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ފަރާތާއި ،ކ.ކާށިދޫ

ޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި އެއްބަސްވުމާ
ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ

އެއްގޮތަށް ދައްކަމުންނުދާތީ އެ ބިން އެފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް އެފަރާތަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،ބިން

ކުންފުނިން ކުލި ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާތީއާއި ،ކުލި ދެއްކުމަށް

ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމަށް

ފައިސާ

ރުޖޫޢަވާން ނުވަތަ އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ބިން ހަމަ އެކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ

ދައްކާފައިނުވާތީ ،އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ،އެ ބިން އެ ކުންފުނީގެ

ކުންފުނިން ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމާގުޅިގެން ،އެ ބިން އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނީ

ކިބައިން ވަކިކޮށް އެފަރާތަށް އެކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް،

މައްސަލައެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް އެ އިދާރާއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީގެ

އެ ކުންފުނީގެ ކިބައިން ބިން ވަކިކުރި ތާރީޚް ކަމަށްވާ  22ޖަނަވަރީ

ޖަވާބުގައި ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށާއި އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން

 2013ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގެ ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު

ނުކުމެދާނެ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ

އަނެއްކާވެސް އެ އެއްބަސްވުމަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ނުވަތަ އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ

އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ސޮއިކޮށް ސިޓީއަކުން ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި،

ދަށުން އެބިން އެފަރާތަށް ލިބުމަށް އެދި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން،

އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ އޭރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެ ފަދަ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި

މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނުކުމެދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ،

ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމަށް ރުޖޫޢަ ނުވެ އިޢުލާނުކޮށްގެން ބިން

އެކަމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޭރުގެ

ސިޓީ ފޮނުވުމުން ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ނައިބު ރައީސް ސޮއިކޮށް އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް

ފޮނުވާފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ނޫންކަމަށް އެ

ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ
ތަޙުޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް

ހަނދާންކޮށްދީ

އެންގުމުންވެސް

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ގޮތަށް

ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަ ް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވާތީ ،މި ކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މި
ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން "އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން

ޕޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 04/05/2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝުން "އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސް ެ

ޕޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު  "2019އަށް  19ޑިސެންބަރު 2019
ސް ެ

 "2019އަށް ދެ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނުން ހުޅުވާލައިފައިވާ  9ދާއިރާގެ ތެރެއިން 4

ގައި އިޢުލާންކޮށް  25ޑިސެންބަރު  2019އަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި

ދާއިރާއަކުން ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓްވެފައި ނުވާތީ ،އެ  4ދާއިރާއަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ދެވަނަ

ހަމަވިއިރު  4ދާއިރާއަކަށް ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓްވެފައި ނުވާތީކަމަށް ބުނެ

އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާކަން

 29ޑިސެންބަރު  2019ގައި މިކަމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ

ދެ އިޢުލާނުން އެނގޭތީއާއި ،ދެވަނަ އިޢުލާނަށް ގެނެސްފައިވާ ހަމައެކަނި ބަދަލަކީ ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގެ

ކަމަށާއި ،މިފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބައިގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާމެދު ބައެއް އާންމު ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން އަރާފައިވާތީ ،އިތުރަށް

ފަހުގައި ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ

ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،ދެ

ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއް އުޞޫލަކުންކަން އެނގޭތީއާއި،
ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން "އެމްޑީ އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނޮކޮލޮޖީ" ދާއިރާއަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ،
ޕއިންޓް ލިބިގެންކަން އެނގޭތީއާއި ،އަދި އެފަރާތަށް
ފަރާތް ހޮވިފައިވަނީ މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޮ
ޕއިންޓާ އެއްވަރުވެފައި ނުވާތީ ،ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ
ޕއިންޓާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބުނު ޮ
ލިބުނު ޮ
ޕއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެއްވަރު ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުކަމުގައިވާޮ ،
އިސްކަންދޭނީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ،މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ،ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ
ފަރާތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނެތުމުން ،އެ ބަދަލަކީ އެ ކޯހަށް ހޮވުނު ފަރާތް
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް
އސަލައިގައި ކޮރަ ް
ހޮވުމަށް◌ް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް ނޫންކަން އެނގޭތީ ،މި މަ ް
ހިންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-
ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ލ
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަ ަ
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ނިންމީއެވެ.
3

ޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ދަށް
ް

ޕރައިވެޓް 04/05/2021
މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ް

އިންވޮއިސްތަކެއް ހުށަހަޅައި ރަލުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ކުރާ ކަމަށްބުނާ

ކުންފުންޏަކާއި ،ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ދަށް އިންވޮއިސްތަކެއް ހުށަހަޅައި ރަލުގެ ބާވަތްތައް

މައްސަލަ.

އެތެރެކުރާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް 2011 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައަޅަނީ ކަސްޓަމްސް ގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  149ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޕލިމެންޓޭޝަން
ގޮތުގެމަތިން ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ( ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމް ް
އޮފް އާޓީކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް  "1994އާ
ޕޓްކުރި ދުވަސްވަރު އެ މުދާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވެފައި ،އެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ،މުދާ އިމް ޯ
ޕޓް
ޕޓްކުރި ޤައުމުން ،އެބާވަތުގެ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމް ޯ
ރާއްޖެއަށް އިމް ޯ
ކުރުމުގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ މާބޮޑަށް ދަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުންތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަން
ވެލިއު ،ކަސްޓަމްސްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑަނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ،އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މުދަލުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،މުދަލުގެ އަގު
ދަށްވި ސަބަބު ނުވަތަ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ،ރާއްޖެއަށް އެ
ޕޓްކުރި ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާކަމާއި ،އަދި އެ އެންގުން
މުދާ އިމް ޯ
އަންގާތާ ) 05ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތުން އިޖާބަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ސަބަބަކީ ،ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ސަބަބެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ސަބަބު އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު ،އެ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ އަގަކީ ،ރަނގަޅު އަގެއްކަމުގައި ނުބަލައި ،ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން
އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުމުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ޓްރާންސެކްޝަން

ވެލިއުއަކީ

ކަސްޓަމްސްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑަ ނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
ޝަކުވާގައި
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ބުނާ

ކުންފުނިން

ރާއްޖެއަށް

ރަލުގެ

ބާވަތްތައް

ޕޓްކުރާތާ
އިމް ޯ

ގިނަ

އަހަރުތަކެއް
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ވެފައިވީނަމަވެސް2004 ،ވަނަ އަހަރުން  2013ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އެ ކުންފުނިން ރަލުގެ ބާވަތްތައް
ޕޓްކުރުމަށް ،ދަށް އަގުގައި އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި
އިމް ޯ
ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލާފައިވާނަމަ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް
ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެދުމުން ،އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލާފައިވާކަން އެ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން
ނެތްކަމަށް އެ ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި،
ޕލް އެއްގެ ގޮތުން ތިން ކުންފުންޏަކުން ނެގި މަޢުލޫމާތާއި ޝަކުވާގައި
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ސާމް ަ
ބުނާ ކުންފުނީ ގެ މަޢުލޫމާތު އަޅަކިޔުމުން އެއް މުއްދަތެއްގައި އެކުންފުނިތަކުން އަދި ޝަކުވާގައި ބުނާ
ޕރޮޑަކްޓްތަކުގެ އެމްއެލް އަދި ލީޓަރ ތަފާތުވާތީ ،ޑިއުޓީ ކަނޑައަޅާ
ކުންފުނިން ގެނެސްފައިވާ އެއްކަހަލަ ް
ޕރައިސްއަށް ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްކަމުން އަދި އިންވޮއިސް ގެ އަގު ވަރަށް ގިނަ
ރޭޓަކީ އިންވޮއިސް ް
ފެކްޓަރސްއަށް ބަރޯސާވާނެކަމާއި ،އެގޮތުން މުދާ ގެންނަ ގައުމާއި ގެންނަ ޢަދަދަށް ބަލާފައި އަގު
ތަފާތުވާނެކަމަށް މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކުން އެނގޭތީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން
ޕލް ކުންފުނިތަކުން ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓީގައި ކުޑަ ވޭރިއޭޝަންއެއް ހުރި
ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓީއާއި ސާމް ަ
ނަމަވެސް 2004 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2013ވަނަ އަހަރާހަމައަށް އެ ކުންފުނިން އެތެރެކޮށްފައިވާ
ރަލުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަދި ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
އެކި މުވައްޒިފުންކަމަށްވާތީ އެ ކުންފުންޏާއި ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ދަށް އިންވޮއިސްތަކެއް
ހުށަހަޅައި ރަލުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް
އެކަމަށް ބާރުދޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
)އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮރަ ް
4

އދ.ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު 2014

ފެންފުށީ ގޮއި ރުއްގަނޑަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ ތަނެއްކަން 04/05/2021

ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޙަވާލާދީ ،ކޮންމެ މަހަކު  100ކާށި

ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީ އާއި ،ފެންފުށީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މި

ދެމުން އައިސް 2015 ،ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކުން

ރުއްގަނޑުގައިވާ ރުށްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެފަރާތާ ދެމެދު 09
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  100ކާށީގެ ބަދަލުގައި އެއިރެއްގައި 100

ޕޓެންބަރު  2014ގައި ،އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވާކަމާއި ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ރުއްގަނޑު
ސެ ް

ކާއްޓަށްޖެހޭ އަގު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މާރިޗު 2015

ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަހަކު  100ކާށި ދޭންވާނެކަމަށް

އިން މާރިޗު  2016ގެ ނިޔަލަށް  2600ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ

ބަޔާކޮށްފައިވާއިރު 100 ،ކާށި ފިޔަވައި އެތަނުން ލިބޭ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ

އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެން ކުރާ ކަމެއްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ބުނެ

އެއްޗެއްކަން އެނގޭތީ އާއި ،އެ ރުއްގަނޑު ވަރުވައަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  100ކާށީގެ ބަދަލުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

އެއަށްވާ ފައިސާ ދިނުމަށް ޑިސެންބަރު 2015ގައި ފެންފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް،
ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް  2015މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން  2015ނޮވެންބަރު މަހަށް
ކޮންމެ މަހަކު  100ކާއްޓަށް ) 2ދޭއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ ) 1,800/-އަށާރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ (
ދީފައިވާކަމާއި ،މި ފައިސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
)ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7/2010ގެ  87ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން
ޚަރަދުކުރި ފައިސާއެއް ނޫންކަން ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު މާރިޗް  2015އިން ނޮވެންބަރު  2015އަށް ،އެ ރުއްގަނޑު
ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ކާށި ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އެދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ކާށީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލުން
ކާށީގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމިފަހުންކަން އެނގޭތީއާއި ،މި ފައިސާއަކީ ކާށި ނުދެވި ހުރި
ދުވަސްތަކަށް ދިން ފައިސާކަމަށްވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތުމުން މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާއެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައިކަން ޖިނާއީ މިންގަނޑުން
ޕޝަން
ސާބިތުކޮށްދޭނެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ
ކޮރަ ް
އިދާރާއިން ،އެ ރުއްގަނޑު ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް  2015މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން  2015ނޮވެންބަރު
މަހަށް ކޮންމެ މަހަކު  100ކާއްޓަށް ) 2ދޭއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ ) 1,800/-އަށާރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ
( ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
 (7/2010ގެ  87ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ނޫންކަމުން މި
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތްތަކުގެ އަތުން މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އދ.ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަކަމަށް ނިންމީއެވެ.
5

ޕޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ހޭންޑް
ހިތަދޫ ޯ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ހިތަދޫ 04/05/2021

ސެނެޓައިޒަރ އެހެން ފިހާރައަކުން ލިބެން ނެތްކަމަށް ބުނެ ތިން ފަރާތުން

ޕޓް ލިމިޓެޑުން ތިން ފަރާތުން އަގު ބެލުމަކާ ނުލައި އެ ކުންފުންޏަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރތައް
ޯ

އަގު ބެލުމަކާނުލައި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރތައް ހޯދުމަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރަކީ
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައި އޮތް ދުވަސްވަރަކަށްވެފައި ،އެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން
އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތަކުން އެދުވަސްވަރު ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ހުސްވެފައިހުރިކަމާއި ،އެ ކުންފުނީގެ
ޕރައިޒް އިންކުއަރީ ފޯމް ބޭނުންކޮށްގެން
ޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން ފިހާރަތަކަށް ގުޅައިގެންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ް
ް
އެތަކެތި ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ،ތަޙުޤީޤަށް މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ
ހެކިތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
ޕޓް ލިމިޓެޑުން އާންމުކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ލިޔެކިޔުންތައް
ހިތަދޫ ޯ
ޕޓް ލިމިޓެޑުގެ ޗީފް މެނޭޖަރއާ އާއިލީ ގުޅުން އޮތް ދެ ފިހާރައަކުން ހޭންޑް
ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހިތަދޫ ޯ
ސެނިޓައިޒަރތައް ގަނެފައިވީނަމަވެސް ،އެތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ  04ރަށުގައިހުރި
ފިހާރަތަކާއި ފާރމަސީތަކުން ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރއަށް އަގުބަލާފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އަގުބަލާ ފޯމުތަކުންނާއި ،ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އެ ފިހާރަތަކުން
ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ގަނެފައިވަނީ އޭރު އެތަކެތި ލިބެންހުރީ ހަމައެކަނި އެ ފިހާރަތަކުން ކަމަށްވާތީއާއި،
އޭރު އެ ކުންފުންޏަށް އާރޖެންޓުކޮށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ހޯދަންޖެހިފައިވާތީކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އަދި
އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ތަކެތި ކުންފުންޏަށް ހަމައަށް ލިބިފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ޕޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް
ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެންއޮތަތީ ،މި މައްސަލައިގައި ހިތަދޫ ޯ
މުވައްޒަފަކު

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ނާޖާއިޒު

މަންފާ

ހޯދައިދިނުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ޝަފަޙީ އަދި ކިޠާބީ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ،
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ
) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

މ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 04/05/2021
ި

އެސިސްޓަންޓް މުނިސި ަ
ޕލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް

ޕލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް
ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް މުނިސި ަ

ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓަންޓް
ޕލް ސަރސިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މުނިސި ަ
ވަޒީފާއަށް ނެގި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހެދި އިވެލުއޭޝަންގައި ،ވަޒީފާ
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ބަދަލެއް އަންނަފަދަ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ،އެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ
އޭނާއަކީ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުން ފަރާތްކަމުގައި
ވާތީއާއި ،އެ ވަޒީފާ ދިނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،ދިވެހި
ޕޓަރ  " ،8ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާގެ
ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010ގެ ޗެ ް
ކުރިއެރުން ދިނުން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން" ،މިބައިގެ ދަށުން ) .88ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުން(ގެ )ހ(ގެ
.6ގައި" ،ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަކީ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ
ޕއަށް ،ދަރިއަކަށް ،އަންބަކަށް ،ފިރިއަކަށް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް ،އެއްބަނޑު
މަންމައަށް ،ބައް ަ
ޕ
މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުން ".މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ބައް ަ
އަކީ ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން ދިޔަ
ފަރާތްކަމުގައިވާތީއާއި ،މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ،ދިވެހި
ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010ގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 41
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  6ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ޝަރުޠެއްކަމަށާއި ،އެ ޤާނޫނުގައި ޒިންމާދާރު
އިސްވެރިންނަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވެރިޔާކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވާތީ،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދިޔަ
ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެ މާއްދާ ނުހިނގާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ

ޕލް
ފަދައިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް މުނިސި ަ
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ) 2/2000 ،ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ
ޤާނޫނު(ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 1
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަ ް
މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
7

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯ ަ
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ަ

މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 25/05/2021

)އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ( ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ

ގޮތުގައި ގ.ހާފްސީ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުރެ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޭރު ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް

ކޮރަ ް
ޕޝަނާއި ،ޚިޔާނާތާއި ،މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް

ޕ.އެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ
ޕީ .
ޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން )އެސް.އީ.ޒެޑް( ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ީ
އެހި ސް ެ

މޯލްޑިވްސް ޮ
ޕރެޒިޑެންޝަން ކޮމިޝަން އޮން
ޕލިސް ސަރވިސް އާއިް ،

މުޤާބިލުގައި ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަން

ޕޝަން ކޮމިޝަނުން
ޕޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އެންޓި-ކޮރަ ް
ކޮރަ ް

ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ

ބިލް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން  27އޮގަސްޓް 2014

ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތަޙުޤީޤުގެ ތެރޭގައި،

ގައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާއިން ސީދާ މަޖިލީހުގެ

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ގ.ހާފްސީ /މާލެ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަށް

ވޯޓަށްކަމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އެ ބިލަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް

ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ

ބިލް ފާސްކުރުމަށްކަމާއި ،އެސް.އޯ.އެފްގެ ޗެކަކުން އަޙްމަދު މަޚުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް 33,000.00
)ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެންއޮތްއިރު ،އެ ވޯޓަށްފަހު އަޙްމަދު
އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު )ހ.ސާމަރާ  /މާލެ( އާއި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އާއި ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކާއި
އެސް.އޯ.އެފް ގެ ޗެކް އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ގުޅުވުމުން ،އަޙްމަދު
މަޚްލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާއަކީ ،އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި
ޕ.އެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި އަޙްމަދު އަދީބު ،އަޙްމަދު މަޚުލޫފަށް ދީފައިވާ ރިޝްވަތުގެ
ޕީ .
ީ
ފައިސާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް(
އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަކީ ،ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބުނެ އެސް.އޯ.އެފް ނަމުގައި
ޕޝަން ކޮމިޝަން )އޭ.ސީ.ސީ( އަށް އަޙްމަދު
ޕމަންޓް ރިސީވްޑް" ލިޔުމެއް އެންޓި-ކޮރަ ް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ޭ
މަޚުލޫފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް ،ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން އެ ފައިސާއަކީ ޑޮލަރު ގަތުތަށް
ދީފައިވާ ފައިސާކަން އެނގެން ނެތެވެ .އަދި މިއީ އަޙްމަދު އަދީބު ކިބައިން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އަޙްމަދު
މަޚްލޫފް ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއިން އެނގެން
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
އޮތަތީ ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނުނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ގ.ހާފްސީ އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ް
ހަމައެހެންމެ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަކީ ،ޑޮލަރު
ޕމަންޓް
ގަނެވިއްކުމުގެ އަދި ސައްހަ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭ.ސީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ " ޭ
ރިސީވްޑް"

ލިޔުމާއި،

ޑޮލަރަށްވާ

އެ

ދިވެހި

ފައިސާ

ނަގުދު

ފައިސާއިން

އެސް.އޯ.އެފް

އާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އޭ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ،ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ،ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަޙްމަދު
މަޚްލޫފް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  521ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން،
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ގ.ހާފްސީ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު މުޢާމަލާތަކީ ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއް ކަމަށާއި ،އެ ޑޮލަރަށްވާ
ދިވެހި

ފައިސާ

ނަގުދު

ފައިސާއިން އެސް.އޯ.އެފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،އެއީ

ޞައްޙަ

މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް އޭ.ސީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ދިވެހި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ފަހު
އެސް.އޯ.އެފް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙްޤީޤަށް ގ.ހާފްސީ  /މާލެ،
އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޢަލީ މުބީން ބަޔާން ދީފައިވަނީ އޭ.ސީ.ސީ އަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން
އޮތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  521ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި
ޕރޮސިކިއުޓަރ
)ށ( ގެ ދަށުން ،ގ.ހާފްސީ  /މާލެ ،ޢަލީ މުބީން އަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި މި މައްސަލަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
8

ލިމިޓެޑްގެ

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޅ.ނައިފަރު
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ފެނަކަ ކޯ ަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ޕރޭޝަން
މެންބަރު ފެނަކަ ކޯ ަ

ޅ.ނައިފަރު ބްރާންޗަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ އަޅަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
ބްރާންޗަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ އަޅަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ފެނަކަ ކޯ ަ

03/05/21

ޅ.ނައިފަރު ބްރާންޗަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ތެޔޮގަނެފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ
ޕރީލް  2017ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގެ
ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެން އޮންނަގޮތުން  06އޭ ް
ޕރީލް
ބްރާންޗްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އެސް.ޓީ.އޯއާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު  06އޭ ް
 2017ވަނަ ދުވަހު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޅ.ނައިފަރު ބްރާންޗަށްވެސް
ޕލައި
ޑީސަލް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފިއުލް ސަ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ޕލައި މޯލްޑިވްސް ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ފިއުލް ސަ ް
މޯލްޑިވްސް ް
ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ ވަކި ބޮޑު އަގެއްގައިކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީއާއި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ
މެންބަރާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކުން ޅ.ނައިފަރު ބްރާންޗަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ
އަޅަމުންދާކަން އެނގެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

މުވައްޒަފުންތަކެއް

އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓާއި ގެޒެޓް ބެލިބެލުމުންވެސް އެ މަޤާމުތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ

އާސަންދަ

ޕނީ
ކޮމް ެ

ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ،އަލުން

އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި އާސަންދަ ކުންފުނިން ރިޑަންޑަންޓްކުރި

މަޤާމުތަކަށް

ޕލިސީއާއެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ،މި
މުވައްޒަފުންތައް ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ރިޑަންޑަންސީ ޮ

އިޢުލާނުކޮށްގެން

ލިމިޓެޑުން

ރިޑަންޑަންޓްކުރި

އެ

ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުން

ތިބި

މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
10

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މި
މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެނެކްސް 2

05/05/21

ޝަކުވާގައި

ޅ.ނައިފަރު

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
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ކައުންސިލްގެ

ޅ.ނައިފަރު

އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ

ވަޒީފާއަށް
އިދާރާއަށް

މީހަކު
މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް
މީހަކު

ހަމަޖެއްސުމަށް

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

05/05/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަދި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް
އެ ދެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނެއް ގެޒެޓުންވެސް ފެންނަން ނެތުމާއިއެކު ،އަދި އެ މަޤާމަކީ އެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވެސް
ހިމެނިފައިނުވާ މަޤާމެއްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން މި
ޝަކުވާއާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
11

ށ.މިލަންދޫގައި  LVއަދި  HVކޭބަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ށ.މިލަންދޫގައި އެލް.ވީ އަދި އެޗް.ވީ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ

13-

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  FNK-I/IUL/2020/094އަދި FNK-
ކޯ ަ

އިޢުލާނުކޮށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްގެ

ނަންބަރު

އިޢުލާނާއި

ގުޅިގެން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްގެ

ނަންބަރު

 K/CIR/2019/27ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް ޢާންމު ފަރުދުންނަށް

I/IUL/2020/095

ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

K/CIR/2019/27ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

05/05/21

13-

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ އެ
ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ފެނަކަ ކޯ ަ
ސަރކިއުލަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމާއި އެ ކުންފުންޏަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
"މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު  "2019ގައިގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުން ބިޑުގައި
ޕލިސީއާއި
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ބައިވެރިވުން މަނާނުކުރާކަމާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ް
އަދި ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
12

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާސަހަރާގެ ޖަމާޢަތްތެރިން ހޯދުމަށް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާލެ ސިޓީގެ ސަހަރާތަކަށް ޖަމާއަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި 04

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ސިޓީ

ފިރިހެނުންނާއި  04އަންހެނުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދި  17ފަރާތަކުން

ޕޝަނަށް
ކޮރަ ް

ކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން  06ފަރާތުން

ކައުންސިލްގެ

މުވައްޒަފެއް

އިދާރީގޮތުން

އިސްވެހުރެ

މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމުގައިވާތީ އާއި ،އެ  06ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ،
ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވަނީ  05ފަރާތް ކަމުގައިވާތީއާއި ،ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 60
އަހަރުން މަތީ ފަރާތަކާއި  58އަހަރުން މަތީ ފަރާތެއް ހިމެނުނު ނަމަވެސް ،ޖަމާއަތްތެރިން ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނެ ވަކި އުމުރެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އާއި ،މި

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

05/05/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް
ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
އިވެލުއޭޝަންއަށް ލިބިފައި ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިސްކިތްމަގު

ޕކުނިކު ގޮސް ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލުމަށް ތިބޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެރަށު ޒުވާނުން
ހއ.އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުން ި

ހއ.އިހަވަންދޫ

ޒުވާނުން

އިސްނަގައިގެން

އެ

ރަށު

ޕކަކަށް ކައުންސިލުގެ ނިންމުމެއްނެތި އެ
ސަރަޙައްދުގައި ހަދަމުންގެންދާ ާ

ޕކަށް ،ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާ
އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީކުރާ ާ

އިދާރާގައިހުރި ކުލައާއި ދަވާދު އަދި ދަގަނޑު ހޮޅި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

ކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ތަކެއްޗަކީ އެ މަސައްކަތަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން
ގަނެފައިވާ

މައްސަލަ.

ތަކެއްޗެއް

ނޫންކަން

އެ

އިދާރާއިން

މިކޮމިޝަނަށް

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު

06/05/21

243-

ޕޓެންބަރު  (2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މި ތަކެތި
 22) CAFA/123/2020/14ސެ ް
ޕކަކީ އެރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ
ބޭނުންކޮށްގެން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ާ
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ
ތަނެއްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަ ް
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
14

ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެރަށު ކައުންސިލުން ހުއްދަހޯދައިގެން ނޫންކަން

މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތްނަމަވެސް

އެނގޭތީ ،ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހުއްޓުމަށާއި

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސަށް ފެންނަ މީހަކަށް ބަނދަރު

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންގުމަށާއި ،އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

ސަރަޙައްދުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ

ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުން ނުހުއްޓައިފިނަމަ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ ފަރާތްތަކާމެދު

މައްސަލަ.

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި މި ކަމާގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަންގާ އެންގުންތައް މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި އަދި މީގެ ފަހުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި
ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރާނަމަ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދައި ކައުންސިލުން އަންގާގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އެ
މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް އެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ނަންބަރު
15

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ނުފޫޒު

ޕޓެންބަރު  2019ގައި ޒުވާން އަންހެން ޓީމެއް ވޮލީ ބޯޅަ ކުޅުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހުސް ބިމެއް
 01ސެ ް

އދ.މާމިގިލީ

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް އެރަށު ވަށައިމަގު ކައިރިން ވޮލީކޯޓެއް އަޅަން

ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ،އެރަށު ވޮލީ ޓީމަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާތީ،

ބިން ދޫކުރުމުގައި އެ ސަރަޙައްދުން ވަށައިމަގަށް އިންވާ އަދި ވަށައިމަގާ

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ވަގުތީ ބިން ދޫކުރުމަށް 08

ގުޅެން އޮތް މަގެއް ބަންދުކޮށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ވަކި

ޕޓެންބަރު  2019ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާކަމާއި ،ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެހެން
ސެ ް

އެ

ފަރާތްތަކަށްވެސް ،އެރަށުން ބިން ދޫކޮށްފައިވާކަން އދ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން

ބަޔަކަށް

ކައުންސިލްގެ

ފައިދާއެއް

ދެ

ހޯދައިދިނުމަށް

އިސްފަރާތެއްގެ

ޕއޭގެ
އީ ީ

މަޤާމުގެ

ހުއްދައަކާނުލައި

ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

06/05/21

ޕއޭގެ ހުއްދައަކާނުލައި ވޮލީ ކުޅުމަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް
އެނގޭތީއާއި ،އީ ީ
ކަނޑާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ
ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑާފައިވަނީ އެއް ރުއްކަން އެނގޭކަމާއި ،ރުއްގަސް
ކެނޑުމާއި ،އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން  10ރުއްގަހަށްވުރެ މަދުން ކަނޑާނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަ ް
ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

16

ޕޝަނަށް
ފ.ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ކޮރަ ް

މި މައްސަލައަކީ ފ.ފީއަލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މުވައްޒަފެއް މީހަކު ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

މަގުފަހިވާގޮތަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެ އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްއްކަމާއި ،އެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮން
މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަމާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު
ފ.ފީއަލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  05ފަރާތަކުން އެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް
އިވެލުއޭޝަނުން ލިބިފައިވަނީ  02ވަނަ ކަމާއި އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައިވާ ގޮތުން އިންޓަރވިއުއިން
ޕއިންޓް ކަމާއި އެންމެ
)މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް( އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ  45އިން ސައްތައިގެ ތެރެއިން ޮ 36
ޕއިންޓް ކަމާއި އިވެލުއޭޝަން
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އިންޓަރވިއުއިން ލިބިފައިވަނީ ޮ 38.25
މަތިން ޮ
ޕއިންޓްތައް ހިމެނުމުގައި ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައި
ޝީޓުގައި އިންޓަވިއުއަށްދީފައިވާ ޮ
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ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕއިންޓް
ވީނަމަވެސް އިންޓަވިއު ޝީޓުތަކަށް ބަލައިގެން އަލުން ހިސާބު ހެދުމުންވެސް އެންމެ މަތިން ޮ
ޕއިންޓް އިތުރުވާކަމާއި އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމާއި،
ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ޮ
ޕނަލްގައި ތިން މެމްބަރުން ހިމެނުނުއިރު އެ ތިން މެމްބަރުންވެސް އެންމެ
މި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އިންޓަވިއު ެ
ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށްވެފައި
މަތިން އިންޓަވިއުއަށް ޮ
ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް ދޭ މާރކްސްއަކަށް އެކަނި ބޭސްކޮށް އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތު ނުކުރެވޭނެތީއާއި މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބެލިބެލުމުން
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް
ކޮރަ ް
ނިންމީއެވެ.
17

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2007ވަނަ އަހަރު މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި  2010ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ

ގޯތި އޭނާގެ ދަރިންނަށް ހިބައިއިން ދީފައިވާކަމާއި ،އޭނާގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރިއަށް ލިބުނު ބައި

ދަރިންނަށް ހިބައިންދީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނިކޮށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގެއާ އިންވެގެން އޮތް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ،އޭނާގެ

އެނގުމެއްނެތި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޯތީގެ އިންފާރު ހިމެނޭގޮތަށް

 08ދަރިންގެ މެދުގައި ބެހުމުން އެގެ މިން އިތުރުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި މިއްސަލައިގެ

ސިޓީ

ޝަކުވާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގެއާ އިންވެގެން އޮތް ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތުން ރާނާފައިވާ ޝަކުވާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޯތީގެ އިންފާރު ހިމެނޭގޮތަށް އެމީހާގެ މިލްކިއްޔާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އައްޑޫ ސިޓީ

މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

އެހެން

މީހެއްގެ

މިލްކިއްޔާތެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި

އައްޑޫ

ފަރާތުގެ ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮތް ގޯތި ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވަނީ އެ ބައި އޭނާއަށް ލިބުނުކަމަށް އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
83/S4C/2016

)13

ނޮވެންބަރު

(2016

ޤަޟިއްޔާއިން

ހުކުމްކޮށްފައިވާތީކަމަށް

އެފަރާތަށް

ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ކޯޓު ހުކުމުގައިވާގޮތަށް އެ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ
ހައްދައިދިނުމަކުން އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ނުބެލޭވޭތީ ،މި މިއްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނަންބަރު
18

ނިންމި ތާރީޚް
ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އަތޮޅުތެރެއާއި މާލެ އަދި ހަނިމާދޫއަށް ކުރާ

ށ .މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން އަތޮޅުތެރެއާއި މާލެ އަދި ހަނިމާދޫއަށް 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ  02ލޯންޗުން އެކަނި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މަރުކަޒަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އެފަދަ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި

06/05/21

އެމަރޖެންސީ ދަތުރުތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަނީ އާސަންދައިން ކަމަށްވާތީ އާއި ށ .މިލަންދޫ
ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަގެ ޤަވާޢިދުގެ ) 10.25ށ( "ސިންގަލް ސޯސް
ޕރޮކިއުމަންޓް" ގެ އެމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ވަގުތުނެތް
ް
ހާލަތެއްކަމުގައިވާތީ އާއި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަގެ ޤަވާޢިދުގެ ) 10.26ހ( އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް
ލިބިދާފަދަ ނުވަތަ ދިމާވާ ހާދިސާ އަކާ ގުޅިގެން ،ބަޔެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް
ކުރިމަތިވެފައި ހާލަތެއްކަމުގައިވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،މި
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި
މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޕޝަންގެ
ކޮރަ ް

ޢަމަލެއް

އެކުލެވިގެންވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،

މި

މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
19

ޕނީ ލިމިޓެޑްގެ ޑެޓް ރިކަވަރީ
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމް ެ
ޕޓްމަންޓުގެ
ޑި ާ
އިޢުލާނުކޮށްފައި

މަޤާމަށް

މީހަކު

ނުވާކަމަށާއި،

ހޯދުމަށް
މި

ސަރުކާރުގެ

މަޤާމަށް

މީހަކު

ގެޒެޓުގައި

މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން އުޅޭކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި؛

ހޯދުމަށް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
ޕނީ ް
މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމް ެ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކަމަށާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދި

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ނަންބަރު  MWSC-A4-P-15ލޯކަލް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން އުޞޫލުގެ

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވެބްސައިޓުން އިޢުލާނު

ޕޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު
 2.1ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޑެބްޓް ރިކަވަރީ ޑި ާ

ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕލިސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް
ގެޒެޓުކޮށްފައިނުވާތީ ،ކުންފުނީގެ މި ޮ
ޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް
ޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ ަ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަންގައި ،މި ސިޓީ ް
ޕނީ ް
ކޮމް ެ
ޕކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކޮ ީ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
20

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ގދ.ތިނަދޫގައި ހިންގާ ް

ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލާތްތަކުގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ ގުޅިގެން އުޞޫލުތަކާ

ތެރެއިން ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި ބަދިގޭ ޑަސްބިން ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ

ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ ތަކެތީގައި ދުވަހު މުސާރައަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

ޖެޓީ ފާލަމުގެ ވަށައިގެން ތޮށިގަނޑެއްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގދ .ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ބުނާ

ތިން ފަރާތުގެ އަގު ބަލާފައިވާތީ އާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެ

ނަމުގައި
މައްސަލަ.

ގެނެސްފައިވާ

ބިދޭސީން

ލައްވައި ކުރުވަމުންދާކަމަށް

ސލައިގެ ޝަކުވާގައި މި މަސައްކަތް
ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި ،މި މައް ަ
ކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދަރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް 130,000
)އެއްލައްކަ ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހު މުސާރަ ދޭގޮތަށް ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ) 19,080ނަވާރަހާސް
މއްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން
އަށްޑިހަ( ރުފިޔާއަށް އެ ކުންފުންޏަށް ކަން އެނގެން އޮތަތީ އާއި ،މި ަ
ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
އިވެލުއޭޝަންއަށް ލިބިފައި ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި؛
ގދ.ތިނަދޫ ބަރާސިލް ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ
މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީ
އާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެ އިދާރާގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން
އިވެލުއޭޓްކޮށް ،އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި ،އެ ކުންފުނިން އެ
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޮ
މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެއަށް ފަހުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި ،މި މައްސަލައިގެ
އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޮ
ޝަކުވާގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދަރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބިދޭސީ
މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހު މުސާރަ ދޭގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަން އެނގެން
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޮ
އޮތަތީ އާއި ،މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކި
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ފަރާތަކަށް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އިވެލުއޭޝަންއަށް ލިބިފައި ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
21

ޕލެކްސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ އަމިއްލަ
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމް ެ

ޕލެކްސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ އަމިއްލަ
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމް ް

ރަށްކަމުގައިވާ ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް

ރަށްކަމުގައިވާ ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަތާ 02

ތިނަދޫގައި ހުންނަތާ  02އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ

06/05/21

ޕލެކްސްގެ ދަށުން ހިންގާ ގދ.ތިނަދޫ
ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ އިސް މުވައްޒަފަކީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމް ް
ޕލާންޓްގައި
އައިސް ް
މަސައްކަތްކުރާ

މަސައްކަތް

ފަރާތްތަކުގެ

ކުރަމުންގެންދާ
ހާޒިރީ

ފަރާތެއްކަމާއި،

ބަލަހައްޓަމުން

ގެންދަނީ

ގދ.ތިނަދޫ
ޝީޓެއްގައި

ޕލާންޓްގައި
އައިސް ް
ނޯޓްކޮށް

ސޮއިކުރާ

އުޞޫލުންކަމާއި ،އޭނާ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހާޒިރީ ޝީޓްތަކުން
ޕރީލް (2021
ޕޓެންބަރު  2020އިން ފެށިގެން އެ ް
ޕރީލް  2020އިން ޖޫން  2020އަށް އަދި ސެ ް
)އެ ް
އެނގޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
22

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނ.މަނަދޫގައި އަޅާ  03ޓްރާންސްފޯމަރ
ފެނަކަ ކޯ ަ

މި މަސައްކަތަކީ ފެނަކައިން ދީފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިޑުކޮށްގެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ

ހަޓްގެ މަސައްކަތް ބިޑުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން މި  03ހަޓްގެ

މަސައްކަތަކަށް ވުމާއެކު ފަހުން އެ ކުރެހުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ އަގުން ވަކިވަރެއް

ބޮޑުމިނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް ހަޓްތަކުގެ ސައިޒް ކުޑަކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ
ކުޑަކުރެވޭނެތީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް

މަސައްކަތުގެ
މަސައްކަތް

އަގަށް

އެއްވެސް

ހަވާލުކުރިފަހުން

ބަދަލެއް

ހަޓްތަކުގެ

ގެނެސްފައިނުވާކަމަށާއި،
ސައިޒް

10/05/21

ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކުޑަކޮށްފައިވަނީ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
23

އައްޑޫ

އިކުއެޓޯރިއަލް

ކުންފުންޏަކަށް

ދިނުމުގައި

ޕޓަލް
ހޮސް ި

ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ

ޕޓަލުގެ
ހޮސް ި

ވެރިންގެ

މަސައްކަތް
ގޮތުގައި

ތިބި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ތިން ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ
އޮތީ

ކޮން

ގުޅުމެއްކަމާއި،

ކޮން

ފްލެޓެއްގެ

ވާހަކަކަން

ސާފުކުރުމަށް

މި

ކޮމިޝަނުން

ސިޓީ

މުވައްޒަފުން ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކޮންމެ މަހަކު

ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް ،އެފަރާތުން ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުން އެ ފަރާތަށް ގުޅުމުން

ޕޓަލް ސާފުކޮށްގެން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިސާއިން އެ  3މީހުންނަށް
ހޮސް ި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށާއި ،ދެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތެއް ދޭން ބޭނުން
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ބައި އަޅާކަން ވަރަށްގިނަ ގޮތްގޮތުން އެނގެން ހުރި ކަމަށާއި ،ފައިދާ

ނުވާކަމަށާއި އިތުރަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ޝަކުވާ

ޑިއުޓީ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ބެލި

ހޯދުމަށްޓަކައި

ކުންފުނިން

ސްޓާފުން

މަދުކޮށް

ޕޓަލްގެ
ބެލުމުން އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކުރާ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސް ި

ކުރިޔަށްގެންދާކަންވެސް އެނގެން އޮތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް
ތިން މުވައްޒިފުންނަކީ ،ކޮބައިކަން ވަނީ ހޯދިފައެވެ .އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ ޑި ާ
ޕޓަލު މުވައްޒިފުންނާ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އިން ހޯދި ވަނަވަރުގެ މަޢުލޫމާތުން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ހޮސް ި
ކުންފުނިއާ އާއިލީ ގާތް ތިމާގެ ބައެއްކަމެއް އެނގެން ނެތަތީއާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ތިން ފަރާތުން
ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ގަނެފައިވާކަން މި މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުންވެސް އެ ފަރާތުން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފްލެޓަކީ ކޮން ފްލެޓެއްކަން ބުނެދީފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ
އިތުރަށް ބެލޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
24

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހޯދި  3ފޭލި

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކަށް

ކަޅުފޮތި ،ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެއަށް ގެންގޮސްގެން

ގައުން ފެހުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  136މުށް ދެމޭ ފޮތި ) 02ފޭލި( ގަނެފައިވާކަން

ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފާހަގަކުރެވޭއިރު ކައުންސިލަށް ފޮތި ހޯދައިފައިވަނީ މާސްކް ފެހުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާސްކް

10/05/21

ނުފަހާކަމަށާއި ހޯދައިފައިހުރި ކަޅު ފޮތިފޭލިތަކުން ފޮތިފޭއްޔެއް ކައުންސިލްގެ ރައީސާގެއަށް ގެންދިޔަކަމަށް
ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ،މާސްކް ފެހުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން
ފޮތި ގަނެފައިނުވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ގުޅުމުން ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހޯދި  2ފޭލި ކަޅުފޮތިން
ފަހާފައިވަނީ ޕީ.ޕީ.އީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގައުންކަމަށާއި ގައުންތައް ބޭނުންކުރިކަމަށާއި ގައުންތައް
ފަހައިދިނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާކަމަށާއި ރައީސާ ލައްވައި ފެއްސީ އަގު ނުނަގާގޮތަށް )ހިލޭ( ކަމަށް
ޕޝަންގެ ކުށެއް ފާހަގަވެފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް
ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލާގައި ކޮރަ ް
ނިންމީއެވެ.
25

ލ.ކަލައިދޫގައި  2020ވަނައަހަރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރި

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މި މަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ ވިޔަފާރި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން މަސައްކަތް

އުޞޫލުން ގައު އަޅައިގެން ވިއްކާ ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާގެ އަތުން ގައު ގަނެގެން އޭނާއަށް ފައިދާވާގޮތަށްކުރުމަށް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އެގްރީމެންޓާ އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ވަކި މީހެއްގެ އަތުން ތަކެތިގަތުމަކީ

ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓުން އެޅުމަށްފަހު

ޕޝަންގެ ކުށަކަށްނުވާތީއާއި ،މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން
ކޮރަ ް

 01މީޓަރު އުހަށް ރާނައި ވަށައިގެން ޓިނުޖަހަން އެގްރީމެންޓްގައި

ގެނެވުނު

ބަދަލެއް

އޮތްނަމަވެސް މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ފައުންޑޭޝަންގެ މަތިން

ގެނެސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބަދަލެއްކަމަށްވާތީއާއި،

މި

ބަދަލާ

ގުޅިގެން

މަސައްކަތުގެ

އަގަށް

އެއްވެސް

ވަށައިގެން ރާނައިގެން ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިއެވަނީ
ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގައު އަޅައިގެން ވިއްކާ
ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާގެ އަތުން ގައު ގަނެގެން އޭނާއަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ މަދަރުސާއިން ޅ .އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވަޒީފާއަށް )ވަގުތީ( މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މަދަރުސާގެ ނަންބަރު (IUL)Gs-

10/05/21

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)Gs-21/2020/22އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  21/2020/22އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމާއި ،މަޤާމުގެ ޝަރުތަކީ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު މަޤާމުގެ
ވަޒީފާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް
ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް އަދި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ބަލާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  5ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް
އެއްވެސް މާކްސްއެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ވަޒީފާ ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އޮތުމުންކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި
 3ފަރާތަކީވެސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައްކަމާއި ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކަށްވީނަމަވެސް އެ ބަޔަށް މާކުސްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި ،އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ
މަތިން މާކުސްލިބިފައިވަނީ މި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ އެފަރާތްކަމާއި ،ޝަކުވާގައި ،މި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ނެތް މީހެއްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ތަޖުރިބާ ހުރުމަކީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން

ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މަޤާމަށް  4ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލިކަމާއި އޭގެތެރެއިން ގއ.ވިލިނގިލީގެ

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)241-A/241/2021/3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

މީހެއް ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ދީފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށްވާއިރު،
އެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 19 / 38

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

10/05/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ވަކި މީހަކު ނެގުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ވެރިން މަސައްކަތްކުރާ

ނުވުމުން ،އޭނާ ވަނީ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  7.1ގެ )ރ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނަނީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ކޯހުން
ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކީ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ ،ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައި ވުމުން ،ދެންތިބި  3ފަރާތަށް
ޕރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން އޭގެތެރެއިން 2
އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށާއި ް
ޕރެސެސްގައި
ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް ް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެ ފަރާތަކީ ،ބެޗްލަރ
އޮފް ހިއުމަން ރެސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން  2020ވަނަ އަހަރު ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ،އަދި 2006
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު  10އިންފެށިގެން ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި މަޤާމަށް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ފެންނަން ނެތަތީ ،މި
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

28

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ޕޝަންގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ބަލައި ތަޙްޤީޤް ކުރެވިދާނެކަމަކަށް
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް

ގައި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އިހުމާލުވެ ފަރުވާ

ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

10/05/21

ކުޑަކުރާތީ ވަނީ އެހެން ފެކަލްޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި ،އެކަމާ
ޕރީލް 2021
ގުޅިގެން އޭނާގެ ތިމާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރެއް ވަނީ  18އެ ް
ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ޑީން އަށް ގުޅައިގެން ނުފޫޒު
ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
29

ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް  31އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާއި  17ޑިސެންބަރު

ބ.ތުޅާދޫ

 2019ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް  03ފަރާތަކުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ،އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ޝަކުވާ

ސަރވިސް

އެނެކްސް 2

ކޮމިޝަނުން

ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވީނަމަވެސް

އިންޓަރވިއުއަށް

ނުހޮވޭކަމަށް

އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޮވާފައިނުވަނީ ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި "ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް"ގައި ސޯޝަލް
މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް ބޭނުންނުކުރާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަރާތުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާކަން ކަށަވަރުވެފައިވުމުން ،އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު
މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިނުވާތީ ،ކްރައިޓީރިޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓަގްރިޓީގެ ބައިން ،ކްރައިޓީރިޔާގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް އެފަރާތަށް މާކްސް ލިބިފައިނުވާތީކަން )އިންޓަގްރިޓީގެ ބަޔަށް ލިބިފައިވަނީ
 ،(%65އިސްވެ ދެންނެވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
މާކްސްޝީޓުންނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ
ކޮމިޓީއިން  03ޑިސެންބަރު  2019ގައި ބޭއްވި ނަންބަރު  FCL-16/05/2019ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުމުން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އެގޮތުން ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނައި ،ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ  07ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިންޓަވިއުއަށް
ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ،އިންޓަރގްރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާކުހުގެ ) %80އައްޑިހަ އިންސައްތަ( ނުލިބޭ
ކެންޑިޑޭޓުން ޑިސްކޮލިފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުންކަމުގައިވާތީއާއި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ
އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ބ.ތުޅާދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު -195
 23) C/123/2020/5ޖޫން  (2020ސިޓީއިން އެނގެން އޮތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
30

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޒަކާތުފައިސާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފަގީރުންގެ

 2020ވަނަ އަހަރު ) 1441ވަނަ އަހަރުގެ( ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ) 7,069.00ހަތްހާސް

ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ބެހުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

ފަސްދޮޅަށް ނުވައެއް( ރުފިޔާކަމާއި އެ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ،ބެހުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް

އެފެއާޒުން އަންގާފައިވަނިކޮށް ،އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި

ކުރިއަށް ގެންދަންވީ އުސޫލު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކައުންސިލްތަކަށް

އަހަރުގެ ޒަކާތުފައިސާ ބަހާފައިވަނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފަގީރުންގެ

ޕއިންޓުގައި ،އެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާނީ  1439ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު
ފޮނުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގެ  6ވަނަ ޮ

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .

ޒަކާތް ބެހުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ފައިސާ ބަހާފައިވަނީ،
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް 1439" ،ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު )އއ.ހިމަންދޫ(" ގައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަން އެ
ދަފްތަރުންނާއި އެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވާފައިވާ " 1441ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ
ދޫކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު" ކަރުދާހުން އެނގޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
31

ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގުދަނެއް ހޯދުމުގެ ނަމުގައި

ޕރީލް
ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގުދަނެއް ހޯދުމުގެ ނަމުގައި  2020މާރިޗު ނުވަތަ އޭ ް

ޕ
ޕރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮ ް
 2020މާރިޗު ނުވަތަ އޭ ް

ޕޓަލް ކައިރީގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ގުދަނެއް  06މަހުގެ
ޕ ހޮސް ި
މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮ ް

ޕޓަލް ކައިރީގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ގުދަނެއް  06މަހުގެ
ހޮސް ި

މުއްދަތަށް  05މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނަގާފައިވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ކޮވިޑް-

މުއްދަތަށް  05މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ

19ގެ

ކުއްޔަށް

ބިޑު ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،މި ފައިސާގެ ތެރެއިން  02މިލިއަން

ހިފާފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް މާރިޗު 2020ގައި

ރުފިޔާ ގުދަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ދެއްކުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުއިން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ މާލެއިންކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

އ
މިނިސްޓަރގެ ވިޔަފާރި ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޖަމާކޮށްެ ،

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަންތައްތައް

މެނޭޖްކުރަމުންދާ

އެއްވެސް

އިދާރާއަކުން

ހުޅުމާލެއިން

ގުދަނެއް

17/05/21

ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްބައި މިނިސްޓްރީގެ އެޗް.އާރު ޑިވިޜަންގެ އިސް
މުވައްޒަފަކާއި

ހެލްތް

އެކައުންޓަށް

ނުވަތަ

ޕރޮޓެކްޝަން
ް
އޭނާގެ

ތިމާގެ

އެޖެންސީގެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މީހެއްގެ

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރާ
ފެނަކަ ކޯ ަ

ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގައި ހުރި ޖުމްލަ  21ރުއްގަހަށް ) 18ރުއް 01 ،ވަރުކަނދު

ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް އެ ކުންފުނިން ބަދަލުދީފައިވަނިކޮށް ،ފެނަކަ

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 13,558.00ރ) .ތޭރަ
ގަސް އަދި  02ހިރުނދު ގަސް( ފެނަކަ ކޯ ަ

ޕރޭޝަން ރ.އަނގޮޅިތީމް އިންޖީނުގޭގެ ދެ މުވައްޒަފެއް ގުޅިގެން
ކޯ ަ

ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ރ.އަނގޮޅިތީމު

މީގެތެރެއިން  04ރުއް ނީލަން ނުކިޔައި އެތަނުން އެކަކަށް ދީފައިވާ

ޕރޭޝަނުން ބަދަލު ދީފައި ވަނިކޮށް ،އެ
އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ފެނަކަ ކޯ ަ

ކަމަށާއި ،މި ރުއްތައް އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކީހައި

ޕރޭޝަންގެ ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގޭގެ ދެ މުވައްޒަފެއް ގުޅިގެން މީގެތެރެއިން  04ރުއް ނީލަން
ކޯ ަ

އެފަރާތުގެ ގެއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުކިޔައި އެތަނުން އެކަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ރުއްތައް އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކީހައި

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 22 / 38

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

17/05/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް
އެފަރާތުގެ ގެއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕރިލް  (2021ސިޓީގައި ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ
ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  22) /FNK/123/2021އޭ ް
ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު ،އެ ރުއްގަސް ކަނޑާ ވަކަރަށް ހެދުމަށްފަހު އެ
ބްރާންޗްގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް ވަކަރުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ
ޕރޭޝަންގެ އިސް މުވައްޒަފެއް މަޢުލޫމާތު
އިންޖީނުގެ ހިޔާކުރާއިރު އެ ވަކަރު ބޭނުން ކުރަންކަމަށް އެ ކޯ ަ
ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް
ހިނގިކަން ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގޭގެ ތިން މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެކި ދުވަސްދުވަހު އެކި ފަހަރު މަތިން އެފަރާތްތަކަށް ގުޅޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް
އެކަން ވަނީ ކާމިޔާބު ވެފައިނުވާކަމާއި ،ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް
ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބަދަލު ދީ ،އެ ރުއްގަސް ކަނޑާ ވަކަރަށް ހެދުމަށްފަހު ،އެ ވަކަރުތައް
ފެނަކަ ކޯ ަ
އިންޖީނުގެ ހިޔާކުރާއިރު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރ.އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ ބްރާންޗުގައި ބެހެއްޓިފައިކަމަށް
ބުނެފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާގޮތަށް ކަން ހިނގިކަން އެނގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭ ގޮތް ވެފައި ނުވާތީ ،އެކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގިކަމެއްކަން ނޭނގޭތީ އަދި އެކަން
ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތަތީ ،މި މިއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އޮއިވާލި ކަނދުފަތި

އެންކަރ ބްލޮކްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ

ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު ) (anchor blocksތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން ބިޑު އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތް ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމައި ބިޑު ހުށަހެޅި

ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތް ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމައި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު

ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބިޑު ކުރިއަށް

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބިޑް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްކަމަށް ބުނެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި

ގެންދިޔުމަށްކަމަށް ބުނެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނު

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  01ނޮވެމްބަރ  2020ގައި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާއި

ޕރޭޓިވްސްއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ޖަލު ކޯ ަ

ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވެފައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅީ މިނިސްޓްރީއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ

ބުނާ

އަގާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ނުވާތީ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން އެފަރާތަށް ބިޑް

މިނިސްޓަރ
މައްސަލަ.
އެނެކްސް 2

ނިންމާފައިވާތީކަމަށް

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާކަމަށް

އެވޯޑްކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމީ ބިޑް ކޮމިޓީއިންކަމާއި،
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17/05/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އެއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ގަވާއިދު ) 04ޖުލައި  (2020ގެ  10.31އިން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އިޢުލާނު
ޕރިސްކޯ( އާ ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ) ް
ޕރިޒަން ކޯ ަ
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ް
ނިންމާފައިވާތީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ ދަށުން
ޕރިސްކޯގެ ބިޑް
ޕރިސްކޯއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ް
ް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއިންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް
ޕރިސްކޯއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
އަލުން އިޢުލާނުކުރުމުގައާއި ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
ޚިލާފްވެފައި ނުވާތީއާއި ،ކޮރަ ް
ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
34

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އޮއިވާލި ކަނދުފަތި

ފަރާތުން އޮއިވާލިކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު ) (anchor blocksތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް

ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތް ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމައި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު

ޕރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް
އެންޑް ް

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބިޑް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްކަމަށް ބުނެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި

ޕރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް 15
ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  01ނޮވެމްބަރ  2020ގައި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާއި

ކަމަށާއި،

ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވެފައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅީ މިނިސްޓްރީއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ

ގައު

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

އަގާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ނުވާތީ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން އެފަރާތަށް ބިޑް

ހޯދުމަށް އެ

މިނިސްޓްރީގެ

އެވޯޑްކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމީ ބިޑް ކޮމިޓީއިންކަމާއި،

) 01ނޮވެންބަރު (2020

އެއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

) 02ޑިސެންބަރު

ގަވާއިދު ) 04ޖުލައި  (2020ގެ  10.31އިން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އިޢުލާނު

ޑިސެންބަރު

2020

އޮއިވާލިކަނދުފަތި
މަސައްކަތް

ގައި

ސިޓީއަކުން

ޤާއިމުކުރުމަށް

ކޮށްދޭނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ބޭނުންވާ

ފަރާތެއް

ނަންބަރު(IUL)30-C/30/2020/112

އިޢުލާނާއި ނަންބަރު(IUL)30-C/30/2020/131
 (2020އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕރިސްކޯ( އާ ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ) ް
ޕރިޒަން ކޯ ަ
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ް
ނިންމާފައިވާތީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ ދަށުން
ޕރިސްކޯގެ ބިޑް
ޕރިސްކޯއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ް
ް

އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއިންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް
ޕރިސްކޯއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
އަލުން އިޢުލާނުކުރުމުގައާއި ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
ޚިލާފްވެފައި ނުވާތީއާއި ،ކޮރަ ް
ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
35

ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއް އެ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ

ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީގެ މަސައްކަތެއް  2020ވަނަ އަހަރުގެ )ޝަކުވާގައި ކަން

ހެދުމަށް  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް އޭނާގެ 3

ހިނގިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ( ތެރޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން

ރައްޓެހިންގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި ،އެ  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކީ

ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް

އެބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް މީގެކުރިން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް

ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި ،ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ

ބުނާ މައްސަލަ

މަސައްކަތް  2020ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށާއި،
ޕރޮޖެކްޓާގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ
އެ ް
ޕރޮޖެކްޓާގުޅިގެން އެހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް
މަސައްކަތްކަމަށާއި އެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ
މުވައްޒަފު  03ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އަގުބަލާ ފޯމު ނުވަތަ ކޯޓޭޝަން ހަދައިގެން އެކުވެރިޔަކަށް މަންފާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މި
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން
ޢިމާރާތް އަޅައި ނިންމުން )ގްރައުންޑް ވޯކާއި ،ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތަކާއި ،ހިޔާކުރުމާއި ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް
ޕޓިޝަންތަކާއި ޓައިލްސް ޖެހުމާއި ފެންވައިރު ކުރުމާއި ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތާއި ކުލަލުންފަދަ
ލުމާއި ާ
މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭހެން( ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ
ޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ލެބޯޓަރީއަށް
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުންކަން އެނގޭތީއާއި ،އެ ް
ޚާއްޞަ ބައެއް ވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީއާ ގުޅުންހުރި
އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުވިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނަންބަރު
36

ނިންމި ތާރީޚް
ށ.ފުނަދޫއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި  26ބިމެއް ދޫކުރުމަށް  23މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ށ.ފުނަދޫން ބިންދޫކުރިއިރު ،ބިންދޫކުރުމުގެ
ޕޓެންބަރު  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދަނޑު ބިން އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކޮށް އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫނުކޮށް ،އަދި ކައުންސިލްގެ
ސެ ް
ދޫކުރުމުގައި އެކި މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭ އެކިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްވެރިއެއްގެ ޢާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ބިންތައް އެއްތަނެއްގައި ހުންނަގޮތަށް ހަދައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު
ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްކަމަކީ ،އޭނާގެ ގޯތީގައި ގެ ނާޅައި އެޅިގާ އެޅުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޯތީގައި ތަޅުން އަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެއީ ހުސްގޯއްޗެއްކަމަށް ބަލައި
އޭނާއަށް ދަނޑުބިމެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެރަށު އެހެން ފަރާތެއް އެމީހާގެ ގޯތީގައި ޢިމާރާތެއް
ހަދައި ހިޔާނުކޮށް އަދި މީހުން ދިރިނޫޅުނުނަމަވެސް އެއީ ހުސްގޯއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބަލައި އޭނާއަށް
ދަނޑުބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި )އަނބި/ފިރިމީހާގެ( ހުސްގެވަޅެއް އޮތް ފަރާތަކަށް
ބިމެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުސްގޯތިކަމުގައި މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް ދެންނެވުމުން
ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ،ހުސްގެވަޅެއް ކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ދަނޑު ބިމަށް އެދިފައިވާ
ފަރާތުގެ އަނބި/ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ފައުންޑޭޝަން
އަޅާފައިވާނަމަ އެގެވަޅަކީ ހުސްގެވަޅެއް ކަމުގައި ބަލާފައި ނުވާނެ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަށް ކަމަށެވެ .އެ
އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޯތީގައި ދާއިމީ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ނެތުމުން
އެއީ ހުސްގޯއްޗެއް ކަމަށް ބަލައި އޭނާއަށް ދަނޑުބިމެއް ނުދޭން ނިންމި ނިންމުމާއި ދެން އެރަށުގެ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ގޯތީގައި ދާއިމީ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ ،އެއީ ހުސްގޯއްޗެއްނޫންކަމަށް ބަލައި
އޭނާއަށް ދަނޑުބިމެއް ދޫކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގައި
ގޯހެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައި ބިން
ލިބޭ

ފަރާތްތަކަށް

ބިން

ކަނޑައަޅާނީވެސް

ގުރުއަތުލައިގެންކަމަށް

ބުނެފައިވާއިރު،

ކައުންސިލްގެ

އިސްވެރިއެއްގެ ޢާއިލީ ފަރާތްތަކަށް އެކިތަންތަނުން ލިބުނު ބިންތައް އެއްތަނަކަށް ގެނެސް އެއް
އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
މެނޭޖްމެންޓެއްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ .މިކަމާގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން

ބުނެފައިވަނީ

އެއްބަޔަކު

އަނެއްބަޔަކަށް

ބިން

ބަދަލުކުރާނެ

ގޮތް

ގުރުއަތު

ނެގުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދެވުނުކަމަށާއި އެގޮތުން މުއްދަތެއް ބުނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ބިން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުމުން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ
ބަދަލުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ދަނޑުބިންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބެލިބެލުމުން،
އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އަދި އިސްވެރިއެއްގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ގުރުއަތުން ދިމާވި ބިން އެހެން
ބިމަކަށް

ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،ގުރުއަތުން

ދިމާވި ބިން

އެހެން

ބިމަކަށް

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ

އިސްވެރިއެއްގެ ދަރިއަށް ލިބުނު ބިންކަމުގައި އެ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެފަރާތުގެ ބިން
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި  22އޮކްޓޯބަރ  2020ގައި އޭނާ އެ ކައުންސިލުގައި ސިޓީއަކުން އެދިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްވެރިއަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ލިބުނު ދަނޑުބިން
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމާއި ދެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބިންތައް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އެބިމުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ށ.ފުނަދޫ
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާގޮތް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓްގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ ،ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ނުވަތަ ބިމުން ބައެއް ނަމަވެސް ބިން ނަގާ ފަރާތުން އެހެން
ފަރާތަކަށް ކުއްޔަކަށްވެސް ،ހިލޭވެސް ނުދެވޭނެކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ދަނޑުބިން
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަކަށް
ހުރަހެއްނެތެވެ.
ވީމާ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ 2020 ،ވަނަ އަހަރު ށ.ފުނަދޫއިން ދަނޑުވެރިކަން
ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމެއްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މި
ކުރުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރުމުގައި ކޮރަ ް
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
37

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހިންގާ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި

ހއ.އިހަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ކުނިނަގައި އެފަދަ ކުނި އަޅަންހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަށް ގެންގޮސް

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ އިސްވެހުރެ އޭނާއަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބޭނެހެން

ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށް ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އިހަވަންދޫގެ ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި

 03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެ ކުރު

ކުނިތައް ގެންގޮސް އެތަން ހުސްކޮށް ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ

މުއްދަތު މަސައްކަތް ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމާއި ،އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ދެވިފައިވާ

އާއިލީ

މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވާތީ އެ ފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލް

މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި ،އަދި

ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ތިލަފުށީ ޖެޓީ ފީއާއި ޚަރަދުތައްވެސް

މަސައްކަތް

ހިމަނާފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުންޏާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކުންފުންޏަށް މާލީގޮތުން ފައިދާވާނެ

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާގެ އެކުވެރިޔަކާ ކަމަށް ބުނާ

ގޮތަށް ކައުންސިލުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހދ.ކުނބުރުދޫއަށް ކުނި ހުސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

މައްސަލަ.

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ކުނިކޮށިން ނަގާ ކުނިތައް ގެންދިޔުމަށް ހދ.ކުނބުރުދޫ

މަސައްކަތް
އިހަވަންދޫ

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ

ވެބުސައިޓް

އިސްވެރިޔާގެ

ފަރުމާކުރުމުގެ

20/05/21

ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބް ސައިޓް ފަރުމާ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން  03ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް
އިޖާބަދީފައިނުވާތީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 06 ،ފަރާތާއި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހަވާލުކުރިނަމަވެސް ،މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަގު ) 15,000.00ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޕސްޓޭޝަންތަކުން ކަނޑަށް ގުޅާފައިވާ
ޕން ް
ސ.ފޭދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭ ަ

ޕސްޓޭޝަންތަކުން ކަނޑަށް ގުޅާފައިވާ ހޮޅިތައް ނެއްޓި ބޭނުންނުކުރެވޭތީ
ޕން ް
ސ.ފޭދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭ ަ

ހޮޅިތައް ނެއްޓި ބޭނުންނުކުރެވޭތީ އެ ހޮޅިތައް މަރާމާތުކޮށް ގުޅައިދޭނެ

އެ ހޮޅިތައް މަރާމާތުކޮށް ގުޅައިދިނުމަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ނުވަތަ އޯގަސްޓް މަހު ޙަވާލުކުރި

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ  2ނުވަތަ  3މަހެއްހައި ދުވަސްކުރިން ކުންފުންޏަކާ

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައީ ކުރިން އެ މަސައްކަތްކުރި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން

)ކޮން ކުންފުންޏެއްކަން ނޭނގޭ( ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތުން އެ

ޕސްޓޭޝަންގައި ފެނަކައިން ހަރުކޮށްފައިވާ ފެންމީޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ޕން ް
ހަދާފައިވާ ަ

މަސައްކަތްކުރި

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ އެކަން ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަމުރު ފޮނުވުމުން 2020 ،ވަނަ

ފެނަކައިން

ޕސްޓޭޝަނުގެ މަރާމާތުގެ
ޕމް ް
ޕ ސްޓޭޝަނުން ކަނޑަށް ގުޅާފައި އޮތް ހޮޅިލައިން ނުވަތަ ަ
ޕމް ް
އަހަރު ސ.ފޭދޫ ަ

ހަރުކޮށްފައިވާ ފެންމީޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ސ.ފޭދޫ

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެ މަސައްކަތްކުރުވީ ކޮން

މަސައްކަތް

ކުރަމުންގެންދަނީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން

އެނެކްސް 2

ހަދާފައިވާ

ކުރިން

އެ

ޕސްޓޭޝަންގައި
ޕން ް
ަ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް
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ނަންބަރު

39

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ފެނަކަ ބުރާންޗަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިނުވާ ކަމަށް

ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ބަޔާންކޮށްދޭން ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ

ބުނާ މައްސަލަ.

ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ "ތިމާވެށި  "2ލޯންޗު އަމިއްލަ ފަޅުވެރިން

"ތިމާވެށި  "2ލޯންޗު އަމިއްލަ ފަޅުވެރިން ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވައިދޭނެ

ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  3ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު ،ފުރަތަމަ

ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މީގެ  3މަހެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން

ދެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި

 3ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މިނިސްޓްރީން މި ބިޑް ވަކި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީކަން އެނގެން

ފަރާތަކަށް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ

އޮންނާތީއާއި،ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އީމެއިލް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މެދުވެރިކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވިނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ
ފުރުޞަތަކަށް ނުވާތީއާއި ބިޑް ހުށަހަޅާ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮތް ފުރުޞަތެއްކަމަށް ވާތީއާއި ،މި
މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ތިންވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ބިޑް ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމަށް
ވަކި ފަރާތަކަށް އެކަނި ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާތީއާއި ،ބިޑް ހުށަހަޅާ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮތް
ފުރުޞަތެއްކަމަށް ވާތީއާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނީގެ އިތުރުން ދެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ފަރާތުން
އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރަކު ކުޑަކޮށްކަން އެ ކުންފުނި އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،ހުރިހާ ބިޑްތަކެއްވެސް ހުޅުވާފައިވަނީ އެއްވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެފައި ބިޑްތައް
ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ބިޑްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގޭނެކަމަށް
ނުބެލެވޭތީ އެ ކުންފުނިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް
ފޯރުކޮށްދީގެންކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،ތިންވަނައަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެފަރާތުން މަސައްކަތުގެ
ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސާ އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި ،އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި
މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
40

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި މަޤާމުގެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތްތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތާ ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތާ ސަރަޙައްދުގައި

ގާޑިޔާގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގާޑިޔާގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި ގާޑިޔާ ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އުސޫލެއް

މައްސަލަ .

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާތީ ،މި އުޞޫލު ވީހާވެސް

27/05/21
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މަޝްވަރާއަކުން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައި ޔައުމިއްޔާ ކުރަމުންގެންދިއުމަށް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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ޕއިންޓްދީފައިވާ ގޮތް
އއ.ތޮއްޑޫން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޮ

ޕއިންޓްދީފައިވާ ގޮތް
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އއ.ތޮއްޑޫން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޮ

ބަޔާންކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ޕލިކޭޝަންގެ
ބަޔާންކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޮއިންޓް އެ ް

ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ތެރެއިން ޖޮއިންޓް އެ ް

ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި
ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް ޖަހާފައިވަނީ ޖޮއިންޓް އެ ް

ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި
ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް ޖަހާފައިވަނީ ޖޮއިންޓް އެ ް

ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ މާކްސް ބޭނުންނުކޮށް ކަމަށާއި ،އަދި އެއްފަރާތަށް ލިބުނު މާކްސްއަށް ބަލައި އެފަރާތާއެކު

ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ މާކްސް ބޭނުންނުކޮށް ކަމަށާއި ،އަދި އެއްފަރާތަށް

ޖޮއިންޓްވާ ފަރާތަށްވެސް  1500އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދި

ލިބުނު މާކްސްއަށް ބަލައި އެފަރާތާއެކު ޖޮއިންޓްވާ ފަރާތަށްވެސް 1500

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި އަދި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް

ޕއިންޓް ދިނުމުގެ
އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޮ

ޕއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތައް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޮ

ޕއިންޓަށް ބެލުމެއްނެތި
އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެފަރާތަށް ލިބޭ ޮ

ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޖޮއިންޓް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ލިޔުންތަކުގައި ދެމަފިރިންނަށް ޖޮއިންޓް އެ ް

އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތުގެ މާކްސް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމީ ،ޖޮއިންޓް

ޕލިކޭޝަންއަށް ނުވާ ގޮތަށް ވަކިވަކިން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
އެ ް

ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމް
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައާއި ސިންގަލް އެ ް
އެ ް

އެކަމުގައި ދެމަފިރިން ބޭނުން ގޮތަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތެވެ .އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލި

ޕއިންޓް ލިސްޓް ބެލިބެލުމުން ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވަނީ
ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ޮ

ރަށުން ގޯތި ލިބުމުން މަޙުރޫމްވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިހާރު

ޕލިކޭޝަން ގޮތަށް ފޯމު ހުށަހެޅި  170މީހުން
 330މީހުންކަމަށްވާއިރު އޭގެތެރެއިން ) 282ޖޮއިންޓް އެ ް

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ވަގުތީ ލިސްޓް

އަދި ވަކިވަކިން ފޯމް ހުށަހެޅި  112މީހުން( މީހުންނަކީ މީހުންނާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުންކަން

ޢާންމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޖޮއިންޓް
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެ އެންމެންނަށްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވެއެވެ .ވަގުތީ ލިސްޓަށް
އެ ް
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ނިންމި ތާރީޚް
ޕއިންޓް ދިނުމުގެ
ޕއިންޓެއް ނުލިބޭ ) ޮ
ބަލާއިރު ،ވަރިވެފައި ތިބި  36މީހުންނާއި ކައިވެނީގެ ބަޔަށް އެއްވެސް ޮ
ޕއިންޓް(  12މީހުން ތިބި
ޕއިންޓް ،ވަރިވެފައިނަމަ ޮ 20
އުޞޫލުގައިވާގޮތުން ކައިވެނިކޮށްގެން ނަމަ ޮ 25
ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެއީ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން މަދު އަދަދެއްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ޖޮއިންޓް
ޕލިކޭޝަންއަށް ނުވާގޮތަށް ވަކިވަކިން ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ދެ މީހުންނަށް ގޯތި ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އެ
އެ ް
ދެމީހުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ  3000އަކަފޫޓުގެ އެއް ގޯތި ކަމަށާއި ،ފުރަތަމަ ފުރުސަތުދޭނީ ދެފަރާތުގެ ނަމުގައި
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމު
ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޖޮއިންޓް އެ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެއް ފަރާތަށް ގޯތިލިބުނުނަމަވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނީ ދެމީހުންގެ ނަމުގައި
 3000އަކަފޫޓުގެ އެއް ގޯތިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕއިންޓް ދިނުމުގެ
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅައިފިނަމަ  10މާކުސް ލިބޭނެކަމަށް ޮ
ޖޮއިންޓް އެ ް
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމު
އުޞޫލުގައިވާއިރު ،ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައިވާގޮތުން ޖޮއިންޓް އެ ް
ޕއިންޓް
ހުށަހެޅި ދެމަފިރިންނަށްވެސް އެ  10މާކްސް ދީފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޖޮއިންޓް ޮ
ޕއިންޓަށް ބެލުމެއްނެތި އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތުގެ
ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެފަރާތަށް ލިބޭ ޮ
މާކްސް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ގޯއްޗަށް
އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވަކިވަކިން ލިބުނު މާކްސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ މާކްސް
އަދި އޭގެ ތެރެއިން ޖޮއިންޓް އެ ް
ޖަހާފައިވަނީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުގެ މާކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ .ޖޮއިންޓް
ޕލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ދެމަފިރިންނަށް ގޯތި ލިބޭވަރަށް މާކްސް ލިބުނަސް ނުވަތަ
އެ ް
އެކަކަށް އެވަރަށް މާކްސް ލިބުނަސް އެ ދެމީހުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ  3000އަކަފޫޓޫގެ އެއް ގޯތި ކަމަށްވާތީއާއި
ޕލިކޭޝަންއަށް ނުވާގޮތަށް ވަކިވަކިން ދެމަފިރިން ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ދެމަފިރިންނަށް ގޯތި ލިބޭ
ޖޮއިންޓް އެ ް
ވަރަށް މާކްސް ލިބުނަސް ނުވަތަ އެކަކަށް އެވަރަށް މާކުސް ލިބުނަސް އެދެމީހުންނަށްވެސް ދޫކުރާނީ 3000

އެނެކްސް 2

މައްސަލަ

ޞަފްޙާ 31 / 38

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އަކަފޫޓުގެ އެއްގޯތިކަމުގައިވާތީ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލި ނުވަތަ ގޯތި
ލިބުމުން މަޙުރޫމުވެގެންދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
ވީމާ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ ،މި މިއްސަލައިގައި ކޮރަ ް
ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
42

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިން އެހެން

ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އެ ބިން ތަކަކީ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފަށާފައިކަމާއި

ނަގާފައިވާ ބިންތަކެއް ކަމަށްވާތީއާއި ،އެ ބިންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ

އެރަށުގެ ގިނަ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހުގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ގޯތިތައް

ފަށާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނިމިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

27/05/21

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކުރުމުގައި ކޮރަ ް
ފަރާތުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޯއްޗަކީ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ
ފަރާތުގެ ބިން އެ ބިމަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބިމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ ބިން ބަދަލުނުކުރުމަށް ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ބަންޑަރާ ގޯއްޗަކީ
އެފަރާތަކަށް ކަމުނުދާ ތަނެއްކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުން އެދޭގޮތަށް ބިންތައް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ފަށައިފިނަމަ
ޕރައިމް ޒޯންތަކުގައިވާ ދައުލަތުގެ އަގުބޮޑު ހުސްބިންތައް ހޯދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން
އެކަންވާނީ ރަށުގެ ް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއްކަމަށް އެ ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
43

ގެސްޓްހައުސްއެއް

ޝަކުވާގައިބުނާ ދަގަނޑު ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި ލަކުޑި ފަތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގުނީ ކިހިނެތްތޯ އާއި

ލ.ކަލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

އެރަށުގައި

އެޅުމަށްޓަކައި )ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން( ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި

އެކަން އެނގޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ހުރިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެކަން އެނގުނީ އޭނާގެ ލޮލަށް ފެނުމުން ކަމަށާއި،

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދީގެން ކުރުމަށް

ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ
އެކަން އެނގޭނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި ،އެކަން ބެލުމަކީ އެންޓިކޮރަ ް

ބަޔަކު ހޯދުމަށް  2019ވަނައަހަރު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް

ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ގަނެގެން

ވީމާ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ ،މި ޝަކުވާގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ފަށާވަރުގެ އަސާސެއް

ތެރޭގައި

ނެތުމާއި ،އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަމަށާއި،

އެ

ކުންފުންޏާ

ޙަވާލުކުރެވުނު

މަސައްކަތުގެ

ފައުންޑޭޝަން އަޅައި ރާނައި ހިޔާކުރުން ހިމެނޭއިރު ހޯލް ހިޔާކުރުމަށް
ދަގަނޑުހޮޅި އަޅާގޮތަށް އޮތްއިރު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ލަކުޑިފަތި ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
44

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހުސްވެފައިވާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް

ނިމިފައިވަނިކޮށް،

ޓެސްޓް/އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށައަޅައިގެން ހުއްދަ ނަގައިގެންކަމާއި މި

ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި،

ޕރޮސެސްގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް
ް

ޕއިންޓްދޭ އުސޫލު
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާއިރު ޮ

ފުރުޞަތު ލިބެނީ ޓެސްޓް/އިންޓަވިއުއަށް ފަހުގައި ކަމަށްވެފައި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ

ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެ ކޮމިޝަންގެ މަޤާމެއްގެ އިންޓަވިއު

ޕއިންޓް ކްރައިޓީރިއާގައި ނުގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް
މަޤާމާގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޮ

އަދި ޓެސްޓުވެސް ނިންމުމަށްފަހު މެމްބަރުން ބޭނުންވި މީހާ ވަޒީފާއަށް

ޕއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި މި މަޤަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ނުގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާ
ޮ

ހޮވޭނެގޮތެއް ނެތުމުން އޮޑިޓް އޮފީހުން ފާހަގަވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން

ތަޖުރިބާ ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މި ހާލަތުގައި އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ވަޒީފާއަށް މީހަކު

އަލުން އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،ޝަރުޠުތައް

ޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތްނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
ހޯދުމުގެ ް

ބަދަލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕއިންޓް ކްރައިޓީރިއާ އިސްލާޙްކޮށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމާއި ،މިޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމައިގެން ޮ

މަޤާމެއްގެ

އިންޓަވިއުއާއި

ތިޔަރީ

ޓެސްޓުވެސް

27/05/21

އަލުން އިޢުލާންކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށްވެފައި އަލުން އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިންވެސް މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެތީއާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
ޝަރުޠު ބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއި ،މިހާލަތުގައި ޖިނާއީ މިންގަނޑުން މި މައްސަލައިގެ ކޮރަ ް
އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
45

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
މޯލްޑިވް ގޭސް ް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން  4ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ
މޯލްޑިވް ގޭސް ް

މީހަކަށް

އިޢުލާނުތަކުގެ ތެރެއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށް އެނގެން ނެތަތީއާއި ،އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސް

މައްސަލަ.

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާތްތަކާއި
ް

ބޭނުންކޮށްގެން

އެނެކްސް 2

އެ

ކުންފުނީގެ

ވަޒީފާއަކަށް

ވަކި

ޞަފްޙާ 33 / 38

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

27/05/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އިންޓަރވިއުކޮށް ،އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތީ މާކުސް ހޯދާފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާގައި މި ވަޒީފާ ގިނަފަހަރު އިޢުލާނު ކޮށްގެން ދިގުދަންމަމުން ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް
ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ޖުމުލަ  04ފަހަރު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރުވެސް
އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި އެ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލައިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
46

އައިޓަމްތައް

ޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހައުސްހޯލްޑް އައިޓަމްތައް ) 33އައިޓަމް( ސަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ޔުނިވަރސިޓީން
ސަ ް

ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ޔުނިވަރސިޓީން ކުރި ނަންބަރު  MNU-CA-PAMD/2020/54އިޢުލާނާ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން 33 ،އައިޓަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މާމާލެމަން ކޭސް" އަށް  03ފަރާތުގެ އަގު ލިބިފައިނުވަތީ އެ

ގުޅިގެން ބީލަން ބަލައިގަތްއިރު ޔުނިވަރސިޓީން ދިން މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށް

އައިޓަމް ހޯދުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ،ބާކީ  32އައިޓަމަށް  03ނުވަތަ  04ފަރާތުން އަގު

ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު އެ

މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުދާތަކުގައި "ކޭސް" މިހެން

އައިޓަމަކަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެ އައިޓަމެއް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން

ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޭހެއްގައި ހިމެނެނީ ކިތައް އައިޓަމް ކަމެއް

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ) 03ފަރާތަކުން( ކަމަށްވާތީ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވަނީ ޔުނިވަރސިޓީން

އެ ބީލަން ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ

ކޮށްފައިވާ

ގައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ހައުސްހޯލްޑް

ނަންބަރުMNU-CA-PAMD/2020/54

ބޭނުންވާ ވަކިފަރާތަކަށް ބީލަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާގައި

ފައިލް

)މައިކްރޯސޮފްޓް

އެކްސެލް

ފައިލް(

ފަރާތްތަކުގެ

ހުށަހަޅާފައިނުވާ

27/05/21

ބީލަން

ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ފައިލް
ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ބީލަން ބާޠިލް ނުވާނެކަން "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ
ޗެކްލިސްޓް" އިން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އދ.އޮމަދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އދ.އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު

 2020ނޮވެމްބަރު ނުވަތަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ،ކަނޑައެޅިގައިވާ ވަގުތުގައި ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި

ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތަކަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެ

ޕރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށްް ،

ކަމަށާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ ސިޓީއަކާއެކު

ފުރުޞަތު އޮތުމުން ،އޭރު އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތުގެ

ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ބިޑް

އެނެކްސް 2

ކުންފުނީގެ
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ފަރާތުން

ޕރީބިޑް
ް

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރި

ނުވިނަމަވެސް،

އެ

ކުންފުނިން

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

27/05/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ބުނެފައިވަނީ

މަޢުލޫމާތު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކުންފުނީގެ ބީލަން ބަލައި ގަތުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމުގެ

ޙާޟިރުނުވެވޭ

ފަރާތަކުން

ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާނަމަވެސް،

ސިޓީއަކާއެކު ބަދަލުގައި މީހަކު ނުފޮނުވިނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެންގުމުގެ މަތިން އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ،އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ

ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭނެކަމުގައި ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ސްކޫލުން

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށް ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ސެކިއުރިޓީ

އިވެލުއޭޓްކޮށް ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ލިބުނު ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ،

ޕލްގެ ޅިޔަނު( އަށް މަޢުލޫމާތު
ޕރިންސި ަ
ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތް )ސްކޫލްގެ ް

މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،

ދިން ދުވަހު ޙާޟިރުނުވެވުމުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސާފުކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމުގައި

ޙާޟިރުނުވެވުނަސް

މިހާރުވެސް

ބުނެފައިއެވަނީ

އަދި

ސްކޫލުގެ

އދ.އޮމަދޫ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން
ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް އޭނާއަށް ބިޑު
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން
ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރުވެސް އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެގްރީމެންޓާ
ޚިލާފަށް

ކަމަށާއި،

އެގްރީމެންޓްގައި

ޔުނީފޯމުގައި

ވޮޗަރުން

ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރުވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރިނަމަވެސް
އޭނާއާމެދު މިހާތަނަށްވެސް ސްކޫލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފާލަން މަރާމާތުކުރުމަށް

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފާލަން މަރާމާތުކުރުމަށް )ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުމަށް( ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ކުރިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

 21ޖަނަވަރީ  2020ގައިކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާ

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  03މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ކަންތައްތަކާ މުޅިން ތަފާތުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ،ފުރަތަމަ މަސައްކަތް

ނިންމަން ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާ

ހަވާލުކުރި އަގަށްވުރެ މާބޮޑު އަގެއް ދެވޭގޮތަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި

މަސައްކަތްތަކަށް

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

ކަންތައްތަކާ މުޅިން
ބަދަލުގެނެސް

ތަފާތުކޮށް

ޙަވާލުކުރި

ކައުންސިލުން ނިންމައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދައާއެކު ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވީ

އަގަށްވުރެ މާބޮޑު އަގެއް އެފަރާތަށް ދެވޭގޮތަށް މަގުތަނަސްކޮށްދީފައިވާ

ނަމަވެސް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ފަހަރަކު ކަމާއި ،އެ ބަދަލު ގެނައީ އޭރު އޮތް ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް

އެނެކްސް 2

ކުރަމުންގެންދާއިރު

އެތައް

ފަހަރަކު

ފުރަތަމަ

މަސައްކަތް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

މަސައްކަތުގެ

މަޢުލޫމާތަށް

ބަދަލުގެނެސްފައި

ނުވާކަމާއި،
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27/05/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތާއި ކައުންސިލުގެ

ކޮށްފިނަމަ ރަށުގެ މައިމަގުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިގެންދާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ކުރެހުމަށް ބަދަލު

ރައީސަކީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ދެފަރާތް ކަމަށާއި ،މި

ގެނައިނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި

ޕވައިޒްކުރުމުގެ އިތުރުން ފާލަމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސް ަ

ހުށަހެޅި އަގަށްކަމާއި ،މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތާއި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ ވަރަށް ގާތް

މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިޔާ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވަމުންދާ

ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގައި އޭނާ ޢަމަލީގޮތުން
ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

ޝަކުވާގައި

ކައުންސިލުން

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނޫންކަމާއި،

މަސައްކަތް

އިޢުލާނުކޮށް

މަސައްކަތް

ސުޕަރވައިޒްކުރިކަމަށް

ހަވާލުކުރީ
ލިޔުންތަކުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ ނޫންކަމާއި ،އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން ނިންމައިގެން ކަމާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބަދަލު
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
ގެނެސް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަ ް
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
49

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ ސްކޫލުން  2020ވަނަ އަހަރަށް ލީޑިންގ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ޓެނުއަރދިނުމުން އެކަމަށް

ޓީޗަރުން ނެގުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާ

ޝައުގުވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ޙަމަދު ބިން ޙަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލްއަށް ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި،
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރަށް  06ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ނެގުމަށް ޙަމަދު ބިން ޙަލީފާ އާލް
ޘާނީ ސްކޫލުން  07ޖަނަވަރީ  2020ގައިކުރި އިޢުލާން" ،ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ
އުޞޫލު" 01 ،ވަނަ އިސްލާޙު ) 06އޮކްޓޫބަރު (2019ގެ  5.3ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިންޓަރނަލް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި
ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި ސްކޫލުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްއިން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ އައު އުޞޫލުގެ ތެރެއިން
ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވެންދެން އޭރު ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
އެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންގެންދާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެފަދަ ނިންމުމެއް

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 36 / 38

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

31/05/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މެނޭޖްމަންޓްއިން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލްގެ އައު އަހަރު  12ޖަނަވަރީ  2020ވަނަ ދުވަހު ފެށޭތީއާއި
ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސީ މަސައްކަތްތަކާއި ،ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާއަށް
އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާ ދެމެދު ހޭދަވާ ދުވަސްތަކުގައި ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި
ކަންކަން ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އެ ސްކޫލްއަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އަމުރުގެ
ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިސްވެ ދެންނެވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް
ހޮވާފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގައި ކުރިން ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމުގައި ތިބި އަދި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ހަމައެކަނި  04ފަރާތްކަން އެ ސްކޫލުން ފޮނުވި ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ  02މަޤާމަށް ޙަމަދު ބިން ޙަލީފާ އާލް ޘާނީ
ސްކޫލްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމުގައި ތިބި ،މުވައްޒަފުންނާ ވަގުތީގޮތުން ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ ޒިންމާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  5.4ވަނަ މާއްދާގައި އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފަކު
ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުވާނަމަ ،އެ އިދާރާއެއްގައި ހިމެނޭ ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެ މަތީ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެކަމާއި ،އެންމެ މަތީ މަޤާމުގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެ
ޕލް
ޕރިންސި ަ
ގިނަ ފަރާތް ތިބިނަމަ ،ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ސްކޫލުގެ ް
ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ރ.އަނގޮޅިތީމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ފަތުރުވެރިންނަށް

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުންފުނިން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ

އަމާޒުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ވިޒިޓާސް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ދެ ފަރާތަށްވެސް

ޕރޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ފެނަކަ ކޯ ަ

ފައިދާ ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން ކޮށްފައިވަނި އެކަމަށް އެދި ޓޫރިޒަމް
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މިނިސްޓްރީއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ސިޓީއަކުން ރިކުއެސްޓްކޮށްގެންކަމާއި އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ ދެފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް

ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވިޝަންގެ މުވައްޒަފެއްގެ

ޕޓްހެލްތުގެ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މުވައްޒަފު ލައްވައި
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޯ
ހެލްތު ް

ޕޓްހެލްތުގެ
ޯ

އެޗް.އީ.އޯ.ސީ ގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަމާއި އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދީފައިވަނީ،

ރަޙުމަތްތެރިޔެއް
އެނެކްސް 2

ހެލްތު

ޕރޮޓެކްޝަން
ް

އެޖެންސީގެ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ،ހޮވުނު
އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން ް

ތ
އޭނާލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހުކަމާއި މަސައްކަތް ނުކުރުވާ އޭނާއަށް މުސާރައާއި އިނާޔަ ް

ޕރޮބޭޝަންގެ
ވަޒީފާއަށް ނެރުމެއްނެތި ) 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ް

ދީފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއެކު ،އަދި މުވައްޒަފަކުލައްވައި އެ މުވައްޒަފަކު ލެއްވި ސެކްޝަނުގެ

ޕޝަލް ޑިއުޓީ
 3މަސްދުވަހު ސެކްޝަނަށް ވަޒީފާއަށް ނެރުމެއްނެތި( ސް ެ

މަސައްކަތްނޫން އެހެން ސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ އެކި އިދާރާތަކުގައި އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާ

އެލަވަންސްގެގޮތުގައި މުސާރައިގެ  35%ޖަމާކޮށްދެމުން ގެންގޮސްފައިވާ

ކަމަކަށް ވުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގައި ތަހުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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