޑް މާރކެޓް އާ
ގުޅޭގޮތުން

މި

ކޮމިޝަނުން

ކުރަމުންގެންދާ

ތަހުޤީޤުގައި،

އެކަމުގައި

މައްސަލަތަކެއް

ހުރިކަމަށް

ފާހާކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކުންފުންޏާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން  19ނޮވެންބަރު
 2013ގައި ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިދެންނެވި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މާލޭ
ސިޓީ ކައުންސިލްގ އަށް އަންގާފައިވާތީ ،ވީކެންޑް މާރކެޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްތައް އެއިދާރާއިން
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި( ،ނޯޓް :ވީކެންޑް މާރކެޓްގެ އެއްވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ).
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައިދނުމަށް މިކޮމިޝަނުން އެދުމުން ،އެކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ
ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 31( 425-CB/123/2018/14
އޮކްޓޫބަރު )2018

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ހޯދަންއެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ،އެއިދާރާގައި

ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ހޯދޭނެ
ގޮތެއް ނެތަތީއާއި،
ވީކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޖުމްލަ  11ފަރާތަކުން ޙާޞިރުވެފައިވާކަން އެބައްދަލުވުމުގެ
ޙާޟިރީން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  04ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާއިރު،
އެ ކުންފުނިތަކަކީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ޝާމިލްވާ ކުންފުނިތަކެއްކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ކުންފުނިތަކަކީ
ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކެއްކަން" ،ވީކެންޑް މާރކެޓް" ބޭއްވުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރިއިރު ،މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ ބިޑު ކޮމެޓީއަށް އެނގޭކަން ދަލާލާތުކޮށްދޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި،
ވީކެންޑް މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކަކީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް
ޝާމިލުވާ ކުންފުނިތަކެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ނާޖާއިޒު
ފައިދާ ހޯދުމުގެ ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީ ،މިމައްސަލައަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއ އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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