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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޒަކާތު ސެކްޝަނުގެ ސީނިއަރ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު 14 ،ޖަނަވަރީ 2020ގައި އާއިލީ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައިހުރި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނެރެފައިވަނީ އެދުވަހަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކައުންޓަރުގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ މަސައްކަތްތައް ބުރަ ދުވަހެއްކަމުން ،މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައެވެ .އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަކުގައި އެންޓްރީ
ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތައްގަނޑުޖަހައި ،ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ އެދުވަހަކީ އޭނާ އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަހެއްކަން ހަނދާންނެތިކަން
ބުނާ މައްސަލަ.

އޭނާ ބުނެފައިވާތީއާއި ،އޭނާ ބަލައިގަނެފައިވާ ފޯމްތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެންޓްރީކޮށްފައިވާކަން
އެނގޭތީއާއި ،ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ
ފަރާތްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ
ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިތުރަށް ބިލްކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
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ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އެކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ސަރވިސްއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކެފޭއަކާ ކާނިވަލް ކެފޭ /ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާ ދެމެދު  09ޖުލައި  2019ގައި
ބުނާ މައްސަލަ.

ބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި
އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ 09 .ޖުލައި  2019ގައި މި އެއް ަ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  01އޮގަސްޓް  2019އިން ފެށިގެން  3އަހަރު ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި
މަސައްކަތާ ގުޅި ގެން ބިލްކުރަންވީގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން
ބިލްކުރަންވާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ޢަދަދަށް މަހުން މަހަށްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ،ކެއުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ކެއި މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނަމަ
ބިލްކުރަންވާނީ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށްކަމަށާއި ،ބިލްކުރާއިރު ހެނދުނު ސައި ،މެންދުރު ކެއުން ،ހަވީރު ސައި،
ރޭގަނޑު ކެއުން އަދި ދަންވަރު ކެއުން ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކާންދޭންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ފޮނުވިނަމަވެސް މި މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ބިލްކުރަމުންދަނީ ފޮނުވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިންކަމަށާއި 15 ،މީހުން ކެއިނަމަވެސް 30
މީހުންނަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،ފޮނުވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބިލްކުރިނަމަވެސް އެކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ
ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކާނިވަލް ކެފޭއިން  2019އޮގަސްޓް
އަދި ސެޕްޓެންބަރު މަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބި
މުވައްޒަފުން އަދި ބަންދު މީހުންގެ ކެއުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ޢަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ކެއިކަމަށް ބިލްކޮށްފައިވާކަން
އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކެއުމަށް އޯޑަރުދޭ ޢަދަދަށްވުރެ ކެއި މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާ ޙާލަތުގައި
ތަފްޞީލު އެނގޭހެން ބިލްކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވުމާއެކު ،ކެއުމަށް ދެވޭ އޯޑަރާއި ކެއި މީހުންގެ
ރެކޯޑްސް ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކާނިވަލް ކެފޭއިން  2019އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެންބަރު
މަހު ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އަދި ބަންދު
މީހުންގެ ކެއުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ޢަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ކެއިކަމަށް ބިލްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުންނާއި،
މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  01ސެޕްޓެންބަރު  2019އިން  30ސެޕްޓެންބަރު  2019އަށް ބިލްކޮށްފައިވަނީ
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މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކެއުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ޢަދަދަށްކަން " 01ސެޕްޓެމްބަރ  2019އިން 30
ސެޕްޓެމްބަރ  2019އަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އަދި ބަންދުމީހުން ކެއުމަށް
އޯޑަރ ކުރާ ޝީޓް" އިން އެނގޭތީއާއި ،އަދި ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އަދި
ބަންދު މީހުންނަށް ކެއުމަށް ދެވޭ އޯޑަރާ ކެއިމީހުންގެ ރެކޯޑްސް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ކެއުމަށް ދެވުނު
އޯޑަރ އަދި ކެއި މީހުންގެ މަސްދުވަހުގެ ރެކޯޑް ޝީޓްއިން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

3

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއެޓޯރިއަލް

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ

ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން މީހަކަށް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން މީހަކަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް
ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެކުރިން އެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ސަރަޙައްދުން ބިމެއް
ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގުން  161ފަރާތަކަށް ގޯތި
ދޫކޮށްފައިވާކަން ،އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ލިސްޓުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސ .ހިތަދޫ ފާމަސީއެއް ހިންގާ ފަރާތް އިންވެސްޓްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބިމަކީ 2002 ،ވަނަ އަހަރު ހިތަދޫ މާމެންދޫ ސަރަޙައްދުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  1140ނަންބަރު
ގޯތި  2011ވަނަ އަހަރު ،އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ،ވަކިކުރެވުނު ގޯތިތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް ނިންމެވުމާ
ގުޅިގެން  02.09.2018ގައި އިސްވެދެންނެވެނުނު ގޯތި ކުރިންވެސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތަށް އެ ގޯތި
ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު 02 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2018ގައި ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވާ ބިމެކެވެ .އަދި  13ޖަނަވަރީ
 2020މި ގޯއްޗަށް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވެއެވެ.
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އިސްވެދެންނެވުނު ގޯތީގެ އިތުރަށްވެސް ،މި ސަރަޙައްދުން  2002ވަނަ އަހަރު
ދޫކުރުމަށްފަހު ވަކިކޮށްފައިވާ  419ގޯއްޗެއް 2018 ،ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މިފަދައިން އަލުން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކީ  2002ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމާއި ،އެ
ދުވަސްވަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް  2011ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު ،އޭރު ވަކިކުރި
ގޯތިތައް އަލުން އަނބުރާ ދިނުމަށް  2018ވަނަ އަހަރު ނިންމުމާ ގުޅިގެން ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ
ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަދީފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ އިތުރަށްވެސް
އޭރު ވަކިކުރި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން  419ގޯއްޗަކަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ
ހައްދަދީފައިވާކަން އެނގޭތީ ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ
ގޯއްޗެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި ،އެ ގޯތީގެ އިތުރަށްވެސް ،އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގުން ގިނަ
ގޯތިތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

4

މޯލްޑިވްސް

ޕެންޝަން

ބޭނުންކޮށްގެން

ބޯޑުގެ

ޕެންޝަން

ޗެއަރމަން

އޮފީހުގެ

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން

އެ

އޮފީސް ނޮމިނޭޓްކުރާ ޑިރެކްޓަރެއް ނެގުމަށް ހިންގި ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ޕެންޝަން ބޯޑުގެ

ސީ.އީ.އޯއާއި

ތަމްސީލުކުރާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޑިރެކްޓަރަކު ހޮވުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް ޗެއަރމަން ބައިވެރިވެފައިވަނީ "ނޮމިނީ ޑިރެކްޓަރޝިޕް ޕޮލިސީ" އާ އެއްގޮތަށް ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް
ނުފޫޒުފޯރުވައި،

ނާޖާއިޒު

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަންފާއެއް

ހޯދުމަށް ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމާއި ،ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކަންކަން
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޯޑުގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލި ސީ.އީ.އޯ ރެކްރޫޓްމަންޓް ކޮމިޓީގައި ޕެންޝަން
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،ޕެންޝަން ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ގޮތުގައި ހުރެ ބޯޑުގެ
ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން މަނާކުރާ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް އޮތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ފަރާތުން ނޮމިނޭޓްކުރާ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޕެންޝަން ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާ
އސަލަ
ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި މަ ް
މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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5

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ ).ގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޕްރީފޯމް ފެކްޓަރީ
ޕްރީފޯމް ފެކްޓަރީ އެކްސްޓެންޝަން ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ  4ލައްކަ ( )Preform Factoryއެކްސްޓެންޝަން ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ  4ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބަޖެޓުކޮށްގެން ކުރަން
ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްގެން ކުރަން ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފެންވަރުވެސް ދަށްކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،މިކަމާ ގުޅިގެން
މިހާތަނަށް  1މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ،މި މަސައްކަތްތައް
ފެންވަރުވެސް ދަށްކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ އެ އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓް ކުރި އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށްކަން އެނގޭތީއާއި ،މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަރޓީ މެއިންޓެނަންސް މެނޭޖަރާ މެދު އިންޖިނިއަރިންގ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް އަދި ޓޭކްއޯވަރ ސެޓްފިކެޓްގައިވެސް ،މި މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވަނީ ދީފައިވާ
ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި މޮޑިފިކޭޝަން އޮފް އެގްޒިސްޓިންގ ޕްރީފޯމް ބިލްޑިންގ
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ބައެއް ޑިފެކްޓްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކަންތައްތައް
މިހާރު ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  01ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ސީނިއަރ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ
އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ހިއުމަން އެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު HRCE/123/2020/23-7 :ސިޓީގައި ،އެ އޮފީހުން ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް
ރިސޯސް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް  04ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު  4ފަރާތަށްވެސް މަޤާމުގެ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ދެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެވަރަށް އިންޓަވިއުގައި ޕަރފޯމްކުރެވިފައިނުވާތީ އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަމަނުޖައްސައި

އަލުން

އިޢުލާނު

އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުހޮވާގޮތަށް އެ މަޤާމަށް އިންޓަވިއުކުރި ޕެނަލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން ،އެ މަޤާމަށް އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް ދެވަނަ
އިންޓަވިއުން ލިބިފައިވާ މާކްސް އަށްވުރެއް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި އެ މަޤާމަށް އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުމުލަ  63.08%މާކްސް ލިބިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ މާކްސްގެ ތެރެއިން  30%މާކްސްއަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބިފައިވާ މާކްސްކަމަށާއި،
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެފަރާތަށް  63.08%މާކްސް ލިބުނު ނަމަވެސް ،އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ޤާބިލްކަން އިންޓަވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ ބިއުރޯގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ އެންމެހާ
މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތް ކަމަށާއި ،މަޤާމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައްބޮޑު
މަޤާމަކަށްވާތީ އެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން ހުރި މީހެއްކަން އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން
ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އިންޓަވިއުކުރެވުނު  4ފަރާތުގެ އެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ މަޤާމަށް
އެ  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުނެގުމަށް ނިންމީ ކަމަށާއި މިހާރު އެ މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވާފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ
އެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު HRCE/123/2020/23-7 :ސިޓީގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ މި ނިންމުމަކީ އެ އޮފީހުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެއްކަމުން ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް
ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއަކާއި އެއާގުޅޭ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޑިޖިޓަލް
ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

ކެމެރާއާގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ނަތީޖާއަށް

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ބަދަލު އަންނަފަދަ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެ މަތިން
ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި ތަޖުރިބާއަށް  15%ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިބަޔަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ކެމެރާ ސަޕްލައިކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .މިގޮތުން
 1/ރުފިޔާއިން  50000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް  2ޕޮއިންޓް 50000/- ،ރުފިޔާއިން - 100000/ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް  5ޕޮއިންޓް  100000/-ރުފިޔާއިން މަތީގެ ކޮންމެ
މަސައްކަތަކަށް  8ޕޮއިންޓް އަދި ފައިސާގެ ޢަދަދު އެނގެން ނެތް ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް  2ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  15%ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް  15%ލިބޭގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބުނު ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ  53ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު ތަޖުރިބާއަށް ދީފައިވަނީ  15%އެވެ .މި ކޮމިޝަނަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ހިސާބުކުރުމުން ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެ ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ ލިބެނީ  47ޕޮއިންޓެވެ .އަދި
އެ ކުންފުންޏަށްވުރެ މަތިން އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތީ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ  15%އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެއެވެ .އެ ނިސްބަތުން އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުންވެސް ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އންޓް ދީފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް
އެފެއާޒްއިންވެސް އެންމެ މަތިން ޕޮ ި
ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގޭގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު  "2019ގެ  3.5.2ގައި ވާގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ އަގުބޮޑުކަމަށް ބުނެ އަލުން ސައްތައިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ނުވަތަ މެޖޯރިޓީ  /މައިނޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން
އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު އޭގެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިޢުލާނު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  03ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށް ލާޒިމް ނުވާތީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުރުމަކާނުލައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ހިއްސާ އޮންނަ އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމުން ،މި
އެންޑް ކޮންޓެރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކަށް އެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ޖާގަނެތަތީ އަދި އެފަދަ ތުހުމަތެއް ސާބިތުކުރުމަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގެ

އެއަރކޯނުތަކުގެ

އައުޓްޑޯ

އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރިކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޔުނިޓްތައް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކްރިމިނަލް

ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ކޯޓުގައި ހުރި  4އޭސީގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށްވާއިރު ،އެ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަވާނެތީއާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.24ވަނަ
އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން އެ މަސައްކަތަކީ އިޢުލާންނުކޮށް  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރެވިދާނެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު މަސައްކަތެއް

ކަމަށްވާތީއާއި،

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީވެސް

އީ-މެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ކޯޓޭޝަން

ހުށަހެޅުމަށް

ހުށަހެޅުމަކީ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކުއުފެދޭނެ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ ކަމަށްވާތީއާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޯޓޭޝަންތައް އެއްވަގުތެއްގައި ބަލައިގަތުން
ދައުލަތުގެ

މައްސަލަ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައި

ލާޒިމުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،

އީ-މެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

އަގު

ހުށަހަޅަން

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ފެކަލްޓީ

އޮފް

ހެލްތް މި މައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮންޓްރެކްޓް

ސައިންސަސްއަށް ލެކްޗަރަރއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލެކްޗަރަރއެއް ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު /2019/107އެޗްއާރ-އެމްއެންޔޫ ( 29މޭ  )2019އިޢުލާނުގައި
މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ވަޒީފާ ލެކްޗަރަރއެއް ބޭނުންވަނީ އެންވަޔަރމަންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ  /އޮކިއުޕޭޝަނަލް އެންޑް ސޭފްޓީގެ ދާއިރާއިން
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި މި މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސެޓްފިކެޓެއް
އޮތުން ކަމަށްވާއިރު ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  3މީހުންގެ ތެރޭގައި މި ދާއިރާއިން ލެވެލް  7ގެ ސެޓްފިކެޓެއް
(ބެޗްލާރސް އޮފް އެންވާރމެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ) ޙާޞިލުކޮށްފައިހުރި ފަރާތަކީ މި ވަޒީފާ އަށް ހޮވުނު
ފަރާތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ
ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ މާސްޓަރސް އިން ޕަބްލިކްހެލްތް ސެޓްފިކެޓާއި ބެޗްލަރ
އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ސެޓްފިކެޓާއި ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ސެޓްފިކެޓް ކަމާއި ،އަނެއް
ފަރާތުން ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ބެޗްލަރ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ސެޓްފިކެޓާއި ޑިޕްލޮމާ އިން
ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ސެޓްފިކެޓްކަންވެސް ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައިފައިވާނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތައް ކަމަށާއި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ،އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ފަރާތުގެ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް
އެމް.އެން.ޔޫ
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ގެ

ނަންބަރު

/123/2020/7އެޗްއާރ153-

(13

ސެޕްޓެންބަރު

)2020

ސިޓީންވެސް

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އަންގާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
11

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ނަންބަރު  12ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ބަލާއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2018
ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ (ފުރަތަމަ އިސްލާހް)" ގެ ( 6.3ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން) ގެ (ށ) ގައި ވަޒީފާއަށް
އެއް ފަރާތަކީ މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގައި އޭނާ ކުރަމުންދާ އެދިފައިވާ ،ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު  10އަށްވުރެ މަދުނަމަ ،ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް
މަސައްކަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

12

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަޠުދޭންވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު

 08( (IUL)202-A/1/2020/32މާރިޗް  )2020އިޢުލާނާގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހެޅި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ 2
ފަރާތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3ފަރާތެއް އެ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުހަމަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަޒީފާއަށް
މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދީ އަލުން
އިމްތިޙާނުދީގެން ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއަށް އެންގުމަށާއި އެކަން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައުލޫމަތަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި ނަންބަރު

 11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް

ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކީ މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގައި އޭނާ ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތްތަކުގެ މަސްލަހަތުއޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު

9

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާފަރާތެއް ނަމަ އޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން މަނާކުރާ
ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
13

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި
ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ ބޭރު ފޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދިނުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އުޞޫލުތަކުން ޢާއްމުކުރި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  01( HRH/PROC/IUL/2019/27ޑިސެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ
ބޭރުން ވަކި ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅިގެން ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވުމުން
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ކެޓެގަރީން އެންމެ މަތީން އެކުންފުންޏަށް
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާކަން އިވެލުއޭޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެ ދެ
ކުންފުންޏަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮތްނަމަވެސް ،ޑިއުޓީ ޢުޞޫލުން ބައިތިއްބާ މުވައްޒަފުންގެ
އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރީންނާއި ފައިނޭންސްގެ ކެޓެގަރީން ،އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ބިޑް
އެވޯޑްކުރެވުނު ކުންފުންޏަށްކަމަށް ވާތީ ،މުޅި ޖުމުލަ އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް
ކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑުކުރުމުގައި އަދި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި އެއްވެސް
މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 26 ،އޭޕްރިލް  2018ގެ ފަހުގެ ތާރީޚްތަކުގައި ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓިކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ފައިސާގެ ބިލްތަކަށް
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައްސަލާގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން

ގުޅިގެން އޮޅުވާލައިގެން އެގްރީމެންޓް ނުކުރާ ދުވަސްތަކަކަށް ފައިސާ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  28( 32-LAD/138/2020/9ޖަނަވަރީ  )2020ސިޓީގައި ދެއްވާފައިވާ
ނަގަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލަފަޔާ

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ،

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހައުސިންގ

އެންޑް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
15

މޯލްޑިވްސް

ޕޯޓްސް

ލިމިޓެޑުން

ދޭ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެއްގޮތަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ނަމޫނާއަކާ

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ފުރަތަމަ ކުރި  2އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހައްލުވެފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން
ޕޮއިންޓް ދީގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ލިމިޓެޑްއަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ބޭނުންވާ

ލެންޔާޑް

އަދި

ޕޮކެޓް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބޭނުންވާ ލެންޔާޑާއި ކާޑު ޕޮކެޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން  16ޑިސެންބަރު
 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  25ޑިސެންބަރު  2019ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިފަހުން ،ލޯކަލް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ބަޖެޓް ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން
ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ އައިޓަމްތަކުގެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މިގޮތުން
ލެންޔާޑް ގަތުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްފަހު  22ޖަނަވަރީ 2020
ގައި މިތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުން
ނުވަތަ ބަޖެޓަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުވަތަ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަދަދަށް ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން
އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ތަކެތި ހޯދުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހުރަސްއަޅާކަމަކަށް ނުވާތީއާއި ،އެއީ
އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.ވީ ލައިޓް އަދި ހޭންޑް ހެލްޑް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް
ރިޗާރޖަބަލް

ފްލަޑްލައިޓް

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޮވުމުގައި ބޭނުންވާ  172ޔޫ.ވީ ލައިޓާއި  650ހޭންޑް ހެލްޑް ރިޗާރޖަބަލް ފްލަޑްލައިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  16ޑިސެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  25ޑިސެންބަރު 2019
ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިފަހުން ،ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކޮމިޝަނުން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ ތަކެތީގެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މިގޮތުން ޔޫވީ ލައިޓްގެ އަދަދު  175އަށް އަދި ހޭންޑް ހެލްޑް ރިޗާރޖަބަލް ފްލަޑްލައިޓުގެ
އަދަދު  280އަށް ބަދަލުކޮށް 22 ،ޖަނަވަރީ  2020ގައި މި ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުވަތަ ބަޖެޓަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުވަތަ ބޭނުންވާ
ތަކެތީގެ އަދަދަށް ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން ތަކެތި ހޯދުމަކީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހުރަސްއަޅާ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި ،އެއީ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ
ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުފޮށި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވޯޓުފޮށި
ހޯދުމުގައި

ފަރާތެއް

މަގުފަހިވާގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި (ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު  )38/2020/G-007ނަންބަރު (A)AD-

ކޮރަޕްޝަނަށް

 2019/286އިޢުލާނު ބާޠިކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިންތިޚާބީ ބަޖެޓަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ހޯދަން ކަނޑައެޅި ތަކެތީގެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުމުންކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
އެތަކެތި

ހޯދުމަށް

ފުރަތަމަ

ކުރި

އިޢުލާން

ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
19

ޕްރައިވެޓް

ކުންފުންޏެއްގެ

އެތެރެކުރިއިރު

މޯލްޑިވްސް

ފަރާތުން

ރާއްޖެއަށް

ކަސްޓަމްސް

ވެހިކަލްތަކެއް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ސަރވިސްގެ

އައްޑޫ

ރާއްޖެއަށް

ވެހިކަލްތަކެއް އެތެރެކުރިއިރު

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އައްޑޫ

ކަސްޓަމްސްގެ

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންތަކެއް އެ ވެހިކަލްތަކުގެ އަގު ހަމައަގަށްވުރެ އޮފިސަރުންތަކެއް އެ ވެހިކަލްތަކުގެ އަގު ހަމައަގަށްވުރެ ދަށްކޮށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް
ދަށްކޮށް

ނާޖާއިޒު

މަންފާއެއް

ލިބިގަތުމަށް

މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  2ޝިޕްމަންޓެއްގެ މައްސަލަ
ފާހަޤަކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ  24އެޕްރީލް  2017ގައި އިބްރާހީމް ޔައިޝް ( )A297323ރާއްޖެ އެތެރެކުރި
ކެޑިލެކް ސިޓީއެސް ވެހިކަލްގެ ޝިޕްމެންޓާއި 05 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި ހަމަ އެ ނަމުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ
ވެހިކަލްތަކުގެ ޝިޕްމެންޓެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިންނާއި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން
ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނީ  2017ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ
ކެޑިލެކް ސިޓީއެސް ވެހިކަލަކީ ޖަޕާނުގެ ޓައު ކޯޕަރޭޝަންއިން ގަނެފައިވާ ކާރެއްކަމެވެ .މި ކާރުގެ އަގަކީ
( 4,898.00ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް) ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކަމާއި މިއީ ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ
ކާރެއްކަމަށް ބިލިންގ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްއިން މި ކާރުގެ ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ
ކުރިން  02މެއި  2017ގައި އެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޕްރައިސް އެވަލުއޭޝަން އެޑްވައިސް" ފޯމް ގައި
އެ އިދާރާއަށް މިކާރުގެ އަގުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަގަކީ ( 8,246.00އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހައެއް)
ޔޫއެސް ޑޮލަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ އިންވޮއިސްގެ އަގަށްވުރެ ( 3,348.00ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ
ސާޅީސް އަށެއް) ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްއިން މި ޝިޕްމެންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަގާފައިވަނީ މިދެންނެވި
ކަސްޓަމްސް އެޑްވައިސް ފޯމްގައިވާ ( 8,246.00އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހައެއް) ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ.
މި ޝިޕްމެންޓްގެ ޑިއުޓީއަށްވާ ( 184,903.99އެއްސަތޭކައަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަތިން ރުފިޔާ
ނުވަދިހަނުވަ ލާރި) ރުފިޔާ  04މެއި  2017ގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ވަނީ ދައްކާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި ޝިޕްމެންޓްގެ އަގު ދަށްކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.
 05ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ވަނީ  5އެއްގަމު އުޅަނދު
އިމްޕޯޓްކޮށްފައެވެ .މި ހުރިހާ އުޅަނދަކީވެސް ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ އުޅަނދުތަކެއްކަމަށް ހޯދާފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވެ .މިހުރިހާ އުޅަނދެއްގެ ވެސް އިންވޮއިސްކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑު
އަގުތަކެއް ކަސްޓަމްސް އެޑްވައިސް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެ އިދާރާއިން މި ޝިޕްމެންޓްގެ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ
ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނަގާފައިވަނީ އެ ފޯމްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ "ކަސްޓަމް ވެލިއު" ގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ޝިޕްމެންޓްގައިވެސް ހަމައަގަށްވުރެ ދަށްކޮށް ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .ވީމާ ،މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 2020ވަނަ އަހަރު ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  4ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި
ކާމިޔާބުވިކަން އެންގުމަށްފަހު ،ތަޖުރިބާގެ

ލިޔުން ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ،އެފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ތިންވަނައަށް ފަރާތަށް  24ޑިސެމްބަރު  2019ގައި އެކަން އަންގާފައިވަނިކޮށް އިވެލުއޭޝަނާމެދު ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ
ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅިގެން ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ
ލަފަޔަކަށް 26 ،ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ނޫމަރާ ސްކޫލުން އެދިފައިވެއެވެ .މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަމުގައި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވެރިން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުމެކެވެ.
ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަންގައި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވެއެވެ.
މަޢޫލޫމާތު ޝީޓުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  18ޕޮއިންޓް (ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  6ޕޮއިންޓް ،ގިނަވެގެން  3އަހަރު) އެވެ.
ނޫމަރާ ސްކޫލުގެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން  30ޑިސެންބަރު  2019ގައި ނޫމަރާ
ސްކޫލަށް އަންގާފައިވަނީ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ވެރިފަރާތް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ސެކިއުރިޓީ އަދާކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްކަމުން ،އެ ފަރާތްތައް
ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށެވެ .ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިނުވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓް އުނިވާނެ ކަމަށެވެ.
ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި
އެވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ،އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީ އަދާކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެފަރާތަކީ ސީދާ ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ
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ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،ދެވަނަފަހަރު ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި އެފަރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުން އެފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ .ދެވަނަ އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށް އެކަން  31ޑިސެންބަރު  2019ގައި ،ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ނޫމަރާ ސްކޫލުން އެކަން އަންގާފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  8,500ރުފިޔާއެވެ .ދެވަނަ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  10,070ރުފިޔާއެވެ.
ޝަކުވާގައި ބިޑް ކާމިޔާބުވި ކުންފުންޏަކީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެފަރާތަކީ
އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ
 10,500ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ނޫމަރާ
ސްކޫލުންކަމާއި އެފަރާތުން ހެދި ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަންއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލަފާހޯދުމަށްފަހު ދެވަނަ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން
އެންގި ގޮތަށް ކަމަށްވުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދަރިކަލުން ޖަރުމަނުވިލާތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ދަރިކަލަކަށް
ހުންނަ

ރާއްޖޭގެ

އެމްބަސީން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް

މަޤާމެއް
ކަމަށާއި،

ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން މަޤާމެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާ
އެ

މެންބަރު

ފޮރިން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެ

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓު ދަތުރެއް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އެއީ މިނިސްޓްރީން  21ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު19/2020/123/5 :އޭ 25-ސިޓީގައި
ބުނެފައިވަނީ ،ޖަރުމަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ސަފީރާއެކު މަސައްކަތްކުރަނީ  4މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި،

15

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މާލީގޮތުން އެހީއެއްވެގެން ނުޙައްގުން މަންފާއެއް ހޯދުންކަމަށް ބުނާ އޭގެތެރެއިން  3މުވައްޒަފުންނަކީ ސިޔާސީ މަޤާމުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
މައްސަލަ.

އޮފީހުން ޗިޓް ފޮނުވާފައިވާ  3މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ،އެއިން އެއްވެސް ޗިޓެއްގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ
މައިންބަފައިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައިނުވާތީ އޭގެތެރެއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ
ދަރިކަލަކީ ކޮބައިކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި 4 ،ވަނަ މުވައްޒަފަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއް
ކަމުގައިވާއިރު އެއީ އަންހެން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާތީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ
ދަރިކަލެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ .އެ ސިޓީއާއެކު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
ވަޒީފާ ދެއްވި  3މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓުގެ ކޮޕީ ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެ  3މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ތާރޑް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަރާތް
ހިމެނެއެވެ .އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޑޭޓާބޭސްއިން އެނގެނއެވެ .އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
އަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށް އޭނާއަށް ވަޒީފާ
ދެއްވި ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ
ދަރިކަލުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ކަމަށް ނުވުމާއި ،އޭނާއަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށްވުމާއެކު ،އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ރިޝްވަތުގެ ދިނުން ކަމަށް ނުވަތަ މާލީގޮތުން
އެހީއެއްވެގެން

ނުޙައްޤުން

މަންފާއެއް

ހޯދުންކަމަށް

ބެލެވޭނެ

ކަމެއްކަމަށް

ނުފެންނާތީ،

މި

މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި  12ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި  4ބުރީގެ 12
އޮފް ފިނޭންސުން ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  23ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް  K/13/2019/178(IUL)13އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  10ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތް
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެވޯޑް ކޮށްފައިވަނީ ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޑް

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ކާމިޔާބުވެފައިނުވަނީ

ތަޖުރިބާގެ

ބައިން

އެފަރާތް

ޑިސްކޮލިވެފައިވާތީއެވެ.

މި

މަސައްކަތުގެ

ޓެންޑަރ

ޑޮކިއުމެންޓްސްގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 4.2ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް)
މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ  2މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާއިތުވި  5އަހަރުތޭގައި އެފަރާތުން
ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮތީ ( 4.2ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް) މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އެންމެ
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބަޖެޓް ގެ  35%ކަމަށާއި
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބަޖެޓަކީ  12,000,000ރުފިޔާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި  4ބުރީގެ  12ކްލާސްރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އަދި އެވޯޑްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް
އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
23

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބޭނުންވާ ދަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ
ފަރާތެއް ބިޑު އުސޫލުން ހޯދުމަށް މިފްކޯއިން ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނާ ތެރެއިން  3ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް އެއްފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއް ޝަކުވާގައި ބުނާގޮތަށް
ގުޅިގެން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް މިފްކޯއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުރިކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި  3ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް އެއްފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން މަނާކުރާ އެއްވެސް
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވާހަކައެއް މި ބިޑާގުޅޭ އިޢުލާނުގައި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި މި މަސައްކަތް 1
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  14ނޮވެންބަރު  2019ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީގައިވާ ފަދައިން ކުންފުންޏަށް އެންމެފައިދާހުރިގޮތަށް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ދަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭން
އެއްބަސްވި ފަރާތަށްކަމާއި ،އެ ފަރާތަކީ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވުމުން
މި މައްސަލައިގައި ތަހުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތާގުޅޭ އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތުކަރުދާހަށް ބަލާއިރު ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްކަމެއް (ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑެއް) ބުނެދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ބިޑުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތުޝީޓާ ހަވާލުވުމުގެ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް

17

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބުނެދެ ވިފައި ނެތުމުން ،ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ އިޢުލާންތަކުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެބައި
ހިމަނައިގެން އިޢުލާންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އަށް އެންގުމަށް
ވެސް ނިންމީއެވެ.

24

 2015ހިސާބުގައި ވ.ފޮއްތެޔޮ ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވ.ފޮއްތެޔޮ (ފޮއްތެޔޮބޮޑުފުށި) ގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ
އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ނުދީ
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއަށް ޗެކަކުން  01މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ،އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވުމާއި،
ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޢަދަދަކީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ދީފައިވާ ( 1,000,000.00އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ
 04މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބުރައީސްއާއި އަޙްމަދު އަދީބާއި

ޑޮލަރު ފިޔަވައި އިތުރު ފައިސާއެއް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދިނުމަށް ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އެ ރަށުގެ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އޭރުގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމާއި އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ވަކި މިންވަރެއް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދައްކާފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ
އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރާ މި  03ބޭފުޅުން
ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާއި ޓޫރިޒަމް
މިނިސްޓްރީއާއި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ

ލިޔެކިޔުންތަކުން

އެނގެންއޮތްނަމަވެސް ބާކީ  03މިލިއަން ޑޮލަރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް
ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
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ރެކޯޑްތަކުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މި މައްސަލާގައި ،ސަރުކާރުގެ އެއް ކުންފުންޏަކުން އަނެއް ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދީ
އޮތުމުން ،މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް،
ޕްރައިވެޓްޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓިޒޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ޕްރެޒިޑެންޝަން
ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އަށް ކޮޕީކުރުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2019އޮކްޓޫބަރ މަހު މި

މައްސަލާގައި

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

އައްޑޫސިޓީގައި

މަތީ

ތަޢުލީމު

ދިނުމަށް

އިޢުލާނުކޮށް ،ތަޢުލީމީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ،ދެފަހަރެއްގެ މަތިން
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައިވެސް އެކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލާފައިވާކަމާއި ،ފުރަތަމައަށް ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން އޭރު ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  5,000އަކަފޫޓުގެ
 2ބިން (ޕްލޮޓް  10,000 ،)1އަކަފޫޓުގެ  1ބިން (ޕްލޮޓް  )2އަދި  25,000އަކަފޫޓުގެ  1ބިން (ޕްލޮޓް )3
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ،އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ތަޢުލީމީ
ސިޔާސަތު ޙާޞިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  25,000އަކަފޫޓުގެ  1ބިން (ހުޅުދޫން
ނުވަތަ މީދޫން) އަދި  25,000އަކަފޫޓުގެ  1ބިން (ހިތަދޫން) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ދެވަނައަށް ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިތަދޫން ދޫކުރާ ބިމަށް ކުރިމަތިލީ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންސްޓިޓިއުޝަން ހިމެނޭގޮތުން ،ދެ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ކަމަށްވުމާއި އަދި ހުޅުދޫމީދޫން ދޫކުރާ ބިމަށް ކުރިމަތިލީ އިސްވެދެންނެވުނު ދެ
އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ތެރެއިން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންސްޓްޓިއުޝަން ނޫން އަނެއް އިންސްޓްޓިއުޝަން އިން
ކަމަށްވެފައި ،ހިތަދޫން ދޫކުރާ ބިމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންސްޓިޓިއުޝަން އަށްކަން އެނގޭތީއާއި ،ހުޅުދޫމީދޫން ދޫކުރާ ބިމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

ޝަކުވާގައި

ބުނާ

އިންސްޓިޓިއުޝަން

ނޫން

އެހެން

އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން

އެކަނިކަމަށްވިނަމަވެސް އެފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު،
އެ ފަރާތަކީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޤާބިލް ފަރާތެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެ ބިން އެފަރާތަށް ދިނުމަށް
ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މި މައްސަލާގައި ހިނގާފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްތައް
ނެރެފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދީ ވަކި ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ނެރެފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަމަށްނުވުމާއި ،އެ ލިސްޓްތައް ނެރެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ގެއްލޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ސެޓްފިކެޓާއި ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް އޮފީހުގައި އޮންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ކަމަށްވުމާއި ،އެ ލިސްޓުތަކަކީ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކެއް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމަށްވެފައި އެއީ ދާއިމީ ލިސްޓްތަކެއްކަމަށްނުވުމާއި ،އެ ލިސްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  24އޮގަސްޓު  2020ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ
ނަންބަރު (IUL)1-POL(RA)/1/2020/32 :އިޢުލާނުން ހުޅުވާލައްވާފައިވުމާއެކު ،އެ ލިސްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށާއި ،އެ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު

19

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހުޅުވާލާފައި އޮއްވައި އެ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަނާޅާނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ އެ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ .އަދި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓުތައް ނެރެފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާތަކެއް ދީ ވަކި ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތައް
ގެއްލޭގޮތަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތައް
ގެއްލޭގޮތަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިހުރީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ
އެކަމެއްގައި ހުރި އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ތަފުސީލުކޮށް ހުށަހެޅުމަށާއި ،އެގޮތުން ޕޮއިންޓް
ދީގެން ކުރާ ކަމެއްގައި އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނިގެން
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ ،އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިހުރީ ކޮން ފަރާތްތަކަކަށްކަމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ވަކިވަކިން ތަފުސީލާއެކު ހުށަހެޅުމުން ނޫނީ އެ މައްސަލައެއް
މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނޯންނާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މި

މައްސަލާގައި

ފާހަގަކުރެވުނު

ކަންތައްތަކަށް

ބަލާއިރު،

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު:

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  28( VTR/IU/2020/07200އޭޕްރިލް  )2020އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަފައިވާކަމަށް ބުނާ

އ
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާކްސް ޝީޓުގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނަފަދަ މައްސަލައެ ް

މައްސަލަ.

ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވަނީ  3މުވައްޒަފުންގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަކުންނެވެ .ޝަކުވާގައި،
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ނެގުމުގެ ގޮތުން
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް
ކުރިން ކުރި ނަންބަރު VTR/IU/2020/06200 :އިޢުލާނުގައިވެސް ހުރި ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކެއް ފަހުން ކުރި
އިޢުލާނުގައިވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.
ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ކަންކަން އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.
ކުރިން ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން ގެޒެޓުން އެނގެއެވެ .އިންޓަވިއުކުރި ވަގުތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ރައީސް ހުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .މި މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ
ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އިންޓަވިއުގެ ދަޢުވަތު ދީފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފަރާތަކާ
އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މަޤާމަށް ޝޯޓުލިސްޓް ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ޝޯޓުލިސްޓްކޮށްފައިވަނީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު
ހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ .މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް
ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ޖުމްލަ މާކްސް އެންމެ މަތިން ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވުމާއެކު ،ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުގެ
މަޤާމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް
ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 02ބުރިއަށް ކުރެވޭނެކަމަށް އާކިޓެކްޓް ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތެއް 03
ބުރިއަށް ކުރެހުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މާލޭ ސިޓީގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  250އަކަފޫޓުކަމާއި އެ ބިމުގައި ،މާލޭ
ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ  6.27މީޓަރަށް ކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން
އެނގެއެވެ .ހަވާލާދެވުނު ބިމުގައި މާލޭ ޕްލޭނިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  12މީޓަރަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދީ 15
ޖަނަވަރީ  2014މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އަދި "އިމާރާތް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .ހަވާލާދެވުނު ހުއްދަތަކަކީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކެކެވެ.
މައްސަލާގައި ހަވާލާދެވޭ ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ ،އެ ބިމުގައި " 4ބުރިއަށް އިމާރާތް
ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  1995ވަނަ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް" މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ކުރީގެ
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިބްރާހީމް ސުޖާޢު 14 ،ޖަނަވަރީ  2014ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ބިނާކޮށެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
އެބިމުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް ދީފައިނުވާކަމާއި ،އެލިޔުމަކީ ،މާޅޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެ ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ އުސްމިނަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ ބިމުގައި  4ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް  1995ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ލިޔުމެއް
ދޫކޮށް ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައިވާ މިނަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައި ވަނީ ،އިބްރާހީމް
ސުޖާޢު އަށް އެނގިހުރެ ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއް
ނެތް މިންވަރަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،އިބްރާހީމް ސުޖާޢުގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް 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 ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

އެފެއާޒުން

ދާރުއްޒިކުރާ

މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއެކު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.

 .1މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު1439 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިން ޒިކުރާ
މިސްކިތް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް އެ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް
ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ދެފަހަރެއްގެ
މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،
ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބެނީސް ،ތިން ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ މަޢޫލޫމާތު ހިމަނައި އެ ތިންފަރާތުގެ
ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި ގޮތް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ،މި

ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން

ފޮނުވާފައިވަނީ މި ޕްރޮސެސްއަކީ ކޮމްޕެޓިޓިވް ޕްރޮސެސްއެއްކަން ދައްކަންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އޭރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީ
ފޮނުވާފައިވާއިރު،އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ކިހިނެއް ،ކޮންގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ
ރެކޯޑްތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި އާންމުކޮށް ކަންކުރާ އުޞޫލު ނޫންކަމާއި ،އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން
އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދުމުގައި
ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުންނާއި ،ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން ސާބިތުކުރެވޭތީ ،ޑޮކްޓަރ
އަޙްމަދު ޒިޔާދު (ހަލަވެލި ،ބ.އޭދަފުށި) ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު  2014/9ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ
 512ވަނަ މާއްދާ އާއި  513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.
 .2އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،ދަޢުލަތަށް ފައިދާއެއް ވާންއޮތް ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުގެ ފަރާތުން މި
އެއްބަސްވުމުގައި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބި،
އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ނަޖާއިޒް ފައިދާ ލިބިފައިވާތީ ،ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު (ހަލަވެލި ،ބ.އޭދަފުށި)
ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު  2014/9ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ދަށުންނާއި ،ގާނޫނު ނަންބަރު  2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ.
 .3ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއަރޒުން
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ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ހޯދާފައިވާއިރު،

އެ

މިނިސްޓްރީގެ އެންޑޯމަންޓް

ސެކްޝަންގެ

ވެރިއެއްގެ

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޙައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީއާއި ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒާއި އެސް.ޖޭ
ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބިން ޙަވާލުކުރާ
ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް ،ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ  04މާރިޗު 2018ގެ
ސިޓީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

އެސް.ޖޭ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ

ޕްރޮޕޯސަލްގައި

ޒިކުރާ

މިސްކިތް

ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހިމަނާފައިވަނީ ،އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެފަރާތަށް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ދީގެންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އަދި އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ދެމެދު މަސްލަޙަތު
ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުން އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައިނުވާއިރު ،އެންޑޯމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއްގެ
ޙައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ
ރިޕޯޓުގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙްޤީޤު ސާބިތުވާތީ ،އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ
ސަޢީދު (މ.މުޙައްމަދީއާބާދު ،ކ.މާލެ) ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު  2014/9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ
 513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް
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 ނިންމީއެވެ.
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ނަންބަރު
30

މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި އަޑިޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލޭ
ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން
އެތަނުގައި

ޢިމާރާތްތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް ކޮމިޓީއިން

ނުނިންމަނީސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ޢިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުގައި
ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތައް ( 02ފާޚާނާބަރިއާއި 03 ،ހަޓާއި 03 ،އެންޓްރަންސް ކެނޮޕީއާއި ،ލައިފްގާޑް ޓަވަރެއް
ރެނޮވޭޓްކުރުމާއި 01 ،ގާޑަން ބްރިޖް ހަދައި އިންސްޓޯލްކުރުން) ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  02ފާޚާނާބަރީގެ
މަސައްކަތް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އިން ކޮށް ނިންމާފައިވާކަމާއި،
އިޢުލާނުކޮށްގެން

ވާދަވެރި

ބީލަމެއްގެ

ތެރެއިން

މި

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރެވެން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އާ

އޮތްކަން

ތަޙުޤީޤަށް

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ވާދަވެރި ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލަކުން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އެގޮތުން،

ފުރަތަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އެކަނި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( 20ފެބުރުވަރީ
 )2017ގެ  10.25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ހުއްދަ ނުދީ،
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން އެންގުމުން 03 ،ކޯޓޭޝަން ހަމަކޮށް
ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް ،އެ ކޮމިޓީއަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އެ މަސައްކަތް
އަމިން ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި ބިޑް ކޮމިޓީއިން
ނުވަތަ

މާލޭ

ސިޓީ

ކައުންސިލުން

އެ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރާނެ

ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،ޢަމަލީގޮތުން އެ ބިމުގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ
ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު (ގ.އެޓްނާ /
އދަ ދިނީ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ވަނީ
ކ.މާލެ) އަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ ހު ް
އެނގިފައެވެ .އަދި އެކަން ހިނގަމުން ދިޔައިރު މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ލިބި އޮވެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައި
ނުވާކަން ވެސް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މީގެއިތުރުން ،ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން މި  02ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާ
ދައްކާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދަށް އެޑްރެސްކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  15އޮކްޓޫބަރު
 2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ވަކި ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން
އެދި ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ހިލޭ އެހީއަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާކަމަށްވީއިރު އެ ފައިސާ
ޚަރަދުކުރަން އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( 20ފެބުރުވަރީ  )2017އާ އެއްގޮތައްކަމަށްވީހިނދު،
އަދި ހިލޭ އެހީ ހުށަހެޅިކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި،
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ
އެނގިފައެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރީ މަސައްކަތް ނިމި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ތަން ހަވާލުކުރި ފަހުންކަން އެނގެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫންކަމަށްވާތީ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް
އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ޖުމުލަ  03މެމޯއަކުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި އެކި
ދުވަސް މަތިން މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ބިޑް ކޮމިޓީގައި އެދިފައިވާއިރު ،މަސައްކަތް ފެށިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚްގެ
ފަހުން ވެސް  02ފާޚާނާބަރި ހިމެނޭގޮތަށް ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް
އެދި މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް  21އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި މެމޯ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،އެ މެމޯ
ފޮނުވިއިރުވެސް ޢަމަލީ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އާ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( 20ފެބުރުވަރީ )2017
ގެ  10.25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި ،ފާޚާނާބަރި
ފިޔަވައި ހަދަންހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީ އެ އުޞޫލުން ކުރިންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން
ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމާއި ،ހުރިހާ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް
އުޞޫލުން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އާ ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފެށިފަހުން ،ދެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި،
ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީއެނގިފައެވެ.

އމިން
އބަސްވުމެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތިަ ،
ނތި ،އެ ް
ނނަ އުޞޫލެއް ެ
ދފުންފެ ް
ވުމާއެކު ،ހާމަކަންބޮޑު ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ .އާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ކުރުވުމާއި ،ހިލޭ އެހީގެ ހުށަހެޅުމެއް
ގތުން 02
ލިބިފައި އޮއްވައި އެކަން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާނުކޮށް ،އެ ކުންފުނިން ޢަމަލީ ޮ
ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުންވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީ
މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު
މން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ .ލޓޑ.
ވނީ އަ ި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭނާ އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައި ަ
އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން އެނގެން
ނބަރު
އޮތުމުން ،މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ،ގ.އެޓްނާ  /ކ.މާލެ ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަ ް
ށފައިވާފަދަ
އދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ނ މާ ް
ނލްއުޤޫބާތު) ގެ  513ވަ ަ
( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ު
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ގ (ހ) ގެ  2ގެ ދަ ު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާ ެ
ނންމީއެވެ.
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ި
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އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް

ގުޅޭ މައްސަލަ.

ގަތުމަށް ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނެސް ލޭންޑިންގ
ކްރާފްޓް ގަންނަ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ( 7,494,200.00ހަތް މިލިއަން
ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ،އެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ
އިބްރާހީމް ނަޡީމް އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ އަށް އެނގިހުރެކަމާ
އަދި އެފައިސާ ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަށް ،އިބްރާހީމް ނަޡީމް އެއްބަސްވުމުގެ
އިސްލާހުގައި ސޮއިކޮށް ،ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އެޕްރޫވްކުރީވެސް އޭނާގެ އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ ،މަޤާމުގެ
ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއްނެތް
މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
އބްރާހީމް ނަޡީމް (މއ.އެލީޒިއަމް) އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް (ވ.ނަލަދުވެލި)
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިި ،
އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު (މއ.ޔެލޯޑައިމަންޑް) އަދި މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ (ގ.މާބަދި) ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވަން ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.
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