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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ އަދި އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ މިހާތަނަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ނޭޝަނަލް
ނެޝަނަލް

ޓެންޑަރ

ބޯޑުން

އެވޯޑުކޮށްފައިވާ

ގިނަ

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ސެކްޝަން  3ގެ ( 2.2ހިސްޓޮރިކަލް ކޮންޓްރެކްޓް ނޮން

އެވޯޑުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޕަރފޮމަންސް) ގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމް ނުފުރާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާއިރު ،މިގޮތަށް
މައްސަލަ.

އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބިޑަކާ ގުޅިގެން ކޮން ކުންފުންޏަކަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މިކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތަތީއާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ސީއެޗްއެސްއީގެ  8ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބީލަމާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ
ަފ ާ
ރ ުތން ފުރަންޖެހޭ ފޯމެއް ނުފުރާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ބީލަން އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ
އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 13 ،އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ބޭއްވުނު ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ
ރް ޮ
ްނ ުފ ާ
ބޯޑުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  55ވަނަ ޖަލްސާގައި މި ބީލަން އެވޯޑްކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ފ ޯ ުމ ު
އތ ަކ ަމށް
ރ ަތށ ަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .އ ް ަފ ާ
ކށ ަފ ިއ ާވ ް ަފ ާ
ޔނ ޮ
ްބ ާ
ޝ ުކ ާވ ަގ ިއ ަ
ަ
ރ ުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ސެކްޝަން  3ގެ  2.2ގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ފޯމުގައި ޓިކްލާންޖެހޭ
ބައިތަކުގައި ޓިކްލައި ފޯމް ފުރާފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބިޑިންގް ޑޮކިޔުމެންޓްސްގެ "އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ކޮލިފިކޭޝަން
ކްރައިޓީރިއާ" ބައިގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފަރާތުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނިންމާފައިވޭތޯއާއި މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވާ ފެންވަރު އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން
ކަށަވަރުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ސެކްޝަން  3ގެ ( 2.2ހިސްޓޮރިކަލް
ކޮންޓްރެކްޓް ނޮން ޕަރފޮމަންސް) ގައި ބަޔާންކުރާބައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޔަޤީންކުރެވިފައިވާނެކަމަށް
ބެލެވޭތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ،ސީއެޗްއެސްއީގެ  8ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބީލަމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބޯޑު ޖަލްސާގައި  4ސްކޫލަކާއި  3މިސްކިތަކާއި
 1ލޭން ޑް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރިކަމަށާއި މީގެތެރޭގައި އެއްބަސްވުން ހެދިފަހުން މަސައްކަތް ދޫކޮށްލި
ފަރާތްތަކަކާއި ޖީއެސްޓީ ނުދައްކައިގެން "މީރާ" ގެ ވެބްސައިޓުގައި ނަން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ސީއެޗްއެސްއީގެ  8ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބީލަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމާފައިވާ ،ނޭޝަނަލް
ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  55ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތް ނިންމާފައިވަނީ  5މިސްކިތަކާއި 2
އައިސްޕްލާންޓަކާއި  4ފެންނިޒާމަކާއި  1ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސްހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކަކަށްކަމާއި
މީގެތެރެއިން ،އެއްވެސް ބީލަމެއް ،އެއްބަސްވުން ހެދިފަހުން މަސައްކަތް ދޫކޮށްލިކަމާއި ،ޖީއެސްޓީ ނުދައްކައިގެން "މީރާ"
ގެ

ވެބްސައިޓުގައި

ނަން

ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމަށްަ ،
ޝ ުކ ާވ ަގ ިއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

އެވޯޑްކުރުމަށް

ނިންމާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،
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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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ (އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތައް ނުހިމަނައި) ބަޔާންކޮށް ،މިހާރު ޢާއްމުކޮށްފައި އޮތް
މީހުންގެ ލިސްޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމު ކޮށްފައިވާއިރު ސުވާލުއުފެދޭ

ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދީފިނަމަ ބައެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް

ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު  12(ް IUL/358/358/2019/4ސެޕްޓެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީގެން (ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭ ހުރިހައި ބައިތަކަށް އަލުން ޕޮއިންޓްދީ އަދި
ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުން ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްގެން) ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުން ގޯތި ދިނުމަށާއި ނޫންނަމަ،
(މިއިވެލުއޭޝަނުގައި ހިމެނޭ) އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ ހިމަނަން ފެންނަ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިމެނުމަށްފަހު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފައާއެކު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުރިއަށް ގެންދިއުން ،މި ދެގޮތުންކުރެ އެ އިދާރާއިން އިޚުތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ކޮޕީކޮށް ،ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

3

ކޯޕަރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް  -އޭޝިއާ ޕެސިފިކްއިން މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޯޕްރޭޓް އެވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރާނެ
އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2019ޖޫން  10ން  14އަށް ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުގައި

ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކުރި ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން އެކަމަށް

އ އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ކަނޑަޅާފައިވާ އުސޫލުން މާކްސްދީގެންކަމާއި އެގޮތުން އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ،
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އެއަރކާރގޯ އެންޑް މެއިލް ސެކިއުރިޓީ" ކޯހުގަ ި
ބައިވެރިވުމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން  09މޭ  2019ގައި އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް
ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ޓްރެއިނިންގައި

ބައިވެރިވާނެ

ފަރާތެއް

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

3

ހޮވާފައިވަނީ

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

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރިއިރު ،އެއަރކާރގޯ އެންޑް މެއިލް ސެކިއުރިޓީ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާނެ
މުވައްޒަފަކު ހޮވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި ،އޮޕަރޭޝަން ހެޑްގެ މާރކްސްގެ ގޮތުގައި  10މާރކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅައިފައި އޮވެއެވެ .މި މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއު
ކުރާ ޕެނަލިސްޓުން މާރކްސްދޭ އުސޫލުން ވަކި ރޭންޖެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޕެނަލިސްޓަކަށް ފެންނަ މާރކްސްއެއް ދޭން
އޮންނަ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮޕަރޭޝަން ހެޑް އޭނާއަށް ފެންނަ މާރކްސްއެއް ދޭގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއްކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އޮޕަރޭޝަން ހެޑް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލަނީ ކޮން ކަންތައްތަކަށް ކަމެއް އެނގެން ނެތަތީ،
ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް މާރކްސްދޭއިރު ،މާރކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމަށް
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

4

ހއ.އިހަވަންދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

އެރަށު

މަފުރާހިނގުމުގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެރަށު

(މިސްކިތްމަގުގެ) އިރުމަތީފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށް ޕިކްނިކް ސަރަޙައްދެއްގެ މަފުރާހިނގުމުގެ (މިސްކިތްމަގު) އިރުމަތީފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށް ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު
ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސަރަހައްދުގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ ކަން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ
ބަޔަކަށް އެ ބިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް  25ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވި ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  111ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން އެ ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،
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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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
5

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑު އަގެއްގައި ،މަޤާމުގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމާ
ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

ސައުންޑް

ސިސްޓަމެއް ގަނެފައިވާކަމަށް

ބުނާ ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް  09މާރިޗު  2015ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި

މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ 3 ،ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން އަލުން
އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން  27ސެޕްޓެންބަރު  2016ގައި އަލުން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް
އެދި ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން
ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ ،އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން
ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،
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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ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މީގެ އެތައްދުވަހެއް
އިންފާރު ކައުންސިލްގެ ހުއްދައެއް ނެތި  20އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ތަކެއްކަމާއި މި ގޯތިތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދީފައިވަނިކޮށް ،ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ

ރާނަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ބޮޑުކޮށް ބަނދަރުގެ މަގަށްވާފަރާތަށް ބިން އިތުރުކޮށް ފާރު ރާނައިފައިވާކަން ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އަދި
އެފަދަ ( 5ފަހެއް) ގޯއްޗެއް ފާހަގަކުރެވިގެން އެގޯތިތަކުގެ ވެރިންނަށް ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި މިއީ
މިހާރު ހިނގައިގެން އުޅޭކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން
ނެތުމުން ،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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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނަމަވެސް ،ގދ .ގައްދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް
ބަނދަރުގެ މަގަށްވާފަރާތަށް ބިން އިތުރުކޮށް ފާރު ރާނައިފައިވާ ( 5ފަހެއް) ގޯއްޗެއް ފާހަގަކުރެވިގެން އެގޯތިތަކުގެ
ވެރިންނަށް ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ގދ.ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދަންނަވައި ،އެމިނިސްޓްރީން
އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޓޯރިޓީއަށް ކޮޕީކޮށް ،ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ކ.ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީއާއި މާލީ އެހީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރިކުރުމުން ،މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ދިނުމުގައި

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އުޞޫލުތަކާ

ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،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.
މި މައްސަލާގައި ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް  2019ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް އެހީއަކަށް
އެދުމުން ،އެ ޓީމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި  10,000/-ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި ،މި ފައިސާ ކުއްޔަސް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގެ ކުލީގެ
ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް  19ސެޕްޓެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ
 101ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައި ،އެފައިސާ އެ ޓީމުގެ މެނޭޖަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް،
މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުގައި އެފަދަ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އައިޓަމުން ކަމަށް ނުވުމާއި ،އެ ފައިސާ
ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިންކަން އެނގޭތީ ،އާމްދަނީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ޚަރަދުކުރުމަކީ
ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މީގެ އިތުރުން ،ހަރުގެވަޅުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދީފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުލި މާފުކުރުމާއި ކުއްޔަށް
ލުއިދެމުން ގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެކަން ކުރުމުގައި
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ލަފާ ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން،
ޅ ަތ ުކ ެގ ު
ރ ެގ ަވ ު
ަހ ު
ްކ ިލް 2020އެޕްރީލްމަހުން ފެށިގެން  5މަސްދުވަހަށް ކަނޑާލުމަށް  21މޭ  2020ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި
ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  127ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައި ،އެކަން ހަރުގެވަޅުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އެކަން އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި ބައެއް އެހެން ކުލިތަކާއި ފީތަކާއި ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށާއި ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެ
ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެއެވެ .މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.07ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
ކަމެކެވެ .އެ މާއްދާގައިވާގޮތުން ،އެފަދަ ލުޔެއް ނުވަތަ ސަބްސިޑީއެއް ދެވޭނީ މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ހުށަހަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިދެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ މިކަންތައްތައް
ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި
އޮންނަ މާލިއްޔަތު މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެސިސްޓެންޓް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯއިން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ
މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް  04ޖުލައި  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަކި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވަޒީފާގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ  136ނަންބަރު ފިހާރައަށް
ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް  04ޖުލައި  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ADM/2019/151-60އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތަކީ މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން  04އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުންކަމާއި ،އެ
އިޢުލާނުގެ ޝަރުތުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފުވައްމުލަކުގައި މަތީ ތަޢުލީމު (ވަކިން ހާއްސަކޮށް ،ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ،ޑިގްރީ) ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކުދިން
ގިނަ ޢަދަދަކަށް އުޅޭއިރު ،ގްރޭޑް  10ނިންމައި އޯލެވެލްއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭ ފަރާތަކަށް އެސްޓީއޯގައި
ކުރިން  04އަހަރު އުޅުނީތީ އެ މަޤާމު ދިނުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  05ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއް ނުހިމެނޭކަމާއި ،އެ  05ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަކީ ގްރޭޑް  10އެއް ނިންމާފައިވުންކަމާއި ،އެ މަޤާމަށް
ނަގާފައިވަނީ ޝަރުތު ހަމަވި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވި  02ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން
މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯގެ ނަންބަރު  ADM/2019/151-60އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަނީ އެ މަޤާމަށް ފިހާރަފަދަ ތަންތަން ހިންގައި މެނޭޖުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ އެޑްމިން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި
އަދި ،އެސް.ޓީ.އޯއިން އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމުތަކަށް ޝަރުތު ކަނޑައަޅަނީ އެ މަޤާމެއްގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ވަކިވަކި މަޤާމުތަކަށް ވަކި ޝަރުތުތަކެއް
ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  19( 60-LA/123/2020/10ޖުލައި
 )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން ،އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލެވޭނީ ދަށްވެގެން" ،ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އެސް.ޓީ.އޯގެ ވަޒީފާގެ
އިޢުލާނުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެއް މަޤާމަކަށް ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި އިޢުލާނުތަކުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ތަފާތުކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުން ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯއިން ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި
އިޢުލާނުތަކުގައި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައްވެސް ތަފާތުކަމާއި ،ބައެއް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިޢުލާނުގައި "ޑިގްރީ ފެންވަރު ހުރުން" އަދި ބައެއް އިޢުލާނުގައި" ،ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން" ޝަރުތުކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި
އެސް.ޓީ.އޯއިން ގެންގުޅޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ،ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް
މަޤާމުގެ ޝަރުތު ކަނޑައަޅައި ،އަދި އެ އިޢުލާނުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހިމަނާފައިނުވަނީ ވަކި ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް
ނަގައި އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދޭންކަމަށް އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ބުނެވެން
ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ކ.ހިންމަފުށީފައި

ހުންނަ

ނޭޝަނަލް

ޑްރަގް

އެޖެންސީގެ

އޮފީހަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް

ކުންފުންޏަކުން މީގެ ދެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އައި.ބީސީ) ގެ ފަރާތުން  2017ވަނަ އަހަރުން
ފައިސާއަށް  25ފަންކާ ގަތްކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ލިޔުމުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

އެ ފަންކާތައް އެތަނުގައި ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސެންޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އެ ސެންޓަރަށް އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރު އެ ސެންޓަރުގައި ސްޓާފްނައިޓް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެ ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
ވެގެން ފަންޑްރައިޒް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އައި.ބީސީ) އާ
މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މަޝްވަރާއިން ނިންމީ އައި.ބީސީގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ނޮޅައި ސާފުކުރުމަށާއި އެ
މަސައްކަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކުންފުނިން ( 20000/-ވިހިހާސް) ރުފިޔާގެ
ޑޮނޭޝަނެއް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސްޓާފްނައިޓުގެ ޑިނަރއަށް ސައުތު ކޭޓަރިންގަށް ފައިސާ
ދެއްކުމަށާއި ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ހޯލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓީވީއަކާއި ބްލޫޓޫތު ސްޕީކަރ ސެޓެއް އެސްޓަރސްއިން
ގަތުމަށް ކަމަށާއި ،އެސްޓަރސްއިން ގަތް ތަކެތި ވަނީ އެ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެ ސެންޓަރަށް
ހަދިޔާކޮށްފައި ކަމަ ށާއި ،އެތަކެތި ވަނީ އެ ސެންޓަރުގެ އިންވެންޓްރީގައި ހިމަނާފައި ކަމަށް ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެ ފައިސާއިން ކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސްޓާފްނައިޓުގެ ޑިނަރއަށް ( 11000/-އެގާރަހާސް) ސައުތު
ކޭޓަރިންގަށް ދައްކާފައިވެއެވެ .އެސްޓަރސްއިން ގަތް ތަކެއްޗަށް ( 9214/01ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ސާދަ ރުފިޔާ
އެއްލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން،

އެކަންކަމަށް

( 20000/-ވިހިހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ

އިތުރަށް

ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ސްޓާފްގެ
ޑިނަރއަށާއި އެސްޓަރސްއިން ގަތް ތަކެއްޗަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ( 20214/01ވިހިހާސް ދުއިސައްތަ ސާދަ ރުފިޔާ
އެއްލާރި) ގެ ތެރެއިން ( 20000/-ވިހިހާސް) ރުފިޔާއަކީ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތަށް އެހީ ދިން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ފައިސާއެވެ .އަދި އިތުރަށް ޚަރަދުވި ( 214/01ދުއިސައްތަ ސާދަ ރުފިޔާ އެއްލާރި) އަކީ
މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާއަށްވާތީއާއި ،ކ.ހިންމަފުށީފައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ
އޮފީހަށް އިންޓަރނޭ ޝަނަލް ބެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ އިން ދިން ފައިސާއަށް ފަންކާ ގަތް ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން
ނެތަތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން ގެންނަ މުދާ މޯލްޑިވްސް

އިދާރާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި

ހޮވުމުގައި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލާއި ވައިގެމަގުން ގެންނަ މުދާ

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއިން

ކްލިއަރކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކްލިއަރ ކޮށްދޭނެ އަގު ވަކިން ހުށަހެޅުމަށް ކަމާއި އަދި އެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީވެސް އެ ދެބައި ވަކިން ކަމާއި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ދެބަޔަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް ވަކިން އިވެލުއޭޓްކޮށް ދެފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތަށް ދެބައި ވަކިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ދެފަރާތަކަށް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި އަދި
ދެބައި ވަކިން އިވެލުއޭޓްކުރިޔަސް ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ ދެބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ އެވްރެޖް ހަދައިގެން ގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ބަޔަކަށް ކަމަށް ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އެގޮތަށް އެފަރާތުން ބުނާ ސަބަބަކީ
އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި "ފަރާތަށް" މިގޮތަށް އޮންނާތީ ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ .އެ ނަންބަރުގައިވަނީ" ،މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް
ނެތްކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ލިޔުން (ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯރޓް) ހުށަހެޅުމުން ކަމާއި މިރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ
ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ ".މިފަދައިން
ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެއްފަރާތަކަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިން
ބުނެވުނު އިބާރާތަކީ މި މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ މަސައްކަތް އެއްފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން ލާޒިމުކުރެވިދާނެ އިބާރާތެއް
ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،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.

11

ވ.ތިނަދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ ،މިމައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި (އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތައް ނުހިމަނައި) ބަޔާންކޮށް ،މިހާރު ޢާއްމުކޮށްފައި އޮތް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިންސާފުން ބޭރުން ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދީފިނަމަ ބައެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް
ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު  12(ް IUL/358/358/2019/4ސެޕްޓެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީގެން (ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭ ހުރިހައި ބައިތަކަށް އަލުން ޕޮއިންޓްދީ އަދި
ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުން ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްގެން) ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުން ގޯތި ދިނުމަށާއި ނޫންނަމަ،
(މިއިވެލުއޭޝަނުގައި ހިމެނޭ) އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ ހިމަނަން ފެންނަ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިމެނުމަށްފަހު،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފައާއެކު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުރިއަށް ގެންދިއުން ،މި ދެގޮތުންކުރެ އެ އިދާރާއިން އިޚުތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ކޮޕީކޮށް ،ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވުމަށެވެ.
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އައިލެންޑް

އޭވިއޭޝަނުގެ

އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައިި ،އ ާމ ާ
ރ ެތއ ެގް

ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

ދޮރުފަތްތައް ނައްޓައި ،އަލުން އެލްމިނިއަމް ދޮރުފަތްތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގައި  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައި
މަސައްކަތް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެތަނުގެ ދޮރުފަތްތައް ނައްޓައި އަލުން ދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރުމާ

އެ ކުންފުނިން އަންގާ ތާރީޚަކަށް އެ އިމާރާތަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ

ގުޅޭގޮތުން ވަކިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތަކީ އެ ފަންގިފިލާގެ ލޭއައުޓާ އެއްގޮތަށް

ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހު ންނަންޖެހޭ ދޮރާއި ބިއްލޫރި ޕާޓިޝަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ
އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެދި އީމެއިލް ފޮނުވައި ކަމާގުޅޭ ރިކްއަރމެންޓް އެނގޭނޭ އާރ.އެފް.ޕީ
ފޮނުވައިގެން ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވެއެވެ .އެ މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް  6ފަރާތަކުން ސައިޓަށް ހާޒިރުވެ އޭގެތެރެއިން  4ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ( 92,504.00ނުވަދިހަދެހާސް ފަސްސަތޭކަ
ހަތަރެއް) ރުފިޔާއެވެ .ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމަކަށް
ނުވާތީއާއި( 1,000,000/- ،އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ހަމަނުވާ މަސައްކަތްތައް ތިން ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން
ކުރެވިދާނެކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އިޢުލާންނުކޮށް  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށްވާތީ،
އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން ،މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމެއް ނެތްކަމުން މި މައްސަލަ
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު
13

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އއ.މަތިވެރީ ސްކޫލަށް އިސްލާމް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް  2019ޖަނަވަރީ  07ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އއ .މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވަނީ  2މީހުންނެވެ .އެ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުގެ ޑިޕްލޮމާ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސެޓްފިކެޓަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް ދީފައިވާ
މާކްސް އުނިކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ
ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ .ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓަށް ދީފައިވާ މާކްސް އުނިކޮށްފައިވާ
ސަބަބު އަންގާފައެއް ނުވިނަމަވެސް ،ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓުގެ މާކްސް އުނިކޮށްފައިވަނީ ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް
ދީފައިވާތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް
ދީފައިވާ މާކްސް އުނިކުރިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނިކަމުގައިވިޔަސް ،އެ މިނިސްޓްރީން މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓުގައި އެ ލިޔުމަށް މާކްސް ދީފައިވެއެވެ.
އަދި ،އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ
އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް ފަހުން މާކްސް ދީފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދުނުއިރު އެ ލިޔުމުގެ މުއްދަތު
ހަމަނުވާތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދުނުއިރު އެ ލިޔުމުގެ މުއްދަތު ހަމައެއް ނުވެއެވެ .މިކަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލައި އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީ ،މި
މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ލ.ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ލ.ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު
ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް  20ޖަނަވަރީ  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި އަގުޖަހާފައިވަނީ އަކުރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަވައި އަދި އެތަނުގައި
ސޮއިވެސް ނު ކޮށްކަމަށްވާތީ ބިޑު ކެނޑުމުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައި އެންމެން ގެއަށްވެސް ދިޔަފަހުން ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެ ،އ ް ަފ ާ
ރ ަތށް
އަގުޖަހާފައިވާތަން
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ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމަށް

ގުޅައިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ،ފަވައި

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

މައްސަލައިގެ

ލިޔުންތަކަށްބަލާއިރު

މި

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަސައްކަތްކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފޯމަކުން އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެކި އަގުތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް އަގު ހުށަހެޅި ފޯމަށް ބަލާއިރު ބައެއް އަގުތައް ކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ލިޔެ އެތަންތާނގައި
ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުނިކެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ދެ ބިމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް
ބަލާއިރު އެ ދެއަގު ކަނޑައި ފަވައި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ޝަކުވާގައި ބިޑު ހުށަހެޅި އެތައް ފަރާތަކުން
ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރަށް ޙަވާލާ ނުދިނުމާއި ބިޑުހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި އައި.ޑީކާޑު ނަންބަރު
ޖަހާފައިނުވާ އެތައް ބިޑެއްވެސް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންކަމަށްވާތީ އާއި ހުރިހާ ފޯމުތަކެއްގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ
ހޮވުމުގައި ފުވައްމުލަކު މޭޔަރާއި އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން  12ޖޫން  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  10ފަރާތަކުން
ބޭނުންކޮށްގެން

ވަކި ފަރާތަކަށް

ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުމަށް

މަސައްކަތް ވަޒީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ ފަރާތެއް ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށް  27ޖޫން  2019އިންޓަރވިއު
ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އެކުލަވާލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް
ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރި އިންޓަވިއުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީ.އެސް.ސީ) އިން ފާހަގަކޮށް ކުރިން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މެމްބަރެއް
ނުހިމެނޭގޮތަށް ޕެނަލް އެކުލަވާލައި އަލުން އިންޓަރވިއުކުރުމަށް  10ޖުލައި  2019ގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .ސީއެސްސީ އިން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ ،މި މަޤާމަށް އެންމެ މަތިން މާކްސްދީ ހޮވާފައިވާ
ފަރާތާ

އަޅައިބަލާއިރު،

ވަޒީފާއަށް

ނުހޮވޭ

ފަރާތްތަކަށް

އިންޓަރވިއުގައި

ލިބިފައިވާ

މާކްސް

މަދުކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ތަޢުލީމީގޮތުން އެއްފެންވަރެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންޓަރވިއުގައި ދީފައިވާ މާކްސް ބެލިއިރު
ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް އިންޓަރވިއުގައި ދެ ޕެނަލިސްޓުން މާމަތިން މާކްސް ދީފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސީއެސްސީ
އިން މިގޮތަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ޕެނަލިސްޓުން ނުހިމެނޭހެން އައު އިންޓަރިވިއު ޕެނަލްއެއް އެކުލަވާލައި 21
ޖުލައި  2019ގައި އަލުން އިންޓަރވިއުކޮށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެކުލަވާލަވާލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މި މަޤާމަށް
މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް ފުވައްމަލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނުފޫޒުން އެ ވަޒީފާގެ
އިންޓަރވިއު އަލުން ކުރަން ސިއެސްސީއިން އަންގާފައިވާކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖެހޭތޯ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށާއި އެޗް-އާރ.އެމްޑީ ކޮމެޓީއަށް މޭޔަރު ޕްރެޝަރ ކުރަމުންދާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވަނައަށް ކުރި އިންޓަރިވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް
ހޯދާފައިވަނީ ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއުގައިވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމާއި ކަމަށާއި ،ދެ ފަހަރުވެސް
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ އެ ފަރާތްކަމާއި ،މި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ފަރާތަށް
ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

16

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ބުދެއް އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތް
އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ  25ނޮވެންބަރު  2013ގައި ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2008ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް އަދި އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރެވޭނެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭގެފަހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޑެޕިއުޓީ
އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިހުއްޓާ ،އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ ް
ލ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުންނެވި ފަރާތް ކަމަށާއިެ ،އް ަފ ާ
ރތްއެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ 05
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ނުކު ަ
ރން ނިންމައި މޭ  2014ގައި ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި

މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމުން އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ 2013 ،ވަނަ އަހަރާއި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އެފަދަ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ފޮނުވިކަން އެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ބާވަތުގެ
މައްސަލައެއް  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއް ބާވަތުގެ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ
ގިނަ މައްސަލަ ރިކޯޑް ކުރެވިފައިހުރުމާއެކު ހަމައެ ކަނި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ އަމުރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ދެނެގަތުން ދަތިވާތީ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތުހުމަތުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ތާރީޚު އަންގައިދިނުން އެދޭ ކަމަށެވެ .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ބުދު އެތެރެކުރި މީހާގެ
ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  16ޖަނަވަރީ  2020ގައި
މެއިލްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،އެ މެއިލަށް އެފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް މިހާތަނަށްވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ވީމާ ،އޭރުގެ
ޑެޕިޔުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދަ މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާކަން
އެނގެން ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި މެއިލްއަށް އެފަރާތުން ޖަވާބުދީފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް
ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  7ގައުމަކަށް ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް (ސްޓެލްކޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ސްޓެލްކޯގެ ކޯޕަރޭޓް އެންޑް
މުޅިޖުމުލަ 1,780,000.00ރ .ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ކުރި ލީގަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ދަތުރުތަކަށް ބަލާއިރު ،މާރިޗުމަހާއި އެޕްރީލްމަހާ ދެމަހުންކުރެ ކޮންމެ މަހަކު މެމޯއިން އެދި ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ދުބާއީގައި  6ދުވަސް ،ޖުލައިމަހު ސިންގަޕޫރު  /މެލޭޝިޔާގައި  5ދުވަސް،

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރު(DIR)123- :

އޮގަސްޓްމަހު އިންޑޮނޭޝިޔާގައި  5ދުވަސް ،ސެޕްޓެންބަރުމަހު ބެއިޖިންގއާއި C1/6/2020/3

އަމުރަށް

ޙަވާލާދީ

ސްޓޭޓް

އިލެކްޓްރިކް

ކޮމްޕެނީ

ލިމިޓެޑުން

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު6-:

ގުއާންޒޯގައި އެއްފަހަރު  5ދުވަސް އަނެއްފަހަރު  6ދުވަސް ،ސްރީލަންކާގައި

 26( A/123/2020/03ފެބުރުވަރީ  )2020ސިޓީގައި ،މި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ދަތުރުތަކަކީ

 2ދުވަސް އަދި އިޓަލީގައި  6ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކަކަށްވާތީ އެ ދަތުރުތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ވަކިވަކިން ނިންމައިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

18

 19ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ހުރަވީ ސްކޫލުގައި އޮތް އިވެންޓަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ،
އޭސީ ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި މި ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 19( H/LOC/19/0040 :ނޮވެންބަރު  )2019ސިޓީއާ ގުޅިގެންކަމަށްވާތީއާއި ،އެ ސިޓީއަކީ
މި ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސިޓީއަކަށްވާއިރު ،އެ ސިޓީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޖަވާބު ދިންފަހުން
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވަނިކޮށް މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން އެކަމާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ
އެހެން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އޮތްނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމޭނީ
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއިން ކަމަށް ފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ލ.މާމެންދޫ ބްރަންޗަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ލ.މާމެންދޫ ބްރާންޗަށް ސްޕަވައިޒަރަކު ބޭނުންވެގެން 8
 02މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮގަސްޓް

 2018ގައި

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ނަންބަރު

/336/2018އައިޔޫއެލް/އޭ/އެފްއެންކޭ

އިޢުލާން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް މި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި މި އިޢުލާނާގުޅިގެން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިފައިވަނީ ،އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމާއި އެހެންކަމުން އޭނާއާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު
 14އޮގަސްޓު  2018ގައި އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި  9ޖޫން  2020ގައި އޭނާ
އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަންވެސް ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .ލ.މާމެންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި
ފަރާތް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރަކަށް  16ޖުލައި  2019ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭނާ އެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ،
ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ސަބަބު ބަޔާންނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާތާ ގިނަދުވަސް
ވެފައިވުމާއެކު ،މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަމަށް މާމެންދޫ ބްރާންޗުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ
އެޗް.އާރ ޕޮލިސީގެ ޗެޕްޓަރ  2ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައިވާފަދައިން ކުންފުނީގައި
ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޤާބިލު މީހަކު ހުރެ އެފަރާތަކުން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން
ފާޅުކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ މަތީންކަން ފޮނުއްވާފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
މިހެންކަމުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި  02މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައި
ވީނަމަވެސް ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު /336/2018އައިޔޫއެލް/އޭ/އެފްއެންކޭ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ސްޕަވައިޒަރެއްގެ
މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވަނީ ،މި ދެންނެވ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންކަމާއި ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރަކަށް
ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތް ،އެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ،ކުންފުނީގެ އެޗްއާރ ޕޮލިސީން ލިބިދީފައިވާ ހުއްދައެއްގެ
ތެރެއިންކަން އެނގެންއޮތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބައު ޖަމާލުއްދީން ގޯތިތެރޭގައި އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ

ވެހިކަލް ޕާކުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަ ކަމަށާއި ،އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ވެހިކަލް ޕާކުކުރަން އެއްވެސް

ގޯތިތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްފަދަ ތަކެތި ބާއްވަމުންދާކަމަށް ބުނާ

ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން އެދުމުންނާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މައްސަލަ.

އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބައު ޖަމާލުއްދީނުގެ ގޯތިތެރެއިންނާއި އެތަނުގައި ހުރި އިމާރާތުން އެއިރެއްގައި ޖާގަ
ހުރި މިންވަރުން އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ދެމުން ގެންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ،ބައު ޖަމާލުއްދީން ގޯތިތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށާހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި ،އެ އިމާރާތުގެ
ގޯތިތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރަމުން ގެންދޭތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން
ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށްއަންގައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

21

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި  6ކްލާސްރޫމު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި  06ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުމުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  31ޑިސެންބަރު  2019އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު،
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އެ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  10ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 8
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކުންނެވެ .މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ" ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން
މައްސަލަ.

ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ވަކި ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ގިންތިއެއްގައި ،ނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  8ފަރާތުގެ ތެރެއިން  1ފަރާތް އިވެލުއޭޝަންގައި
ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ބިޑާ ގުޅިގެން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާ  7ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންއިން
ފާސްވެފައިވަނީ  4ފަރާތެކެވެ .މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި  6ކްލާސްރޫމު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން
އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފަރާތަކީ ބިޑު އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި ،ބިޑު އިވެލުއޭޝަންއިން އެފަރާތް ފާސްވެފައިނުވަނީ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިޑު ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން " "Nationality form ELI 1.1ފުރާފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވާ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
 08ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބިޑު
އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން އެނގޭތީއާއި އެފަރާތަކީ މި
ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  8ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ދ.ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ މީހުން ތިބުމަށް  03މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދ.ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ހެދުމަށް ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް
ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) ގެ މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް އެކުންފުންޏަށް  3ކޮޓަރީގެ ތަނަކާއި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ރަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދަކުން  01ކޮޓަރީގެ  1ކޮޓަރީގެ

ތަނެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

 20މެއި

 2020ގައި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ގެ

ނަންބަރު

MTCC-

އެޕާޓްމަންޓަކާއި  02ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ  BDAD/378/2020/0002ސިޓީން ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދިފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭގެފަހުން  22މެއި
މައްސަލަ

 2020ގައި އެކަމަށް ހުޅުދެލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި
ހުށަހެޅީ ދެފަރާތަކުންނެވެ .އެ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ކޮޓަރީގެ ތަނަކާއި  1ކޮޓަރީގެ ތަނެކެވެ .އަދި  27ޖޫން
2020ގައި އެމް.ޓީ.ސީ .ސީއަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް
ފޮނުވާފައިވެއެވެ .މިކަމަކީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި،
އެތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ވެސް އެ އިދާރާއަކުން ނޫނެވެ .އަދި  2ކޮޓަރީގެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ  3ކޮޓަރީގެ
ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ ،މައްސަލާގައި
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
23

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަބަލާ މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 2020ވަނަ އަހަރުގެ

ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހަމައެކަނި ކުރަމުންދަނީ ކަނޑުހުޅުދޫ

ތެރޭގައި ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިންފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ "އެކްސްޕްރެސް" ލޯންޗުގައި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރ PV-1466/J-،PV-1466/J-GOM/2020/0004
ކަމަށާއި،

މި

ޒިންމާދާޒުވެރިޔާ

ދަތުރުތައް
ނަޖާއިޒު

ރޭވުމުގައި ކައުންސިލްގެ
މަންފާތަކެއް

ހޯދުމަށް

އ
ނައިބުރައީސްއާ ި

 PV-1466/J-GOM/2020/0052 ،GOM/2020/0027އަދި  PV-1466/J-GOM/2020/0065އާއެކު

ކޮރަޕްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި ،އެ ދަތުރުތައް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާކަން ވެސް

މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ދަތުރެއް ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯންޗުގައި ކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ ،މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނޯތު ހާބަރުގައި ހަދާފައިވާ ކެންޓީން ހިންގާނެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްޔަށް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ނުވަތަ  2020ވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުކޮށް ،އެ ދިނުމަށް  14މާރިޗު  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  6ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ބިޑް އެވޯޑްކުރާނެ
އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި ވަކި ބަޔަކަށް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ކުލީގެ އިތުރަށް "އެކްސްޕީރިއަންސް" އާއި "ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީ" އާއި،

ކެންޓީން ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

"އެމް.ޕީ.އެލް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޑިސްކައުންޓް" މި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ،އެންމެ ބޮޑު
ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް އިވެލުއޭޝަނުގައި ލިބިފައިވަނީ  2ވަނައެވެ 1 .ވަނަ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް 1
ވަނަ ލިބިފައިވަނީ "އެކްސްޕީރިއަންސް" އާއި "ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީ" ގެ ބައިން  2ވަނަ ލިބުނު ކުންފުންޏަށް ވުރެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ .ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު 1 ،ވަނަ ލިބިފައިވާ
ކުންފުންޏަށްވުރެ މަތިން އެހެން ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އެތަން މިހާރުވެސް ހިންގަމުން ގެންދަނީ
 1ވަނަ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިންކަމަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ .މި މައްސަލަ ކުރިން މި
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ދިޔައިރު ،މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާތީ  1ވަނަ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށް މަޑުކޮށްލާފައިވާކަމަށް އޭރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ބުނެ ،މައްސަލަ
އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދުނެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ލަސްވުމުން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިޢުލާންނުކޮށް އެތަން ކުއްޔަށް ދިނީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަށް ހީވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ވީމާ ،މި މައްސަލަ
އިތުރަށް ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ .އަދި މި މައްސަލައަކީ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލި ދެ މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

25

ރ.ހުޅުދުއްފާރުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރ.ހުޅުދުއްފާރުން ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ބައިގައި ދަރިންގެ ބަޔަށް

ހުށަހެޅި ފޯމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު 18

ޕޮއިންޓް ދޭނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދަރިންނަށް ކަމަށާއި ދަރިން ތިބެނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ

އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ ބަޔަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ

މީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ނުވާނަމަ ދަރިން ބަލަމުންގެންދަނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ

އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އުނިކޮށް ،ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ
ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދަރިން ތިބެނީ އެ ކުދިންގެ މަންމަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް މިހާރު ކައިވެނިކޮށްގެން
އުޅެނީ އެ ކުދިންގެ މަންމައާ ނޫންކަމާއި ،އެ ކުދިންނަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ޚަރަދުކުރާކަން އެނގޭނޭ
ލިޔުމެއް ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި ،އެ ކުދިންގެ މަންމަ އެ ލިޔުން ހުށަހެޅީ ގޯއްޗަށް
އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުންކަން މި ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތަކީ އިތުރު ލިޔުންތައް
ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ޖަވާބު ދީފައިވާކަން ވެސް އެނގެން އޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ  2ކުދިންނަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް
އުނިކޮށް ފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެ  2ކުދިންނަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓަކީ އުނިކުރަންޖެހޭ ޕޮއިންޓްކަމަށް
ފެންނާތީ ،މި މައްސަލާގައި ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މައްސަލައެއް
އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އޮފިސަރަކު ބޭނުންވެގެން  08ޑިސެންބަރު 2019ގައި ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު /2019/144އޭ 198-އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،
ނ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  3ފަރާތުގެ ތެރޭގައި މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްވެސް ހިމެނޭކަމާއި ނަމަވެސް ،އޭ ާ
ބޭނުންކޮށްގެން

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމާއި ،އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި  2ފަރާތުގެ ތެރޭގައި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި
ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއް ނެތުމާ ގުޅިގެން ،އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެގޮތުން

ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 16ޖަނަވަރީ  2020ގައި ނަންބަރު /2020/10އޭ 198-އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވި ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްކަމާއި ،އޭނާއާ ކުރެވުނު އިންޓަވިއުއާއި ދެވުނު ޕްރެކްޓިކަލް
ޓެސްޓާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޖުމުލަ މާރކްސްއަށް ބަލައި ،އޭނާއަކީ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ
ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލަށް ފެންނާތީ 01 ،ފެބުރުވަރީ  2020ގައި ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
27

މޯލްޑިވްސް

ޑިމޮކްރެޓިކް

ޕާޓީގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން ށ.މިލަންދޫ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ށ.މިލަންދޫ ނެރުމަތީގައި އޮތް ވެލިގަނޑު އެއްވެސް ބަޔަކު

ނެރުމަތީގައި އޮތް ވެލިގަނޑު ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް
ނުކުރާގޮތަށް

ފުޓުބޯޅަ

ދަނޑުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ހޯދައިދިނުމަށް ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތަށް

ނުނަގާކަމަށާއި ،އަދި އެ ވެލިގަނޑު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނެގިކަމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި

ފައިދާއެއް އެ ވެލިގަނޑު ނެގުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީފައި ނުވާނެކަމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު
 284/123/2020/6ސިޓީއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތިއާއި ،އެރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ
މަސައްކަތެއްކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު،
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭފަދަ ހެކިތަކެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ނަންބަރު
28

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން ގއ .ވިލިނގިލީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް
މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޮޑު އަގުގައި ( 1470911.47ރުފިޔާއަށް) ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް  120ދުވަހުން މަސައްކަތް
އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ،އެ މަސައްކަތް

ނިންމާގޮތަށް އެވޯޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް

ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އކަތް އެވޯޑުކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައި،
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މި މަސަ ް
މި މައްސަލަ މުސްތަޤިއްލު ރިވިރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،މި އެންގުން އަންގާފައިވަނީ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހުގައި ކަމުން ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ ބީލަންތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ނިންމާފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ވެވިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭގޮތަށް
އުފެދިފައިވާ

7

އެއްބަސްވުމެއްގައި،

އެ

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސް ފުރިހަމަވުމުން،
ޅ
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް ،ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަ ާ
ފަރާތަކަށް،

ސަރުކާރުގެ

ހިއްސާ

އެއްވެސް

އަގަކާއިނުލާ

ލާޒިމްވާގޮތަށް 'ޕުޓް-ރައިޓް އޮޕްޝަން' ހިމަނާފައިވާ މައްސަލަ.

ދޫކޮށްލަން

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ  07ރަށްކަމަށްވާ (ބ.ތިލަދޫ ،ށ.ހުރަސްފަރު،
ށ.ނާއިންފަރު ،ރ.ފަސްމެންދޫ ،ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ،ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު (ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމިންގިރި) ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ
ފިޔަވައި ށ.ހުރަސްފަރު ،ށ.ނާއިންފަރު ،ރ.ފފަސްމެންދޫ ،ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ،ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު (ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި
އަމިންގިރި) އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  05ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެއްކަމާއި ،އެ  07ރަށުގެ ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  08ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

(ޤާނޫނު ނަންބަރު

 10( 13/2016ޖުލައި  ))2016އައުމުގެ ފަހުން ކަމާއި،
ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް 04 ،އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރެވުނު
ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި "ޕުޓް-އޮޕްޝަން ރައިޓް" މާއްދާ ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  08ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެ  05ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބެނީ ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގައި ބައިވެރިވާ އަނެއް
ހިއްސާދާރަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ "ވިއްކާލުމުގެ" އިޚްތިޔާރުކަމާއި ،ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެގްރިމެންޓްގެ އަނެއް
ބައިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ދިނުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެން ނުވާކަމާއި ،ސަރުކާރު
ބައިވެރިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޮތްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ މާއްދާއިން ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް
ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައިނުވާތީއާއި،
އިސްވެދެންނެވުނު  07ރަށުގެ ތެރެއިން (ށ.ހުރަސްފަރު ،ށ.ނާއިންފަރު ،ރ.ފަސްމެންދޫ ،ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު،
ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު (ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމިންގިރި) ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ ފިޔަވައި ށ.ހުރަސްފަރު ،ށ.ނާއިންފަރު،
ރ.ފފަސްމެންދޫ ،ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ،ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު (ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމީންގިރި) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  05ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތުގެ ދަށުން އާންމު އިޢުލާނުކޮށްގެން ރަށްތަށް
ކުށްޔަށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކެއްގެ ދަށުން ހަދާ
ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއެކު ލީސްއެގްރީމެންޓް ހަދައިގެން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެއްކަމާއި ،އެރަށްތަކަށް
ލީސް އެކުއިޒިޝަންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  05ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތަކީ އެ ޙާލަތުގައި ސަރުކާރު
ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ
ކުލީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބަދަލު ލިބިލިބި ހުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއް
ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި،
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ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( 04އޮކްޓޫބަރު  ")2016ވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ
އެގްރީމެންޓާއި  15ވަނަ މާއްދާއާއި" ،ކ.އެނބޫދޫ ފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން
ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
( 07ފެބްރުއަރީ ")2016ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައާއި" ،ށ.ނާއިންފަރާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު
ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި އެކްސްކުއިޒިޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
( 13ޖޫން  ")2016ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައާއި" ،ށ.ހުރަސްފަރާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު
ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި އެކްސްކުއިޒިޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
( 13ޖޫން  ")2016ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައާއި" ،ރ.ފަސްމެންދޫއާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު
ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ވެއިޓިސް އެސް.އޭ ( 14ޖޫން  ")2016ގެ
 15ވަނަ މާއްދާގައާއި" ،ކ.ކޮއްދިއްޕަރު ފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން ދަ
ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދިއްދޫފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( 29މޭ
 ")2016ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައާއި" ،ކ.ކޮއްދިއްޕަރު ފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު
ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް އަމީންގިރި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
( 29މޭ  ")2016ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައާއި ކުއްޔަށްދޫކުރާ ރަށުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފޭސް
ފުރިހަމަ ވުމުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު  5%ހިއްސާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައި
ހިމެނޭ

އަމިއްލަ

ހިއްސާދާރަށް

އެއްވެސް

އަގަކާއިނުލާ

ބަދަލުކުރޭވޭނެ

ގޮތަށް

”right

“Put-Option

ހިމަނާފައިވާތީއާއި،

އިސްވެދެންނެވުނު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކުގައި” “Put-Option rightމާއްދާ ހިމަނާފައިވަނީ ބައެއް
އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ މާއްދާ ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެގެންކަން
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ބައެއް ރަށްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއެކު
ސޮއިކުރެވުނު ލީސް އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު ،ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ ޝެޑިއުލެއްގެ ގޮތުގައި ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ
އެގްރީމެންޓު ހިމަނާފައިވާތީއާއި ،ލީސް އެގްރީމެންޓުތަކުގެ ޕްރީއޭމްބަލް ނުވަތަ ބެކްރައުންޑް ބައިގެ ( )cއަދ ( )dގައި
ވެސް ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓަށް ރިފަރކޮށް ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި ”“Put-Option right
މާއްދާ ހިމަނާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީއާއި،

އިސްވެދެންނެވި އެގްރިމެންޓްތަކުގައ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ކަމަށްވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 2008ގައި ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހުގެ

މެމްބަރުންގެ

މައްސޫލިއްޔަތުތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެގޮތުން

132

(ބ)ގައި

"އެމީހެއްގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަޢުލަތުގެ އެންމެހާ މުދަލާއި،ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް
ބަޔާންވެފައި އޮންނާތީއާއި )136 ،ށ) ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއިން
މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް
ހާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު
އަސާސީގެ  140ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ
މުސަތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި ،ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާއިމްކުރާ ކޮންމެ
އިދާރާއަކާއި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކާ މަސްޢޫލުވާނެ ވަޒީރުންގެ މަޖީލީހުގެ މެމްބަރަކު ހުންނަންވާނެކަމަށާއި ،ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކުމެ އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ
ހިންގުމަށް ޒިންމާ އުފުލައި ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ
މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނުނު
ްޒނ ާމ ަ
ދﷲ ޖިހާދު ނަގަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ އެ
ްޢބ ުް
ނަމަވެސްެ ،އ ަކ ުމ ެގ ި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ބަރީޢަވާ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވެންނެތަތީ ،ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ
އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ދަށުން ،އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް،
ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް ،ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ،ނާޖާއިޒު
ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ ( 512ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ،ރަސްމީ
ހައިސިއް ޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެނގިހުރެ ،ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި 513 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ ( 512ހ) އަދި އެޤާނޫނުގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،މި
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ،ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު (ދަފްތަރު
ނަންބަރު  ،1015ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު )A042268 :ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި
މައްސަލަ ޕްރޮސިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ( 04އޮކްޓޫބަރު  )2016ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ
އެގްރީމެންޓުގައި އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަހްމަދު މުނައްވަރު ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަސާސީ 2008ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެގޮތުން 132
(ބ)ގައި "އެމީހެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަޢުލަތުގެ އެންމެހާ މުދަލާއި،ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންވެފައި އޮންނާތީއާއި )136 ،ށ) ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ
ހައިސިއްޔަތުން އެއިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ
ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ 140ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި
ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ މުސަތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި ،ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ޤާއިމްކުރާ

ކޮންމެ

އިދާރާއަކާއި

ކޮންމެ

މުއައްސަސާއަކާ

މަސްޢޫލުވާނެ

ވަޒީރުންގެ

މަޖީލީހުގެ

މެމްބަރަކު

ހުންނަންވާނެކަމަށާއި ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކުމެ އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ
ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމަށް ޒިންމާ އުފުލައި ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ،ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
އިސްވެދެންނެވުނު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ،ޢަހްމަދު
މުނައްވަރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހަނުހުރެފައި ވީނަމަވެސް ،މިކަމަކީ އެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ
އަދާނުކޮށް ބަރީޢަވާ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވެންނެތަތީ ،އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ،ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ
ޙިއްސާދާރަށް ،ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ،ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ
ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 512
(ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެނގިހުރެ،
ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި 513 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ތިމާއަށް
ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ
 2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 13
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ ( 512ހ) އަދި އެޤާނޫނުގެ
 513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ،ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު މުނައްވަރު (ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ،13099ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
 ) A062475މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އާއި ތިލަދޫ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު  26އޮކްޓޫބަރު 2016ގައި ވެފައިވާ ލީސްއެގްރީމެންޓާއި
ށ.ހުރަސްފަރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމް އާއި ހުރަސްފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު  06ސެޕްޓެންބަރު 2016ގައި ވެފައިވާ ލީސް
އެގްރީމެންޓާއި ށ.ނާއިންފަރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ނާއިންފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު  06ސެޕްޓެންބަރު 2016ގައި
ވެފައިވާ ލީސް އެގްރީމެންޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ޟިރާރު
ސޮއިކޮށްފައިވާތީ ،އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 12
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ،ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް ،ނުވަތަ އެފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ،ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ ( 512ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ
މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެނގިހުރެ ،ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި 513 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން
ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ ( 512ހ) އަދި އެޤާނޫނުގެ  513ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ،ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،ޙުސައިން
ޟިރާރު (ފިނިފެންމާގެ /ގދ.ހޯޑެއްދޫ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )A045377ގެ މައްޗަށް
ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،މޫސާ ޒަމީރު (ނިވައިގަސްދޮށުގެ/ތ.ބުރުނީ)އާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް ޒާއިދު އަޙްމަދު (ގ.އެރިއަދޫ/ކ.މާލެ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނެތުމުން ،އެ  02ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގިފައިނުވާތީ އެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު ،ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ތަޙުޤީޤުކުރަން 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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