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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުޓްސަލް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް
މުބާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ މުބާރާތަށް ވަކި
އަދަދެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ
ލިޔުންތަކުން ނޭނގޭތީއާއި އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ ( 69,976/53ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ
ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ ތޭވަންނަ ލާރި) ރުފިޔާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،މުބާރާތަށް
އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ( 16,000/-ސޯޅަހާސް) ރުފިޔާ ކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން 15,000/-
(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއަކީ މުބާރާތުގެ  1ވަނަ ޓީމާއި  2ޓީމަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެރަށުގައި
އޮންނަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިން ފައިސާކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
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އެނގޭތީއާއި ،މުބާރާތަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެރަށު ފިހާރައަކުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ބިލެއް
އޮންނާތީއާއި ،އެ ބިލްގެ ޖުމުލައަކީ ( 1,320/51އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ އެކާވަންނަ ލާރި)
ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީއާއި ،އެ ބިލް ނޫން ބިލެއް އެ މުބާރާތަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި،
އެ ފިހާރައަކީ އެރަށު މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީއާއި ،އޭނާއަކީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
ނާއިބުރައީސް އާދެބެންގެ ދެދަރި މީހެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އޮފީހުގެ
މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން މި
ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެބެންގެ ދެދަރި މީހުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް
ނުހިމެނޭތީއާއި ،އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ މުބާރާތަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް
ރޯލެއް އޮތްކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި،
ފުޓްސެލް މުބާރާތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރ އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެރަށު ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާ
ތަކެއްޗަށްވާ ( 1,382/-އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ބަޔާހި) ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާތީއާއި ،އަދި އެ ބިލްގައި އެހެން
ކަންކަމަށް ހޯދާފައިވާ ( 463/-ހަތަރުސަތޭކަ ތޭހައްޓި) ރުފިޔާގެ ތަކެތިވެސް ހިމެނިފައިވާތީއާއި ،ނަމަވެސް،
އެ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަތުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައި ނުވާތީއާއި ،އެތަނުން ތަކެތި ގަންނަނަމަ
މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް މީގެކުރިން
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ނިންމިފައިވާތީއާއި ،ނަމަވެސް އެކަން އެ އިދާރާއަށް އެންގިކަން
އެނގޭކަށް ނެތަތީ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުންނަ ވިޔަފާރައަކުން ތަކެތި ގަންނަނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ
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ލަފާ ހޯދައިގެން ނޫނީ އެކަން ނުކުރުމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
2

ބ.ކަމަދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައީސް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  04އޮގަސްޓު  2016އިން ފެށިގެން  03އޮގަސްޓު  2026ގެ
ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައްކަމުން ނުދާއްކާތާ  17މަސް ނިޔަލަށް ( 10އަހަރުދުވަހަށް) ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ނާއިބުރައީސް އެރަށުން ބިމެއް ކުއްޔަށް
ވެފައިވާ ކަމަށާއި 17 ،މަހަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ( 12,750/-ބާރަހާސް ހިފާފައިވާތީއާއި ،އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ އިތުރުން
ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖެހޭކަމުގައި ބުނާ މައްސަލަ.

ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެންމެފަހަރަކު ކަމަށްވާތީއާއި ،އެފައިސާ ދެއްކީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް
ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާތީއާއި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮވުނު ފަހުން  2017އޮގަސްޓު މަހުން
ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެ ބިމުގެ ކުއްޔަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ( 03ތިނެއް)
މަސްދުވަހުގެ ބިމުކުލީގެ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން ކެނޑުމަށްފަހު
ބިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެމަތިން ބިން
ވަކި ކުރުމަށްފަހު  21މަހަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް
އެންގުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގައި 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 ނިންމީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މީހުން ފޮނުވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް އިޢުލާންކޮށް އަގު ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި،
މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ
ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތީމައާއި ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަސައްކަތް
ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:
( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،އެފަދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީއާއި ،މީގެ
އިތުރަށް ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން
އެނގެން ނެތްކަމަށްވާތީ ،އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަލުން
އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،އެ މަސައްކަތްތަކަށް
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު
ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއް ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރުމަށް
ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާންކޮށް އަގު ހޯދާފައިވީނަމަވެސް،
ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ރަށުތެރެއަށް ނުކުމެ އޭނާއަށް ބައިޢަތު ހިފާ މީހުން ފިކަޕް އަދި ނުގަންނަ ކަމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ
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ގެނެސްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް އެ ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ތެރެއިން  2ފަރާތަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގޭކަށް
މައްސަލަ.

ނެތީމައާއި ،އަދި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން
ނޭނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން ،މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން އެފަދަ ތަކެތި ގަތުމަކީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް
ފަރާތަކުން ޕިކަޕް ނުގަތުމަށާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އަންގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

5

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމަށް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް

ބޭނުންވާ ވަކަރު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެ މަސައްކަތަށް

ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށްވުމުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތް ރާވާ ނިންމުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ހޯދުމުގެ

ބިޑު ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅީ އެ ކުންފުނިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތުގެ
ބިޑުގައި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނެތުމުން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު ރިޖެކްޓް ކުރެވިފައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.25ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބިޑު ރިޖެކްޓް ކުރެވިދާނެ ޙާލަތަށް ފެތޭ މަސައްކަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް،
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް،
ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގައި ލަކުޑިތަކުގެ އަގުގެ ތަފްޞީލް
އެނގޭނޭހެން ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުވުމާއެކު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ
ޞައްޙަ ބިޑެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންއިން  02ވަނަ އަށް
ދިޔަ ފަރާތާކަމަށްވާތީ ،އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭތީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން  20ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް ކުރި ތަކެތި ހޯދުމަށާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ހޯދާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  24ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ވަކި އިންސައްތައެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އެކަން ކަނޑައެޅުމަކީ
ކޮރަޕްޝަނަށް

މަގުފަހިވާގޮތަށް

ސަރުކާރަށް

ގެއްލުންވާނޭހެން

ޕޮއިންޓް

ދިނުމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށްވާތީއާއި ،ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އަގަށް  40%އަދި ޑެލިވަރީއަށް  30%ދިނުމަށް އަވަހަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ދޭ ޕޮއިންޓް މަތިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައިވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭގެ
އެތެރެކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ބޮޑު އަގުގައި އެތަކެތި ނެގޭނެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް މިނިމަމް ރިކްއަރމެންޓްސް ކަމަށްވުމާއެކު އެއަށްވުރެ ފެންވަރު ދަށް ނޫން ތަކެތި ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް
ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފެންނާތީއާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރަކީ ޢާންމުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާތީ،
މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
() 1

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ފަދައިން

މި

މައްސަލައަކީ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
7

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް އެއް މިމައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ އެތައް ބައިވަރު ކުންފުނިތަކެއް ހުއްޓައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
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ޚިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސްއާ އަރިސް ބޭފުޅަކާ ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް  12މިލިއަން މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ

8

އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2018

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ފައިސާއާ ބެހޭ މައްސަލަތަކެއް ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރިއިރު ،ފައިސާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ އެ އިދާރާގެ
ފާގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެ އިދާރާގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރުންނަށް ދިން
ބަޔާނުގައި އެއްބަސްވެފައިވުމާއި ،އެކަން ކުރިއިރު ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއި އޭނާ
އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި އިޢުތިރާފްވެފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތާއި ފޯޖަރީފަދަ
ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސައެއް ކަމަށްވެފައި ،މި މައްސަލަ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ނ.މިލަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް  2018ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި  2019ވަނަ އަހަރު ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި
އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  03ފަރާތަކުން ބިޑުހުށަހެޅި ކަމަށާއި މި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން
އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މާ ކުޑަ އަގެއް ކަމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށް {މަހަކު ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް} އޭނާގެ
ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކކުރުމަށް އިންކާރު ކުރުމުން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް ހެދުމުގައި އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،އެކަން
އިތުރު ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އިޢުލާނެއް އެގޮތަށް ދިމާވީ އެގޭގައި  4ކޮޓަރި ހުންނައިރު  2ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިންކަމުގައިވިޔަސް އިތުރު ކޮޓަރިތައް
ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ކުރިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން މިފަހަރު ބޮޑު އަގަކާ އެކު ބިޑު އޭނާއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލިފައިވާތީ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ގެ ހުންނަންޖެހޭނީ އެހެން ބަޔަކު ނޫޅޭ
ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ބުނެފައިވާތީ އެ އަގަށް ދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ އެކަން މިލަދޫ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެ ސްކޫލުން އޭނާ އަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ ސްކޫލަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން ކަމަށް
އޭނާއަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ބިޑް ދޫކޮށްލުމުން އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަނަށް ޕްރިންސިޕަލް ގޮސް ބެލުމުން އެތަނަކީ ގޯއްޗެއްގެ ތެރޭގައި
ވަކިން ދެބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެތަނުގެ މަތީބުރި ދިނުމަށް
ކަމަށްވާއިރު އެތަނަށް އަރާ ފައިބަން ހުރި ސިޑިއަކީ ވަރަށް ހަނި އަދި ވަރަށް ތެދުބޮޑުކޮށް ހަދާފައިހުރި
ސިޑިއަކަށްވެފައި އެތަނުގެ ބަދިގެ ބައި ތިރީގައި ހުރިއިރު ކޮޓަރި ހުރީ މަތީބުރީގައި ކަމަށްވުމުން
ޕްރިންސިޕަލަކީ އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއި ،އެތަނަކީ ވަކިން ފާރު ރާނައި
އެގޭގައި މީހުން އުޅޭ ބަޔާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްނުވާތީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޕްރައިވެސީވެސް ނެތް ތަނަކަށް
ވުމުން ،އެފަދަ ތަނެއްގައި ނުހުރެވޭނެކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ބުނެފައިވާ ކަމަށް މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލުން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކު ( 12300/-ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ)
ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ތިންވަނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޭގައި އޭގެފަހުން
ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާތީ އެތަން ފަހުން ހުރީ ކުއްޔަށް ދެވޭގޮތަށް ނޫންކަމަށް މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލުން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކު ( 15500/-ފަނަރަހާސް ފަސްސަތޭކަ)
ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ރަށުގައި ކުއްޔަށް ދޭ އިތުރު އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނެތުމުން ޕްރިންސިޕަލް
ބޭނުންވީ ދެވަނަ ގޭގައި މަހަކު ( 12300/-ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ވަގުތީގޮތުން ހުރުމަށްވުރެ
ކުޑަ އަގެއްގައި ފުރަތަމަ ގޭގައި ބަހައްޓާނަމަ ވަގުތީގޮތުން އެގޭގައި ހުރުމަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ގެ 4
ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގރޫމާއި ބަދިގެއާއެކު މުޅި ގެ (ތަކެއްޗާއެކު) މަހަކު ( 8000/-އަށްހާސް) ރުފިޔާއަށް
ވަގުތީގޮތުން ދޭން ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވުމުން ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ދާއިމީކޮށް
ތަނެއް ހަމަޖެހެންދެން އެގޭގައި ހުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވުމުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕްރިންސިޕަލް
އެގޭގައި
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މަޑުކުރީ

ކަމަށްވެސް

އެސްކޫލުން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވާ

ކަމަށާއި،

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް އޭގެފަހުން  14ޖަނަވަރީ  2019ގައި އިޢުލާން ކުރުމުން ،އެކަމަށް
އެދި ހުށަހެޅި  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު
ދެވަނަ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑުނަމަވެސް ،ދެވަނަ ގެއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އިވެލުއޭޝަނުގައި
ލިބުނު ޕޮއިންޓް މަތިވެފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް
ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު ،އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން މިފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަކީ މަހަކު  7798/-ރުފިޔާ ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން ،ބިޑްކޮމިޓީން އެފަރާތުން މިފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަށް އެގޭގައި ޕްރިންސިޕަލް ބަހައްޓަން
ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން ބިޑް ކާމިޔާބު
ކުރުމަށްފަހު ބިޑް ދޫކޮށްލުމުން އެ މަޢުލޫމާތު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން
ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފައަކަށް ސްކޫލުން ވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި
އެދިފައިކަމަށް އެސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި މިލަދޫ ހިދާޔާ
ސްކޫލުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު
ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި ،މިކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި
ގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
ހަމަ އެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަމަށާއި ،އެޗް.އާރު އަދި ފައިނޭންސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠަކަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު ކަނޑައެޅުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ވަޒީފާއަށް
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 -1ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠެއް ކަމަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ

ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ސިވިލް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މިވަގުތު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ވެރިން

ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް މިނިސްޓްރީ

ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު ނެތުމާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ވެރިން

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ދީފައި ނުވިނަމަވެސް މި އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށްވުމާއެކު ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޯވަރސީ ކުރާނެތީ ކަމަށާއި،
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި
ކުރަންޖެހޭ

މައިގަނޑު

މަސައްކަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭންޝަލް
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނާ ބުނުމާއި،
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠުތަކާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަދި ހަމަނުޖައްސާ
ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
 -2ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނީ އެ ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި ،އެ އޮނިގަނޑު މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް
ޢަމަލުކުރުން މަޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުން މަޑުކޮށްލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އެންގި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެފަހުން މުސާރައިގެ އޮނގަނޑަށް  01ފެބުރުވަރީ  2019އިން ފެށިގެން
ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އަދި އެ  2ސިޓީގެ ކޮޕީ މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި "ޑިރެކްޓަރ
ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ފައިނޭންސް" ގެ މަޤާމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ
މަޤާމު އުވާލުމަށްފަހު އެ މަޤާމުގެ ބަދަލުގައި އުފައްދާފައިވާ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމަކަށް ވުމާއެކު ،ބަޖެޓުގައި
އެ މަޤާމުގެ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާތީ އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކޮމިޝަނުން މީހަކު
އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠަށް
ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ފުދޭކަމަށް ނުފެންނާތީ،
އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަން ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަލުން
އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާއި ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ،ނުވަތަ އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމު ހިއުމަން ރިސޯސް
ޔުނިޓުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު (ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް)
މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޝަރުޠާއެކު އިޢުލާންކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި
ދަންނަވައި ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
11

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާއިން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ (އައި.ޓީ.ޑީ.ބީ) ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވޯކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދަށުން އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ޕްރޮޖެކްޓުގެ  96%އަށްވާ ( 380ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަޕާނު ސަރުކާރުންދޭ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް
ގޮތަށް އަދި ބާކީ  4%އަށްވާ ( 16ސޯޅަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ކޯޕަރޭޝަންއާ ދެމެދު  30މެއި  2017ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް
ނިންމައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެ ( 16ސޯޅަ) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  2,792,000,000.00ޖަޕަނީސް ޔެން ކަމަށްވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިމްޕްލިމެންޓިންގ
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި ހޯދާ ބިންތަކުގައި ހުރި އިދާރާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށްވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ ބިން ސާފުކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ލޯކަލް ކޮމްޕޯނެންޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 15%ގާތްގަނޑަކަށް  57މިލިއަން ދިވެހި
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ އިސްވެރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރުފިޔާ)  2017ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ހިނގާ
ފޮނުވި

ސިޓީގައި

ސަރުކާރުން

ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ

16

(ސޯޅަ)

އގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދެއް ޕީއެސްއެމުން ހަމަޖައްސަ ި

ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކުންފުނިން ބޭނުންވަނީ ( 179ސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވައެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭންސްއިން ޕީއެސްއެމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންސްއަށް
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއީ ބޮޑު އަދަދެއްކަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް  2019ވަނަ އަހަރާއި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މި
އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދޫކޮށްފައިވަނީ ( 57ފަންސާސް ހަތެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޕީއެސްއެމުން އެދުމުން ،މި ޕްރޮޖެކްޓަށް
އެހެންކަމުން ބާކީ ( 41ސާޅިސް އެކެއް) މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ދައުލަތުން ހިނގާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  57މިލިއިން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް  18.37މިލިއަން ރުފިޔާ
ޖީބަށްލީ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އެކަން އެނގުނު ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ  2019ވަނައަހަރާއި  2020ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެކަމަށް
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޕްރޮޖެޓް މެނޭޖަރަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުރި ފަރާތް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ

ފައިސާކަމަށް މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

ޕީއެސްއެމަށް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،ދެން ހަވާލުވި ފަރާތް އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްއަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އަދި އަންގާފައިވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ
މިޕްރޮޖެޓަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިން ލީގަލް މެނޭޖަރ ވަނީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ކޮންޓެސްޓަންޓް  4,345,328.89ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި މީގެތެރެއިން 4,056,018.85
މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖައްސައި  3މަސްދުވަހަށް އެތަނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް މާބްލް ހޮޓަލަށް ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށްވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް
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ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފޮނުވާލާފައި ކަމަށާއި ،އަދި ( 41ސާޅިސް އެކެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ޖީބަށްލައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ  3,616,356.52ރުފިޔާ ކަމާއި  1,192,443.73ރުފިޔާގެ ބިލްތައް ފައިސާނުދެއްކި
ހުސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވުނީ ކުންފުނީގެ  4މުވައްޒަފަކާއި ފައިނޭންސްގެ ހުރިކަން ޕީއެސްއެމުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި ޕްރެޖެކްޓްގެ ދަށުން
ހެޑްގެ އެހީއާއެކުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތްތަކަށް ގޭގެ ކުއްޔާއި އަގުބޮޑު ފޯނާއި ސައިކަލްފަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕީއެސްއެމުން
ތަކެތި އެހީގެ ގޮތުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ވެރިން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުމުން އެ މިންވަރަށެވެ .އަދި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ
އެކައުންޓަށް ކަމަށްވާތީއާއި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސުން އިތުރުކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިތުރުކޮށްދިން ފައިސާއަކީ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންކުރި ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް

ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހޯދުމަށް ހީވާގޮތުން  25ޑިސެންބަރ  2019ގައި އެ މަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތި  07ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް އަދި ޙަވާލުނުކުރާ
އެކަމަށް ކުރިމަތިލި  07ފަރާތުގެ ތެރޭގައި  2018ވަނަ އަހަރު އެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން  28ފެބުރުވަރީ  2019ގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މި
ބެލެހެއްޓި އަދި  2019ވަނަ އެހެން ބަޔަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވެންދެން އެ މަސައްކަތް މަސައްކަތަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކީ  22,500/-ރުފިޔާކަމަށް
ކުރި ކުންފުނި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  29,450/-ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އެއަށްވުރެ
އަގުބޮޑުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަދި ކުރިން އެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަގުހެޔޮކޮށް  4ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 22,500/-
ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އެ ފިހާރައަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ވެރި ފަރާތުގެ ތަނެއްކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ މިހާރު އެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ
ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވެފައި އެފަރާތަކީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ،އަދި ފަހުން ދެންނެވުނު ފިހާރައަކީ ވިޔަފާރިކުރާ
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ދ.ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފިހާރައަކަށްވެފައި އެފަރާތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު ،އެފަރާތުގެ ބީލަމަކީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ބީލަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ދެން އެންމެ
އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި( ،އަގު
ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ).
އަދި މީގެ އިތުރުން ،ކުރިން ދެންނެވުނު ދެ ފަރާތުގެ ބިޑްގެ ޖަދުވަލު ( 3ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް)
ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި އެތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީ އެ  2ބިޑަކީވެސް
ފުރިހަމަވެފައިވާ  2ބިޑް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
ދ.ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި

ހޯދުމަށް ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  06ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެންމެމަތިން
އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެނޑުމަށްފަހު ލިޔުންތައް މާލެ ފޮނުވުމުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށް
އެކޮޅުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ހަފްތާ ފެށުނުތަނާ އެ ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއް އެ ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  01ޖަނަވަރީ 2012
މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާއަށް އިން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި ،އެ ތާރީޚުގެ
އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި

ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް މަސައްކަތް

ފަރާތަށްވުރެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރިން ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ހުޅުދެލީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
މީހެއްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި ،އޭނާ މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު
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ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތަށް އޭނާ ހޮވުމުން ،އޭނާއާ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ބިޑްކޮމިޓީން ނިންމުމުން،
މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތާ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް
އެންގުމާ ގުޅިގެން ،މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

މި

މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.

އަދި ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،އެކަމަށް
ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް
ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2006 ،ނޮވެމްބަރ ގައި އާއްމު
ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯދި ކޯހަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ،އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ( 169,482.00އެއްލައްކަ
މުވައްޒަފު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ތަޢުލީމީ ފަނޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދޭއް) ރުފިޔާއާއި ،ސްޓަޑީ ލޯންގެ ގޮތުގައި 75,000.00
ލޯނާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި  2006ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ނަގުދު (ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އޭރުގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ،އެދުވަސްވަރު މުޅި އެ އިދާރާއަށް
ފައިސާ ދީފައިވަނީ ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް

ޙާއްސަކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި

ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިނިސްޓްރީގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޒޯން ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި
މިނިސްޓްރީގެ އިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނުމަށް ،އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހުއްދަދީގެންކަމަށް މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،އެދުވަސްވަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން

އެފަރާތް

ފިޔަވައި

މިނިސްޓްރީގެ

އެހެން

ބައެއް

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ސްޓަޑީ ލޯންގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ 75,000.00
(ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ނުދައްކާ ބާކީއޮތް ( 57,320.00ފަންސާސްހަތްހާސް
ތިންސަތޭކަވިހި) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންބަރ  22-AC/123/2018/38ސިޓީއިން އެނގޭތީއާއި ،ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެފަރާތް ފިޔަވައި މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެހީގެ ގޮތުގައި
ސްޓަޑީޒް ލޯންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
މި މައްސަލައިގައި ބުނާ ކަން ހިނގާފައިވާތާ މިހާރު  12އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމުންނާއި،
ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން ،މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
15

ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ހޯދުމަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތިންފަހަރެއްގެ މަތީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެ ވަޒީފާއަށް މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  3ފަހަރުމަތިން އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެންވެސް އެ މަޤާމަށް އެދި ފޯމް
އެދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލީ  12އަހަރު ވަންދެން ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ލ.ކުނަހަންދޫ
ފަރާތެއްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަކީ އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް އެފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ( MS4ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  02އަހަރު ދުވަހު އުޅެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމުން  )5ގެ ރޭންކްގައި ކަމަށްވާއިރު ،އެ ރޭންކްގެ ޝަރުޠުތައް އެފަރާތުގެ ހަމަވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވި 02

ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ލީޑިންގ ޓީޗަރު ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް ލ.ހިތަދޫ

ފަހަރުވެސް އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ސްކޫލުން  03މޭ  2018ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  03ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް،
އެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ލިޔުމަށް ބަލާފައިނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ
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އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ ސެޝަން އިންޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަން އަންގައިދޭ ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެ ލިޔުމަށް ނުބަލާ ،އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން MS4
ލިޔުމެއް ސްކޫލުން ހޯދައިގެން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ( .ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  )5ގެ ރޭންކްގެ ޝަރުޠުތައް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ހަމަވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު " 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ

އިވެންޓްގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮޕްސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 636000.00

ތެރެއިން ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން އިވެންޓްގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ބޭނުންކުރާ

ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ޕްރޮޕްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ( 636,000.00ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް އިންތިފްއާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއާޒާއި ދެމެދު ނަންބަރު(AGR)10- :
M50/10/2015/64
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

މަސައްކަތު

އިންތިފުން

އެއްބަސްވުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހަދައިގެންކަމާއި،
ހޯމްއެފެއާޒަށް

މި

މަސައްކަތް

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިންތިފްއާ

ކޯޓޭޝަނަކަށް

ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތީއާއި
މި މަސައްކަތް އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކައް ބަލައިގެން ނޫންކަމާއި ،މި
މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަތްމަތީ ފައިސާއިންކަމާއި،
އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތް
ނަމަވެސް،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި  25އިން  27އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް
ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ
ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި
އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ  50%ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 02( 13-B1/10/2015/168 :ޖުލައި )2015
ސިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަކީ ޖުލައި  27ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި
ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން އިވެންޓުގެ މަސައްކަތަށް ވެފައި މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އިސްވެ
ދެންނެވި ހުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތީއާއި،
މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަށް އިންތިފުން މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން
އކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންތިފްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު
ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި ،މި މަސަ ް
އިންތިފް ރައޫފާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފަކާ އާއިލީ ،ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ގާތް
ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަމުން 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
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ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ

ހޯދާފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނު

ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ

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.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ތާރީޚެއް ޖަހައިގެން ކަމަށާއި ،ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޢާއިލީގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  15( (IUL)407/407/2016/47ނޮވެމްބަރު
ގުޅުންހުރި  3ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  )2016އިޢުލާނު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
އޮޅުވާލައިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނުތައް

ޢާންމުކުރާ

ވެބްސައިޓް

(ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓް)ގައި

ޝާއިޢުކުރުމުގެ

ކަންކަން

ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،ދަޢުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ފައިދާވާންއޮތްކަމެއްގައި
އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ޒުވާނުންގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް
މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  30މޭ  2018ސްޕޯޓްސްއިން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ގައި ކުރި ނަންބަރު (IUL)141-LM/141/2018/104 :އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް  05އޭޕްރިލް 2018ގައި ކުރި އެމިނިސްޓްރީގެ

ނަންބަރު:

(IUL)141-LM/141/2018/104

ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެމް.އާރު ޕްރިންޓުން ހުށަހެޅި އަގާ ބަލާއިރު  2ލައްކަ އިޢުލާނަކީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި  2ވަނަ އިޢުލާނުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ރުފިޔާ ބޮޑު ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާވާ ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީއާއި،
ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކޭޓަރިންގ ސަރވިސް ހޯދަނީ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ނުގަވައިދުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާގައި ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އެ ސެންޓަރުގެ ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ ރާޒުވާ ބޯޑާއި ކުޅިބައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭތީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އަދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ވޮރަންޓީއެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިމައްސަލައާގުޅިގެން
ބަޔާންދީފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ،އެކުންފުންޏާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ
ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭތީއާއި ވޮރަންޓީ ދީފައިނުވުމާއި އަދި އެތަކެއްޗަކީ ޓޯނަމަންޓް އެޕްރޫޕް ތަކެތި
ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ
ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އާއްމު ފަރާތަކަށް

ރަށުގެ ހޮޓާތަކަށްވެސް ނާންގައި ދެނީކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް

ހޯދުމަށް  3ފަރާތުން މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާތީއާއި ،ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތަށް ބިލު
ހުށަހަޅަން ފަށާފައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށްވާތީއާއި ،ކޯޓޭޝަންތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އޭގެ އިތުރުން ބިލު
ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަހަރުތަކުގައި ކޯޓޭޝަނެއް ނެތް ނަމަވެސް މާރިޗު މަހު ހުށަހަޅާފައިވާ
ކޯޓޭޝަންތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ކޭޓަރިންގެ
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު  2009ގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބެލެވުނުނަމަވެސް ،ކޯޓޭޝަންތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ހަނިމާދޫ
އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާތީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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