
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 މޭ 2017ން  31 މޭ 2017އަށް 
 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި،  މިމައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަން
ހިންގުމާބެހޭ އިދާރީ މައްސަލައެއް ކަމަށްވުމާއެކު، މި މައްސަލަ  މިމައްސަލައަކީ ސްކޫލް

  އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ންނަވައި މައްސަލައާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.ފަރާތުގައި ދަ

ފޮރުވަން މަސައްކަތް   ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންނާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުން އެކަން ށ.ފުނަދޫ
ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް   ކުރާ ކަމަށާއި، އަދި އެޓީޗަރު ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ނަތީޖާ

 ބުނާ މައްސަލަކުރާކަމަށް  އެމާއްދާ ދޫކޮށްލުމަށް މަޖުބޫރު

1 

ހުށަހެޅުމުންވެސް އެއަގަށް  މ.އަތޮޅަށް( ޑީސަލް ވިއްކުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން އަގުފެނަކަ )
ގަންނަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި   ނުގަނެ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ޑީސަލް
ރަށަކަށްކަން ނޭނގޭތީއާއި ފެނަކައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޑީސަލް ގަންނަނީ ކޮން

ނޭނގޭތީއާއި ޑީސަލް ގަންނަނީ އަގު ބޮޑުކޮށްކަން   ތަކުންކަންޑީސަލް ގަންނަނީ ކޮން ފަރާ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   އެނގޭނޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަކި   ފަރާތުން ހުށަހެޅިކަމަށް

އަގު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ޑީސަލް ގަންނަމުންދަނީ   ފެނަކައިން )މ.އަތޮޅު( ޑީސަލް ވިއްކުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން
 ބުނާ މައްސަލަ އެއަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ކަމަށް
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

މުގެ އަގު ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ސަޕްލައިކޮށްދިނު ރަށަކަށް ޑީސަލް
 ހިނގާފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތުމުން، މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި
 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުން އެހީ  މި ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ކަމަށްވެފައި،   ދީގެން ހިންގާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ހިންގާ

ހިންގާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމަށްވުމާއި، އަދި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު
  ފޯޖަރީގެ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަކީ މައްސަލައަކީ މި

މޯލްޑިވްސް   ޤާނޫނީގޮތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ބެލޭނެ ފަރާތަކީ
ދެންނެވުމަށާއި މި މައްސަލައަކީ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައިމަޕޮލިސް ސަރވިސް ކަމަށް 

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލައާމެދު  ރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކޮ
 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

  ކަންނެލި އޮޑިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ހަކުމީނަގައިގެން   އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ވަގަށްނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ
ސެޓްފިކެޓް އަމިއްލައަށް ހަދައި   ކުރުމަށް އެ ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާވަޑިޔާދޭ

ފޯމުގައި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ޖަހައި  2-.އާރުއެމް އެއިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާކަމަށާއި، އަދި
އޭނާ ޙާޟިރުކޮށް   ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސޮއިކޮށް

އޭނާ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް  ފޯމުގައި އެ އިދާރާގެ 2-ސުވާލުކުރުމުން އެމް.އާރު
 ބުނާ މައްސަލަ އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް

3 

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެދުމުން ންއިމިކަމަކީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ލިބިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   ހުއްދަމިކޮމިޝަނުގެ 

 ނޭޅުމަށެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ''އައްޑޫ ވަނަވަރު'' ގެ ނަމުގައި ފޮތެއް   ވަނައަހަރުގެ އަހަރި 2016އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން   )އެއްލައްކަ ހަތްދިހައެއްހާސް ރުފިޔާ( ދާއިރާގެ މެމްބަރާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފޭދޫ

 ހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފާ

4 

ހުއްދަދީފައިވާތީ، މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
 ނޭޅުމަށެވެ.

ރ ބަހަން ނިންމާފައިވާ  500/-ގޮތުގައި ބޮލަކަށް  ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ
 ބުނާ މައްސަލަކަމަށް 
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