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މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ބ.އޭދަފުށި އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެއްވެސް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބ.އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ ގރ 06/07/2021

ޕޓީއަކަށް ސޮއިކުރާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ޢިއުލާނެއް ނުކޮށް ،ސިޔާސީ ާ

1ގެ މަޤާމާށް އަދި އެ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ގރ 1ގެ މަޤާމަށް ،އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި

ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޓީއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުންކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި،
މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިޔާސީ ާ
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒްގެ ފަރާތުން
ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ
އިޢުލާނުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕރޭޝަންގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ ،ބ.އޭދަފުށީ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެނަކަ ކޯ ަ
އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށާއި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ އެ
މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ޔަޤީންކުރެވިފައި
ނުވާތީއާއި،
އަދި ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ލ(ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ފާސްކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އެ ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  02ފަރާތަށް އެ ދެ މަޤާމު ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އެ އުސޫލުންކަމަށް
އޭރު ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ
ބޯޑުން އެކަން ފާސްކުރިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،އެ މަޤާމުތަކަށް
މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް
ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
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ޞަފްޙާ 1 / 33

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕޓީއަކަށް ސޮއިކުރުމުންކަމަށް
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ފަރާތަށް އެ ދެ މަޤާމް ލިބިފައިވަނީ ވަކި ސިޔާސީ ާ
ބާރުދޭނެ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާއިރު ،އެ ދެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ
ތެރެއިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ލިޔުމަކީ ،ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށިކަން އަންގާ
ލިޔުންކަމަށްވާއިރު ،އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ،ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ
ޕޓީއަކަށް ވަނުމަށް ޝަރުތުކޮށް އެ ކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރ އާ ސުވާލުކުރުމުން ،އެއްވެސް ސިޔާސީ ާ
ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި،
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ޕޝަން
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަ ް
އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
2

އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  04ޔޫތު ސެންޓަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި06/07/2021 ،

އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ޕވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައިވަނީ
ޕޓްސް ސު ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ޔޫތު ސެންޓަރުތަކަށް ސް ޯ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމާއި އަދި އެ މަޤާމުތަކާ ގުޅޭ

ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް

ޕނަލްތަކުގައި ސިޔާސީ ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ތަޙުޤީޤަށް
އިންޓަރވިއު ެ

ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް

ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ،އެ

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އެކުލަވާލި

މަޤާމުތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިންޓަރވިއުއެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަމާއި ،އެ

ޕނަލުގައި ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް
އިންޓަރވިއު ެ

މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށްކަމާއި ،އަދި އެ މަޤާމުތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓް

ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އުޞޫލުން ހޯދާ މަޤާމުތަކެއް ކަމަށްވާތީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ "މެރިޓް"
އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނޫންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެންއޮންނާތީއާއި؛
ޕވައިޒަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ކައުންސިލުން
ޕޓްސް ސު ަ
އަދި ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގެ ސް ޯ
ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އައްޑޫސިޓީގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  04ޔޫތު ސެންޓަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ

އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އިދާރާއިން ހޮވާފައިވަނީ މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
ޕވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ޕޓްސް ސު ަ
އެނގެންއޮތްކަމާއި ،ނަމަވެސް ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ސް ޯ
ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ދެވަނައަށް މަތިން
މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ،އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައިހުރި
ފަރާތަކަށްވެފައި ،ކައުންސިލުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ނިންމި މަޤްޞަދު ހާޞިލުކޮށްދެވޭނީ
ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުރެ އޭރު ވަޒީފާއެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދީގެންކަމަށް ކައުންސިލުން
ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި
މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެންއޮތަތީ ،މި ނިންމުމަކީ އެ
ޕއުޓީ މޭޔަރ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި
ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ އޭރުގެ ޑެ ި
އަދި އެއީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލައިގެ
ޕވައިޒަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ޕޓްސް ސު ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ސް ޯ
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ
އަދި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮރަ ް
3

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ،އިލެކްޝަން

2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ޤައުމީ

03

ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ކޮން ް

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނުގައި،

ތެރެއިން ކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނެތް ފަރާތެއް މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ

ޝަރީއަތާއި ،ގާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް  04ގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުން

ތުހުމަތުގައި 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ޤައުމީ

ޝަރުތު ކޮށްފައިވާއިރު 02 ،ވަނައަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ،ލެވެލް  07ގެ

ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް މެންބަރުން ހޯދުމަށް ތިންފަހަރެއްގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ކޮން ް

ސަނަދެއް އޮތުން ޝަރުތު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދީފައިވަނީ ތިންވަނަ

ނެތް ފަރާތްތައް އެމަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް )ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ އެނޫން ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ކޮމިޝަނުން

އެނެކްސް 2

އެކުލަވާލި

ޤައުމީ

ޕލެއިންޓްސް
ކޮން ް

ބިއުރޯއަށް
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ނިންމި ތާރީޚް
މިންގަނޑުގެ ލެވެލް  07ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއިން 01
އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ( ބަލައިގެންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
މާކްސްޝީޓުތަކުން އެނގެއެވެ .އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ޖުމުލަ  23ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ
އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާކްސްޝީޓުތަކުގައި  03ފަރާތެއް ހިމަނާފައި
ނުވާކަމާއި އޭގެތެރެއިން ،މާކްސްޝީޓުތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ  02ފަރާތަކީ ޝަރުތުހަމަނުވާ )އޭގެތެރެއިން
އެއް ފަރާތަކީ އޯލެވެލް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ސަނަދުތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިނުވާ( ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،މާކްސްޝީޓުތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ
ޕލިކޭޝަންއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި،
 03ވަނަ ފަރާތަކީ މަޤާމުގެ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ،ފުރިހަމަ އެ ް
އެފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ހަމައެކަނި
ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
މާކްސްޝީޓްތަކުގެ ސުރުޙީގައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ މަޤާމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ  01ވަނަ
ޕލިކޭޝަން
އިޢުލާނާއި  03ވަނަ އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ކަމަށްވުމުންނާއި ،އަދި އެ ތިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ް
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި
ލިބުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،އެނގެން ނެތުމުން ،ޤައުމީ ކޮމް ް
ޕރޮސެސްކޮށް ،މާކްސްޝީޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ މަޤާމަށް ކުރި
ޕލިކޭޝަންތައް ް
ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ް
ޕލިކޭޝަން ނުހިމެނިވާކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި،
ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ އެ ް
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ޝަރުތުހަމަ
ޤައުމީ ކޮމް ް
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯ
ނުވާ ފަރާތްތަކަކަށް އިންޓަރވިއުގެ ފުރުޞަތުދީފައިވަނީ ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމް ް
އެކުލަވާލަން ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވީއިރު ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ މީހުން އެކަށީގެންވާ
ޢަދަދަކަށް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނަމަ ،ޝަރުތުފުރިހަމަ
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުކަމާއި ،އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު /R-2013
( 40ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  (2013ގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ
ކޮމް ް
ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި
ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ،މަޤާމުގެ
ޝަރުތުފުރިހަމަ ނުވާ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ،ކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއިން 01
އަހަރުދުވަހުގެ

ތަޖުރިބާގެ

ލިޔުން

ހުށަހަޅާފައި

ނުވާ

04

ފަރާތެއް

އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާކަމާއި،

ޝަރުތުފުރިހަމަ ނުވާ  04ފަރާތް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ
ހާސިލްކޮށްފައިވާ ،ކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއިން  01އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ
ޖުމުލަ  08ފަރާތުގެ ތެރެއިންކަމާއި ،ޝަރުތުހަމަ ނުވާ އެއްފެންވަރެއްގެ  08ފަރާތުގެ ތެރެއިން 04
ފަރާތެއް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑަކީ ކޮބައިކަން އެއްވެސް ލިޔެކިއުމަކުން
އެނގެން ނެތްއިރު ،ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ
އެކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްތޯއާއި ،ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކީ ކޮމް ް
މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެވޭނެ ފަރާތްތަކެއްތޯކަން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން
އޮތުމުންނާއި ،އަދި ޝަރުތުފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުކުރި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން
މެންބަރުކަމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތާއި ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުމެއް އޮތްތޯ
ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ،އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި،
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް މެންބަރުން
2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ކޮން ް
ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުތުހަމަ ނުވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ،ތަޢުލީމާއި
ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ،ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާއި
ފުލްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުން ޤައުމީ
ޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަގުތު ނުދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ
ކޮމް ް
ފަރާތްތައް އުނިކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބިފައިވާ  06ފަރާތުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތް ހިމެނޭތީ
އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 5 / 33

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ކަމަށްވުމުން ،މަޤާމުގެ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުތުފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކާ
އިންޓަރވިއުކޮށް ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކާފީ ހެކި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އެންޓި-
ޕޝަންގެ
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަ ް
ކޮރަ ް
ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
4

މޯލްޑިވިއަންގެ އިންފްލައިޓަށް ކްރޫ މީލް ކޭޓަރކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކްރޫ މީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 12/07/2021

ޕރޭޝަން އަށް ބައި އަޅާގޮތަށް
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޑިރެކްޓަރ އޮ ަ

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެކަމާގުޅިގެން
ސިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް ް

އެޗް.އާރު

ކުރި އިޢްލާނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ބަޔަކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް

ޕޓްމަންޓުން އެންގުމުން އެ އެންގުން އެންގި މުވައްޒަފު އެހެން
ޑި ާ

ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމުންވެސް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންއިން ބޭނުންވާ އަގަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

ޕޓްމަންޓަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ޑި ާ

ފަރާތެއް ނުވުމުންނާއި ،އެ މަސައްކަތަކީ އަރޖެންސީއެއް އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމަށްވެފައި ،އެއިރުވެސް

ކަމަށާއި

މި

މަސައްކަތް

އެ

ފަރާތާ

ޙަވާލުނުކުރުމަށް

ޕރޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް
ހުޅުލޭގައި މޫނިމާ ލޯންޖުގެ ކިޗަން އޮ ަ
ޕލިސީގެ 6.3.1
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ް
ގައި "ކުންފުންޏަށް އަރޖެންޓްކޮށް ބޭނުންވާ މުދަލެއް/ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އާންމު އުޞޫލުގެ ދަށުން އެ
ޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެ
މުދާ/ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ް
ކުންފުންޏަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާނަމަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެ
ޕފޮމަންސަށާއި އެވެއިލަބިލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު ް
ފަރާތުގެ ކުރީގެ ާ
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާ
އަގަށް އެފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ
މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
)ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަ ް
މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕލިސީގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން
ޮ
ޕރޮކިޔުމަންޓް
ް
އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކާ ނުލައި ނުވަތަ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަކާ ނުލައި
ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ނުވާއިރުވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކްރޫ މީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންދާތީ މި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މި މަސައްކަތަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އޭރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވަނީ ކެއުން
ތައްޔާރުކޮށްގެން ފެރީގައި ހުޅުލެއަށް ގެންދިއުމަކީ އުދަނގޫކަމަކަށްވާތީއާއި އެ އަގުގައި އެކަން ކުރަން
އެފަރާތްތަކުން އެއްބަސް ނުވުމުންކަމަށްވެފައި ،ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ ސަބަބުން މިހާރު އެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް
ބަދަލުވެފައިވާތީއާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކުރޫ މީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ) 1އެކެއް(
މަސައްކަތް ސިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ް
އަހަރުދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް

ކަމަށްވެފައި

މިއަދާ

ހަމައަށްވެސް

އެއްބަސްވުމަށް

އެއްވެސް

ބަދަލެއް

ގެނެސްފައިނުވާތީ  16ޖުލައި  2018ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ މުއްދަތު
ހަމަވިފަހުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކްރޫ މީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާތީ މި މަސައްކަތް
އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމުގައިވާނަމަ އަލުން ބީލަމެއްގައި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އައިލެންޑް
އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
5

ޕޝަލް ޓޫރިސްޓް ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި
ކ.ފުށިދިއްގަރުފަޅުގައި ސް ެ

ޕޝަލް ޓޫރިސްޓް 12/07/2021
މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.ފުށިދިއްގަރުފަޅުގައި ސް ެ

ޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ޖޮއިންޓްވެންޗަރ
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ް

ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބްރިޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކާއި

ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އެގްރިމެންޓްގެ

ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އެއްބަސްވުމެއްގައި  18ޖަނަވަރީ  2013ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަމުގެ

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލްކޯޓުގައި

ދޫކުރުމަށް

ޕޓެމްބަރު  2013ގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން
ޕޓަލް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްއިން  30ސެ ް
ޕރައިމް ކެ ި
ް

ނިންމާފައިވާ ފަޅުގެ ލީސް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ނުކުރެވި ލަސްވަމުން

ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި

ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމަށް

އިލްތިޒާމްތައް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަންގައި ކޮށްފައިވާ

ސަބަބުން

އެނެކްސް 2

ޖޮއިންޓްވެންޗަރ

ކުންފުންޏަށް

ސަރުކާރުން
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ބުނެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އެ ކުންފުނިން ދަޢުވާކުރުމުން އެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

1920/Cv-C/2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އެ މައްސަލަ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެގެން އެ މައްސަލަ
ޕއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަތުލިޔުމުން ،އޭރުގެ ޑެ ި
ޑެ ި

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭތޯ
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމުގައި ކޮރަ ް

ޕއުޓީ އެޓަރނީ
"މަޑުޖައްސާލެވިފައި" ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތްނަމަވެސް މިގޮތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށް އޭރުގެ ޑެ ި

ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ޕވައިޒަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމާއި ،އަދި
ޖެނެރަލް ބުނެފައިވަނީ ،އެ މައްސަލައާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެޓަރނީގެ ސު ަ

މައްސަލައިގައި

ސިވިލްކޯޓުގެ

ނަންބަރު

އެހެން ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ދުވަސްތަކެއް
އޮތްވައިކަން އެނގޭތީ އާއި ،އެގޮތަށް އެ މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ބުނިފަހުން އެ މައްސަލައާ ޙަވާލުވެ ހުރި
އެޓަރނީ ސްޓަޑީލީވްއަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ވެސް އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސްކަމާއި ،އެފަރާތުން
ސްޓަޑީލީވްއަށް ދަމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ސްޓޭޓަސް ލިސްޓްގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލަ
ހިމަނާފައިވާކަމާއި އަދި އެ މައްސަލައިގެ ފައިލް އެޑްމިން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭގެފަހުން މި
ޕއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން
މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ޑެ ި
ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން މައްސަލައާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެޓަރނީގެ ގާތުގައި ބުނި ބުނުމަކީ
ޕއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތް
ގަސްދުގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް އޭރުގެ ޑެ ި
ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ އަދި ،ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ކުށެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކެއް
ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ އާއި،
މައްސަލައާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ސްޓަޑީލީވްއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލައިގެ ފައިލް
އެޑްމިން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން "ނިމިފައިހުރި
މައްސަލަތައް" ކަމަށް ކޭސް ސްޓޭޓަސް ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެ ލިސްޓްގައި
ޕއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް
ދެންހުރި މައްސަލަތައް އެހެން އެޓަރނީންނަށް ރީއެސައިންކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ޑެ ި
ކަން އެނގޭއިރު ،ސްޓޭޓަސް ލިސްޓްގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލަ ހިމަނާފައިވަނީ ނިމިފައިހުރި
މައްސަލަތަކުގެ ބައިގައި ކަމާއި ،ނިމިފައި ހުރި ބައިގައި ހިމަނާފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެހެން
އެޓަރނީއަކަށް ރީއެސައިން ކުރިކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލަ ނިމިފައިހުރި
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕލްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވިގެން
މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ލިސްޓްކޮށްފައި އޮތުމުން އެ ީ
އެހެން މީކަހަށް ރީއެސައިން ނުކޮށް އޮވެދާނެކަމާއި ،ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ރީއެސައިންކޮށްފައި ނުވަނީ
ފަހަރުގައި

އެ

މައްސަލައިގެ

ޝަރީޢަތުގެ

ޕޓްގެ
ރި ޯ

އަޞްލު

އެހާއިރަށް

ނުލިބޭތީ

ފަހުން

ޕޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރި ޯ
ރީއެސައިންކުރުމަށްކަމަށް ވެދާނެކަމާއި ،އެ މަ ް
ޕޓް އެހެން ވަކީލަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެން
އޮފީހަށް ލިބުމުން އެޑްމިން ސެކްޝަނުން އެ ރި ޯ
ނެތުމުންނާއި،
އެ މައްސަލައާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ސްޓަޑީލީވްއަށް ދަމުން މައްސަލައިގެ ފައިލް އެޑްމިން ސެކްޝަނާ
ޙަވާލުކުރިފަހުން ދެން އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް
ޕޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބުމުން އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ
ނިމުނުގޮތުގެ ރި ޯ
އިސްތިއުނާފް ނުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުޞޫލުން ޢަމަލުކުރާގޮތަށްކަމާއި ،އެޑްމިން ސެކްޝަނުން
ބަލަހައްޓަމުންދާ ކޭސް ސްޓޭޓަސްތަކުގެ މާސްޓަރ ޝީޓްގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލައިގެ ސްޓޭޓަސްއަކަށް
ޕސްވޯޑް
މި މައްސަލަ  15ޖުލައި  2014ގައި ނިމިފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވާކަމާއި ،މި މާސްޓަރ ޝީޓަކީ ާ
ޕރޮޓެކްޓެޑް ޝީޓަކަށް ނުވާތީ ،މި ޝީޓް ސޭވްކޮށްފައިވާ ޑްރައިވްއަށް އެކްސެސް އޮންނަ ކޮންމެ
ް
މުވައްޒަފަކަށް އެ ޝީޓް އެޑިޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަކަމާއި ،އެގޮތުން އެ ޑްރައިވްއަށް އެކްސެސް
އެދުވަސްވަރު އޮންނަނީ ސިވިލް ލިޓިގޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އެ ސެކްޝަނުގެ
ޕވައިޒަރުންނަށްކަމުން މި މާސްޓަރޝީޓުގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު
ހެޑްއަށާއި އަދި އެ ސެކްޝަނުގެ ސު ަ
ޕޑޭޓްކުރީ މީގެތެރެއިން ކޮން ސްޓާފެއް ކޮންއިރަކުކަން ބެލޭނެގޮތެއް
މައްސަލައިގެ ސްޓޭޓަސް އަ ް
ނެތުމުންނާއި،
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  /Cv-C/2013 (151920ޖުލައި  (2014ޤަޟިއްޔާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް
ކޮށްފައިނުވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ ހޯދައި
ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދާއެއްވާން އޮތްވައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
އެނެކްސް 2
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ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މަޤްޞަދުގައިކަން ޖިނާއީ މިންގަނޑުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދޭނެ ބުރަދަންހުރި
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 25
ހެކި ގަރީނާ ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
6

ޕމަންޓްސް(
ޕރިންޓަރު )އައިޓީ އިކު ް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ް

ޕރިންޓަރ ހޯދުމަށް އެއިދާރާގެ
ޕއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމް ި

ޕރިންޓަރުގެ ޝަރުޠުތައް
ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ް

ޕރިންޓަރުގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި
 19ފެބުރުއަރީ  2020ގައިކުރި އިޢުލާނުގައި ް

ޕރިންޓަރެއް ހޯދުމަށް
ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ް

ޕރިންޓަރެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި
ބްރޭންޑެއްގެ ް

ލިޔެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު ،މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ހަތަރު ބްރޭންޑެއްގެ
ޕރިންޓަރ ހުށަހެޅުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވުމަކީ ވަކި ބްރޭންޑަކަށް އިސްކަންދިނުމެއް ނުވަތަ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ
ް
ޕލަޔަރަކަށް އިސްކަންދިނުމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އަގު
ސަ ް
ޕކަށް ކެޓަގަރައިޒް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހަޅާއިރު 02 ،ގުރޫ ަ
ޕ  01ގައިވާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް އަގު
ޕސަލްއަށް ބަލާއިރު ،ގުރޫ ް
ޕރޮ ޯ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ް
ޕ  2ގައިވާ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވާތީ އެބައިގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،ގުރޫ ް
ތަކެތި ވިއްކުމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  04ފަރާތުން ކަމާއި ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަތިން
ޕއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ތަކެތި ވިއްކުމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިންކަމާއި ،މި
ޮ
އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ،އައްޑޫ ސިޓީ
ޕރިންޓަރު ގަތުމަށް އެއިދާރާއާއި އެ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ވެފައިވާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ް
ނަންބަރު  25) (AGR)426-AA/PRIV/2020/66އޮކްޓޫބަރު  (2020އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
ޕރިންޓަރުތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދީފައި ނުވާތީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނުލިބި ހިނގާފައިވާ
ް
ދުވަސްތަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ވާކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ
ޕޝަންގެ
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،މިމައްސަލާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮރަ ް
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ،މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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ނަންބަރު
7

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އިންޖީނުގެތަކަށް
ފެނަކަ ކޯ ަ

މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ

ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ އައިޓަމްތައް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްގެ

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

01/07/21

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
8

ގޮތުގައި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް

ގއ.ޖުޑީޝަލް

މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އެލަވަންސް

ބަލާއިރު" ،ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް )ޖޫން  "(2020ގައި ،މި

ކޯޓުގައި

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް "އެހެނިހެން" ފައިސާގެ ގޮތުގައި 4,300.00ރ )ހަތަރުހާސް

މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓަކު އެ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ގޮތުގައި

ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމާއި ،އޭގެ އިތުރުން އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކަށްވެސް ހަމަ އެ ފައިސާ

މަސައްކަތްކުރާ އޭނާގެ ކޮއްކޮއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެ މުސާރަ ޝީޓުގައި ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ

2020

ވަނަ

ދާއިރާގެ
އަހަރުގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ
ޖޫން

މަހުގައި

އެ

ޝަކުވާގައި ބުނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް" ،ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް )ޖުލައި  "(2020ގައި،
"އެހެނިހެން" ފައިސާގެ ގޮތުގައި 4,300.00ރ )ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( މެޖިސްޓްރޭޓަށް 2020
ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގައި ދީފައިވީނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބުނާ މެޖިސްޓްރޭޓްއަށް ދީފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕޓްމަންޓް
މި މުސާރަ ޝީޓުތަކުގައިވާ "އެހެނިހެން" ފައިސާއަކީ ކޮބާތޯ ފޯނުން ގުޅައި ސުވާލުކުރުމުން ،ޑި ާ
ޕޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ ،އެއީ ދާއިރާއާ ޙަވާލުވެ
އޮފް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޑި ާ
ހުންނަ ފަރާތަށް ދޭ އެލަވަންސް ކަމަށެވެ.
ޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން މި ކޮމިޝަނުން އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި އަމުރުގެ
އަދި ޑި ާ
ޖަވާބުގައި ފޮނުވި އީ-މެއިލްގައި ،ޖޫން  2020ހިސާބުގައި ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޙަވާލުށްކޮފައިވާކަން ޖުޑީޝަލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިކޯޑްތަކުން ނުދައްކާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެނެކްސް 2
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ސުމާރު
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޙަވާލުށްކޮފައިވާކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިކޯޑްތަކުން ނުދައްކާކަމަށް
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މެޖިސްޓްރޭޓަށް ދާއިރާއާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިންކަން
"ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް )ޖޫން "(2020އިން އެނގޭތީ އެކަން
ސާފުކުރަން އެ ކޯޓަށް ފޮނުވި ވޮރެންޓްގެ ޖަވާބުގައި 2020 ،ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ ޝީޓުގައި އެފަރާތުގެ
މުސާރައިގައި "އެހެނިހެން" ބައިގައި ޖަހާފައިވާ އަދަދަކީ އެ އަތޮޅުގެ ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި
ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވުމުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ
ދަށުން " ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން ކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތްކުރަން ހަވާލުވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ މުސާރަ" އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ދާއިރާތަކުގައި ހޭދަކުރެއްވި  02މަސް ދުވަހަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށާއި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން
މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަހެއްގައި އެ އަދަދަށް ފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ޕޝަނުގެ އަމަލެއް
ވީމާ ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް
ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ

މި ޝަކުވާގައި ބުނާގޮތުން ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި

 6ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި

ފަރާތަކީ އެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްގެ ދަރިއެކެވެ .ގަވާއިދު ނަންބަރު-18 :

ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާ ނުވަތަ އިސްވެރިންނާ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ

އާރު) 2011/ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  (2011ގެ  7ވަނަ ބާބުގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ

މީހާއާ ނަސަބުގެގޮތުން ނުވަތަ މުޞާހަރާގެގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކަށް

)ހ( ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި،

ޗީފް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާ ނުވަތަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތާއި އެ ކޯޓުގެ

ޕއާ،
އިސްވެރިންނާ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހާއާ ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުޞާހަރާގެ ގޮތުން )މަންމައާ ،ބައް ަ

މެޖިސްޓްރޭޓަކީ މި މާއްދާގައި ބުނާ ކައިރި ގުޅުން ހުރި ދެމީހުން ކަމަށް

ކާފައާ ،މާމައާ ،ދަރިއަކާ ،އަންބަކާ ،ފިރިއަކާ ،ބޮޑުބޭބެއަކާ ،ބޮޑުދައިތައަކާ ،ޅިޔަންފަހަރިންނާ ،ބަފާބެއާ،

ބުނާ މައްސަލަ.

މހަކާ ،އެއްބަނޑު މީހަކާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ
މައިދައިތައާ ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ީ

ވެގެން

ނުވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވިލިނގިލީ

ކޯޓުގެ

ދަރިއަކާ( ގުޅުންހުރި މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދެމީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެނެކްސް 2
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ނަންބަރު
ޕގެ
ޕގެ ބައް ަ
ޕޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޑޭޓާބޭސްއިން ބެލިއިރު ،އެއް ފަރާތުގެ ބައް ަ
ޑި ާ
ޕގެ ނަމާއި ކާފަގެ ނަމާ ދިމާވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ގއ.ވިލިނގިލީ
ނަމާއި ކާފަގެ ނަން ،ދެވަނަ ފަރާތުގެ ބައް ަ
ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކީ އެކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެއެވެ .މި
މައްސަލައިގައި

ލިބިފައިވާ

ލިޔުންތަކަށް

ބަލާއިރު

ޖޫޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ޖޫޑިޝަލް

ޕލިސީ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއާއެކު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ބާއްވާ ޮ
ބައްދަލުވުމުގެ

ޔަޢުމިއްޔާގައިވާ

ގޮތުން

ވަނަ

2013

އަހަރު

ގއ.ވިލިނގިލި

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް އެފަރާތް އައްޔަންކުރެވުނުއިރު މެޖިސްޓްރޭޓް ހުންނެވީ އެހެން
ކޯޓެއްގައިކަމާއި އަދި ފަހުން ކޯޓުތަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ކުރެވުނު އިރު މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ވިލިނގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހުންނެވިނަމަވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒިފުންގެ ގަވާއިދު
މަނާކުރާފަދަ ގުޅުމެއް އެދެފަރާތުގެ މެދުގައި އޮތްކަމެއް ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ

އެފަރާތް

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވުނު ފަހުންކަމާއި ،އެކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް ފުރަތަމަ
ހަމަޖެއްސުނު ފަރާތަކީ އެފަރާތް ކަމަށްވާތީއާއި ކޯޓުތަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
ހާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ އެފަރާތުން އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުމަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  70ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ޑީޖޭއޭގެ ލީގަލް
ސެކްޝަންއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް
ޔައުމިއްޔާގައިވެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލައިގައި އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅުގޮތަކީ ދެން އަންޔަންކުރެވުނު
މެޖިސްޓްރޭޓް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުންކަމަށް އެ ޔައުމިއްޔާގައިވެއެވެ .އަދި މި މައްސަލައިގައި ނިންމެވި
ގޮތްކަމަށް އެ ޔައުމިއްޔާގައި ވަނީ އެ މުވައްޒިފުން އައްޔަންކުރެވުނުއިރު މުވައްޒިފުންގެ ގަވާއިދުގައި
މަނާކަމެއްކަމަށް އެނގެން އޮތްކަމުގައި ވަނީނަމަ އެޗް.އާރު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މުވަޒަފަކާ ދޭތެރޭ
ޕޝަނުގެ ކުށުގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް
ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
10

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕއުޓީ މޭޔަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެ ި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރަކު ބޭނުންވެގެން ޢާޢްމުކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ގެ

 22) (IUL)426-CB/426/2020/353ނޮވެންބަރު  (2020އިޢުލާނާގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް އަށް

ޕއުޓީ މޭޔަރ ކުރިމަތިލައި އެ
މަޤާމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެ ި

ޕއުޓީ މޭޔަރ ހިމެނޭތީ ،އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެ ި

މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސިވިލް ސަރވިސް

01/07/21

ކޮމިޝަނުގައި ދަންނަވާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދިނުމާއި
ޕނަލް ކަނޑައަޅައި އިންޓަރވިއުކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސިވިލް
އިންޓަރވިއު ެ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކަން އެކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އަދި މި ވަޒީފާއަށް
ޕލިކޭޝަން ބަލައިގަތުން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއް އައްޑޫ ސިޓީ
މީހަކު ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށް އެ ް
ޕއުޓީ މޭޔަރު ،އައްޑޫ
ކައުންސިލުންކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެ ި
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އަދި ޚުދު އެފަރާތުގެ ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
11

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޔުނިފޯމް ފޮތި ވިއްކުމާބެހޭ މަސައްކަތަކީ 3

މި މައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 10 ،ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

މަސައްކަތެއް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮތީގެ ކުލައާއި އަދި ރޮދި

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިހާރު އަނެއްކާވެސް އެހުށައެޅުންތައް ކެންސަލްކޮށް

ނެގުންފަދަ މައްސަލަތައް ހުރުމުންކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި "މަޢުލޫމާތު

ކުރިން އަގު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވީ ކިހިނެތްކަން ވެސް އަންގާނުލާ

ޝީޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންބޭނުންވާތީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބައެއް

ވަނީ އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައި ކަމަށާއި ،މިހާރު ސްކޫލުން އަންގަނީ

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިނުވާތީކަމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި މި

ޕރިސިފަލް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތައް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތީ
ް

ޕށާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް ބަދަލު
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ސްކޯ ަ

ކެންސަލުކުރީ ކަމަށް ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދަދޭން

ގެނެސްފައިވާތީއާއި 10 ،ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަން

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް

ފަހަރެއްގެ

މަތިން

އިއުލާންކޮށް

ބިޑުހުށައަޅާފައިވާ

01/07/21

ނިންމީއެވެ.
12

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކުންފުންޏަކާއި
ޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ް
ފިއުލް ސަ ް

ޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ .ލޓޑ) .އެފް.އެސް.އެމް( ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތެޔޮ އުފުލައިދިނުމަށް
ފިއުލް ސަ ް

ދެމެދު ވެފައިވާ "ކަސްޓަމަރުން ކަސްޓަމަށް ތެޔޮ އުފުލައިދިނުމަށް ވެވޭ

އެފް.އެސް.އެމްއިން ކުންފުންޏަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އެފް.އެސް.އެމްއިން

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އެއްބަސްވުން" )ނަންބަރު  (C- 2016/050ގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީ
އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ކޮރަ ް

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މި
ޕލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮރަ ް
ފިއުލް ސަ ް

ނަމަވެސް ،ތެޔޮ އުފުލައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިތުރުން

އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގދ.ތިނަދޫގައި ދެން އެ މަސައްކަތްކުރާ ހަމައެކަނި ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި
އަގުތައް ކުޑަވީމާކަމާއި ،ބީލަން އުޞޫލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވަނީ ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި
ޕލިސީއިން
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެފް.އެސް.އެމްގެ ް
ހުރަސްނާޅާކަމަށް އެފް.އެސް.އެމް.އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި
އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެ
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން ،މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ
ނޫންތޯ ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމަށްވާތީއާއި ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުގައާއި އެހެން ފަރާތަކާ
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަ ް
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި ،އެފް.އެސް.އެމްއިން އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެފް.އެސް.އެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް
ތެޔޮ

އުފުލައިދިނުމުގެ

މަސައްކަތަކީ

އެ

މަސައްކަތުގެ

އަގުގެ

ކުޑަބޮޑުމިން

އަންދާޒާކުރެވޭނެ

)ކުއަންޓިފައިކުރެވޭނެ( މަސައްކަތަކަށް ނުވާތީއާއި ،އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ސާފު އަދި ތަފްޞީލީ
ޕލިސީ ) 24މޭ  (2017ގައި
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
އުޞޫލެއް އެފް.އެސް.އެމްއިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ް
ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ ،އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމަކީ
ޕޝަންގެ ހިރާސް އުފެދިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،ފުރަބަންދެއްފަދަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުން
ކޮރަ ް
ނުވަތަ ބީލަން އުޞޫލުން މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެވެން ނެތްނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ،އެ ޙާލަތްތަކުގައި
ހުއްދަދޭނެ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައަޅައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް
ޕލިސީ އިޞްލާޙުކުރަން ފެންނަކަން އެފް.އެސް.އެމްއަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންއެއް
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ނުވަތަ އެގޮތަށް ް
ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
13

ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން ޢާއްމުކުރި GS43-

ނަންބަރުGS43-

 B/2020/13އިޢުލާނާގުޅިގެން ލިބުނު ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން  GS43-B/2020/19ނަންބަރު

ހޯދަން
އެނެކްސް 2

ބޭނުންވެގެން

އެ

ސްކޫލުން

ކޮށްފައިވާ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

 B/2020/13އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ،ބިޑުކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވި ކަމަށް ސިޓީއަކުން
ހިމެނޭ ލުކްއައުޓް ް

އަންގައިގެންކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު މިކަމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

އެންގި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެފަހުން އެ ކުންފުންޏަށް އިތުރު އެއްޗެއް

ނަމަވެސް ،އިދާރީގޮތުން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ

އެންގުމެއްނެތި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ

އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ބިޑު ކާމިޔާބުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެކަން ނާންގާ މަޑުކުރުން،

ނާޖާއިޒު

އަދި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ

ކަމަށާއި،

އެގޮތަށް

ޢަމަލުކޮށްފައި

އެވަނީ

ވަކިފަރާތަކަށް

މުއްދަތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނަމަ އެފަރާތަކަށް އެކަންއެންގުން ،ނުވަތަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.52ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ގައި ވާގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް
ހަވާލުކުރަން ނިންމަންވާނީ ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
އެހެންކަމުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަގައާއި އަދި
ބިޑާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާއިރު ،މިދެންނެވި ކަންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް
އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
14

ޕރީސްކޫލުގެ
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރަ ދީގެން ފުލިދޫ ް

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް އިސްތިޢުނާފު ކޮށްގެން ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް

ވަޒީފާގައި ހުރި މީހެއް ،އެހެން ހުއްޓައި ވަޒީފާތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ

ނުފެންނަނަމަ ،ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކަށްވާނީ ،ކައުންސިލުން އަވަހަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް

ގުޅިގެން މުސާރަ ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން

ހުށަހަޅައި އެފައިސާ އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ދޫކުރުން ކަމަށްވުމާއި ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 2015ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ  2016ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި ފުލިދޫ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިންމައި ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައި އޮންނަނީ އެފަރާތަށް 43

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ
ޕރޮސެސްއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި ކޮރަ ް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޑިއު ް

ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަ ފަހުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި

އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް

ނަމަވެސް އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް

ނިންމީއެވެ.

ބޭރުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް  43ހާސް ރުފިޔާގެ
ބަދަލުގައި  5ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭންވެގެން ދެތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި ކަމަށާއި ،އެކަމަކު އެކަން
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ފާސްނުވެ އޮއްވައި އަނެއްކާވެސް މިއަދު ) 23މާރިޗު  (2021ގައި
އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މި ދަނޑިވަޅުގައި
ނުކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭއިންވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ
ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން

މިއީ

ވަކި

މީހަކަށް

ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި
ފައިސާ ދޭން އުޅެނީވެސް  2020ވަނަ އަހަރުގެ މުސާރަ ކޯޑުން ކަމަށާއި،
މިއަދު ފާސްވެއްޖެއްޔާ މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް މި ފައިސާ ދީ
ނިންމާލާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އެއީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން
މިކަން ނިންމާލަންވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
15

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލި ފްލެޓް ކޮމެޓީއިން އެކުލަވާލި

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކީ "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ  H7ކެޓަގަރީގެ  5ވަނަ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ ފަރާތަކީ ،ރައީސް

ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ
"ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"އިން ނިންމައި ،އޭނާއަށް އެ ޝަރުޠުގެ ދަށުން ޮ 20

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ދެ މަހެއްހާދުވަސް ކުރިން

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލިއިރު އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވެފައި ،މި މައްސަލައިގައި

މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމާއި ،އޭނާ އަދި އޭނާގެ

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު

ފިރިމީހާއަކީ ވަޒީފާއަދާ ކުރާމީހަކަށްނުވާއިރު H7 ،ކެޓަގަރީގެ  05ވަނަ

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ބައިން 20

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

05/07/21

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އުޞޫލާއި ޝަރުތުތަކާ
ޕއިންޓްދީފައިވުމަކީ ކޮރަ ް
ޮ
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
16

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ،އެ ކައުންސިލުން

 10އަހަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ،އެފަރާތްތަކާ އެގްރިމެންޓް ކުރެވޭ

 22ޖޫން  2021ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރީގެ

ތާރީޚުން ފެށިގެން މަހު ކުލި ހިނގާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން25 ،

އުޞޫލުން  10އަހަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އެގްރީމަންޓް އައު ކޮށްދީފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެ

ޕރީލް 2021ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި  01އަހަރުދުވަހުގެ
އެ ް

ބިންތަކުގެ  01އަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި މާފުކޮށްދީފައިނުވާނެކަމަށާއި އަދި އެ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް

ކުލި މާފުކޮށްދިނުމާއި 10 ،އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު
އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

05/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
 10އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީ ޖުމުލަ  20އަހަރަށް ދިނުމަށް ޖަލްސާއިން
އެގޮތަށް

ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި

މިހާރު

ނިންމާފައިވަނީ

ކުޑަހުވަދޫ

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާއަކުން

ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި،

އަދި

މުއްދަތުވެސް

އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް

ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކައުންސިލުގައި ތިބި ފަރާތްތައް އެންމެ ފަހުން ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުން
ނާކާމިޔާބުވެފައިވާތީ އެ ފަރާތްތައް ކައުންސިލުން ނުކުތުމުގެ ކުރިން
ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށާއި އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގައި އެ
ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެވެސް ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
17

ޕއް ގަތުމަށް އިޢުލާން ކޮށް ބިޑްކާމިޔާބު
ޕކަ ެ
ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ކުޑަ ި

ޕޓުގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލަށް އަންގަން
އިވެލުއޭޝަން ރި ޯ

އެއްބަސްވުމުގައި

މިކަން

ކޮށްފައިވާ

އޮގަސްޓް

ފަރާތުން 17

2020ގައި

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

މިއީ

ދެފަރާތުން

ވާހަކަ

ދައްކައިގެން

ޙައްލުކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށްވާތީ،

ޕ ކައުންސިލްއަށް
ޕކަ ް
ސޮއިކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ި

ޕޑޭޓްއެއް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް
ޕ ލިބުމުން ،މިކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތެއްގެ އަ ް
ޕކަ ް
ނޭނގުމަށާއިި ،

ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަގުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

ކައުންސިލްގައި ދަންނަވައި ،ކައުންސިލްގެ ވެރިޔަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން

ބޮޑުއަގަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ވަނީ މުއްދަތަށް ދީފައިވާ މާކްސް އިން

އެގެންނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޮޅުވެގެން ކަމަށާއި ،މުއްދަތަކަށް ޖަހާފައިވަނީ ) 08އަށްދުވަސް( ކަމަށާއި،
ސޮއިކުރި

އެއްބަސްވުމުގައި

ތާރީޚުން

ފެށިގެން

3

މަސްދުވަސް

ވެފައިވާއިރުވެސް އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
އިސްވެރިޔަކު ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު މާލޭގައި
ޓެކްސީއެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ޕއް
ޕކަ ެ
ި

ގެނެސްގެން

ޕއި ޙަވާލުވުމަށް އެފަރާތުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާ
ޕކަ ާ
އެ ި
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަމަކީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް
ދެކޮޅުހެދުމުން

އެ

ޕ
ޕކަ ް
ި

އެތަނަށް

ބަލައިގަތުމަށް

އެކިގޮތްގޮތުން

ޕގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ
ޕކަ ު
ބާރުއަޅަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ި

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

05/07/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަން
ހުއްޓުވައި ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
18

ޕކުރުމަށް
ޕލެޓްފޯމެއް ޑިވެލޮ ް
ޕލިޓެކްނިކުން އީ-ލާރނިންގ ް
މޯލްޑިވްސް ޮ

އ
މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިތީއާއިެ ،

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ

މިނިސްޓްރީން މުއްދަތު ގުނުމުގައި ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާއަށް އެކަނި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މަސައްކަތް

ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި ބަޔާންކުރާ ކްރައިޓީރިއަށް ނުފެތޭ

ކުރުމަށް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީއާއި،

ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މިކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ ނުބައްދަލު

11/07/21

އަގެއްކަމަށްވާއިރު ،ބިޑު ހުށަހެޅި އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރީޒަނަބަލް އަގެއް ކަމަށްވާތީއާއި ،މި
ޕޝަންގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ
މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
19

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި

ހއ.އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  10އޮގަސްޓު  2016ގައިކުރި އިޢުލާނު

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ލިޔުން ދޫކުރިފަހުން އެ އިޢުލާނު

އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެހެންކަމުން ފޯމްތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދުމުގެ

ބާޠިލްކޮށް އަލުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި

ޖާގަ އޮތުމުން ،އެފަދަ ޙާލަތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް

ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ހއ.މާރަންދޫން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަމަށް

އަލުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުންކަމަށާއި ،އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި

ބުނެ ގޯއްޗަށް ޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދުމަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ގޯތި ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް އޭގެ ފަހުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެދި
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ލާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އޭގެ ސަބަބުން
ރައްޔިތުންގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށް 200
ގޯތި އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޕމެންޓުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުން ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮ ް
އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  2016ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލް
ޕޓެންބަރު  2019ގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަން
ކުރިކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  08ސެ ް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ހއ.އިހަވަންދޫން ) 200ދުއިސައްތަ( ގޯތި ދޫކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުރުބުރީ އިހަވަންދޫ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕޓެންބަރު  2019ގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  08ސެ ް
ގޯއްޗަށް އެދި އެ އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އެ އިދާރާއިން  27އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،އެ ލިސްޓުގައި އެ ފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި ނަންބަރު
 A-248/2019/364ފޯމް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި
ޕއިންޓު އުނިކުރެވޭ
ޕއިންޓު ދޭ އުޞޫލު" ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެބައިގެ  6ގައި ޮ
"ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގައި ޮ
ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު6 ،ގެ )ހ(ގައި އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ 25
ޕއިންޓު އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެފަރާތުގެ
ޮ
ފިރިމީހާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ
ޕއިންޓު
އިޢުލާނުގެ 6ގެ )ހ(ގައި އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޮ 25
އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިން އެފަރާތަށް

ޕއިންޓު އުނިކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ޮ 25

ޕއިންޓު ދޭ އުޞޫލު"ގެ ބައިގެ 5ގައި ރަށްވެހިކަމުގެ
އޭގެ އިތުރުން ،އިޢުލާނުގައި "ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގައި ޮ
ޕއިންޓު
ޕއިންޓު ލިބޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 5ގެ )ނ(ގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ޮ 10
ބަޔަށް ޮ
ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ
އެފަރާތުން އުޅުނު އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހއ.މާރަންދޫގައި ހުރި ގޭގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ޕއިންޓު އެފަރާތަށް
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ލިބޭ ޮ 10
ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި "ގޯތި ލިބޭގޮތް" ހެޑިންގެ ދަށުން
ޕއިންޓު ލިބުނު މީހުންގެ ތަރުތީބުންކަމަށް
ޕއިންޓު ތަރުތީބުން އެންމެ މަތީން ޮ
ގޯތި ލިބޭ މީހުން ހޮވާނީ ޮ
ޕއިންޓު
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށްވުރެ މަތިން ޮ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހުރިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް
ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
20

ޕޝަނުގެ
ކޮރަ ް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  05އޭސީއެއް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ގއ.ވިލިނގިލީ

ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން  2020ވަނަ އަހަރުގެ

ހޯދުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރޭޓު ހޯދުމަށް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި އެކި ފަހަރު މަތިން

އެނެކްސް 2

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފަކު
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އެ

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

އެކަށީގެންވާ

ކުޑައަގެއް

އެއިރު

ލިބިފައިވާކަމަށް

އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުގެ އޭސީތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ

ޙަވާލުކުރިގޮތާއި ކޯޓުގެ ކޮންފަރެންސްރޫމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުޑައަގެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަގަކީ އެރަށުގައި އޭސީތައް

ޙަވާލުކުރިގޮތް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސާރވިސްކުރަމުން އަންނަ އަގުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ބޮޑު އަގެއްކަމަށް ފެންނާތީ އާއި ކޯޓުގެ މަރާމާތު ކޯޑު
ބަޖެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  1000.00ރުފިޔާ ކަމަށްވެފައި އަހަރުގައި  2މަސްވަރު ކުރިއަށް އޮތްއިރު
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފައިސާކޮޅެއް ކޯޑުގައި ހުރުމަކީ ބޭނުންތެރި
ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި ޝަކުވާގައި ،އެ މަސައްކަތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭސީ މަރާމާތުކުރާ ބައެއް
ނޫންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އިޢުލާނުގައި ވާ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތައް އޭސީ
މަރާމާތު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން ލާޒިމްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އެ ކޯޓުގައި މުވައްޒަފެއްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަގެ ފިރިމީހާއަށް ވީނަމަވެސް އެއީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދު 2017ގެ  1.02ގެ )ހ(ގައި "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް"ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވާތީއާއި މި
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ހެޔޮ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގޭތީއާއި ،އެ ކޯޓުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހުގައިކަން

ލިޔުންތަކުން

އެނގޭތީއާއި،

އެ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ފަރާތެއްގެ އަތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ،އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި
ފަރާތައްކަމަށްވެފައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮއެއް
ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެއީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު 2017ގެ  1.02ގެ )ހ(ގައި "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް"ގެ
ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،މި
މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޕޓެންބަރު  2020ގައި އެސް.ޓީ.އޯ .ގއ.ވިލނގިލީ ފިހާރައިގެ
23ސެ ް

މިއީ މީގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އިވެލުއޭޓުކޮށް  17ޖޫން  2021ގައި އޮތް މެމްބަރުންގެ

ކުރެވުނު

ބައްދަލުވުމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި

ކުރެވުނު

އިތުރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެސިސްޓެންޓް

މެނޭޖަރގެ

ކަމަށާއ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ
އެނެކްސް 2

މަގާމަށް

ކެންޑިޑޭޓުން

އިއުލާން

އިންޓަރވިއުވެސް
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

11/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު ދެން އަޑުއިވުނީ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައި އަލުން
އިޢުލާންކުރި ވާހަކަ ކަމަށާއި ،އެއީ ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު
ވަކި މީހަކަށް އެ ވަޒީފާ ދޭން ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާ ދީފައިވާ
ފަރާތަކީ

ގއ.ވިލިނގިލީ

ފިހާރައިން

އެސް.ޓީ.އޯ.

ފަރުވާކުޑަވެގެން

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީހުގެ ގައުމީ ދިދަ ނެގުމާއި

ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ ދެވިފައިވާ
މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަނުގައި ،ޤާބިލްކަމަށް ޮ

ބޭލުމާއި ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި ޖެނެރަލް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތުގެ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް 1ވަނައަށް

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު މާކްސް ދީފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވެ ކަމަށް

އަންނަ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާނެތް

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

11/07/21

ބަޔަކަށް ޤާބިލުކަމަށް ފުލްކޮށް މާކްސް ދީފައިވާތީއާއި އެހެން ފަރާތެއްގެ
ކުންފުނިން

ޕސަލްގައި
ޕރޮ ޯ
ް

ހުށަހެޅި

މިހާރުވެސް

ގެންދާ

ކުރަމުން

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިމެނިނަމަވެސް
ދީފައިވާ މާކްސްއަކީ ވަރަށްދަށް މާކްސްއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
23

ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ޓާފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު

ޝަކުވާގައި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން އިތުރު މުއްދަތަށް އެދުމުން އެފަރާތަށް އިތުރު

ހޯދުމަށް  2019ވަނައަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު

މުއްދަތު ނުދީ މަސައްކަތް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ރ.މަޑުއްވަރީ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެ

ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރުމަތިން ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެއްބަސްވުން

މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި )ވެލިޑިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ،ކާނުތައް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް  7ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހުކަމަށްވާތީއާއި ،ޝަކުވާގައި

ބެންޗް

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން ގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭ

ގުޅައިގެންކަމަށް

ހަދައި ކާނުއެޅުން،
ހެދުމާއި ،މި

ދަނޑުގެ

ހުރިހާ

ވެލިގަނޑު

މަސައްކަތެއް(

އެއްވަރުކުރުން،
ނިންމައި ދެން

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ފޭސްބުކް

ޕޖުގައި
ޭ

އިޢުލާންކޮށް

އެކި

ފަރާތްތަކާ

ފޯނުން

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުލިބި ލަސްވާތީ އެ

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

މަސައްކަތް ނުކުރެވި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު

ހޯދުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  18ފެބުރުވަރީ  2021ގައި ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން

ކަމަށްވާ  55ދުވަސް ހަމަވުމުން އިތުރު މުއްދަތަށް އެދުމުން އެފަރާތަށް

އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ކައުންސިލުން ގުޅި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެކި މީހުންނަށް

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އިތުރު މުއްދަތު ނުދީ މަސައްކަތް ނެގުމަށްފަހު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް

އެކި މަސައްކަތްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ

ޕޖްގައި އިޢުލާނުކޮށް އެ
ކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުގެ ފޭސްބުކް ޭ

ފޯމާއި ،މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ،މަސައްކަތް ތާވަލު އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާ ފޯނުން ގުޅައިގެން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ފޯމުކަން

ބަޔަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު

ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން

ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ގުޅި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ

އެނގޭތީއާއި ،މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކަމަށް

އެކި މީހުންނަށް އެކި މަސައްކަތް ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު މަސައްކަތް

ބުނެ ކުރިން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ލިޔުންތަކަށް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތް

ބަލާއިރު ،އެ ފަރާތާ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ކުރިން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
24

ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު

ޝަކުވާގައި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން އިތުރު މުއްދަތަށް އެދުމުން އެފަރާތަށް އިތުރު

ބިޑްކޮށް ،ބިޑް ލިބުނު ފަރާތަށް ،ރަނގަޅު ހާލަތުގައި އޮވެ މަސައްކަތް

މުއްދަތު ނުދީ މަސައްކަތް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ރ.މަޑުއްވަރީ

ޙަވާލުނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު ،ކޮވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް

ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރުމަތިން ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެއްބަސްވުން

އެގްރިމަންޓްކޮށް މަސައްކަތް ފަށާ ކައުންސިލްގެ މީހުން ބޭނުން ބަޔަކަށް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް  7ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހުކަމަށްވާތީއާއި ،ޝަކުވާގައި

ޕލޭންކުރެވި އެފަރާތުގެ ކިބައިން މަސައްކަތް
ދިނުމަށްޓަކައި ،ދުރާލާ ް

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން ގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް

އަތުލައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ގުޅައިގެންކަމަށް

ކުރުމަކާ ނުލައ ،ނަން ނޯޓު ކުރުމެއް ،އަދި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބޭއްވުމެއް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ނެތި ކައުންސިލް ތެރެއިން މީހުން ގެންގޮސް ބަޔަކާ މަސައްކަތް

ހޯދުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  18ފެބުރުވަރީ  2021ގައި ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ކައުންސިލުން ގުޅި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެކި މީހުންނަށް

ފޭސްބުކް

ޕޖުގައި
ޭ

އިޢުލާންކޮށް

އެކި

ފަރާތްތަކާ

ފޯނުން

އެކި މަސައްކަތްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ
ފޯމާއި ،މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ،މަސައްކަތް ތާވަލު އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ފޯމުކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން
އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އެނގޭތީއާއި ،މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކަމަށް
ބުނެ ކުރިން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ލިޔުންތަކަށް
ބަލާއިރު ،އެ ފަރާތާ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
25

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު  04ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން

މި މައްސަލައާގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުޑަހުވަދޫ

ޕރީލް  2021ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ،މި ދަނޑިވަޅަކީ
ހޯދުމަށް  18އެ ް

މިސްކިތްތަކަށް މަސައްކަތު މީހުންގެ  5މީހުން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު 18) A-38/IUL/2021/19

ކައުންސިލުގެ ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ގާތްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅަކަށްވާއިރު

ޕރީލް  (2021އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މި އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ ،މި
އެ ް

މިހާރު ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގައި ތިއްބެވި ގިނަ މެމްބަރުންނަކީ ދާދިފަހުން

މަޤާމްތަކަށް މީހުންބޭނުންވެގެން އިޢުލާން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  14މާރިޗު  2021ގައި ލޯކަލް

ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ

ޕރީލް  2021ގައި އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދެއްވައިގެންކަންވެސް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމުން  16އެ ް

ބަޔެއްކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުން މިކަން ކުރަން މިއުޅެނީ އެފަރާތްތައް ނުހޮވުނު

ޕރީލް
ޕލިކޭޝަން ހުށަހަޅައި  28އެ ް
އެނގެންއޮންނަކަމާއި ،އަދި އެވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ް

ޕއިންގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ
ކަމަށްވިޔަސް ކެމް ެ

 2021ގައި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިނަމަވެސް ،އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމާއި

ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށާއި އަދި މި

އެއީ 25 ،މޭ  2021ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު

ނިމިގެންދިޔަ

ލޯކަލް

ކައުންސިލް

އިންތިޚާބުން

ގައި،

ކައުންސިލް

އިދާރާތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގައިވާ

މަޤާމުތަކުގެ

 04މަޤާމަކީ މީގެ ކުރިން ފިނޭންސުން ހުއްދަދީފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް

POD/CIR/2021/71

އިޢުލާނުނުކޮށް ބަހައްޓާފައިވާ މަޤާމުތަކެއް ކަމަށާއި ،އަދި މި ކަމަށް ލޯކަލް

ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާތީ 25 ،މޭ  2021ން  1ޖޫން 2021

ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިންވެސް ހުއްދަހޯދާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާފައިވާތީކަމަށް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
އަންގާފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮރަ ް

11/07/21

ނަން

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
26

އިދާރާއަށް

މި މައްސަލައާގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުޑަހުވަދޫ

)މިސްކިތަށް( މަސައްކަތުމީހުން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން 18

ޕރީލް  2021ގައި އިޢުލާން
މިސްކިތްތަކަށް މަސައްކަތު މީހުންގެ  5މީހުން ބޭނުންވެގެން  18އެ ް

ނިލަންދެ

އަތޮޅު

ދެކުނުބުރީ

ކުޑަހުވަދޫ

ކައުންސިލްގެ

ޕރީލް  2021ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: A-381/IUL/2021/19
އެ ް

ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މީސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވުނު މީސް

މީހުންބޭނުންވެގެން އިޢުލާން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  14މާރިޗު  2021ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުނުކަން އެންގި ކަމަށާއި ،އަދި  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ޕރީލް  2021ގައި އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދެއްވައިގެންކަންވެސް
އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމުން  16އެ ް

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 24 / 33

އެނގެން

އޮންނަކަމާއި،

މި

އިޢުލާން

ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ،

މި

މަޤާމްތަކަށް

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

11/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ހުށަހަޅަންވެސް އެ މީސްމީހުންނަށް

ޕރީލް
ޕލިކޭޝަން ހުށަހަޅައި  28އެ ް
އެނގެންއޮންނަކަމާއި ،އަދި އެވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ް

އެންގި ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވެ

 2021ގައި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިނަމަވެސް ،އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމާއި

ހިންގަން

އެއީ 25 ،މޭ  2021ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރު

އަލަށް

27

އިންތިޚާބު

ކުރެވުނު

ކައުންސިލުން

އިދާރާ

ގައި،

ޙަވާލުވުމަށްފަހު ،ހޮވިފައިތިބި މަސައްކަތުމީހުން ވަޒީފާއަށް ނުނެރުމަށް،

POD/CIR/2021/71

އަދި އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާތީ 25 ،މޭ  2021ން  1ޖޫން 2021

ހުށަނޭޅުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު އަންގާފައިވާތީ ކަމަށް

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާފައިވާތީކަމަށް،

ބުނެ ،އެފަރާތުން ވަނީ އެ މަސައްކަތު މީހުންތަކުގެ ވަޒީފާގެ ޙައްޤު

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
އަންގާފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮރަ ް

ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އދ.އޮމަދޫން ދިރިއުޅުމަށް  103ގޯތި ދޫކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ

މި ޝަކުވާއާގުޅިގެން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް

އިޢުލާނާ

ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތަށް އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާދީފައިނުވާކަމަށް

ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ ތެރެއިން  103މީހަކަށް

ކައުންސިލުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،އެކަމުގައި ތަހުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަކަމެއް ނެތްކަމާއި ބަންޑާރަގޯއްޗަކުން

ގޯތީގެ

ތަރިކައިން ލިބެން އޮތްބައި ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ރަޖިސްޓަރީ ،ގޯތި ދިނުމާއެކު ހަދައިދީފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ބުނާ

ޕމަންޓުން އެންގި އިރު ،ކުރިން އެމިނިސްޓްރީން ލަފާދެއްވާފައިވާގޮތަށް ގޯތިދީ
އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮ ް

މައްސަލަ.

ނިމިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު ،އެ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙާލަތެއްނެތްކަން އެނގޭތީ މިކަމުގައިވެސް

އިދާރާއިން
ގޯތި

ދީ

ކުރި
ގޯތީގައި

ނަންބަރު(IUL)348-E/348/2019/7
އިމާރާތެއް

ނުކުރިނަމަވެސް

އިމާރާތާއި

ކައުންސިލް

އިދާރާތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގައިވާ

މަޤާމުތަކުގެ

ނަން

11/07/21

ތަހުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަކަމެއް ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު ހިއްސާވާގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާ

ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2016ވަނަ

އަޑީގައި ހުރެގެން ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން އޭނާއަށް ބައިލިބޭގޮތަށް ކުމުންދޫ

އަހަރު އެ އިދާރާއިން  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަމާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެހެން ބައެއް އޮފީސްތަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ

ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނި ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާކަން
ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  93ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމައި ކޯޓޭޝަންގައިވާ އަގަށް އެ ހިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގައި

އެނެކްސް 2
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އެފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،ޝަކުވާ އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ހޯދުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ފޯނުން ގުޅުމުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން
ފެށިގެން މިހާރުވެސް އެ އިދާރާއަށް އިންޓަނެޓްދެނީ އެ ކުންފުނިން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި ،އަދި
މިކަން ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  22) 2/2021/123/267ޖޫން (2021
ސިޓީންއެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އެ ކުންފުންޏާ ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ
ޢާއިލީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާކަމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނަންބަރު  14) 2/2020/123/267ޖޫން  (2019ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި ބޮލި ޓްރޭޑް
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުން ބެލިބެލުމުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިސްވެރިޔަކު ހިއްސާ
އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް
ހިންގަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ދައުލަތުން
މަސައްކަތެއް ކުރަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ
ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހަވާލާދީފައިވާ

ހދ.ކުމުންދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ނަންބަރު

 14) 2/2020/123/267ޖޫން  (2019ސިޓީގައި އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން އެ
އިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން
ފެށިގެން މިހާރުވެސް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުނިން އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް
ހޯދަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމެއްނެތި ކަމަށްވުމާއެކު ،މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި ،ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ
މާއްލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި
ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
29

2021ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 1442ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރ.ދުވާފަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި

ޖަމްޢިއްޔާއަކާ

ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލަށް ސިޓީ

ރ.ދުވާފަރު
އެނެކްސް 2

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

އެ

ރަށުގެ
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ބައްތިރީސްހާސް

އެ

ޖަމުއިއްޔާއާ 132,000.00

ރުފިޔާ( ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ކައުންސިލަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ

)އެއްލައްކަ

ޕޓު
ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އެ ސިޓީއާއެކު  1440ވަނަ އަހަރު އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ރި ޯ

ޖަމުއިއްޔާގައި

ޕންސަރގެ ތަފްޞީލާއި ޚަރަދު ތަފްޞީލުވެސް ކައުންސިލަށް
އެއްކަރުދާސްކޮށް ،މުބާރާތަށް ލިބިފައިވާ ސް ޮ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

ޖަމުޢިއްޔާގެ

ސިޓީއާ

ގުޅިގެން

ރ.ދުވާފަރު

ކައުންސިލްގެ

ރަސްމީ

ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން 132,000.00ރ) .އެއްލައްކަ ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ(
އެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި އެ ފައިސާ
ޕމަންޓު ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ .ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ޭ
ޕސްޑް އަގުގެ ) 60%ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތީ
ޕރޮ ޯ
ދީފައިވާ ފައިސާގެ އެހީއަކީ މުބާރާތުގެ ް
ޕންސަރއަކީ ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާކަމަށް ނިންމައި،
އަދަދެއްކަމުން މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސް ޮ
މުބާރާތުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރުއާން މުބާރާތް
 "1442ކަމަށް އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލުން
މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 1442 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އެ ޤުރުއާން މުބާރާތް
ބާއްވާފައިވާކަމާއި ،އެ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކިޔަވާކުދިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް މުބާރާތުގެ ފޮޓޯތައް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި މުބާރާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު،
މުޅި މުބާރާތަށް ޖުމްލަ 192,795.10ރ) .އެއްލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ
ދިހަލާރި( ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ބިލްތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރަށްވެސް މި
މުބާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،ކައުންސިލަރުން ޖަމުޢިއްޔާގައި ތިބުމަކީ
ޕޝަނެއް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި ،ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލުގެ
ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އަދި ޖަމްޢިއްޔާގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން
އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ކޮރަ ް
ތިބެގެން ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެފައިސާ ދިނުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ އެކަން އިސްލާހު
ކުރަން ދަންނަވައި ސިޓީ ފޮނުވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
30

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  04ޖުލައި

މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ގެ

 2021ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު : (IUL)267/267/2021/22އިޢުލާނާ

)ބ( އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އެނގޭތީއާއި ،އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެ ބްރޭންޑްގެ

ހޯދަން

ވެހިކަލް ވިއްކާފަރާތްތަކަށް ނޫނީ މި ބިޑުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެކަމަށްވާތީ ،މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ

ކަމަށް

ލިބޭގޮތަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ ،މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް

އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި

ވަކި ބްރޭންޑެއް ހިމަނައިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގުޅިގެން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ބޭނުންވަނީDyna

މަޢުލޫމާތު

TOYOTA

ކަރުދާހުގައި،

ބްރޭންޑުގެ

ވެހިކަލެއް

15/07/21

ކަމަށާއި ،އަދި މިއީ ވަކިފަރާތަކުން ވެހިކަލް ހޯދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
31

ގދ.ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު ،ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހުރި

މި މައްސަލައަކީ ވިސުލް ބުލޮވަރ ޕޯރޓަލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ކޮއްޓެއް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ،މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ

ހަދާފައިވާކަމަށާއި އެ ކެންވަސްތަކަކީ ރަށުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން

ފަރާތަކަށް ގުޅުމުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާތީ ،މި ޝަކުވާގައި

ޕންސަރ ކޮށްފައިވާ ކެންވަސްތަކެއްކަމަށާއި އެތަކެއްޗަކީ ކޮންމެ
ސް ޮ

އޮއްޓަރެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބެނާތަކެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

އަމިއްލަ

ގޭގައި

ކުކުޅު

11/07/21

ޕރިންޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ކުޅިވަރު މުބާރާތަކަށް ކެންވަސް ް
ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބުނާ މައްސަލަ.
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ފަރާތަކަށް

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބައިބައިކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނީ ކޮން

ވަޒީފާއާބެހޭ

އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ  70,000ރުފިޔާއަށް

މަސައްކަތްތަކެއްކަން ބުނެދީފައިނުވުމުންނާއި ،ބައިބައިކޮށްގެން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކާކަން

އަރާކަމަށާއި މަސައްކަތްތައް ބައިބައިކޮށްގެން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 35,000

ޕޓަލްއިންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ބުނެދީފައިނުވުމުންނާއި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޒީރޯ ޓޮރަލެންސް ޯ

ކުރުމަކާނުލާ

ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ،މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތަކަށް ލިޔެފައިވާ

ރުފިޔާއަށްވުރެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އަގު

3

މަސައްކަތެއް

ދަށްކޮށް،

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާން

އެއް

ޕރޮކިއުމަންޓް
ޕޓްމަންޓުގައި ނޫންކަމަށާއިް ،
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑި ާ
ފަރާތަށް ގުޅުމުން ،މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ް
ޕޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމެއް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މި
ޑި ާ
މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/07/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
33

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

16ރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުއަގުގައި ރަށްތަކެއް

ޝަކުވާގައި ،ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި  16ރަށެއް ތަރައްޤީކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުއަގުގައި

ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދާ ކަމަށާއި ،މި ރަށްތައް ނުއަގުގައި ލިބޭ

ރަށް ތަކެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން

މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ސިޔާސީ  6މީހެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ 6

ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށްވުމާއި އަދި

ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު

15/07/21

ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
34

ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން

ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ނުބެލެހެއްޓުމަކީ

ސުކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވުމާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުން މި މަސައްކަތް

ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ފައިސާދެމުން ދާކަމަށް ބުނާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ނަޞޭހަތް ދެވިފައިވާކަން އެސްކޫލްގެ ނަންބަރުGS-177/LTR/2021/42 :

މައްސަލަ

 (16މެއި  (2021ސިޓީން އެނގެން އޮތުމާއި މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފިޔަވަޅެއް

01/07/21

އަޅާފައިނުވާކަން އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު AC/123/2021/21 (07-22 :ޖޫން  (2021ސިޓީން
އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މިކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޝަނަށް
އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގައި މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
35

ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތާއެކު ލިޔުން

ޕޓް އެލަވަންސް
ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން އެރަށު މީހަކަށް އިންކަމް ސަ ޯ

ޕޓް އެލަވަންސް ހޯދައިދީފައިވާ
ދީގެން ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަ ޯ

ހޯދާދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު 13 ،މޭ  2020ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއް ސޮއިކޮށް ލިޔުން ދީފައިވާ

ޕޓް
"ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަ ޯ

އެއްފަރާތަކީ ދުވަހަކުވެސް ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރި މީހެއް ނޫންކަން

އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނުކުރާ

ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

މަސައްކަތްތަކަށް ލިޔުން ދީ އެތައްހާސް ފައިސާއެއް މަކަރާއި ހީލަތުން

ޕމަންޓުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ދޮގު
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް

ހޯދުމަށް އެހީތެރި ވެފައި ވުމަކީ ކަނޑަ އެޅިގެން ބޮޑު ހިޔާނާތަކަށް ވީއިރު،

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް އެ އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި

ޚާއްޞަކޮން

މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

ބިލެތްފަހީގެ

ކަނޑައެޅިގެން

ކޮންމެ

ރައްޔިތަކަށްވެސް

ށ.ބިލެތްފަހީ

އެގޭނެ

ކައުންސިލްގެ

ކަމަށާއި،

އިދާރާއިން

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ މަގާމުގެ ނާޖާއިޒް މަންފާ ބޭނުން ކޮށްގެން މިކަން

އެނެކްސް 2

ޕމަންޓަށް ފޮނުވައި ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޑިވެލޮ ް

ޞަފްޙާ 29 / 33

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

11/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރެ އެކަމަށް
ޚިޔާނާތްތެރިވުން ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
36

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓްމްސް ސަރވިސްގަ ސެކްޝަން ހެޑަކަށްވާ ހިސާބުން

 09މެއި  2021ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޢާންމު

ފެށިގެން އެ ސްޓާފަކަށް އޯވަރޓައިމް ލާރި ނުދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ގަވާއިދު)ގަވާއިދު ނަންބަރުR-63/2021)) :ގެ ބާބު ) 4މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް

ކަމަށާއި ،ސެކްޝަން ހެޑަކަށް ވުމުން ޒިންމާ އިތުރުވެގެން ދާކަމަށާއި،

ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް( ގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ) (19ގެ )ހ(ގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ

އަދި  24ގަޑިއިރު ސްޓޭންޑްބައިގައި ގިނަ ސެކްޝަންތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ

ކަމަށާއި ،އިތުރުވާ ހަމައެކަނި އެލަވަންސަކީ ފޯން އެލަވަންސް 500.00ރ.

ޝަކުވާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާކަމަށް

ޕޔުޓީ ކޮމިޝަނަރުނަންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ
ކަމަށާއި ،ކޮމިޝަނަރަ އަދި ޑެ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ލޭބަރ

އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ އެލަވަންސްތަކެއް ލިބޭ

ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

11/07/21

ކަމަށާއި ،ވީމާ އިތުރުގަޑީގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑި
ލިބޭގޮތަށް ސެކްޝަން ހެޑުން މައްޗަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކޭ
ކަމަށާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮންނަގޮތުން އިރުތުގަޑީގައި މަސައްކަތް
ކުރުމުން އެ ޙައްޤުވާ އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ
މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިން ވަނީ އިތުރުގަޑި ސެކްޝަން ހެޑުން މަތީ
ސްޓާފުން ޖަހައިގެން ނުވާނެކަމަށް އަންގާފައި ކަމަށާއި ،އަދި ޖެހިޔަސް
ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމީހުންގެ އިތުރުން އެޗް.އާރު .ހެޑް ވެސް ވަނީ އަންގާފައި
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
37

މައްސަލައާއި

ގުޅިގެން

ތަޙްޤީޤް

ކުރާވަރު

ކަމެއް

ކޮމިޝަނަށް

އަދި

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮތް ޑިޝްއެންޓަނާ ކައުންސިލްގެ

މި

އިސްވެރިއެއްގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދީފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެ އޮތޯރިޓީއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވުމަށް
ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/07/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނަންބަރު
38

ނިންމި ތާރީޚް
ޕޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި،
ހުޅުމާލޭ ޣާޒީ ސްކޫލުގައި ކޮރަ ް

ޝަކުވާގެ 1ވަނަ ނަންބަރުގައި ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާ

އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި މުޢައްސަސާއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތީ

ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ޢަމަލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،

އެކަން ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލްގެ އެކި މަރާމާތުތަކަށާއި މަސައްކަތްތަކަށް މަސްލަޙަތު އޮންނަ ވަނި
ކުންފުންޏެއް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަރާމާތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުވާ ކުންފުނީގެ
މަޢުލޫމާތާއި ،މަޞްލަޙަތު އޮތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުމާއި،
ޝަކުވާގެ 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލްގެ ބޮޑެތި މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދާއިރު
އޮންނަ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފަށް ނޭނގި
އިސްވެރިއެއްގެ

ކޮޓަރިކޮޅުގެ

ތެރެއިން

އެމަސައްކަތް

ކުރަން

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ހަމަޖައްސާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިގޮތުން ކުރުވި މަސައްކަތްތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
ޕޓަލް ހުއްދަ ނެތި ހަރު މުދާތައް ބަޖެޓްގެ އެހެން ކޯޑްތަކުން އަދި ކޯޑު
ޝަކުވާގެ 4ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ކެ ި
ބަދަލުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި މިގޮތުން  7އޭސީއެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ބާވެގެން ނަގާފައިވާ
އޭސީތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،ހުއްދަ ނެތި ހަރުމުދާ ގަނެފައިވާނަމަ ،އެކަމާމެދު
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކަމަށްވުމާއި
ޝަކުވާގެ 5ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލުގެ މަރާމާތަށް ކޯޓޭޝަން ހަދާއިރު ކަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް
ސުކޫލުގެ އިސްވެރިންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ވަކި ފަރުދަކު ލައްވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހައްދާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިގޮތުން ހެއްދި ކޯޓޭޝަންތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
ޝަކުވާގެ 6ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެކި އެކި ސާމާނުތައް ގަތުމުގައި ވަކި ފަރުދަކު
ބޭނުންކޮށްގެން ސާމާނުތައް ނުއަގުގައި ގަންނަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
މިއީ ކޮން ސާމާނުތަކެއް ކަމާއި މިސާމާނުތައް ގަނެފައިވަނީ ކާކުގެ އަތުން ކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި
ޝަކުވާގެ 7ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސަރުކާރުން ސުކޫލުގެ ބޭނުންތަކަށް ދެއްވާފައިވާ ވޭން ސްކޫލްގެ ވެރިޔާގެ
އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޢާއިލީ މެމްބަރުން ފޫހިފިލުވުމަށް ބުރު ޖަހަން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ދިޔުމާއި،

އަދި

މިނޫންވެސް

ގިނަ

ކަންތައްތަކުގައި

ސްކޫލްގެ

ވޭން

ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތުމާއި،
ޝަކުވާގެ 8ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލްގައި ހަދާފައިވާ ޓާފްދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ނެތި
ގާތް މީހުންނަށް ދަނޑު ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހަދާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިގޮތުން ދަނޑު ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ދަނޑު ދޫކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި،
ޝަކުވާގެ 9ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އެކި ގޮތްގޮތުން ޓާފްދަނޑަށް ލިބެމުންދާ ފައިސާ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ
އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިގޮތުން ޖަމާވެފައި ހުރި
ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުމާއި،
ޝަކުވާގެ 10ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލްގެ އިސްވެރިއެއް ،އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކާ އުޞޫލްތަކަށް ނުބަލާ އެމުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުގެ ލިޔުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި
އަދި މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ހަރުކަށިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިގޮތުން އިންޒާރު ދެވުނު
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުމާއި
ޝަކުވާގެ 11ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލްގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
އިޢުލާނު ކުރާއިރު ،އިޢުލާނު ވަކި މީހަކަށް ބައްޓަންކޮށް މަޤާމުތަކަށް ވަކި މީހަކު ނަގަން ބާރުއެޅުމާއި،
މިގޮތުން ސްކޫލްގެ އައި.ޓީ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިޢުލާނު ކުރިއިރު އެ ސުކޫލުގެ އިސްވެރިއަކާ ގުޅުންހުރި
މީހަކު ނަގަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި މީހަކު ނަގާފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
ޝަކުވާގެ 12ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ސްކޫލުގެ ވެރިޔާގެ ކާރު ދޮވެ ސާފު ކުރުމުގައި ސްކޫލުގެ ރަސްމީ
ގަޑިތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ސްކޫލުގެ މުދަލާއި ގޯތިތެރެ ބޭނުންކުރަމުންދާކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ފަރާތުގެ ކާރުކޮޅަކީ ދައުލަތުގެ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ނިންމި ތާރީޚް
ޝަކުވާގެ 13ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އިސްވެރިޔާގެ ފިރިކަލުން ސްކޫލްގެ ކަންކަމުގައި ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އަމުރުކުރާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އޭނާއަކީ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްނުވުމާއި ،ވަކިކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް
ކުރުވުމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު އޮތް ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި،
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތް
އެނގެން ނެތުމާއި މިޝަކުވާގައި ހުރި ކަންކަމަކީ އިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށްވުމާއި
އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކޮށްގެން ބެލޭނެ ކަންކަން ކަމަށްވުމާއެކު މިކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވައި މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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