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ސ.ނ
1

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގެ ހޮޓާ ޢިމާރާތާއި ޝޮޕް ޢިމާރާތް ދައުލަތުގެ މުދަލެއް (ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ބާބު  10ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެ
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .މަތިންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  11ގެ  11.07ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ
އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)
ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ
"އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގައި ހަދާފައިވާ "ހޮޓާ ޢިމާރާތް" އާއި "ޝޮޕް ޢިމާރާތް" ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން
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 30އެޕްރީލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  WDC/2019/07އިޢުލާނާއި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު
 19މޭ  2019ގައި

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

)IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނާ މި 2

އިޢުލާނުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު 19 ،މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު

)IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް

ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން ނިންމީ ހުށަހަޅާފައިވާ
އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް އެފަހަރު ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ޖަވާބުދީފައިވުމާއެކު ،އެތަންތަނުގެ ކުލި ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން
ބޭނުންވާނަމަ ،ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔެއް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށް ކ.މާފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
އަދި ،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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ލ.ގަމު ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް
ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން  2019މޭމަހުގައި ކޮށްފައިވާ ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
މައްސަލަ.
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ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ ސްކޫލުން  09މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
 GS52/IUL/2019/20އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 4
(ހަތަރެއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއް ކަމަށް ވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ
އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ކޮޕީކޮށް ،ލ.ގަމު
ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލަށް އެންގީއެވެ.
އަދި ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
3

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމުގެ ޖެޓީ އެލައިންނުވެގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެޓީ އެލައިން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި
އެކިފަހަރު އެކި ފަރާތްތައް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެތައް ބައިވަރު ފައިސާތަކެއް ވީނަމަވެސް ޖެޓީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދަގަނޑު ހޮޅި ޕައިލްކޮށްގެން ކަމާއި ،ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ހަ ދަނގަޑު
އިސްރާފުވެފައިވާއިރު މިއަދާހަމައަށް އެ މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ހޮޅި ޖަހާފައިވާއިރު ސީޕްލޭން އެޅުމަށްބޭނުންކުރާ ޖެޓީ އެ ހޮޅިތަކާ ގުޅާލާފައިހުރިއިރު ،ޖެޓީ އެލައިން ނުވެގެން
އެއްވެސް އިރަކު އެލައިން ކޮށްފައިނުވާއިރު އެފަދަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިރަކު ދިމާވެފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤް
ޓީމުން ވާހަކަދެއްކި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނުން ބުނެފައިވާއިރު ،ސީޕްލޭން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެޓީ އެލައިން ނުވުމަކީ
ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތްކަމެއް ކަމަށްވާތީ 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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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މޯލްޑިވްގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތުން ރިޓައަރ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު އިތުރު މޯލްޑިވް ގޭސް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރާ ސްޓާފުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެއް
 1އަހަރު ދުވަހަށް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ނޯންނަ ކަމާއި ،އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔަރ ކުރުމަށްފަހު ،ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދަށުން ކުންފުންޏަށް މިހާރު ޚިދުމަތް ކުރަމުން  02ފަރާތަކުން ،ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  1އަހަރު ދުވަހު
ވަޒީފާގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ ،އެކަމަށް  13މާރިޗު  2019ގައި ލިޔުމުން އެދިފައިވީނަމަވެސް ،މި ދެފަރާތުގެ
ސުޕީރިއަރ ،އެ މުވައްޒިފުން މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކޮށް ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރު
އަށް އެ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ،އެޗް.އާރ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ މި ދެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
އިތުރުނުކުރަން ކަމާއި ،އެދެފަރާތް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރުނުކުރަން ނިންމި ނިންމުން
މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެދިފައިވާތީ ،އެޗް.އާރު ކޮމެޓީން އެ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވި ތިން
މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެދެފަރާތުންކުރެ އެއްފަރާތް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ
އެކުންފުންޏަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތީއާއި ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

5

ޏ.ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރ FIN-2019-

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ހޯދަމުން ނުދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ( 738,450/-ހަތް ލައްކަ ) 28( 04(Dޖަނަވަރީ  )2019މިރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙްކުރަން ލަފާދިން
ތިރީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚު ( 12ނޮވެމްބަރ ގޮތުގެ  02ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިބެންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ،ޖުމްލަ ( 738,750ހަތް ލައްކަ ތިރީސް ހާސް
 )2018ގެ ނިޔަލަށް ހޯދާފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ފުވައްމުލަކު
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،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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ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް
ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް  23މޭ  2019ގެ ތާރީޚުގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުIUL)GS-51-Dpt-( :
ޝައުޤުވެރިކަން

ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި 101/INDIV/2019/15 ،އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އޭގެ  3ދުވަސްފަހުން  26މޭ

ނަމަވެސް އެކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އަދި ޢާންމު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  14:33ގައި ކަމަށްވުމާއި ،އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވިއިރު ބީލަމުގައި
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށަން އޮތް ގަޑި ފާއިތުވެފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ
ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި 4
(ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ 10.38
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ
އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 5ފަހެއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ،އެއީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ކޮޕީކޮށް ،ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްއަށް
އެންގީއެވެ.
އަދި 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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ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ،ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް  09މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  GS-108/MIS/2019/10އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު
ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދުމަށާއި ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ ބީލަން
ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު  10ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ
ފޯމް" ފުރިހަމަކުރަން އެ ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ
ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ
އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދީފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (އެ ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނީ
ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތް ކަމާއި ،ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު
ހުށަހަޅަންޖެހެނީ

ކޮން

ރޭންޖަކަށްކަން

(ނުވަތަ

ކިތައް ކުދިންނަށްކަން)

މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ ،އަލުން އިޢުލާން ކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ށ.ފީވަކު ސްކޫލަށް
އެންގީއެވެ.
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އަދި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބީލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ޖަދުވަލު  10ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރަން ފީވަކު ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން
ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން
އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދީފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން
ރޭންޖަކަށްކަން (ފީވަކު ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނީ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގެން ނެތަތީއާއި،
އެ ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ކޮންމެ
ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (ނުވަތަ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން)
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފީވަކު ސްކޫލުން އެގޮތަށް
ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިނުވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް
ބީލަން ފޮތުގެ  28.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ބީލަން ފޮތް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަމަށްވާތީ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން
ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އެއް
އުސޫލަކުން އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ.
އަދި 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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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަން ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ
ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން ،އެއްފަރާތުން ހުށަހެޅި ގެ އަކީ ފާއިތުވި އަންދާސީހިސާބުތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަދި މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި އުޞޫލުގައި
އަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގެ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައިވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް އެ ގޭގައި

ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކަށް މާރކްސްދީގެން އިވެލުއޭޓު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަދި

ފުރިހަމަ ވީނަމަވެސް އެ ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވަނީ އޭނާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި އެ އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ދީފައިވާ މާރކްސްތައް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދުމުން ،މިހާރު އޮތް ނަތީޖާއަށް
ފަރާތުން ކަމަށާއި ،މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑުކޮށްފައިނުވަނީ ފާއިތުވި ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީ ،މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
އަހަރު އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ ގޭގައި ހުރެފައި ދިޔައިރު ގެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އެއްޗެހި މަދުވެފައިވާތީ އެ ޝަކުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް މައްސަލައެއްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައަޅައި،

ނިންމުމަށެވެ

މިމައްސަލަ

ނަމަވެސް ،އުސޫލާ ޚިލާފަށް މާކްސްދީފައިވާތީއާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާ ކަންތައްތަކަކަށް މާރސްކްދީފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް
ދިނުމުގައި އުސޫލާއެއްގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ
ކަމަކަށް މާރކްސް ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވީއެވެ.
އަދި މިމައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން މަނިޔަފުށީ އެމް.ޔޫ.ޓީ މަޝްރޫޢު 9,000,000.00

މަނިޔަފުށީ އެމް.ޔޫ.ޓީ މަޝްރޫޢު ކިޔާ މަޝްރޫޢެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސް އެންޑް

(ނުވަމިލިއަން) ރުފިޔާ ގެއްލުންވާގޮތަށް އެއަށްވުރެ ދަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ތިއްބައި އެގްރިކަލްޗަރުން
އެސް.ޖޭ.ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުހިންގާ

ކަމަށް

28

މޭ 2019

ގައި

އެ

މިނިސްޓްރީން

ފޮނުވި

ނަންބަރު:

 A2/123/2019/530ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ .މި މައްސަލައަކީ ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،މި މައްސަލައާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވާފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު ،މި މައްސަލަ
ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވާޓަރުޕަރީ ރެސްޓޯރެންޓު މި މައްސަލައަކީ ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .އެ މައްސަލަ ބެލިއިރު ،އެ އިމާރާތް
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލި ދައްކަމުންނުދާތީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވީނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް އެހާތަނަށް
އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެ ( 2018ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް) ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އޭނާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
ޢިމާރާތުގެ ބޭނުން އެ ފަރާތުން އަދިވެސް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެކަމަށް ކައުންސިލުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ،އެއްބަސްވުން
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށް  30މޭ  2019ގައި ޅ.ނައިފަރު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ .އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަހުން
 2018ޑިސެންބަރު މަހާއި  2019ޖަނަވަރީ ،ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާވެސް ކައުންސިލްގެ
އެކައުންޓަށް އޭނާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން އޮތްއިރު ،އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވެފައިވާކަމަށް ނިންމައި ކުލި
ބަލައިގަތުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެކޮޅު ހަދަމުންގެންދާކަން އެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިންވެސް އެންގި ފަދައިން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށާއި ،ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އެތަނުގެ ކުލި ބަލައިގަންނަމުން ގެންދިޔުމަށް
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2009/9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ
ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  2018ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން ދެމުން މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،
ޝަކުވާގައި އެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޙަވަލާ ދެއްވާފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
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ނުދާކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު "ވަކިފަރާތަކަށް ބުރައެއް ޖެއްސުމަށް ،ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް
ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދިނުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމުން ދޭ
އިނާމެއްގެ ގޮތުން" ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ
ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ނުދިނުމަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2009/9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި
ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތަކަށް

ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ފައިސާ

 14މޭ 2019

ގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ފައިސާ ދިނުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން
ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯއްދެވުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން
ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެ އިދާރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެރަށުގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް
ގާތްގަނޑަކަށް ( 37,000/-ތިރީސް ހަތްހާސް ރުފިޔާ) ޙަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ހުރި ފަރާތުނ ،އެކިފަހަރުމަތިން ( 135,345/-އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަޔާޅީސް) ރުފިޔާ
ނަމަވެސް މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ އޭނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
އޮތްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ޢަބްދުﷲ ޢަލީއާ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޙަވާލުކުރިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 37,000/-
(ތިރީސްހަތްހާސް) ރުފިޔާއަކީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ފައިސާއެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން
ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިމައްސަލައަކީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ނިންމީއެވެ.
13

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް  02ވެހިކަލް ގަތުމަށް  02މޭ  2019ގައި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 .1ގދ .ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މީގެކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ( IUL)415/415/2019/07އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،
މި ކޮމިޝަނުން ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު C3/415/2019/5-123
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން.
 .2ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ( IUL)415/415/2019/48 (02މެއި )2019
އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ
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މާއްދާގެ

(ބ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ

ޚިލާފަށްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 oބީލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަ ނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފުސީލުދެވޭނެ އެއްވެސް
ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވީ ،ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޑިޒައިނެއް ،ޓްރޭޑްމާކެއް ،ވައްތަރެއް ،އަސްލު
އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
އ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނީނަމަ ،އެ ާ
ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި މޮޑެލްތަކެއް ފާހަގަކޮށް ،ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން
މޮޑެލްއެއްގެ ވެހިކަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
 .3ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދާ

ފުށުއަރާގޮތްތަކެއްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 oތަކެތި ގަތުމުގެ ބީލަންތަކުގައި ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބުމުންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
 oކަސްޓަމްސްއާ ހަމައަށް މުދާ އައުމުން އެސްޓިމޭޓްގެ  25%ލިބިދެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބުނެފައިވުމުން ،ތަކެތި ނުލިބެނީސް ތަކެތީގެ އަގުގެ ބައެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން މިއީވެސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދިނުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގުގެ 15%
އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ
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ލިޔުމަކުން

ލިބިގެންކަމަށް ދައުލަތުގެ

ގަވާއިދުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

10.67

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ނ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
 .4ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން  250,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ބީލަންތަކުގައި ބިޑު
ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ނަގަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ
މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ސެކިއުރިޓީސްތައް ނެގުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން.
 .5ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ވެހިކަލްގެ ކޮންޑިޝަންއަކަށް "ރިކަންޑިޝަން /ނުވަތަ މުޅިން އާ" ހިމަނާފައިވުމުން،
މުޅިން އާ ވެހިކަލްއާއި ރިކަންޑިޝަން ވެހިކަލްގައި އަގުގެ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު ،ބިޑުތައް

އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި

މި

ދެބައި

ތަފާތުކުރާނެގޮތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބިޑު ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރިކަންޑިޝަން ވެހިކަލެއްކަމެއް ނުވަތަ މުޅިން
އާ ވެހިކަލެއްކަމެއް ބިޑުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތްކަން.
 .6ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިޔުންތައް
ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން  03ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ .ހުށަހެޅި ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން
ޞައްޙަކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒަޔޯބީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއި ފަޔަރޕްރޯ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައިވެސް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ ބްރޭންޑް ނޭމެއް އަދި މޮޑެލް
ނަންބަރުފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވާތީ މި  02ބިޑަކީވެސް ޓެކްނިކަލީ ފާސްވެފައިނުވާ
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ބިޑުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލީ
ފާސްވާ އެއްވެސް ބިޑެއް ނެތްކަން.
 .7ބިޑުތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅި ކުޑައަގު އެއީ ޕިކަޕް  1އަށް
ހުށަހެޅި އަގުކަމަށް ބަލައި އަދި ދެވަނައަށް ހުށަހެޅި އަގު އެއީ ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި ،ޕިކަޕް
 1އާއި ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް ވަކިންނެވެ .އެއް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަކަށް ހުށަހަޅާ  2ވެހިކަލްގެ
އިވެލުއޭޝަން

މިގޮތަށް

ކުރިއަށް

ގެންދެވޭނެކަމަކަށް

ޤަބޫލެއް

ނުކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ( 02( IUL)415/415/2019/48މެއި  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ( IUL)415/415/2019/48
 (02މެއި  )2019އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް ،މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
އެންގީއެވެ.
އަދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ލޭންޑް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފުވައްމުލަކު ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ މި މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މައްސަލަ ފޮނުވިއިރު
ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިނުވުމާއެކު އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް
މައްސަލަ.

ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލަ އެ އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށްވެސް
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

15

އދ.ދަނގެތީ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ދަނގެތީ ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދަނގެތީ ޕްރީސްކޫލް ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް
ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި 3
ފަރާތަށް ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ބޮޑު އަގުގައި ކުދިންނަށް ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެތަން ހިންގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި ،އެތަން ދޫކޮށްފައިވަނީ އެތަނަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނަގާގޮތަކަށް ނޫންކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި އެތަން
މައްސަލަ.

ދޫކޮށްފައިވަނީ އެތަން ހިފާ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެތަނުގައި ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމްދޭ ސްކޫލެއް
ޤާއިމްކޮށްގެން އެ ސްކޫލް އެފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމެއްގެ ފުރުޞަތު ދަނގެތީގެ ތުއްތު
ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ،އެތަން ހިންގުން މި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 19
ޑިސެންބަރު  2016ގައިކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަނުގައި އެފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ބިޑެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި،
ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާނެކަމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފީއަކީ ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާއާއި 1500/-
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(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތުން ފީގެ
ގޮތުގައި ނަގަނީ މަހަކު ( 1300/-އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ .އެއީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މިންގަނޑަށް ފެތޭ އަދަދެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،
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 މިކޮމިޝަނުން ނިންމީއެވެ.
އަދި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވީއެވެ.
16

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޕްރޮސީޖަރގައި
އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް

ނ ް
ޝ ު
ކ ިމ ަ
އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާތީއާއިަ ،އ ިދ ިމ ޮ
ނ

ބުނާ މައްސަލަ.

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

17

އއި
ވތީ ާ
ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލާގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނު ާ
ރ ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ނންބަ ު
ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭއިރު ،އެއަތޮޅު ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތިންމުގޯލި ޓީމަށް ބޯޅައާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ަ
ރެކެޓް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ބރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ
ނ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަ ް
ބުނާފަދަ ރިޝްވަތު ދިނުން ނުވަތަ ރިޝްވަތު ދޭންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ ަ 25
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު  2019ގައި މަޖިލިސް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެ
ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެހި ދެމުން ގެންދިޔުމާއި ،ދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވަމުންދާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
18

ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތަކުން ތިނަދޫ ޒުވާނުންނަށް މި މައްސަލާގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި ރިޝްވަތުގެ
ޚާއްޞަކޮށްގެން އެއްދުވަހުގެ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓެއް އިންތިޒާމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ
ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ އަންނަ އެޕްރީލްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އިންތިޚާބުގައިވެސް އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި މުބާރާތުގެ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ އޭނާއަށް
ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަން އުޅޭ މުބާރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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2019ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން މި މައްސަލާގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި ރިޝްވަތުގެ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް މުބާރާތެއް ބާއްވައި ،ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ
ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

20

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާއާ ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ މެމްބަރު މި މައްސަލާގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި ރިޝްވަތުގެ
ވާދަކުރުމަށް ކުރާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ
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މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ވޯޓް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
21

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ދިނުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ގޮތެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނުދީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  8ސްކޫލަކުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދީފައިވާކަމަށް ފީވަކު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ބަލާއިރު ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ،އެ މަސައްކަތް ބިޑް އުސޫލުން ޙަވާލުނުކުރާ ސްކޫލްތަކުން
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ

ށ.ފީވަކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތް
ނުލައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުން މީގެފަހުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު
މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
 /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ނަންބަރުR-380 (/2014 :ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދު) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް
ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،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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މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  3ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީއާއި،
އެޖެންޓެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން ޝަރުޠުހަމަވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ކުރިމަތިލާފައި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު
ކުންފުނީގެ

ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެންކަމަށްވާތީއާއި ،ދެވަނަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު

ވަނިކޮށް

އިޢުލާނު

ބާޠިލްކޮށް

ދެވަނަ ފަހަރަށް

އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ

މެނޭޖްމަންޓުން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ދޭންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަދު
ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި  3ވަނައަށް (އެންމެފަހުން) ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ދޭންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ
ކޮން ފަރާތަކުންކަން އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނީ ކިހިނެއްކަން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ލިޔުމުން އެނގެން
ނެތުމާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއި ،އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ސަބަބު އިޢުލާނުގައި
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 މިކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށެވެ.
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ރ.މާކުރަތު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ރ.މާކުރަތު ސްކޫލުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  1ފަރާތުން އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ
ކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން

ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދީފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
މައްސަލަ.

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް ،ބީލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
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ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ
(ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ
ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް
 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  19މޭ  2019ގައި ކަމާއި
ބީލަން ހުޅުވުން އޮތީ  23މޭ  2019ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީފައިނުވާކަން އެނގޭތީ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ
ފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރ.މާކުރަތު ސްކޫލަށް އެންގީއެވެ.
24

ހދ.ހަނިމާދޫ

ކައުންސިލުން

އެރަށުގައި

ކުނިއުކުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2ޑަމްޕްޓްރަކް އޮތީ އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައިކަން އެ

ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމަށް  2016ހަސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގަނެފައިވާ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަނެފައިވަނީ
ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވަނީ އެ އިދާރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދެފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކުން އިޢުލާނެއްކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރެވިގެން ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމަ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން ލިޔުންތަކުން
ކަމަށާއި ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމުން އެ ކުންފުނިން އިތުރު ޑަމްޕްޓަރަކެއް ފޮނުވާފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާ ފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ
ކަމަށާއި ،އެއީ ގަތް ޓްރަކްގައި  06މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިދާރާގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ދެ މުވައްޒަފުންނާ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާ
ދިމާވެއްޖެނަމަ އަނެކަތިން ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ގުޅުން އޮތްކަން ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލްއިންވެސް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ހައެއްކަމަސް ފަހުން މި ޓްރަކް އޭގެތެރެއިން އެކައްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއުޅޭ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ކަމަގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށުމުން މި ޓްރަކް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި މިހާރު ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ،ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ބޭނުންވެގެން  11ފެބުރުވަރީ  2019ގައި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާންމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން  10ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޝަރުޠުހަމަވާ 2
މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ޝަރުޠު ހަމަވާ  10ނުވަތަ  11ފަރާތުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައި

ފަރާތްކަމުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުރިމަތިލައިފައިނުވާތީ،

ވަނިކޮށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤާބިލު މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ  03އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެޗް.އާރ ކޮމެޓީން ނިންމި ކަމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް  11މާރިޗު
މާރިޗު  2019ގައި އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި  2019ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން  6ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި އިރު ،އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޝަރުޠު
ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަލުން އެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކޮށް އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަވާ  4ފަރާތްކަމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕްރީލްމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާތެރޭގައި
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުއްލި ގޮތަކަށް  24މާރިޗު  2019ވަނަ ކަމަށް ވީނަމަވެސް  25މާރިޗު  2019ގައި އިންޓަރވިއު އޮންނާނެކަން  24މާރިޗު  2019ގައި މި ދެންނެވި
ދުވަހު އެ މަޤާމުގެ އިންޓަވިއު ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 4ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާކަމާއި އަދި އެފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮތްނާތީއާއި ،މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވި ފަރާތަކުންކަމާއި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް އަންނަން އަންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި
އަދި ޝަރުޠު ހަމަވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިންޓަރވިއު ބޭއްވި ދުވާހާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކޮށްފައިވާކަން
އެނގެން ނެތުމާއި އަދި މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ނ.މާފަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރީސްކޫލްގެ  2ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި މަސައްކަތުމީހާގެ މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގައި ،ނ.މާފަރު ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 2500000ދެ
މުސާރަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ދިނުމަށް ލައްކަ ފައްސަތޭކަ) ދީފައި ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ރަސްމީކޮށް
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ސްކޫލާއި އޭނާއާ ގުޅިގެން ގުރުއާން ކްލާހެއް ހިންގުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށްފަހު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ ޚަރަދަކީ  29ޖަނަވަރީ  2019ގައި އެ ފަރާތުން ،ނ.މާފަރު
ސްކޫލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިތުރު ޚަރަދެއްކަމަށް
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ގަސްތުކުރާ ކަމަށާއި ،އެ ކްލާހުގެ  2ޓީޗަރުންގެ މުސާރަވެސް ދިނުމަށް އޭނާ ބެލެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެކަމަކީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ
ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
27

ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީވެ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކޮށް ނިންމީއެވެ.

ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދިން  250ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން
ދޫނުކޮށް

ހުރި

ހައުސިންގ

ޔުނިޓްތައް

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަކި

ތިރީގައި

ކޮށްފައިވާ

ފާހަގަ

ނުކުތާތައް

ހއ.ދިއްދޫ

ކައުންސިލް އިދާރާގައި

ވާނީ

ދަންނަވާފައެވެ.

ފަރާތްތަކަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް
 .1ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވި ( 250ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން
( 140އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެއްވުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު:
( IUL)251-EDSS/251/2015/28 (19އެޕްރީލް  )2015އިޢުލާން ކުރައްވައި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ދޫކުރެއްވުމަށް

ހަމަޖެއްސެވި

ހައުސިންގ

ޔުނިޓްތައް

ދޫކުރައްވައި

އެ ޕްރޮސެސް

ނިމިފައިވާކަން.

 .2ބާކީހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( 100އެއްސަތޭކަ) ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެއްވުމަށް 30
ޖުލައި  2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ނަންބަރު (IUL)138-
 DS2/138/2018/106އިޢުލާން ކުރައްވައި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި އެތައް ބަޔަކު
ހުށަހަޅާފައިވާކަން.
.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރި ނަންބަރު (IUL)138-

 DS2/138/2018/106އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެއްވިކަން އާންމުންނަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާއިރު2015 ،ވަނަ
އަހަރު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ބާކީހުރި ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތައް
ދޭގޮތަށް

ހަމަޖެއްސެވުމަކީ

ޤާނޫނީގޮތުން

ކުރެވޭނެ

ކަމެއްކަމަށް

ނުފެންނަކަން.

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބާކީހުރި ( 110އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް) ހައުސިންގ ޔުނިޓް
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ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  09ޖޫން  2019ގައި ކުރައްވާފައިވާ
ނަންބަރު ( IUL)251-EDSS/251/2019/43އިޢުލާނާއި ބާކީހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 100
(އެއްސަތޭކަ) ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
 30ޖުލައި 2018

ގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު ( IUL)138-DS2/138/2018/106އިޢުލާން

ބާޠިލުކުރައްވައި ،ބާކީހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރައްވާނެ އުސޫލަކާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލެއް އަލުން
ކަނޑައަޅުއްވައި އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،މިހާރު އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ،އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ދެންނެވީއެވެ.
28

ހއ.ކެލާ މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019މޭމަހު އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ
ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިތުރު އިޢުލާނެއް

ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކުރުމެއްނެތި އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދީފައިވާތީ ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް ،ބީލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ
(ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ
ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް
 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  19މޭ  2019ގައި ކަމާއި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބީލަން ހުޅުވުން އޮތީ  23މޭ  2019ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީފައިނުވާކަން އެނގޭތީ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ
ފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.ކެލާ މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމަށް އެންގީއެވެ.

29

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ރ.އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރ.ވަންދޫގެ ކުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  8ޑްރައިވަރުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މާލެއާއި
އުފުލާ ލޮރީތަކަށް  08ޑްރައިވަރުން ހޯދުމަށް  2019މޭ މަސް ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ ތިލަފުށްޓަށެވެ .އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރ.އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރ.ވަންދޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ހޯދަން
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  2ޑްރައިވަރުންނެވެ .އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ  3މީހުންނެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޝަކުވާގައި
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އަނެކަކު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައެއް
އިންޓަވިއުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވެއެވެ .އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ
ރ.ވަންދޫގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެރަށަށް ދިޔުމަށް އަދި ޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި
އިންޓަވިއުނުކުރާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވެއެވެ .މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ކޮން
ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައިގައި މިހާރު
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން
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 ނިންމީއެވެ.
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ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  21އޭޕްރީލް މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލިއިރު ،މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ
 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފަރާތަކީ ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްނަމަވެސް ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް
ބަލާއިރު ،އެއީ އޭނާ މިމަޤާމަށް ހޮވުމަށް މަނާކުރާ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ
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ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި އިންޓަރވިއު ޕެނަލަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައެޅި ޕެނަލެއްކަމާއި،
މައްސަލަ.

ތަޢުލީމީގޮތުން އެއްފަރާތަށް ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައި މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ޑިޕްލޮމާއެއް (ލެވެލް
 5ގެ ސެޓްފިކެޓެއް) ލިބިފައިވީނަމަވެސް މި ދެ ސެޓްފިކެޓަކީވެސް އެއްހަމައެއްގެ މާކްސް ( 35މާކްސް) ލިބޭ
ދެ ސެޓްފިކެޓްކަމާއި ،އެހެންކަމުން ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ދެފަރާތަށްވެސް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެއްވަރަކަށް ކަމާއި،
ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށްވެސް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ ދެފަރާތަށް އެއްވަރަކަށް ކަމާއި ،ތަފާތުވެފައިވަނީ
މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބިފައިވާ މާކްސްކަމާއި ،މިހެން މިކަން ދިމާވެފައިވަނީ މި ވަޒީފާއަކީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ވަޒީފާއަކަށް ވެފައި ،އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު އަދި މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ އެ މަރުކަޒުގައި 11
އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އަދި މިހާރުވެސް އެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވުމުން އެތަނުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ބައިން ދެންއިން ފަރާތަށްވުރެ  0.69މާރކްސްގެ ކުރިއެރުމެއް
ލިބިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި މާކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު ،މާކްސް
ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން 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 ނިންމީއެވެ.
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ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށީގެ ބިންތައް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ނޭނގި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށީގެ ބިންތައް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ނޭނގި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދެވޭގޮތަށް
ބަޔަކަށް ދެވޭގޮތަށް އޮންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮންނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުން ބިން
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަށާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ އެއިރެއްގައި
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާނެ
ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި ،އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން  2018ވަނަ އަހަރު ބިން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 2017 ،ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރ BR-04/2017
ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  40ޕްލޮޓްގެ ތެރެއިން  11ޕްލޮޓް ކަމަށް ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
ލިމިޓެޑްއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އަދި ،އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރ  BR-04/2017ޤަރާރުގައި
ބީލަމުގައި  1,385އަކަފޫޓާއި  20,067އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖުމްލަ  40ބިން  25އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމަށާއި،

ބިންތައް

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމުގައި

އަމަލުކުރާނެ ޓެންޑަރ

ޑޮކިއުމަންޓްސް

ފާސްކުރަން

ނިންމާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިފާ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އިޢުލާނުކޮށް
ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރެވި ،އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ނިންމައިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވާ
ބަޔަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
އސަލަ ނިންމީއެވެ.
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މަ ް
ނަމަވެސް ،ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި
ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ނެތުމުން ،އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ކުންފުނިން
އެކަމަށް ޚާއްޞަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވީއެވެ.
32

މިނިވަން  50އަށް މާލޭގެ ތޮށިގަނޑުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ދިދަތައް ނަގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
އެތަންތަނަށް ކެމިކަލް އެޅުމަށް  50000.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް

މާލޭގެ ތޮށިގަނޑު މަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދިދަތައް ނަގައި އެތަންތަނަށް ކެމިކަލްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް

އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ނުހޯދައި ޕެޓީކޭޝް އުސޫލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ،ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ
ބުނާ މައްސަލަ.
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ސ.ނ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި ،މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭ
ވަށައިގެންވާ ތޮށިގަނޑު މަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދިދަތައް ނަގައި އެ ތަންތަނަށް ކެމިކަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
( 50,000.00ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ
މސައްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދައްކާ
އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއިަ ،
ޚަލާސްކޮށްފައިވަނީ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ބަޖެޓުންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،އެފަރާތާ
ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު އަތްމަތީ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވަނީ މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި
ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އަތްމަތީ ފައިސާއިން އަގު ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވަނިކޮށްކަން އެނގެން އޮތްއިރު،
މާލޭ ތޮށިގަނޑު މަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ދިދަތައް ނަގައި ކެމިކަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ( 50,000ފަންސާސް
ހާސް) ރުފިޔާއަށް އިސްވެދެންވުނު އަމިއްލަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައިކަމަށް ބެލެވެން
އޮތްނަމަވެސް ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި
މަސައްކަތްކުރި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުންނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ ކޮން މުވައްޒަ ފެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުންވެސް ދެނެގަނެވިފައިނުވުމުންނާއި،
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރި ވަޒީރުންގެ
ކޮމިޓީންނާއި އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ބާރުތަކަކީ

އެ

ކޮބައިކަން

ކޮމިޓީ

ޢައްޔަންކުރި

ނުވަތަ

ސިޓީގައި

އެހެން

ސިފައެއްގައި

ވެސް

ކަނޑައަޅާފައިނުވުމުންނާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި އަހަރު
ތެރެއަށް ބަހާލައިގެން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރާވައި ،އެ ޙަރަކާތްތައް އެއްފަހަރާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް
ހުރުމުން އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމާނުލައި،
އެއަށް ވުރެ ފަސޭހަ ހަމައަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި
އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންގުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ލިޔުމުން ހާއްސަ ހުއްދަތަކެއް ދީފައިވުމުންނާއި ،އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުގެ ވަކި ލިމިޓެއްނެތި ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަށާއި މުދާ ހޯދުމަށް ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށް
'މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަގެ ނަމުގައި ހުއްދަތަކެއް ވެސް ދީފައިވުމުންނާއި،
ލިޔުމުން

ފެންނަން

ހުރި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައާއި

ހާއްސަ
އަދި

ހުއްދަތަކުގެ
ވަޒީރުންގެ

އިތުރުން
ކޮމިޓީގެ

ވަޒީރުންގެ
މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ
ހިމެނޭ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ވައިބަރ

ގުރޫޕުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން ނިންމާފައިވުމުންނާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުންނާއި ،މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަޒީރުންގެ
ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދަތަކާއި

ރަސްމީ

އަދި

ނުރަސްމީ

ސިފާގައި

ވެސް

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުންތަކަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން ،އެ ކަމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ
ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
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(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
33

 2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް
ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  25ފެބުރުވަރީ  2019ވަނަ އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންނަށް ދިނުމަށް  25ފެބުރުވަރީ  2019ގައި
ދުވަހު އޭނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ( 5000ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ

ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެއީ އެފަރާތުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ

ރިމާކްސްގައި " ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޓު ފޭދޫ ޔޫތް ފަންޑް" މިހެން ޖަހައި ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ

ޖޫން ހިސާބުގައި ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންނަށް ދޭން ވަޢުދުވި ފައިސާއެއް ކަމާއި ،އެ ފައިސާ ދިނުން ލަސްވެފައިވަނީ

ފަންޑްގެ އެކައުންޓަށް ( 5000ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހުމުން ކަމާއި ،އެ ފައިސާ ޖަމާކުރީ ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން
އަދި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމާއި 2003 ،އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކޮށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް
ތެދުވެވުނީއްސުރެ ފެށިގެންވެސް ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށާއި ،އަދި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެހެން
ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ކަންކަމަށް ،އެފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީ ވެދީފައިވާކަމާއި ،އެފަރާތަކީ އަބަދުވެސް ދާއިރާގެ
ޒުވާނުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެހީވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފަރާތެއް
ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންނަށް
ދިނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ( 5000ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އަކީ  2017ނުވަތަ 2018
ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ށ.ފޭދޫ ޒުވާން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ބޯޅަ
ގަތުމަށް އެދުމުން ،ހާލަތު ހުރިގޮތުން އޭރު އެހީވެދެން ނެތުމުން ފަހުން ދޭނެކަމަށް ވަޢުދިވި ފައިސާއެއް ކަމާއި،
ފަހުން އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދުމުން ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެފައިސާ ޖަމާކުރިކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 4/2018ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާއިން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  12ވަނަ
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ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
34

އދ.މަންދޫ ތުނޑިން  2.9ހެކްޓަރުގެ ބިން އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް  -1އދ.މަންދޫ ތުނޑިން  2.9ހެކްޓަރުގެ ބިން އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި 50
ނެތި  50އަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށާއި މިއީ މިނިސްޓްރީ

އަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ

ތުހުމަތު.

ޢަމަލެއްކަމަށާއި އެހާބޮޑު ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުން އެ ބިން ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ރަށުގެ
ގަބުރުސްތާނާއި

ޖެޓީ

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިން

އަޅައިދޭނެކަމަށް

މިނިސްޓްރީ

ފޮނުވާފައިވާ

ސިޓީގައި

އޮފް

ހައުސިންގ

ބުނެފައިވާކަމަށާއި،

އެންޑް
މި

މައްސަލައާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރުމުން ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު
ދެ ކަންތަކުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ މަހަކު ( 6000ހަހާސް ރުފިޔާ) ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި
ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރއާ
ސުވާލުކުރުމުން ،މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްއެއްގެތެރެއިން ކުރިއަށްދާ
ކަމެއްކަމަށާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ( 6000ހަހާސް ޑޮލަރ) ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،
މީގެ އިތުރުން އދ.މަންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސާއި ކައުންސިލް
މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތަކަށް ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބިމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އދ.މަންދޫ ތުނޑިން  2.9ހެކްޓަރުގެ ބިން
އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި  50އަހަރަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް
ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އދ.މަންދޫއިން އެ ކުންފުންޏަށް ބިމެއް
ދީފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ،މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން
ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާތީ ،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.
 -2އދ.މަންދޫ ރައްޔިތަކަށް އދ.މަންދޫއިން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ ީ
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އދ.މަންދޫއިން
އ
ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރު އެ ރަށުން ބިން ދޫކުރަމުން އަ ި
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހެދިގެންކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެ ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބިން
ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުން ހަމައަށް ދައްކާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުވެފައިވާތީއާއި،
އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއަކީ 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
އަންހެނުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްކަމާއި އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ކާފަ
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ދަރިއެއްކަން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް ،މި ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
35

މިނިވަން  50އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު
ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެޓީކޭޝް

ހަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  6ފަހަރެއްގެ މަތިން

އުޞޫލުން  805,992.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޖުމްލަ ( 805,992.00އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް) ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ޕެޓީކޭޝްއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ
ނިޔަތުގައިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،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.

36

މިނިވަން  50ގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  30ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 31ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު "ފްލައި ބޯޑު ޝޯއެއް" ބޭއްވުމަށް  30ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާއި  31ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު "ފްލައި ބޯޑު ޝޯއެއް"
އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ބޭއްވުމަށް

އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އަދި އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ޕެޓީކޭޝްއިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އަތްމަތީ ފައިސާއިން ދީފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު ) FIN-2017-70 (Dމާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މިފައިސާ
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިވެންޓް ނިމުނު ފަހުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން

31

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެނގެން އޮތުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
37

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  138ނަންބަރު ފިހާރައިގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ
މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސްޓީއޯ) ގެ  138ނަންބަރު ފިހާރައިގެ ރީޖަނަލް ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް
ގެނައުމަށްފަހު  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވަނީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖަރ ގރ 1.އަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ކުރި ނަންބަރު 30( 60-ADM/2018/21
މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅު އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ޖަނަވަރީ  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބިފައިނުވާތީ ،އަލުން އެ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅަށްވުރެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  04( 60-AMD/2018/52މާޗް )2018
ފެންވަރު

ރަނގަޅު

ދީފައިވާކަމަށާއި،

ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި
އަދި

އިންޓަވިއުކުރެވުނު

ވީނަމަވެސް އޭނާއަށް އެވަޒީފާ އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައިވާތީއާއި ،މި ދެ އިޢުލާނުގައިވެސް މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި

ފަރާތްތަކަށް

މާކްސް

ދީފައިވަނީ

މެނޭޖްމަންޓް ،ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ  /ޑިގްރީ ލެވެލްގެ ފެންވަރު ހުންނަންވާނެކަމަށް

ހަމައެކަނި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ރީޖަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ކަމަށްވާއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ތިން ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު،
އޭނާއަކީ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެއްކަމަށާއި ،އަދި ވަޒީފާއަށް މި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިޢުލާންގައި ބުނާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވަނީ އެއް ފަރާތުގައިކަން އެނގޭތީއާއި،
ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ،ފިއުލް ސަޕްލައިގެ އެމްޑީއާ ،މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ އެސްޓީއޯގެ ނަންބަރު  04( 60-AMD/2018/52މާޗް  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ
ބައްދަލުކޮށް ،މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅަށް އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓުގައި،
ވާހަކަދެކެވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަލުން އިޢުލާންކުރަން ފެންނަކަމަށާއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ޑިގްރީ ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭގޮތަށް ޝަރުޠު
ބަދަލުކުރުމަށް ރިކަމަންޑްކޮށްފައިވާއިރު ،އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެސްޓީއޯ އިން ކޮށްފައިވާ
އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  08( 60-ADM/2018/133މެއި  )2018އިޢުލާނުގައި ،މަޤާމުގެ ނަން ސޭލްސް
މެނޭޖަރ  /އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު ،ޑިގްރީ ފެންވަރު
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ހުރުމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު ،އެސްޓީއޯ ( 163ގއ.ވިލިނގިލި) ފިހާރައިގެ ރީޖަނަލް ސޭލްސް
ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށްޓަކައި 04 ،މާރިޗު  2018ގައި ،އެ
ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  60-AMD/2019/53އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކުގެ
ތެރޭގައި ،މެނޭޖްމަންޓް ،ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމަރ  /ޑިގްރީ ފެންވަރު
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު 08 ،މެއި  2018ގައި އެސްޓީއޯއިން
ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  60-ADM/2018/129އިޢުލާނުގައި ،މަޤާމުގެ ނަން ސޭލްސް މެނޭޖަރ
 /އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސް މެނޭޖަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ޑިގްރީ ފެންވަރު ހުރުންކަމަށްވާތީ ،އެސްޓީއޯ ( 138ގދ.ތިނަދޫ) ފިހާރައިގެ ރީޖަނަލް
ސޭލްސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރ  /އެސިސްޓެންޓް މަނޭޖަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރިކުރުމަކީ
ހަމައަނި އެސްޓީއޯ ( 138ގދ،ތިނަދޫ) ފިހާރައިގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނެގުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް
ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި،
ސޭލްސް މެނޭޖަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ އެއް ކަންތައްތަކެއްކަމަށް މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު ،އެސްޓީއޯގެ ނަންބަރު  04( 60-AMD/2018/52މާޗް
 ) 2018އިޢުލާނުގައިވާ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ،އެސްޓީއޯގެ ނަންބަރު 60-
 10( AMD/2018/133މޭ  )2018އިޢުލާނުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީއާއި،
އެސްޓީއޯ އިން ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅަނީ އެ ސޭލްސް
މެނޭޖަރެއް ބޭނުންވާ ޑިޕަރޓްމަންޓް  /އައުޓްލެޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލައި ،އެ ޑިޕަރޓްމަންޓް /
އައުޓްލެޓް ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކަންކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގދ.ތިނަދޫ ފިހާރައިގެ
ސޭލްސް
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ތެރެއިންކަމަށް ،އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  02( 60-LA/123/2019/9މެއި  )2019ސިޓީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
އެސްޓީއޯގައި ޢަމަލު ކުރާ އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ރިކުއެސްޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން
ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަތީއާއި އެސްޓީއޯގެ ނަންބަރު 60-
 04( AMD/2018/52މާޗް  )2018އިޢުލާން ނޫން އެހެން އިޢުލާންތަކުގައިވެސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠު
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
އެސްޓީއޯގެ ނަންބަރު  10( 60-AMD/2018/133މޭ  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާއިރު ،މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިންޓަރވިއުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބުނު ފަރާތަށްކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅާއި އިންޓަރވިއު
ޕެނަލްގައި ތިބި އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެންނެތަތީއާއި ،މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާ
އެފަރާތްތަކާ

އެއްވެސް

ގުޅުމެއް

އޮންނަކަން

އެނގެންނެތަތީއާއި،

މާކެޓިންގ

މެނޭޖަރގެ

ދަރިފުޅުގެ

ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
އެސްޓީއޯ ( 138ގދ.ތިނަދޫ) ފިހާރައިގެ ރީޖަނަލް ސޭލްސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް
މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގައި އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން ،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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މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
38

ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ރަސީދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން

( 246,958.00ދެލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއަށެއް) ރުފިޔާ،

ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު،

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުމާއި ،އެ ފައިސާ އެ އޭޕްރީލް އަދި މޭ މަހުގެ  17ދުވަހެއްގައި އެސްޓީއެލް އަށް ރަސީދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ތަނުގައި ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

( 246,958.00ދެލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއަށެއް) ރުފިޔާ ،އެސްޓީއެލްގެ އާމްދަނީ ޖަމާކުރާ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭތީ އަދި އެ ފައިސާ އެސްޓީއެލްގައި
ފެންނަންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި ،އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ޑެއިލީ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ
ދުވަހުން ދުވަހަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވައި ހިންގުމަކީ
މަސްޢުލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އެސްޓީއެލްގެ މެނޭޖަރ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އެ ފައިސާއަށް
ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް،
ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،އެ މައްސަލާގައި ތުޙުމަތު ކުރެވޭ އެސްޓީއެލްގެ މެނޭޖަރ އެޑްމިން އެންޑް
ފައިނޭންސްގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދަޢުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

39

ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން .1 ،ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އަލަށް ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
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ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓް ހޯދުމަށް ރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އޭނާގެ މަންމަގެ
ޚިލާފަށް ގޯތި ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ގޯތިތައް

ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗެއް ދިނީ ސުނާމީ އެރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ މައްސަލަ އަތޮޅުއޮފީހަށް ފޮނުވައި،

ކުރިން އޮތް ތަންނޫން އެހެންތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެމީހުން ބޭނުން ތަނަކުން ގޯތި ދިނުމަށް އަތޮޅުއޮފީހުން އަންގައިގެންކަމަށްވާތީ އެ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،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.
 .2ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތެއްގެ ދެ ދަރިންނަށް ކުރިން ދެ ތަނަކުން ދީފައިވާ ދެ ގޯއްޗެއް ،ޖެހިޖެހިގެން އޮންނ ަ
ގޮތަށް އެއް ބްލޮކަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ބަދަލުކޮށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ދެ ކުދިންގެ
ގޯތިތައް ބަދަލުކޮށްދީފައިވަނީ އަތޮޅު އޮފީހަށް ލިޔެގެން ،އަތޮޅު އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،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.
 .3ލ.އިސްދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން
ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތަށް 09
ޑިސެންބަރު 2007ގައި ދިން ގޯތި ،ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ
ކައުންސިލަރ ހުރިއިރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމެއް އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި
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ލ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އަދި މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު,
އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައި ނުވާތީއާއެކު މި މައްސަލައިގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ ،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.
 .4ލ.އިސްދޫ

ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ

ގޯތި

ލ.އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން

ތަނަކަށ ް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ގޯތި
ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވަނީ ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތުން ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،އެ މައްސަލަ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުން ލ.އަތޮޅުއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން،
އިސްދޫކަލައިދޫ

އޮފީހަށް

ފެންނަނަމަ

އެ

ގޯތިތައް

ބަދަލުކޮށްދިނުން

އެންމެރަނގަޅު

ކަމަށް

ބުނެފައިވުމުންކަމަށްވުމާއެކު ،ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުން އެގޯތި ބަދަލުކޮށްދިން ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
އަމަލެއްކަމަށް 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.
 .5ލ.އިސްދޫ

ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ

ގޯތި

ލ.އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން

ތަނަކަށ ް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިސްދޫގެ ދެއަވަށުން ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން އެންމެރަނގަޅުކަމަށް  24މެއި 2011
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ދުވަހު ބޭއްވި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ އާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ
ފަރާތުގެ ގޯތި ހިމެނޭތީއާއި ،އަދި ބިންބިމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް
ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެސެޖަކުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާތީ އާއި ،އެފަރާތުގެ ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވަނީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން  26އޮކްޓޫބަރު  2011ގައިކަމަށްވާތީ ،މި
މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،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.
 .6ލ.އިސްދޫ

ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ

ގޯތި

ލ.އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން

ތަނަކަށ ް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް  09ޑިސެންބަރު
2007ގައި ދީފައިވާ ގޯތި ،ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލަރ ހުރިއިރު
އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމެއް އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި ލ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ
ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެންނެތުމުންނާއި ،އަދި މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު އިސްވެދެންނެވުނު
ފަރާތުގެ

ގޯތީގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ހަދައިދީފައިނުވާތީއާއެކު،

މި

މައްސަލައިގައި

ކޮރަޕްޝަންގެ

އަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،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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 .7ލ.އިސްދޫ

ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ

ގޯތި

ލ.އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން

ތަނަކަށ ް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް  09ޑިސެންބަރު
2007ގައި ދިން ގޯތި ،ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލަރ ހުރިއިރު
އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމެއް އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި ލ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ
ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެންނެތުމުންނާއި ،އަދި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިނުވާތީއާއެކު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ފާޙަގަނުކުރެވޭތީ ،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.
 .8ލ.އިސްދޫ

ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ

ގޯތި

ލ.އިސްދޫ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން

ތަނަކަށ ް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިސްދޫގެ ދެއަވަށުން ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން އެންމެރަނގަޅުކަމަށް  24މެއި 2011
ދުވަހު ބޭއްވި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ އާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ
ފަރާތުގެ ގޯތި ހިމެނޭތީއާއި ،އަދި ބިންބިމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް
ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެސެޖަކުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާތީ ،މި
މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-

39

ސ.ނ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 .9ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދީ ،އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި

މައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ޝަކުވާގައި

ބުނާ

ފަރާތަށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ގޯއްޗަކީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯތި ސުނާމީގައި ހަލާކުވުމާގުޅިގެން އަލަށް އާބާދުވި
ސަރަޙައްދަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގޯތި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދިގެން ،އޭރުގެ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ގޯތި ސުނާމީގައި ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ބަދަލުގައި
އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދުން އޭނާއަށް އެހެން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާތީއާއި ،އަދި ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓްރީ މިހާރު އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ،ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގޯތި އޭނާގެ ކިބައިން
ވަކިވާނެކަމަށް ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ބައްޕައަށް އަންގާފައިވާތީ ،އޭނާގެ އަތުން
ވަކިކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް އޭނާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް (ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް) ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ
ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)އާއި އެ
ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް
ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވޭނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ،އެ ގޯއްޗަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައި ،ފޯމްތަކަށް
މާކްސްދީގެންކަމަށްވާއިރު،

ޝަކުވާގައި

ބުނާ

ފަރާތަށް

ލ.ކަލައިދޫއިން

ގޯތި

ދީފައިވަނީ،

އަދި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ،އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި
މައްސަލައިގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
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ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ
ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުން ،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.
 .10ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް
ދީފައިވާކަން ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފީހާއި ލ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،ޝަކުވާގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،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.
 .11ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނީ އޭރުއޮތް ރ.ކ.ކޮމިޓީންކަމަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރު އެމައްސަލަ ރ.ކ ކޮމިޓީއަށް
ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،ރ.ކ ކޮމިޓީން ނިންމީ އޭނާ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ފަހުން އޭނާ
ޖިފުޓި ޖަހައިގެން އުޅުނު ގޯތި ،ކުރިން އޭނާއަށް ދީފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް
ކަމަށާއި ،ރ.ކ ކޮމިޓީން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމީ އޭނާއަކީ މަޔަކުވެސް އަދި ބަފަޔަކުވެސް ނެތް އެކަނި އުޅޭ
ފިރިހެނަކަށް ވެފައި އަދި އޭނާ އޭރު އުޅުނީ ލޯފަން އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް ގޮވައިގެން ކަމަށްވުމާއިއެކު އަދި
އޭނާއަށް ލިބުނު ގޯއްޗަށް ވަނަނުދީ އާންމު ރައްޔިތަކު ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،ރ.ކ ކޮމިޓީން އެކަން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެގޮތަށް ނިންމުމުން ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރު އެކަން އަތޮޅުއޮފީހަށް ލިޔުމުން އެންގި ކަމަށާއި ،އަދި
އަތޮޅުއޮފީހުން ފޮނުވި ގޯތި ބަދަލުކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފައި
އޮތްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ މި މައްސަލާގައި ،ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާވަރަށް 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.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ،ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ
ހަމަޖައްސާފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓުގެ  2އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތަށް  6މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ

"ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުން" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލޭގެ ކޮށި ނަންބަރު  363ގައި ޕްރައިވެޓް

ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،އެ  2އެޕާޓްމަންޓް ކުޑަ އަގެއްގައި އެފަރާތުގެ

ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރަމުންގެންދާ  108ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ،ސަރުކާރުން

ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް  10ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިފައިވަނިކޮށް ،އޭގެތެރެއިން  02ހައުސިންގ
ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން މަތީ ފެންވަރުގެ  01އެޕާރޓްމަންޓު ތަރައްޤީކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
ދިރިއުޅުއްވުމަށް ޙާއްސަކުރެވޭ އެޕާރޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުއްވުމަށް އެކެށޭނެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާރޓްމަންޓަކަށް އިސްވެދެންނެވުނު
 02ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން  01އެޕާރޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ،އެ  02ހައުސިންގ
ޔުނިޓުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓީރިއަރގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ ( 2,295,753.29ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަ
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ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި) ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީއާއި،
އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެން  08ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ،ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިސްވެދެންނެވުނު އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ކުރިން ރެހެންދި
ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓު(ހައުސިންގ ޔުނިޓު)ތައް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް
ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލްގެ ދަށުން ،ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކުގައި ތިބި
ވެރިންނަށް ފްލެޓު ދީފައިވާ އުޞޫލުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ އުޞޫލަކީ ދަޢުލަތް ޙިމާޔަތްކޮށް
ކުރިއަރުވައި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިޔާސަތަކަށް ވާއިރު ،ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެން  08ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ،މަޤާމު ގެއްލި،
މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުން  08ދުވަސްތެރޭގައި ދުރުވާންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އިސްވެދެންނެވުނު އުޞޫލާ
ޙަވާލާދީ ދައުލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން  02ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ
އެޕާރޓްމަންޓެއް ،އިސްވެބުނެވުނު އުޞޫލާ ޙަވާލާދީ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދައުލަތް
ކުރިއެރުވުމާއި ނުވަތަ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުން ފަދަ މަންފާއެއް ދައުލަތަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ބެލެން
ނެތަތީއާއި،
ސަރުކާރަށް ލިބުނު ،އިސްވެދެންނެވުނު  10ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
ދިރިއުޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  02ހައުސިންގ ޔުނިޓު ފިޔަވައި އެހެން ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވިއްކާފައިވަނީ
ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށްވާތީއާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ އިސްވެދެންނެވުނު
ރެހެންދި ފްލެޓުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ( 02ދޭއް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށްވުމުން އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް  02ހައުސިންގެ ޔުނިޓު (ފްލެޓު) ލިބުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބިދޭތީއާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކު ދިރިއުޅެވޭނެ ފެންވަރަށް ،ދައުލަތުން ބޮޑެތި
ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާރޓްމެންޓެއް ،ތަނާ އެކަށީގެންނުވާވަރުގެ ކުޑަ އަގެއްގައި
ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން އެ ނިންމުމަކީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް
ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް އޮތް ނިންމުމެއް ކަމަށްވާތީއާއި،
އެހެންނަމަވެސް ،އިސްވެދެންނެވުނު ރެހެންދި ފްލެޓްގެ ދެ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ
އެޕާރޓްމަންޓު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،އަދި މިހާތަނަށް
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު އެޕާރޓްމަންޓު ބަދަލުކޮށްފައިނުވާތީ މި
މައްސަލަ ބެލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ،ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ
ދަޢުވާ ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމުން މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން  1991ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މިލީނާ ގޯއްޗަށް  1991ގައި ކުރީގެ
ރައްޔިތަކަށް ކަނޑައިދިން  2500އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑާދީފައިވާ  2500އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަށްވުރެ ދެގުނައަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ގދ.އަތޮޅު
އިދާރާއިން  5000އަކަފޫޓަށް ބޮޑުކޮށް އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

އޮފީހުން އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެ ގޯތީގެ މިން

މައްސަލަ.

އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ކީއްވެގެންކަން ސާފުނުވާތީއާއި ،ގޯތީގެ މިން އިތުރުކޮށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ
ކޮޕީތައް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ނަކަލުކުރާ ފޮތުގެ ކޮޕީތަކެއްކަމާއި،
އޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން މިލީނާ ގޯތީގެ މިން އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް
ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިސްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ
އެންގުމުގައިވާ ގޮތަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މިލީނާ ގޯތީގެ އިމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީއާއި،
އަދި މި މައްސަލައަކީ  08އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ
މައްސަލައަކަށް ނުވާތީއާއި ،މަދަނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތަތީ ،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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އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މަނިކު ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސް ޖަހައި ގޭޓް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މަނިކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ވާށާފާރުރާނާ

ހަރުކުރުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު ހަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން

ފެންސް ޖެހުމާއި ގޭޓް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޕްރައިވެޓް

ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާއިރު ،އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އިތުރަށް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ދީފައިވާ ( 40,334.00ސާޅީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ އެފަރާތުން ( 194,947.85އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ އައްޑިހަ ފަސްލާރި) ރުފިޔާ
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،މި އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި
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ހޯދާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި މި ފައިސާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ދީފައިވާ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީ ( 154,613.59އެއްލައް
ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަ ލާރި) ކަމަށްވާއިރު ،ބާކީވާ 40,334.26
(ސާޅީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ސައްބީސް ލާރި) އަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްވާތީއާއި ،މިފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ،އެ އިދާރާގެ
ނަންބަރު  09( 426-AA(3)/2018/173އޮކްޓޯބަރ  )2018ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުން ނިންމައިގެން އެ
މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން އެނގޭތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ބެލެވެންނެތަތީ ،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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ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2015
 2015ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް ވަނަ އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު ) 27( COM-2018-1(Dފެބްރުއަރީ )2016
އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު ކޯޑުތަކަށް ވައްދައިގެން ،އެ އިދާރާގެ
ކަމަށާއި ،މިގޮތުން  31ޑިސެމްބަރު  2015ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ބޭނުންތަކަށްކަން އެނގޭތީއާއި ،މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދިގެން އުޅޭ

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ( 14,278,514.00ސާދަމިލިއަން ދެލައްކަ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ހަތްދިހަ އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ސާދަ) ރުފިޔާ  31ޑިސެމްބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓައި ،އޭގެ ތެރެއިން 8,736,753.00
(އަށްމިލިއަން ހަތްލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދު
ކުރުމަށް ނަގައި ޚަރަދު ކޯޑްތަކަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތާއި،

ދަށުން ( 85,454.00އަށްޑިހަފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ

މަނިކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަކީ ވަކި ދެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން

ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެނގޭތީއާއި ،މި ދެމަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ( 85,453.80އަށްޑިހަފަސްހާސް
ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) ރުފިޔާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައިގެން އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހުކަން އެނގޭތީއާއި ،މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދިނުމުގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ،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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