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 01 އެޕްރީލް 2017ން  30 އެޕްރީލް 2017އަށް 
 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

 ބަޔާންކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މިޝަކުވާ

 ވައި، މައްސަލައާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނަ
ކޮމްޕިއުޓަރަށް ދިމާވާ   ފަރާތަކީމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމުގައި ހުރި  ފ.ނިލަންދޫ

ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ އެ ކޯޓުގައި ކުރަމުންދަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓާ   އެކިއެކި ކަންކަން ޙައްލުކުރަން އެނގޭ މީހެއް
އެކޯޓުގެ   މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަނީ ގުޅުންހުރި

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

1 

ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ   )ކޮރަޕްޝަން 2000/2މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން   ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި  ކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާމައްސަލައަ
 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   225-AHRI/225/2017/6(IUL)ނަންބަރު:  ގައި ކޮށްފައިވާ 2017މާރިޗު  19

އެންޑް   ފައި ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންޓަވިއުކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާ ކުރިމަތލި ފަރާތްތަކާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުސްވި   ޓްރެޜަރީންވެސް އިތުރު މުވައްޒަފުން ނުނެގޭނެކަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް،

އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތް މަޤާމަށް( މީހަކު ލައްވަން ބޭނުންވެގެން،   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް )މިހާރު
 ވަނަ 2017ނުވަތަ  2016މީހަކަށް ދޭނެ މުސާރަ، ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދިނުން އެދި  ޤާމަށް ހަމަޖައްސާއެ މަ

ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދިނީ   އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައި މިހާރުއޮތް ބަޖެޓުގެ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  
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2 

 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

 ބަޖެޓުގައި ނެތްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތީސް އަތޮޅު އެކަން ހަމަޖައްސޭނެ ފައިސާ

ބޭނުންވާ ވަކި މީހަކަށް އެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްގެން މީހަކު ލައްވަން އެ އުޅެނީ އެ މީހުން
  މައްސަލަ.ބުނާން ކަމަށް މަޤާމު ދިނުމުގެ ގޮތު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ   މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ. އާމެދުދަންނަވައި މައްސަލަސަމާލުކަމަށް 

-435(IUL)މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:  ޑްރަގު ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް
A1/1/2017/03 ާމާކްސް ދީފައިވަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ   ގުޅިގެން އިޢުލާނ
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ   ލީމީ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިނުވާނަމަ ކޯސްފަރާތްތަކަށް މާކްސްދޭއިރު ތަޢު ވަޒީފާތަކަށް އެދޭ

ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްކަމަށް އެމް.ކިޔު.އޭއިން ދޫކުރާ ލިޔުމާއެކު   ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި އެކޯހަކީ އެމް.ކިޔު.އޭ
ލާންކުރުމުގެ  އިޢު އެސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން

ހަމަޖެއްސުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   ކަންތައްތަކާއި މާކްސް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ  12/2014ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޢާންމު ސިޓީ

ސަބަބުން ބައެއް  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެކަމުގެހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެގޮތަށް  ވަޒީފާއަށް މީހަކު
  މައްސަލަ.ބުނާފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް 

3 

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ   ރިން ހުށަހެޅިކުމި މައްސަލައަކީ 
 ނޭޅުމަށެވެ. މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އ.ޑިރެކްޓަރ   ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އެލަވަންސްގެ   ގެ ނިޔަލަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 2013ވެމްބަރު ނޮ 19އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން  2011

ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސައްކަތް   ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމުއްދަތުގެ 33,160.00ނަމުގައި 
މަށާއި،  ކަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެލަވަންސް އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިނުވާ އެހެން ފަރާތްތަކާވެސް

  މައްސަލަ.ބުނާމިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް ނައިބުރައީސާ ގުޅިގެން ކަމަށް 

4 

ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ   ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން
 ނޭޅުމަށެވެ.ފިޔަވަޅު  މައްސަލައެއްކަމަށް ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޒަމާނީ ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން   ގައި ނުކުތް ބަށި 13ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓު  2015
 ހުއްޓުވައި އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް އެންޑޯޒްކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބާއްވަމުންގެންދާ މުބާރާތްތައް

  މައްސަލަ.ބުނާ ތަޢާރުފްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ހަލާކުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް

5 

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ
 ނޭޅުމަށެވެ.

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގޭގެއިން ކޭބަލްފީގެ   އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ކޭބަލްޓީވީގެ
 މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނާ ގާ ފައިސާއިންގޮތުގައި ނަ

ކަމަށާއި، ގަނޑުކޮށް ފައިސާ   ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ތަކެތި ގަތުމުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައި ނުހުންނަ
ކެތި ސްޓޮކް ނުވަތަ ހަރުމުދަލުގެ  ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި ގަންނަ ތަ ނަގައި ޚަރަދު ކުރަނީ ކަމަށާއި، އަދި ގަންނަ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ގަވާއިދުންތޯ   އެނގެން ނުހުންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމާގުޅޭ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީން
  މައްސަލަ.ބުނާބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ   މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

ލާފައިނުވާ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރު ނިމުނުއިރުވެސް
 ޙަވާލުކުރަމުންދަނީ އިވެލުއޭޓް ނުކޮށް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިމުމުން ބިލުގައި ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތަކާއި އެހީގެ ގޮތުގައި   ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކޮށް ފައިސާ ދޫކުރަމުންދަނީ ކަމަށާއި، އަދި ކުރުވާ
ޞާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް އދ.ދިއްދޫ  ޙިއް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ރައްޔިތުންނާ

ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް   އިދާރާއިން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވާ ގޮތާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް
  މައްސަލަ.ބުނާބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް  އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތް

7 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ   ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަންމި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަން
 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

ހޯލް ކުއްޔަށް ދީގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ   އްދޫ ރަށްވެހިގެއާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ކޮޓަރިއާއިއދ.ދި
  މައްސަލަ.ބުނާޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް  ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނާ

8 

ކަނޑައެޅުމަކީ އެތަން  ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްތައް
ބެލެވޭތީއާއި، އެކަން އެގޮތަށް   ރު ލިބިގެންވާނެ ކަމެއްކަމަށްދޫކުރާ ފަރާތަކަށް އިޚުތިޔާ

ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނެތުމާއެކު، މިކަމުގައި   ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް
ކަމަށް ނުފެންނާތީ މިމަމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާ

 ނޭޅުމަށެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް   އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ހިންގަމުންގެންދާ ވެލާނާ
އިންޓަރނޭޝަނަލް   ސަރަޙައްދުގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ )ވޯޓަރފްރަންޓް( އިމާރާތުގައި ރިމަތީގައިވާ ޖެޓީކު

ކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި އެއް އެކަމަށާއި،  ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 6ބްރޭންޑްތަކުގެ 
އި، ނަމަވެސް އެބިޑަށް  ލިބިފައިވާ ކަމަށާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރެންޗައިސް ބްރޭންޑެއް ކުންފުންޏަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑް ތަކަކަށްވުމުން މިއީ ކުރިން ކުރިމަތިލެވޭނީ އެފަރާތުން

ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމަކީ   ރޭވިގެން ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ނިންމައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ފާހަގަ
  މައްސަލަ.ބުނާއިޢުލާނެއްކަމަށް  ށް ކޮށްފައިވާކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަ
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 ތެރޭގައި ބަލައިރިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގެ ކު މިމައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
  ހޯދުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާނެ އިމާރާތެއް

(IUL)292-EC/292/2016/55 (24  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2016ްނޮވެންބަރ )  ީ2ކުރިމަތިލާފައިވަނ  
ފާޚާނާ   ގޭގައި ކޮޓަރިއާއި ށަހަޅާފައިވާހު ރުފިޔާ(  5500.00މަހަކު )ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑައަގު 

ރުފިޔާއަށް   10000.00މަހަކު  ގިނަވެފައި ޖާގަ ތަނަވަސްވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ
  މައްސަލަ.ބުނާކަމަށް  ގެއެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ގެ  ވަނަ އަހަރު ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރު  2016 ފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކަޑަމިކް ބޯޑަށްއިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮ މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
 ގައި ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގައި އެކެޑެމިކް ބޯޑުގައި 28 ޖަނަވަރީ 2017ދައުރު 

ހަމައަށް ދަރިވަރަކު ނެތި   އަދާދަރިވަރަކު އިންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި
 އެކެޑެމިކްއާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޗާންސެލަރބާރާއި  އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވައި ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް މަޤާމުގެ

  މައްސަލަ.ބުނާބާއްވަމުންދާކަމަށް ޗާންސެލަރ 

11 

ދަރިވަރުން ތަމްސީލު ކުރުމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސްގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ. މިޝަކުވާގައި
ގެ ނުފޫޒުން މަޖިލިސްގައި  ޗާންސެލަރު އޭނާގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވެސް ކުއްލިއްޔާގެދަރިވަރު 

  މައްސަލަ.ބުނާ ވޯޓު ދީފައިވާކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުހިންމު ވޯޓުތަކަށް އޭނާ ބައިވެރިކޮށް

12 

ވަނަ އަހަރު ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ  2016ޔޫނިއަންއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ. މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
  ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓޫޑެންޓް މަޤާމުގެ ނުފޫޒުޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ  އަހަރު ކަމަށާއި 1މުއްދަތަކީ 

  މައްސަލަ.ބުނާކަމަށް  އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ 1ޔޫނިއަންގެ މުއްދަތު 
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މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ   އައްޑޫސިޓީ މާމެންދޫ ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.މި
  އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2016ޑިސެންބަރު  19ޑިޕާޓްމަންޓުން 
ގޯތި ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން   1426ވަނަ ދުވަހު ގުރުއަތު ނަންބަރު  01މެއި  2017ތެރެއިން 

ން އެޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްވެސް  ނަމަވެސް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތު އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި،
ދިގުދެމިގެންދާ   ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެމައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ

  މައްސަލަ.ބުނާސަބަބު ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް 
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ނިންމާފައިވާ    ތެރޭގައި ބަލައިއްގެމައްސަލައެ ރިން ހުށަހެޅިކު ށްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނަމިމައް
 މައްސަލައަކަށްވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

 އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި،  ކަމަށާއި، ޑޮލަރު ވިއްކި ރޭޓު ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޑޮލަރު ވިއްކާފައިވާ
 މަސްދުވަސްވަންދެން ކައުންސިލް މެމްބަރަކު އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކޮށް 6ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި ފައިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ ބެލުމަށް އެ އިދާރާއަށް ދިޔަ
  މައްސަލަ.ބުނާށް ޓީމަށް ދޮގު ބަޔާން ދީފައިވާކަމަ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ކަމެއް  ންޖެހޭފަދަބަޔާންކޮށް، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަ މިޝަކުވާ
ންނަވައި  ދަ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި

 އާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.މައްސަލަ

  2017އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެމްބިޔުލާންސް ޑްރައިވަރު  ދޯނީގައި" މޫމިޔާ" އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ
ގެންގޮސްފައިވާ   ވަނަ ދުވަހު ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލެއް )ބަގީއެއް( ރ.އަލިފުށިން ރ.އުނގޫފާރަށް 12އޭޕްރިލް 
  މައްސަލަ.ބުނާކަމަށް 
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 2ފާހަގަކުރެވުނު  ބެލުމަށްފަހު މައްސަލާގައިމައްސަލައެއް ބެލި ކުރިން މިކޮމިޝަނުން 
ކަންތައް ކުރިޔަށް   ށް އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެކަމެއް އިސްލާޙްކޮ

  2017މާރިޗު  26އިދާރާއަށް  ގެންދިއުމަށް އެދި މިކޮމިޝަނުން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ
ޙްކޮށްގެން އަލުން އިސްލާ ކަންތައް 2އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ޓީން ސިފޮނުވި ގައި 

 30ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް އެއިދާރާގެ  އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން
 މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ގައި 2017މާރިޗު 

 ނޭޅުމަށެވެ.

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ   2017އެޕްރީލް  18އއ.ތޮއްޑޫން ބަންޑާރަގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި 
ކަމަށާއި،   ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ގޯތިލިބޭ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި އެންމެންނަށް ގެވަޅު   ކުލަވާލިމިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް އެ
 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ހަމަޖައްސައިގެން ކަމަށާއި، އެކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭގޮތަށް އެ ކޮމިޓީން

ނުވާކަމަށާއި، ގޯތި   އޭ.ސީ.ސީ.އިން އެންގިނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި
ގެއްލޭގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިއީ  އެވަނީ ރަށުގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ޙައްޤުދޫކޮށްފައި

އިންތިޚާބުގައި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސް ވާދަކުރާތީ،   ކުރިޔަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ
  މައްސަލަ.ބުނާނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  އިންތިޚާބަށް
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ތެރެއިން   އްގެސަލައެއްމަ ށް ކުރިން ހުށަހެޅިގެން ބެލިމިމައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނަ
 ނޭޅުމަށެވެ. ނިންމާފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ޓެކްނީޝަނެއްގެ ވަޒީފާއަށް  ފ.އަތޮޅު ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ
ރަށްރަށުގެ   ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކަމުގެ ހުނަރަށް ބެލުމެއްނެތި ކަމަށާއި، އަތޮޅުގެ އެހެން ހަކުމީފަހުކޮޅު 

މައްސަލަތަކާއި އަދި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް   އެކިއެކި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ދިމާވާ
 ނިލަންދޫގައި ހުންނަ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

  ބުނާއޭނާގެ ނެތްކަމަށް  ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދެވޭ ފެންވަރު
 މައްސަލަ.

18 

 


