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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01ޖޫން 2018ން  30ޖޫން 2018އަށް
ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ވަޒީފާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
 2މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ( 1000/-އެއް ހާސް) ރުފިޔާކަމުގައިވިޔަސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  2ފަރާތަކަށް ( 2015/14ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  4ވަނަ
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ރަމަޟާންމަހު އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ 3000/-ރ( .ތިންހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި
އެވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައި ކުރި އިޢުލާނުގައި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  -މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ( 3000/-ތިން ހާސް) ރުފިޔާ
1000/ރ( .އެއްހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  2017ވަނަ އަހަރުވެސް އެވަޒީފާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި( ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ
އަދާކުރި ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށާއި ،މިއީ އޭގެތެރެއިން އެއް މާއްދާގެ (ހ) އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު) އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތަކީ

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

ޅިޔަނެއް

ކަމަށްވާތީ

އަދި

އަނެއް

ފަރާތަކީ

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް ވާތީ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  29އެޕްރީލް  2018ގައި ދައުލަތުގެ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އިދާރާތަކަށް

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު:

D2/CIR/2018/1113

މާލިއްޔަތާއިބެހޭ

ސަރކިއުލަރުގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ
ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ( 3000/-ތިން ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތަތީ،
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއްނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި  2017ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
އެ އުސޫލުން ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  09މެއި  2017ގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް
ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު D1/CIR/2018/1413 :މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރުގެ (ޅ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު 2017 ،ވަނަ އަހަރު އެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުވައްޒަފުންނަށް
ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ( 1000/-އެއް ހާސް) ރުފިޔާ
ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ( 2000/-ދެ ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން ލަސްވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ވަޒީފާތަކަކީ ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން ލަސްވާނަމަ
އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ
ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
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މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2017އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ފަރާތުން ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހުށަހެޅުމުގެ  05ދުވަސް ކުރިން  14ޖޫން  2018ގައިކަން ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އިދާރާއަށް އެފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެސިޓީގެ ޖަވާބު ނުލިބިގެން
މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާ ކުރާހާ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ،އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނުދީފިނަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށް
ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  2018ވަނަ އަހަރު މޭމަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ "އެއްލަކިން މަށަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހިންގި "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް"
ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމަކީ "އެއްގަމުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ފޯމުގެ
ޚިލާފަށް  2018ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ އިތުރަށް އެފޯމާއެކު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 5
ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައިވާ ފޯމުވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުގައި މީސްމީހުންގެ
މީސްމީޑިޔާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަން އޮތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް
ނުބެލެވޭތީއާއި ،ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ޓެސްޓުތައް ދިނުމުގައި ޓެސްޓު ދިނުމުގެ
އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް އިޚުތިޔާރު
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ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިކަންކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެން
ނުވާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހިންގި "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް"
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ލައިސަންސް ދޫކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފޮޓޯޖެހި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުގައި
އ
ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކުލައިގެ ގޮނޑިތަކެއް ކަމަށާއިެ ،
ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި (މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން) ވަކި ސިޔާސީ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭންގެ ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި އެ
ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށް ،އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ޝިޢާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
އޮތުމުން ،މިކަން ބަޔާންކޮށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި
ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރެވޭގޮތަށް ،އެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ނުހިންގުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ތ.ތިމަރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  2017ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އެމަރުކަޒުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
އާއި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތް ސަރވިސް އެހެން މުވައްޒަފަކު ގުޅިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންވާތީ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް  14ޖޫން  2018ގައި މެއިލް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން 2017
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ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ޞިއްޙީ ފޮނުވުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި

މަރުކަޒުތަކުން ފެނަކައިގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް ނުދެއްކުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު އެޑްރެސް އެނގެން ނެތުމުން އެކަންތައްތައް ބެލެންއޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅެން
މަހުގެ ނިޔަލަށް 10000/-ރ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފެނަކައިގެ މެނޭޖަރާ ގުޅިގެން އޮތީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެމަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރެވިގެންކަމަށްވާތީ ،އަދި
ކަރަންޓު ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަރުކަޒުގައި ސިވިލް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެއިލަށް ޖަވާބުދީފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާ މެދު ކޮމިޝަނުން
މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަރުކަޒުގެ އިމާރާތަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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