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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހިތަދޫ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް  2018ސެްޕޓެންބަރު  GS03/IUL/2018/49 )10ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 

 ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އެފަރާތަށް  އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބެންޖެހޭ 

ވަޒީފާ ނުދީ އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ޝީޓުގެ  

ތަޖުރިބާގެ ބައިން މާކްސް ދެވޭނީ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ  

މަ ކަމަށްވާއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭނަ

އެ ލިޔުމުގައި އެފަރާތުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ، ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި މަްސޢޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ވަކިން ހުށަހެޅި ލިޔުމަކީ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން  

ފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، އެ ލިޔުމުން އެފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ  ދޫކޮށް

އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތެއްކަން އެނގެންނެތަތީ އެ ލިޔުމަށް  

 މާކްސް ނުދެވޭނެކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި، 

 

  GS03/IUL/2018/49ރާތްތަކުން ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު 

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ  -(އެންޓި 2008/13ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 10އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  02ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލަށް 

ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް   2018ސެްޕޓެންބަރ 

ކުރިމަތިލި ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް 

ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އެއީ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ނުދީ  

ށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކޮ

 .މައްސަލަ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ޤާނޫނު) ގެ 

 ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
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ގައި ބްރޫނާއިގައި  2013ޖޫން  05މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

   18874.08މީހުންގެ ޓިކެޓް ފައިސާ  2އޮންނަ ނެޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ 

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް    (އަށާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށެއް ލާރި)

ޤާނޫނު  ، ދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންމޯލްޑިވްސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން މައްސަލައިގާ ހޯ

)  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބު ރައީސް އެ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދޭ 

ބަޖެޓާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް 

ހަރު  ވަނަ އަ 2013ޚިޔާނާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށާއި އެގޮތުން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ދުނިޔޭގެ ނެޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީން ދެ މީހަކަށް ދެ ކޮޅު 

ޓިކެޓަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެ ދަތުރުގައި ނެޓްބޯލް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މީހަކު  

 އި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ބައިވެރިކޮށްފަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ހަތަރުވަނަ-މުޙައްމަދު ޤާސިމް ްޕރީ 

ޓެކްނިކަލް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ފައިނޭންޝަލް   ،މަތިން ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާކަމާއިދެފަހަރު 

ބިޑް ހުޅުވުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަކީ އާރް.އެފް.ީޕގައި ބުނާ ތަރުތީބާ  

ހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އެ  ޚިލާފުކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުށަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުޅުވާފައިވާ ބިޑްތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  

  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީން އަންގާފައިވާތީއާއި

އި އިވެލުއޭޝަންގެ މާކުސް ބަދަލުވެފައިވާތީ، ބިޑް  އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެފަހަރު އިވެލުއޭޝަން ހަދަ

އެވޯޑްކުރުމުގައި ބިޑް ކޮމިޓީ އަދި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، އެކަން  

އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުންނާއި،  

ނޭންޝަލް ބިޑް ހުޅުވުމަށްފަހު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ފައި

ސްކޫލް -ދު ޤާސިމް ްޕރީހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މުޙައްމަ

ބަޔަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން  ހިންގުމަށް ވަކި 

އާރް.އެފް.ޕީއަށް އެތައް ބަދަލެއް ގެނެސް، ވަކި ބަޔަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ބިޑް 

ބައްޓަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތް 

ފަހަރަށް ބާޠިލްކޮށް،  03އް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހާރު ބިޑްތަ

ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލި ބިޑާ  04ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  30

ބެހޭގޮތުން އަދި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް 

 ނޫނީ ސްކޫލް ޙަވާލުނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އާރް.އެފް.ޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެކަމަކީ  

ށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން،  ސްކޫލް ހިންގުން ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު   2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް   2014/9

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -(އެންޓި 2008/13 ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، ޤާނޫނު

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ (  25ޤާނޫނު) ގެ 

 އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

12/01/2021 

 

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ، މަނިކު  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ދަނޑު" (ފުޓްބޯޅަ ގަނޑު) ގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  

ރި މަސައްކަތް، މަސައްކަތުގެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙަވާލުކު 

ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤު ޓީމުން "މަނިކު ދަނޑު" އަށް  

ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލުމިނަސް   ،އެގޮތުން ،ގޮސް ބެލިއިރު ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި

ޓް މަނިކު ދަނޑުގައި ހަރުކުރިކަން ފޮޓޯ ރިޯޕޓުތަކުން  ހެލައިޑް ލައި 16ވޯޓުގެ  220ގެ  107,000

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ކޮންމެ ލައިޓް ޕޯސްޓަކުން އެލައިޓް ޕޯސްޓެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިޓް ނިވޭނެގޮތަށް  

ލައިޓް ޕޯސްޓްގައި ސާކެޓް ހަރުކޮށްފައިވާކަންވެސް ފޮޓޯ ރިޯޕޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި މަސައްކަތް  

ދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތް އިތުރުވެފައިވާއިރު، މަސައްކަތް ލަސްވުމުން   15މުމަށް ދީފައިވާ ނިން

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ އިޙްތިޔާރުގައިވާ  

ތްކަން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި  ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މަސައްކަތް ލަސްވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު އޮ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ސިޓީތަކުން އެނގޭތީ އަދި އެމަސައްކަތް ލަސްވި  

އިންސައްތައަށްވާ ފައިސާ ލިކިއުޓޭޑެޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި  15މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ 

 އިދާރާއިން މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި  އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ

ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި، އެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  

ޑޫސިޓީ ހިތަދޫ "މަނިކު ދަނޑު"ގައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމަށް އައް

ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ  2016

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން މިމަސައްކަތް  ، ގުޅިގެން

 ކުރަމުންދަނީ އިޢުލާނު ކުރެވުނު ގޮތާއި މަސައްކަތުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ

އަދި މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ   ،ޚިލާފަށް ކަމަށާއި

ކަމަށާއި މިއީ ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މުވައްޒަފަކު އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ނަޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް  

ކޮރަްޕޝަން  -(އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   ، ލިބިފައިނުވާތީކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެކި

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  25ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ  

 ނިންމީއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  26/01/2021

ސެކިއުރިޓީ ގޭޓްވޭ އާއި ކްލައުޑް ކީ އަދި އެކްސެސް ޕޮއިންޓް ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ   އޮތޯރިޓީއަށް

ދާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ވިޔަފާރި  އެތަކެތި ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯ  ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި

  2/ 2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް  

  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު ބެލެވެން ނެތުމުން، 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ (

 މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީއަށް ގަނެ 

(ތިރީސް  35,000 ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުއްޓައި

ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް އަގު ކުޑަކޮށް  

 ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު،  26/01/2021

އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް   ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮގަސްޓު   A4/30/2020/79-(IUL)30 )31ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށްކުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި އޭރު  2020

، އަދި އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެން އޭނާ ވަޒީފާއަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭއިރު

ހޮވިފައިވާއިރު، އެ ފަރާތުން ޓެސްޓު ހަދަން އިނީ މިނިސްޓްރީގެ އެޗް.އާރް ހެޑްގެ ކެބިންގައިކަމަށާއި، އެއީ 

މީޓިންގ ރޫމުގައި ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެޗް.އާރު ހެޑްގެ ކެބިންގައި ޓެސްޓު ހެދުމަށް  

ޓުން ތިބުމަކީ އޭގެ ކުރިން ވެސް މިނިސްޓްރީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތެއް ކަމަށާއި، ްޕރެކްޓިކަލް  ކެންޑިޑޭ

ޓެސްޓުގައި އަންނާނެ ސުވާލުތައް ނުވަތަ ސުވާލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިން އެ ފަރާތާ ޙިއްޞާކޮށްފައި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  

މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް 

 .މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގެ މާކުސް އުނިކުރުމުންވެސް  ނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، ްޕރެކްޓިކަލް ޓެސްޓު

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށްކަން  

މި މަޤާމަށް އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ އެޗް.އާރުހެޑްގެ ކެބިންގައި އޭނާ އިމްތިޙާނު ހަދަން  ، ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އިމްތިޙާނުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ސުވާލުތައް އެނގޭކަން  ،ނެތްހިނދު އިނުމުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް

މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު  ނުވަތަ ސުވާލުތައް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެން ނެތުމުން، 

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި 13/2008ނަންބަރު 

މައްސަލަ ، ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިނަންބަރުގައިވާ 

 ނިންމީއެވެ. 

04/01/21 

 

ފްލެޓްތަކުގެ   ،ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅުމުން H9 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ

ޕޮއިންޓް މަދުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި   19މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުން 

ޕޮއިންޓް  ،ނީޕޮއިންޓް މަދުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަ 19ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

)  19ލިބިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކަނާތްފަރާތުން އޮތް ގޮޅީގައި އޮތް ދަފުތަރުގައި އުޅުނު މުއްދަތުގެ އަދަދު (

  ،އެއަދަދަކީ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމުލަ ހެދުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫންކަމާއި ،ހިމަނައިގެންކަމާއި

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން އެ ގޮޅިއާ ޖެހިގެން   40އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޭންޖެހޭ  19ދަފުތަރުގައި އުޅުނު 

އެހެން   އެ ލިސްޓުގައިވާ ،ވާތްފަރާތުގައި އޮތް ގޮޅިން އެނގެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި

) އޮތް ގޮޅީގައި އޮތް އަދަދު  19ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމުލަ ހަދާފައިވަނީވެސް އެ އަދަދު ( 

ހިމަނައިގެން ނޫންކަން އެ ލިސްޓު ބެލުމުން އެނގޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި  

މި މައްސަލަ  ، މުގައި މައްސަލައެއް ނެތުމާއެކުށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ޖުމުލަކުރުޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

 ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ކެޓެގަރީން  H9 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފްލެޓް  ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި

ޕޮއިންޓް މަދުން ޖުމުލަ  19ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު 

ޕޮއިންޓުގައިވާކަން ފާހަގަވީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ވަގުތު 

 . ފާއިތުވިފަހުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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  18ކެޓަގަރީ ( H7 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އެ   ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވާއިރު 40އަހަރާއި 

ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޓީން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކެޓަގަރީއަށް 

 H7 މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 

ކެޓެގަރީއަށް ފްލެޓަށް ފޯމު ލާފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް ފްލެޓް ގެއްލިފައިވަނީ ލިބުނު ޕޮއިންޓް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް   ،ނިންމާފައިވާކަމާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ   ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކަށްނުވެފައި

ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށް އެ   5ލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭން ބޭރުގައި ކަމަށްވާތީ އެ ކެޓަގަރީ ޝަރުޠު ހުޅުމާ

  H7 ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް  ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވި

އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ  

ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ   ،އަދާކުރުމަކީ

މާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް / ރިސޯޓެއްގައި  ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅު

ވަނަ ނަންބަރުގައި  5ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

އި އެފަރާތުގެ ފިރިމީހާއާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު

ޝަކުވާ   ،ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޯނުން ސުވާލުކުރުމުންދެމީހުންގެ 

 ،ފްލެޓަށް އެދުނުއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ކަމަށާއިހުށަހެޅި ފަރާތް 

" ކިޔާ ރިސޯޓެއްގައި  ގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ދ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ "ލަކްސްޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައިވާގޮތުން ،ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލެ ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

ކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ  ޝަ ،ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާނަމަ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ   ،ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ޝަރުޠު ވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ކަމަށްނުވާތީއާއި

އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ   ،އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންނުދާތީ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި

ޓީން ބަލާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމި

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފްލެޓްގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ރާތުގެ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެފަ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް  

ތަކުރާރުކޮށް ވާނީ ގުޅާފައި ކަމަށާއި، އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް 

އަންނާނެ ކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު ބުނެ އެންމެފަހުން ފްލެޓް ލިސްޓް  

ރިއުޅުގެ ޙާލަތު ނެރުމާ ހަމައަށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދި

ބަލާފައި ނެތްއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު މާކްސް މަދުވެ 

ފްލެޓް ގެއްލުނީ އެފަރާތުގެ ދެމަފިރިންނަކީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 

ވަޒީފާއަދާނުކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބޯހިޔާވަހިކަމުން 

ރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަޙުރޫމްވެ ދިޔައިރު އެފަ

 . ބުނާ މައްސަލަ އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަލާފައިނުވާކަމަށް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް   H7ނުފެނެއެވެ. އަދި 

ސަލަބަލާ ކޮމިޓީން ޢާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައް 

ހަމަވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ  

މި ކެޓެގަރީތަކަށް ފޯމު   H4، H5، H6، H7، H8، H9، H10ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓެގަރީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނަ "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ޢާންމުކޮށް  

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅީ   H7ދުވަހު ކަމަށްވެފައި،  ވަނަ  2020ޑިސެންބަރު  07އިޢުލާނުކޮސްފައިވަނީ 

  2020ޑިސެމްބަރ  01މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ޑިސެމްބަރ   13ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

  06ކަމަށްވާތީ، އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވެ  15:00ގެ ވަނަ ދުވަހު  2020

(ހައެއް) ދުވަސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

04/01/21 

 

  18ކެޓަގަރީ ( H7 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އެ   ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވާއިރު 40އަހަރާއި 

ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޓީން  

އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ  ،ނިންމާފައިވާކަމާއި

ގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ،އަދާކުރާ މީހަކަށްނުވެފައި

ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ   5ނުވަތަ ވިލިމާލޭން ބޭރުގައި ކަމަށްވާތީ އެ ކެޓަގަރީ ޝަރުޠު 

ކެޓަގަރީން   H7 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު

ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ  

  ، ކީނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަ 

ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ  

ކެޓެގަރީން  H7 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ ، ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާންކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު  

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު

ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް / ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ  

ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަނަ ނަން 5އަދާކުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ ފިރިމީހާއާ ދެމީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ   ،މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް   ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޯނުން ސުވާލުކުރުމުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ،ވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ކަމަށާއިއެދުނުއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެއް

ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އަރިއަތޮޅުގައި އޮންނަ "ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް" ކިޔާ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް މި  

ކުވާ  ޝަ  ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައިވާގޮތުން ، ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ހުށަހެޅި ފަރާތް މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލެ ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ   ،ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާނަމަ 

ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ  ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ޝަރުޠު ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް   ،މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ކަމަށްނުވާތީއާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ   ، އަދާކުރަމުންނުދާތީ

 ންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނި

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިން   H7އަދި 

މިންގަނޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން ޢާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  

ލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ  ހަމަވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަ

މި ކެޓެގަރީތަކަށް ފޯމު   H4، H5، H6، H7، H8، H9، H10ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓެގަރީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނަ "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ޢާންމުކޮށް  

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅީ   H7ދުވަހު ކަމަށްވެފައި،  ވަނަ  2020ޑިސެންބަރު  07އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 

  2020ޑިސެމްބަރ  01މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ޑިސެމްބަރ   13ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  06އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވެ ، ކަމަށްވާތީއާ 15:00ގެ ވަނަ ދުވަހު 2020

 ނިންމީއެވެ. (ހައެއް) ދުވަސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

04/01/21 

 

  18ކެޓަގަރީ ( H7 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އެ   ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވާއިރު 40އަހަރާއި 

ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޓީން  

ރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް  ޝަ ،ނިންމާފައިވާކަމާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ   ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކަށްނުވެފައި

ށް އެ  ފުރިހަމަނުވާތީކަމަ 5ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭން ބޭރުގައި ކަމަށްވާތީ އެ ކެޓަގަރީ ޝަރުޠު 

  H7 ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް  

 މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ  އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ

ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ   ،އަދާކުރުމަކީ

ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް / ރިސޯޓެއްގައި  

ވަނަ ނަންބަރުގައި  5ރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ ފިރިމީހާއާ   ، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު

ބަރު  ދެމީހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދީފައިވާ ނަން

  ، ފޯނަށް ގުޅުމުން އެ ނަންބަރުން ޖަވާބުދިން ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ބުނެފައިވަނީ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އދ.މިރިހި ރިސޯޓުގައި ކަމަށާއި

  ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައިވާގޮތުން  ،ވެސްފަރާތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާކަމަށެވެ. ނަމަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލެ ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ   ،ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާނަމަ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ   ،އި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ޝަރުޠު ވާނެއެވެ. އެހެންކަމުންވިލިމާލޭގަ

ކެޓެގަރީން  H7 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާންކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު  

ޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު 

ޙާލަތަށް ދިން ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް 

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ކަމަށްނުވާތީއާއި

 ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ،އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންނުދާތީ

  H7މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި 

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު  

މުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް މި  ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން ޢާން

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

މި ެކޓެގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ   H4، H5، H6، H7، H8، H9، H10ކެޓެގަރީ 

ފަރާތްތަކަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނަ "ފެލްޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ޢާންމުކޮށް  

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅީ   H7ދުވަހު ކަމަށްވެފައި،  ވަނަ  2020ޑިސެންބަރު  07އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 

  2020ޑިސެމްބަރ  01މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ޑިސެމްބަރ   13ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

  06ކަމަށްވާތީ، އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވެ  15:00ގެ ވަނަ ދުވަހު  2020

 ނިންމީއެވެ. (ހައެއް) ދުވަސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

04/01/21 

 

  18ކެޓަގަރީ ( H7 ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

އެ   ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވާއިރު 40އަހަރާއި 

ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޓީން  

ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް   ،ނިންމާފައިވާކަމާއި

މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ ނުވަތަ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރި ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކަށްނުވެފައި

ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށް އެ   5ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭން ބޭރުގައި ކަމަށްވާތީ އެ ކެޓަގަރީ ޝަރުޠު 

  H7ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ، މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ،ށަހަޅާ ފަރާތްކެޓަގަރީއަށް ފްލެޓަށް އެދި ހު

ކެޓެގަރީން  H7 ކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާން ކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ގޮތާމެދު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި  

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ

ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

ވަނަ ނަންބަރުގައި   5ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

ޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ ފިރިމީހާއާ  ޝަކުވާ ހުށަހެ ، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު

ދެމީހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ  

ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުމުން އެ ނަންބަރުން ޖަވާބުދިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތަ ކަމަށް ބުނާ  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ،ކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިވަގުތު ވީ ސްރީލަންކާގައި ކަމަށާއިޝަ ،ފަރާތް ބުނެފައިވަނީ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ   ،ފަރާތުގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ނަންބަރު ދިނެވެ. އެހެންކަމުން

 ފިރިމީހާ އާ  ފިރިމީހާއާ ދެމީހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ޝަކުވާ   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ކަމަށާއި ،ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ

  ، ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ކ.މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 

ވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ  ޝަކު ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައިވާގޮތުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ، ވިލިމާލެ ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް / ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާނަމަ

ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ޝަރުޠު ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ކ.އަތޮޅު އެހެން   ،ރާތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާނަމަހުށަހެޅި ފަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ،ރަށެއްގައި ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގައިވިޔަސް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ،ނަމަފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މާލެ   ،ޝަރުޠު ހަމައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް   ،ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ކަމަށްނުވާތީއާއި

ށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ  ޝަކުވާ ހު  ، އަދާކުރަމުންނުދާތީ

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު   H7ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި 

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު

ހާލަތަށް ދިން ޕޮއިންޓް މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސަލަބަލާ  ހުށަހެޅި މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައް

ކޮމިޓީން ޢާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  

 ،H4، H5ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓެގަރީ 

H6، H7، H8، H9، H10   ެމި ކެޓެގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ދިރިއުޅުމުގ

ޙާލަތު" ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނަ  

  ވަނަ  2020ޑިސެންބަރު  07"ފުލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 

ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅީ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ   H7ދުވަހު ކަމަށްވެފައި، 

ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން އެ   2020ޑިސެމްބަރ  01ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

  15:00ގެ ވަނަ ދުވަހު 2020ޑިސެމްބަރ  13ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

(ހައެއް) ދުވަސް އޮތްކަން   06އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވެ ، ކަމަށްވާތީއާ

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

04/01/21 

 

(އެކަނިވެރި   H6ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު   ،މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށްވާއިރު

 ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ

މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އެ  

އަހަރުން މަތީގެ މީހުން   25ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 

ޝަކުވާ   ،ފަރާތް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ދަރިޔަކު ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއިޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ،ކަމަށްވެފައި

ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެކަނިވެރި މައެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އުފަން ދަރިޔަކު ބަލަމުންދާ މީހެއް ކަމަށް  

ޚާއްޞަ)   (އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް  H6ނުވާތީކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

  ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން 4ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

އާ ހަމައަށް ކޯޓުން ވަރި   2018އެްޕރީލް  30އެކަނިވެރި މައެއް ނުވަތަ ބަފައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 

އާ ހަމައަށް   2018އެްޕރީލް  30 ،ސާބިތުކުރެވި ދަރިއެއް ނުވަތަ ދަރިން ބަލަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި

ކެޓެގަރީން  H6 ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ޝަކުވާ 

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާންކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު  

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު

ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބައްޕައަކު ނެތް ނުވަތަ މަންމަ / ބައްަޕ ނިޔާވެފައިވާ ތިމާގެ އުފަން ދަރިއެއް ނުވަތަ ދަރިން ބަލަމުންދާ  

ފަރާތްތަކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

ޝަރީފާ   ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިޔަކު ނެތްކަމާއި 18އެފަރާތުގެ  ،ޢުލޫމާތުންފޯނުން ގުޅުމުން ދީފައިވާ މަ 

ޝަރީފާ އަޙްމަދުގެ ޝަރުޠު   ،އަޙްމަދު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ދަރިޔަކު ނެތްކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން

ކަމަކަށް  ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ޗެކުކުރުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ  ، ނުފެނެއެވެ. އަދި

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ   ،ކޮމިޓީން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

ވެ. ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  ޙާލަތު ބަލަން ނުޖެހޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެ 

ލިޔުމުން ޖަވާބު   ،ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ކެޓަގަރީތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުމަށް  

  30ހިފައިވަނީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ހަމަޖެ

  IUL(1-POL(RA)/1/2020/57(ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:  2020ޑިސެންބަރު 

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

 .މައްސަލަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާކަން "ހިޔާ މަޝްރޫޢު"   04/01/21

ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް   H9ގެ 

ންޓް ލިބިފައިނުވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  އެ ބަޔަށް ޕޮއި ،ލިބިފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުން އެނގެން އޮތްއިރު

ދުވަސްމަތިން   3ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން 

އޮގަސްޓު   16އެ ކޮމިޓީން  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅަން މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް ގުޅިފައިނުވާތީ

އިޢުލާނާއެކު އެ ކޮމިޓީން ގެޒެޓްގައި   IUL(1-POL(RA)/1/2020/30(ގައި ކުރި ނަންބަރު:  2020

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ނުގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ،އިޢުލާންކުރި

މި ލިންކުގައިވާ   https://hcc.presidency.gov.mvއެ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކުން  ،ނަން ހިމަނައި

މަކުރުމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީއިރުވެސް އެކަމަށް އިޖާބަދީފައިނުވާތީކަން  ފޯމު ފުރިހަ

ކެޓެގަރީން  H9 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާންކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު  

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން  

 ބަދަލުވެފައިވާ  ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު އޭނާ ބޭނުންކުރި ފޯނު ނަންބަރު މިހާރު  ، ގުޅުމުން ބުނެފައިވަނީ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު   ،މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ އޭރު ބޭނުންކުރި ފޯނު ނަންބަރު ނޫން ކަމަށާއި ،ކަމަށާއި

 ބެލުމަށް ނުގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އިޢުލާންކުރިކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ   ،ންޓް ލިބިފައިނުވަނީވީމާ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއި

މި މައްސަލަ  ،ގުޅުމަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެކަށީގެން މަސައްކަތްކޮށް އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީކަން އެނގޭތީ

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށްއިތުރަށް ތަޙުޤީޤު 

ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމު ނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

އަހަރާ   40އަހަރާއި  18ކެޓަގަރީ ( H7ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  04/01/21

އެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި   ،ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވެފައި 

މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން  

އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީ   ،ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވުމާއި 2020ޑިސެންބަރު  07

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަކުވާ   ،ގައި ކަމަށްވުމާއި 15:00ގެ ވަނަ ދުވަހު 2020ޑިސެންބަރު  13

ވަނަ ދުވަހުގައިކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2020ޑިސެންބަރު  13ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް 

އެ ސިޓީގައި މައިގަނޑު   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގެން އޮތްއިރު

އެ   ،ކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެންޖެހިފައިވާކަން ކަމުގައި ވެފައި 2އިވަނީ ނުކުޅެދޭ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ނުވަތަ އެ ކެޓަގަރީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  

ންނަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ އެހެން ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް ނުކުޅެދޭ ކުދިން ގެންގުޅޭ މީހު

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި   ،އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިނުވުމާއި

ކެޓަގަރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް   H7ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި) ) H10ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީއެއް (

ހެޅި ފަރާތަށް) ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް (ޝަކުވާ ހުށަ 

ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް (ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނާ ސަބަބާއެކު) އެ ސިޓިގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  

އަދި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައިވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  

   ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެކަން އަންގައި ސިޓީ  

 . އްސަލަލިޔުމުންވެސް އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް  ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަ

ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ   ،ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

ލައި ލިޔުމުން  ކެޓަގަރީތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބަ ،ކަމަށާއި

ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:   2020ޑިސެންބަރު  30ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން 

)IUL(1-POL(RA)/1/2020/57 ިދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ   ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދ"

ޖަނަވަރީ   05ން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަ 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ، ގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެ އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައިވާތީ 2020

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

އަހަރާ ދެމެދުގެ   40އަހަރާއި  18ކެޓަގަރީ ( H7"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި  04/01/21

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް  

ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ޢާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  

ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު   ،ގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސްމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައި

މި   H4 ، H5 ، H6 ، H7 ، H8 ، H9  ، H10ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ 

ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނަ "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"  ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު ރަ

  H7 ،ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށްވެފައި 2020ޑިސެންބަރު  07އިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ފޯމު  40އަހަރާއި  18ކެޓަގަރީ (

ޑިސެންބަރު   01ހުށަހެޅި މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

  13އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  ،ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން 2020

ޅުމުގެ މުއްދަތު  އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެ ،ކަމަށްވާތީ 15:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ޑިސެންބަރު 

(ހައެއް) ދުވަސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް   6ހަމަނުވެ 

ލިޔުމުން   ،ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

ކެޓެގަރީން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ފްލެޓު  H7 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ

ގެއްލިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

ލިބުނު ޕޮއިންޓު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ  

ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓު  

މިންގަނޑު ފްލެޓް ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ  ދިން 

ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު އިޢުލާން ކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން 

މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

ފައިވާ  ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި

ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ދިން ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމު 

ނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން 

 .ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

15 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކެޓަގަރީތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު   ،މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން 

ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން  

  IUL(1-POL(RA)/1/2020/57ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: ( 2020ޑިސެންބަރު  30

"ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ   ،ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިއިޢުލާނުގައި ބަ

ގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ   2020ޖަނަވަރީ  05ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 

އެވެ. ވީމާ  ކެޓަގަރީވެސް ހިމަނާފައިވެ H7އޭގެތެރޭގައި  ،ހުށަހެޅުމަށް އެ އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު

"ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު އިޢުލާންކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

އިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ  "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޮޕ ،ޝަކުވާއަކަށްނުވާތީއާއި

ގެ ނިޔަލަށް   2020ޖަނަވަރީ  05ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށްހުޅުވަލާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

ކެޓަގަރީ   H5 ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި  04/01/21

އަފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން   ،(ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީ) ކަމަށްވާއިރު

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އެފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް   30

ހުށަހެޅި   ،އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ކަމަށްނުވާތީމާސްޓަރސް ލެވެލްގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ތަޢުލިމީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓެއް 

ގައި   2020ޑިސެންބަރު  16އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިންކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން 

އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނާ ސެޓްފިކެޓަކީ ވިލާ ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ   ،އެފަރާތަށް ޖަވާބު ދީފައިވާއިރު

ކެޓެކެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ  "މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ" ސެޓްފި 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަ ފަރާތެއް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޓީން  

  ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއަކާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ "މާސްޓަރ އޮފް 

ޝަރީޢާ" ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެފަރާތުގެ "މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ"  

ކެޓެގަރީން  H5 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފްލެޓް  ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި

ގެއްލިފައިވަނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް 

ލިބިފައިނުވުމުން ކަމަށާއި، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މާސްޓަރސް 

ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓަކަށް ނުވާކަމަށް  ލެވެލްގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލަފާދީފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ ތަޢުލީމީ 

ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް  ފެންވަރަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައިނުވާ

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  1988ނުދިންނަމަވެސް އެފަރާތަކީ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ްޕރައިމަރީ ޓީޗިންގ ކޯސް  2އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަ   ،ސެޓްފިކެޓަކީވެސް ވިލާ ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. ނަމަވެސް 

އިންޓް ދެވިފައިކަމަށް  ޮޕ 30ފަރާތް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ސެޓްފިކެޓަށް މިހާރު ވާނީ 

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަ   2020ޑިސެންބަރު  10ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި   ،ފަރާތަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ

 ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ވީމާ، މިކަން ފްލެޓްތަކުގެ  ސެޓްފިކެޓަށްވެސް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދޭން 

  ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު  ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

 ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް  1990ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ރެއްގެ ވަޒީފާގައި މެދުނުކެނޑި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޓީޗަ

އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ  30

ތެރޭގައި ޘާނަވީ އިސްލާމް މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިްޕލޮމާ، ބެޗްލަރ އޮފް  

ޓީޗިންގ އިސްލާމް އަދި މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ސެޓްފިކެޓަށް ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ  މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާގެ  ކަމަށާއި، 

ކުރިއެރުންވެސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު 

މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ދަންނަ ހުރިހާ އިސްލާމް ޓީޗަރުންނަށްވެސް ޝަކުވާއަށްފަހު އެ 

ޕޮއިންޓް ދޭން  30 ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކޮށް ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް 

ނިންމާފައިވާކަން އެފަރާތްކަށް އަންގާފައިވާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އެމީހުންނާ ތަފާތުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ  

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

07/01/21 

 

(އެކަނިވެރި  H6ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު   ، މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށްވާއިރު

ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  

މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އެ  

އަހަރުން މަތީގެ މީހުން   30ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިންގެ ގޮތުގައި ތިބީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެކަނިވެރި މައެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އުފަން ދަރިޔަކު ބަލަމުންދާ   ، ކަމަށްވެފައި

އެ ލިސްޓުގައި  މީހެއް ކަމަށް ނުވާތީއާއި އޭނާއަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭކަން އެނގެން ނެތުމުން ކަމަށް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ،ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޑޭޓާބޭސްގައިވާގޮތުން

(އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް   H6އަހަރެވެ.  28ފަރާތް އެންމެ ހަގުދަރިފުޅުގެ އުމުރަކީ މިހާރު 

  ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  4ކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ

ކެޓެގަރީން   H6ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު 

އިޢުލާން ކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު  

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އާ ހަމައަށް ކޯޓުން ވަރި   2018އެޕްރީލް  30އެކަނިވެރި މައެއް ނުވަތަ ބަފައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 

  އާ ހަމައަށް ބައްޕައަކު  2018އެޕްރީލް  30 ،ސާބިތުކުރެވި ދަރިއެއް ނުވަތަ ދަރިން ބަލަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި

ނެތް ނުވަތަ މަންމަ / ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާ ތިމާގެ އުފަން ދަރިއެއް ނުވަތަ ދަރިން ބަލަމުންދާ ފަރާތްތަކެވެ.  

(ހަތްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ   7000/-އަދި ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީއަށް މަހަކު 

ފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށް  5ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ޝަރުޠުތަކުގެ 

ދަރިންގެ ތެރެއިން   4އޭނާގެ  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން އޭނާ ބުނީ

  ، އޭނާއަކީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރާ މީހަކަށްނުވާތީ ،އެއް ދަރި އަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކަށްވެފައި

އަދި އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީވެސް   ،ޓަންޖެހިފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއިއޭނާ ބަލަހައް

  ، އަހަރެވެ. ނަމަވެސް  32ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްގެ ދަރީގެ ޢުމުރަކީ 

  ، ރު އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭތީޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އޭނާ ބަލަމުންދާ ދަރިފުޅަށް ފްލެޓަށް އެދުނުއި

އެ ދެމީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަނާޅަކަމަށް ޝަކުވާ  

 5(އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީގެ  H6 ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން

އެ ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރިހަމަނުވާތީވަނަ ޝަރުޠު 

ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް  

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނޭކަމަށް ޝަކުވާ  ނުފެނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެއެވެ. ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާ  

ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން މިހާރު  ،ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

ގެންދާ ކަމަށާއި ކެޓަގަރީތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި  ކުރަމުން

ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ   2020ޑިސެންބަރު  30ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން 

ވެ. ވީމާ، މި މައްސަލަ މި  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ 1-POL(RA)/1/2020/57(IUL)ނަންބަރު: 

 ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 

ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      53 / 19 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(މާލޭ   H9 ށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަ 07/01/21

މުނިސިަޕލްޓީގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީ އަށެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓު (ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރިން ދީފައިވާ  

ޓީން ޢާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ނުބައިކޮށް  ޕޮއިންޓް) ގެ އަދަދު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމި

ޖަހާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ އެކަން ބެލިއިރު އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކުރިން  

ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި   22ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޮންނަނީ 

  16ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އެފަހަރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ  ،ވާގޮތުންހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުމުގައި

ޕޮއިންޓެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މިފަހަރު ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް  

އަކުން   30ފްލެޓް ދޫކުރި ބުރުގައި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  704ކުރިން  ،ހުށަހަޅާފައިވާޝަކުވާގައި

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ   21އަކުން  30ލިބިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާއަށް  28

ފްލެޓް ދޫކުރި ބުރުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް   704 ،ސާފުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލި ކަންތައްތައް  ދިނުމުގައި ބެލި ކަންތައްތަކާއި މިބުރުގައި ދިރިއުޅުމު

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޢަދަދު ދެބުރުގައި   ،ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ތަފާތުވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލި ކަންތައްތައް ދެބުރުގައި ތަފާތުވުމުންކަން  

ޕޮއިންޓް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ   21.74ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިބުރުގައި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ފާ

އެބުރުގައި ހައުސިންގ   ،ބަލާ ކޮމިޓީން ދީފައިވާކަން އެ ކޮމިޓީން ޢާންމުކުރި ލިސްޓުން އެނގެން އޮތްއިރު

ލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން  ފް ،ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތީ 16މިނިސްޓްރީން އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ 

އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވީމާ، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް   5.74ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު 

ގައި ފްލެޓްތަކުގެ   2020ޑިސެންބަރު  30ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް   ،ތު ހުޅުވާލާފައިވާތީމައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އަލުން ފުރުޞަ 

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށް  ތަހުގީގު

ކެޓެގަރީގެ  H9 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހުޅުމާލޭ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ

ފޯމު ލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް މަދުން ޕޮއިންޓް ލިބުމުގެ ޕޮއިންޓް މަދުވެފައިވަނީ 

ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާލަތަށް 

މާކްސް ލިބުނުގޮތް ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން އެދުމުންވެސް 

ޝަކުވާގެ މުއްދަތުގައިވަނީ އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައި ކަމަށާއި، ޝަކުވާ 

ރާތަކީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށް ހުށަހެޅި ފަ

 .ބުނާ މައްސަލަ

18 

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު ޢާންމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ   07/01/21 ވަނަ އަހަރު ގދ.ތިނަދޫން  2017ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  19 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވެފައި، އެ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމަށް  

ކަމަށާއި، އަދި ގދ.ތިނަދޫން  ފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް  

އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށްކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ފަރާތަށް އަންގައި، މި މައްސަލަ މި  

ނަމަވެސް އެއަށް  ،ފަރާތެއް ކަމަށާއި އިޢުލާންކުރި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި

ޖަވާބެއް ނުލިބި ވަނިކޮށް ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި މާލެއަށް 

ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބުނު  2019އައިފަހުން ތިނަދޫން 

އެކަމަކު ތިނަދޫން ފްލެޓް ލިބުނުއިރު "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ  ،ކަމަށާއި

ޔާ މަޝްރޫޢު" "ހި ،ފްލެޓަށްވެސް އޮތީ ކުރިމަތިލާފައި ކަމަށާއި

އެކަން ބަލައި  ،ފްލެޓުގެ ކަންތައް ފްލެޓް ކޮމިޓީން އޭރު ބަލަމުންދާތީ ގެ

ނިމެންދެން ތިނަދޫން ލިބުނު ފްލެޓްގެ ޑައުން ޕޭމަންޓު ނުދައްކައި 

ފްލެޓް ނިގުޅައިނުގަތުން އެދި ތިނަދޫ  މަޑުޖައްސައިދިނުމަށާއި

ގެ ފްލެޓް ކައުންސިލާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ރައީސް އޮފީހު

ނަމަވެސް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ  ،ކޮމިޓީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތިނަދޫން ލިބުނު ފްލެޓް އެހެން ފަރާތަކަށް 

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ  ،ދީފައި ކަމަށާއި

އިރު އެ ލިސްޓުގައި ގައި އިޢުލާންކުރި 2018ނޮވެންބަރު  04 ލިސްޓު

އަދި ފްލެޓް ކޮމިޓީން  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން އޮތް ކަމަށާއި

ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާން ކުރި ވަގުތީ   2020

 ، ލިސްޓުގައިވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން އޮތް ކަމަށާއި

 ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު 2020ނަމަވެސް 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު  43.71ލިސްޓުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް މާކްސް އުނިކޮށްފައިވާކަން 

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށްވެސް ވަރަށްބޮޑުތަނުން  ، ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި

 މާކްސް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސ.ހުޅުދޫ އަދި ރ.ދުވާފަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް   ،ގއ.ވިލިނގިލި 07/01/21 ރ.ދުވާފަރުގައި ޓަރފްދަނޑު ގއ.ވިލިނގިލި، ސ. ހުޅުދޫ އަދި  20 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ   ،ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

ނަމަވެސް މި ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވާ   ،ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި 04ގުޅިގެން މިކަމަށް އެދި 

ވެސް މި  ކުންފުންޏަކަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަ

(ހ)ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ   10.27މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތުން ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް  

ގެ ހުއްދައާއެކުކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ގެންދިއުމަށް ނިންމައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

  L/123/2021/1 (21-141ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންަޕވަރމަންޓްގެ ނަންބަރު:  ،އޮފް ޔޫތު

) ސިޓީއިން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި ސިޓީއާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހުއްދަދީ  2021ޖަނަވަރީ 

އެވެ. އެކުންފުނިން އެދުވަސްވަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް  ސޮއިކޮށްފައިވާ އެވޯޑުޝީޓުތައް ފޮނުވާފައިވެ

ގައި ތ.ވިލުފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް   2019އޮގަސްޓް  21މަޝްރޫޢު ( 2ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

 ، ޏ.ފުވައްމުލައް ،ރަށުގެ (ށ.ފޭދޫ 7ގައި 2019ސެްޕޓެންބަރު  11ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އަދި 

ގދ.ތިނަދޫ) ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރު  ،ތ.ތިމަރަފުށި ، ވ.ކެޔޮދޫ ،ހއ.ހޯރަފުށި ، ލ.ގަން

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު) ކުރިޔަށް ގެންދިޔަކަން އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން އެނގެން އޮތުމާއެކު  

އެކުންފުންޏަކީ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކުންފުންޏެއްކަން އެނގެއެވެ. ވީމާ  

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ   ،އިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރުމިމައްސަލަ

  ،(ހ) ގެ ދަށުން ކަމަށްވެފައި އަދި މިއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށްނުވާތީ 10.27ގަވާއިދުގެ 

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށްމިމައްސަލަ ތަހުގީގު 

އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޯޕޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކަމަށް  

ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ބިޑުގައި  04

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ބައިވެރިނުވާ ކުންފުންޏަކަށް މި 

 .މައްސަލަ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ދޫކުރާއިރު ގޮޅިތައް ބޮޑުކޮށް ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް (ކުރިން ގޮޅިތައް   07/01/21

ގޮޅި)   30ގޮޅި އަދި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  30ހިންގި ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއަށް 

 އަދި މި ގޮޅިތައް ދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް  ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި 60ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 

  28މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މާލޭގެ   425-A2/1/2019/112(IUL)ގައި ކުރި ނަންބަރު:  2019ނޮވެންބަރު 

މާލޭގެ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދާދިފަހުން މާލެ ސިޓީ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިފަހަރު ގޮޅިތައް 

 60ދޫކުރާއިރު ގޮޅިތައް ބޮޑުކޮށް ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 

މަށާއި، ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަ

ނަމަވެސް މި ދެ ކެޓަގަރީން ގޮޅި ދޫކުރާނެ މީހުން ހޮވުމަށް އެ 

21 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      53 / 22 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް  ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކު

ކެޓަގަރީއަކަށް (މާރުކޭޓް ވިޔަފާރި ހިންގިކަން   3ގޮޅި  135ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި ޖުްމލަ 

އަދި   ،ގޮޅި 75އަލަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ކެޓެގަރީއަށް ، ގޮޅި 40ސާބިތުކޮށްދީ ހުށަހެޅި ކެޓެގަރީއަށް 

މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި  ، ގޮޅި) ދޫކޮށްފައިވުމާއެކު 20ންހެނުންގެ ކެޓެގަރީއަށް އަ 

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު

އިދާރާއިން އިންސާފުވެރި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާސްޓާސް ސެޓްފިކެޓް   07/01/21

ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ރޭންކް ބަދަލުނުކޮށް ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭއިރު އޭނާއާ ކުރެވުނު އިންޓަވިއުގައި  

 ނަމަވެސް އޭނާ ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް  އާދަޔާޚިލާފަށް ދަށުން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު 

ކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ ރޭންކަށް ޕޮއިންޓް   CS13-2ކުރިމަތިލިއިރު ހުރި ރޭންކަކީ 

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން ކަމަށްވެފައި އެ މަޤާމަށް އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ މިނިސްޓްރީ  

އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަމަށްވެފައި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  

މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާސްޓާސް   ،ނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީހި

ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ރޭންކް ބަދަލުނުކޮށް ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެކަން މިނިސްޓްރީ  

 ށް ނިންމީއެވެ. އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ގއ.

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލީޑިންގ ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒީފާ  

 ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   ،މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުމި  07/01/21

ފޯމް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް   A2އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ގި އެންގުމަކަށްކަން އެނގެން  ވިއުގައަށް އަްޕލޯޑް ކުރުމުން ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން އެން

މި ޙާލަތުގައި އޭނާއަށް ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަމަށް   ،އޮވެފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން އޭނާގެ ތަޖުރިބާގެ ޕޮއިންޓް ބަދަލުކުރުމަށް   ،ނުބެލެވޭތީއާއި

މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު   ،ކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާތީއަންގާފައިވަނީ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ 

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް 

މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ 

ްޕރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފަރާތަށް އެ ސްކޫލުގެ 

 .ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރުން ޗުއްޓީ ނެގުމުން އެތަންތަނަށް ވަގުތީގޮތުން ފޮނުވާ   07/01/21 ވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރުން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން އެ ގދ.މަޑަ  24 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޑޮކްޓަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހޯދުމުގައި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަނީ ޚިދުމަތް  

ރެއެވެ. ވަގުތީގޮތުން ފޮނުވާ  ހޯދާ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައެއް ނުހު

ޑޮކްޓަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން މިއީ ކުރަން  

ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ދެ ތަނަކުން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން މި  

 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނެއްކަން ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުން އެނގެއެވެ.  ދެ ތަނުންކުރެ އެއް ތަނަކީ 

މިތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާ މީހެކެވެ. އަދި ދެން ހުރިތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ  

ތުގެ  ވެސް އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާ މީހެކެވެ. މި ދެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ދައުލަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން   12.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

  19އިން  2019އޮކްޓޯބަރު  03ބިލްގައި  05/2019މިގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ދެތަނުން އެއްތަނެއްގެ 

  17ދުވަސް ޖަހާފައިވަނީ ނުބައިކޮށްކަމާއި ރަނގަޅު ގޮތަކީ  18އަށް ޖުމްލަ  2019އޮކްޓޯބަރު 

ދުވަހަށް   1ވައުޗަރުން އިތުރު  PV/2019/901-002-411541ދުވަސްކަމަށް ވުމާއެކު ނަންބަރު: 

 ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރި ތަނަކުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހު ،ވީމާ، އިތުރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނުގެ   12.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ހިފާނަމަ

މި މައްސަލަ   ،މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަންގައި

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށްތަޙްޤީޤު 

މަރުކަޒަށް ވަގުތީގޮތުން އަންނަ ޑޮކްޓަރުން ބޭތިއްބުމަށް ގެއެއް ނުވަތަ  

ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އަދި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމެއްނެތި، 

ބުނާ އެ މަރުކަޒުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޭގައި ބައިތިއްބާކަމަށް 

 .މައްސަލަ

  A/241/2019/7 )08-241ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޓްރޮފީ ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:  07/01/21

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  ، ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައ2020ިސެްޕޓެންބަރު 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފައިދާ ހޯދައިދޭން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކަންހިނގާފައިނުވާތީ (އަންދާސީހިސާބު  އަދި ޝަކުވާގައި  ،ނުބެލެވޭތީއާއި

ޅަން ޖެހޭނެކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ޓްރޮފީގެ ސާމްަޕލް ހުށަހަ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޓްރޮފީ ހޯދުމަށް 

ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް 

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ޚިލާފަށް 

 .ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިޢުލާނުގައާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ސާމްަޕލް ހުށަހަޅާފައިނުވުމުންކަން  

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު) މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު 

ވަނަ އަހަރު ކުރި   2019މެލޭޝިޔާއަށް  ކުމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޢާއިލާއާއެ 07/01/21

އެ ޤައުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ކާރެއް   ދަތުރުގައި

އެފަދަ   ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި އެދިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް   2020ޖަނަވަރީ  21ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ އެދިފައިނުވާކަމަށް 

ފޮރިން އެފެއާޒުން މި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީއާއި، އަދި މި ސިޓީގައި މިނިސްޓަރުން ކުރާ  

ލްގެ ޚިދުމަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ އަށް މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ޢާއްމު އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ ްޕރޮޓޮކޯ

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށްފޯރުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް 

މެލޭޝިޔާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ   ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޢާއިލާއާއެކު

ބޭނުންކުރުމަށް  އެ ޤައުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި  ދަތުރުގައި

ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ކާރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  

 އެފެއާޒްގައި އެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެގޭގެ ފެނުގެބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ   07/01/21

ވެރިފަރާތުން ހޯދުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރރޭޖް ކަމްެޕނީ ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތް  އެގޭގެ 

ކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މިހާރުވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން  

ކޮށްފައިވާގޮތަށް މިއީ  ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު

ދޫކޮށްލައިފައިއޮތް މައްސަލައެއްކަން އެނގެންނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި،ގޭގެ  

ފެނުގެބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ 

ކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް  ލިމިޓެޑަށް އެއްކޮށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށް ނިމުމުން އެ

 ށް ނިންމީއެވެ. ސްވަރރޭޖް ކަމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގައި ދެންނެވުމަ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.ގެ ފެންމީޓަރުގެ ބިލް ވަނީ 

މިއީ އެ  ،ހަތަރުލައްކަ އަށާރަހާސް ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ކަމަށާއި

ދުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކުންފުނީގެ ޢާންމު ގަވާއި

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ޖަނަވަރީން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެގޭގެ ކަރަންޓްބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ   2020މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  07/01/21

  2020ޖަނަވަރީގެ ބިލު  2020މީޓަރުގެ  2އެގޭގައި ހުންނަ  ،ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ގޮތް ބެލިއިރު

މަހުގެ ބިލް ދައްކާފައިވަނީ   3އެްޕރީލް މި  ،މާރިޗު ،ފެބުރުވަރީ 2020 ،މާރިޗު މަހު ދައްކާފައިވާކަމާއި

  2020މޭމަހުގެ ބިލް ދައްކާފައިވަނީ  2020 ،ސެްޕޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިކަމާއި 2020

  2020އޮގަސްޓުގެ ބިލް ދައްކާފައިވަނީ  ،ޖުލައި ،ޖޫން 2020 ،އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ތެރޭގައިކަމާއި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ އެތަކެއް ކަރަންޓްބިލެއް ވަނީ ނުދައްކާ 

މިއީ  ،ބުން އެތައްހާސް ރުފިޔާއަކަށް އަރާފައި ކަމަށާއިހުރުމުގެ ސަބަ

ކުންފުނީގެ ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް   އެ

 ފާހަގަވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސެްޕޓެންބަރުމަހާއި އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ   2020ނުދައްކާއޮތީ މިހައިތަނަށް  ،ނޮވެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައިކަމާއި

  2އެހެންކަމުން ނުދައްކާއޮތް  ،މި މަޢުލޫމާތު ގެނައިއިރު ނޮވެންބަރުމަހުގެ ބިލް ނުލިބޭކަމާއި ،ބިލްކަމާއި

(ތޭވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ ތިރީސް އަށްލާރި) ކަން   23,400.38ބިލުގެ ޖުމުލައަކީ  4މީޓަރުގެ 

އަދި މި   ،. ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވެފައިއެނގެއެވެ

ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނުހަނު ދަތިޙާލުގައި ތިބި ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު  

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކަނޑާނުލައި އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ

އެގޮތުން މާބޮޑު އިންޒާރަކާ ނުލައި އެގެއިން ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމަށް   ،ގެންދާކަމަށާއި

  ، ކަރަންޓްފީ ނުދައްކާ އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީ ތަންތަންވެސް އެބަހުރިކަމަށާއި ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

ދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ  އެތަންތަނުންވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާނުލައި ފައިސާ ހޯ

ބިލިންގ ޑިާޕރޓްމަންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފެއް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.  ނުކުރުމަށްތަޙުޤީޤު 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ  07/01/21

ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް އެ  

އެކަން ހިނގާ ގޮތެއް   ، އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ، މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން

ދާރާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ އެ މިސްކިތުގެ އިމާމުގެ  ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އި

އެ މިސްކިތުގެ އިމާމުކަން އޭނާއަށް ލިބުނުފަހުން އޭނާ ޗުއްޓީއެއްގައި  ،ބަޔާނުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ

ނަމަވެސް   ،ނުވަތަ ސަލާމުގައި ނެތިއްޔާ ޢާންމުކޮށް ބަންގިގޮވައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަނީ އޭނާ ކަމަށާއި

އަހަރުން ފެށިގެން މިސްކިތުގައި ޙިފްޡު ކްލާހެއް ހިނގަމުންދާތީ ކްލާހުގައި ތިބޭ ޙާފިޡުން  ވަނަ  2017

އަދި ްޕރެކްޓިސް ކުރުމުގެގޮތުން އެ ކުލާހުގެ ބައެއް ކުދިންވެސް   ،ބަންގިގޮވައިހަދާ ކަމަށާއި

މިކަން ހިނގުމުން  މިގޮތަށް  ،ނަމަވެސް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަނީ އޭނާ ކަމަށާއި ،ބަންގިގޮވައިހަދާ ކަމަށާއި

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާކުރާތީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަންގިގޮވައި އިމާމުވެ ނަމާދުކޮށްހަދަނީ  

  ، އޭނާ ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

ސ.މަރަދޫ މަސްޖިދުއްޝައުޤުގެ މުދިމު އެ މިސްކިތުގެ މުދިމްކަމާ 

އެ މިސްކިތުގެ މުދިމްކަން ާޕކިސްތާނު  ، ޙަވާލުވެގެން ހުރިނަމަވެސް

އެގޮތަށް އެކަން  ،ރައްޔިތެއް ލައްވައި ކުރުވަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި

މްކަމާ ކޮށްފައި މުދިމުގެ އުޖޫރަ ނަގަމުންގެންދަނީ އެ މިސްކިތުގެ މުދި

 ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މުދިމް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

29 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      53 / 26 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ންމީއެވެ.ނި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

މި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިއޮއްވައި، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން   07/01/21

ޞަތު  ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެބެލެނީ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިއޮތް ނިންމުމެއްކަން ބެލުމުގެ ފުރު

އޮތަތީއާއި، އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި  

މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލް  

ނގާފާނެ މައްސަލައަކަށްވާތީ މިވަގުތު މި  ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ އިތުރު ކޯޓު މަރުހަލާތަކެއް ހި

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް    ން ނުވަދެ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މި ކޮމިޝަނު 

 5އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި  212.5ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ 

ހުއްދައާއި ޢިމާރާތް ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ދޮރުކެނޑުމުގެ 

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެބިމުގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ޢިމާރާތް  

ބޭނުންކުރަމުން ދަނިކޮށް ޢިމާރާތަށް ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ  

އެހެން ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްކަމަށް ބުނެ އެފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް   ގޯޅިއަކީ

އަކީ އެ ގޯތީގެ ބައެއްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ އެ ގޯޅި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި 

 ، ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވެ ބަޔާންދީފައިވާ ކަމަށާއި

ނަމަވެސް އެ ގޯޅިއަކީ އެ ގޯތީގެ ބައެއް ނޫންކަމަށް އޭގެކުރިން ސިވިލް 

އްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޯޓުން ބެލި މަ

 ސިޓީއަކުން އެ ކޯޓަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މި ބިޑު އަމިއްލަ ކުންފުންޏަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ އަގާއި މުއްދަތުގެ ބައިން ލިބުނު ޕޮއިންޓް ފިޔަވައި   07/01/21

ލިބުނުވަރު މަދުވެގެންކަން ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުން އެނގެން  އެހެންބައިތަކުން ޕޮއިންޓް 

އަދި ޕޮއިންޓް ދެވުނުގޮތުގެ ޝީޓް މި ކުންފުންޏަށް ނުލިބިވާ މައްސަލައަކީ މަޢުލޫމާތު   ،އޮންނާތީއާއި

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ދަށުން އެފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން  

 މީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން ،ރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކުކު

އެޗް.އާރު. ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް  ،މޯލްޑިވްސް ޯޕޓްސް ލިމިޓެޑުން

އިޢުލާންކޮށް އެންމެ ކުޑައަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  

ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑު އަދި މުއްދަތު ދިގު ފަރާތަކަށް 

ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ   ،މަސައްކަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި

އެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު ކަމަށް ބުނާ  ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދުމުން 

 މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ގޯތި، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް   2007ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިތަދޫ އަވަށުން  07/01/21

ވަކިކުރުމުގައި އަދި އެފަހަރު ވަކިކުރި ގޯތިތައް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ޖުލައި   04ސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ގައި އަލުން ގޯތި ދިނުމުގައި އަދި ހިތަދޫ މެޖި 2018ޖުލައި  31ފަރާތަށް 

ދިރިއުޅުމަށް   03/2019ގައި ކުރި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ނަންބަރު  2019

ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި އޭނާގެ   2007ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ކިބައިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް 

ދިން ގޯތި އައްޑޫ ސިޓީ   ދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުން އޭނާއަށް

އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  ދާރާއިންކައުންސިލްގެ އި
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      53 / 27 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2019އޮކްޓޫބަރު  31ދޫކުރެވިފައިވޭ ބަންޑާރަ ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ލިޔުމުން 

އިންވަކިކުރުމުގައި ލަސްވުމުގައިވެސް ދައުލަތު އެއްވެސް  އެހެން ތަނަކުން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އަދި އެގޯތީގެ 

އިދާރާއެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

ހޯދިކަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިންކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީ،  

 އެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީމި 

  މައްސަލަ.

މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން   07/01/21

ސިވިލް   ،ބުނެފައިވާތީއާއިބަލަމުންދާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާކަން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ  

މަޢުލޫމާތުންވެސް އެނގޭތީ، މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ  

  ނިންމީއެވެ.މަށް މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުނުކުރު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތްތަކަށް މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ  

-266(IUL) ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު

A/266/2020/120  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނ

މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގަޔާއި އެ މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ
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ތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  އެޗް.ޑީ.ސީއިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކަށް ފުރުޞަ ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 07/01/21

ކޯަޕރޭޝަނުން އިތުރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން   ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަޖެހޭ މުއްދަތު އެ

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް   ،ބުނަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ކަހަލަ ކަމެއް ފެންނަން ނެތަތީއާއި އިތުރަށް ބަލާނެކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި  

 އެވެ. ނެތަތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

) އިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކަޯޕރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ "އީޖާދީ މަންސަ" ކޮމްެޕޓިޝަނަށް ްޕރޮޕޯސަލް  

 ، ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް

އެޗް.ޑީ.ސީއިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ތްތަކުން ކޯަޕރޭޝަނުން އިތުރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާ މުއްދަތު އެ

އެކަމާގުޅޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެ  ،ބުނަމުންގެންދާތީ

މެއިލެއް ފޮނުވުމުން އެއަށް ޖަވާބުނުދީ ލަސްކުރަންދާ -ކޯަޕރޭޝަނަށް އީ 

ޑިސެންބަރު  06ކޮމްެޕޓިޝަނުގެ ގައިޑްލައިނާއި އެްޕލިކޭޝަން  ،ކަމަށާއި

 ،  އެކަން ކޮށްފައިވަނީގައި ޕަބްލިޝްކުރާނެ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް 2020

 2020ޑިސެންބަރު  07ވަނަ ދުވަހުގެ ތާރީޚު ޖެހުމަށްފަހު  6

 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

34 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަމަށްވާނަމަ އެފަރާތާ މަސައްކަތް   ،ކަމަށްވެފައި

ނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  ވަ 10.31ޙަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން   ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު

  ، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަހުން ،ހާޒިރުވިޔަސް އެ ބިޑުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި

ގައި އަލުން   2020ޑިސެންބަރު  16 ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް

  ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ

ލްގެ ނޯޓިސްބޯޑު ފިޔަވައި ރަށުގެ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ސްކޫ 2020

އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ޢާއްމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިނުވާ 

މީގެ ކުރިން މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ކުރާއިރު ސްކޫލްގެ   ،ކަމަށާއި

ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާއްމުންނަށް  

އިޢުލާނުކުރިކަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން  ،ނުވާތީފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި

އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އެތައް ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ 

މި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް  ،ކަމަށާއި

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި 

ކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ތިންފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަކީ އަމިއްލަ 

އެ  ،ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ދެފަރާތް ކަމަށާއި

ދެފަރާތުންވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކުރިން 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތް ބުނެގެން ފަރުދުންގެ  ބުނެވުނު

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

11/01/21 

 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހެޅިނަމަވެސް މި ބިޑް އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ،  

ޕޮއިންޓް ނުލިބުނީ މަޢުލޫމާތު  ފަންނީ ޤާބިލުކަމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާތީކަމާއި އެބަޔަށް 

ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އޭނާ އަމިއްލަ ދޯންޏެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށްވިޔަސް ދޯންޏެއް ދުއްވާފައިވާކަން  

އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުންކަން އެނގެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް މަތީއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި  

ތީ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ އެހެނިހެން ބައިތަކުން ގިނައިން ޕޮއިންޓް ބިޑު ކާމިޔާބުކުރެވުނީ މަ

ލިބިގެންކަމާއި ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިއޮތް އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭތީ،  

  ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފާނެ މުލަކު އަތޮޅު ނާލާފުށީ 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  

)  2020ސެްޕޓެންބަރު  366/2020/40  : )22(IUL)ނަންބަރު

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދޯނި ލިބޭ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި

ނުރަސްމީކޮށް ޝަކުވާ  ފަރާތަކީ، އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެވަނައަށް އެންމެމަތީ އަގު  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ދޯނި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި އެފަރާތަށް އެކަން 

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ށް އެކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަ ނިންމުމުގައި

 .މައްސަލަ

މި ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި   ،މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބިޑުގެ މައްސަލައަކީ 11/01/21

އޭރު ލިބިފައިހުރި ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާށާއި އެހެން ލިޔުންތަކަށާއި   ،އިވެލުއޭޓުކުރެވި

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)   10.45ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ގަވާއިދުގެ  10.41ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތަޙުޤީޤުކުރަން   ،އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، މި ފަހަރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވި  

ބިޑު އިވެލުއޭޓުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  

 ްޕރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި  ގެ (ކ) އާ ޚިލާފަށް 10.13ގަވާއިދުގެ 

އަދި ބިޑު ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރީ މި ކޮމިޝަނުން ލިޔުންތައް  

ފޮނުވުމަށް އެންގުމުންކަމަށާއި ބިޑު އިވެލުއޭޓުކުރި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ލައްވައި އެ ލިޔުންތަކުގައި  

އިކުރުވީ އޭނާގެ ރުހުމެއްނެތި މަޖުބޫރުން ކަމަށްބުނެ ކަމަށްވާއިރު، ޝަކުވާގައި މިހެން ބުނެފައި  ސޮ

ވީނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  

ށްކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު  ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް މާކްސްދީގެން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން  

 ށް ނިންމީއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަ

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިޑް  ވަނަ އަހަރުގެ 2020ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ 

ޑްކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެވޯ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ނައިފަރު މެޓީރިއަލް ސްޓޯރޭޖް ސައިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް   އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ 11/01/21

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ (މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް  ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 

އިޢުލާނުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި  2ލިމިޓެޑް) އިންކަމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ކުރި 

ކަމަށް  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިވެސް އޮންނާނެ ،އަގު ހުށަހެޅުން އެ ކުންފުނީގެ އިތުރަށް

އިޢުލާނުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ   2ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

ގައިކަން   2020ނޮވެންބަރު  29ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

ނައިފަރު މެޓީރިއަލް ސްޓޯރޭޖް ސައިޓްގެ  އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ

ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި 

 .ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

38 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      53 / 30 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  2020ޑިސެންބަރު  15ޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ އި ، އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

ގައި ކަމާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ  

ކަމަށް ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ޏެއްގެ ބިޑް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަތްކަން ޝަކުވާއިން  އަމިއްލަ ކުންފުން 

އަލުން އިޢުލާންކުރިކަން އެކުންފުންޏަށް   ،ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް

ދެވަނަ   ،ބަބުންދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވެވުމުގެ ސަ ،އެނގިފައިނުވާތީ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން ބިޑް ބަލައިނުގަތްކަމަށް ޝަކުވާގައި  

ބުނެފައިވާކަމާއި، ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި  

ދެވަނަ އިޢުލާންކުރިކަން ނައިފަރު   ،ޠިލުކޮށްއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ނާންގާ ކަމުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި  

ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު   ،ބުނެފައިވާކަމާއި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ

ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާންކުރިކަން ނައިފަރު   ،ޒިރުނުވެވުނީސާފުކުރަން އެފަރާތަށް ހާ

ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ނާންގާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެފައި

ގެ ބިޑް  އެފަރާތު  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަލައި ، ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން

އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   ، ބަލައިނުގަތްކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ   ،ޝާއިޢުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު އެކަން އެވަނީ ޢާންމު އެންގިފައި ކަމަށްވުމާއި

ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ކުރީގެ އިޢުލާނާ 

  ، އެކަން ވަކިވަކިން އަންގަންޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި

އެކަން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ޝަކުވާ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  

މި   ،ޅޭ އިޢުލާންތައް ކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްނުވާތީބުނެފައިވާއިރު އެކަމާގު

  ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާއި އެ އިޢުލާނާގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ގަޑި ތަފާތުވެފައިވަނީ އިދާރީ   11/01/21 ވަނައަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ  2021ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލުގެ  39 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޮޅުމަކުންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަވެފައި ނެތުމާއެކު މި  

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި އިވެލުއޭޝަންގެ ނިންމުމުގައި

  ނިންމީއެވެ. ސަމާލުކަމަށް އަންގަން އޮތް އެންގުން ނުފޮނުވުމަށް

ގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ   2020ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިސެމްބަރު 

ދެވަނަ އިޢުލާނު) މި މަސައްކަތަށް  އިޢުލާނުގައި (މިއީ އެކަމަށް ކުރެވުނު 

 30ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ނަމަވެސް  ގައި ކަމަށާއި،  4:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ޑިސެމްބަރު 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 

ވަނަ  2020ޑިސެމްބަރު  30ހޭ ތާރީޚަކީ ބުނެފައިވަނީ ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެ

އެހެންކަމުން އިޢުލާނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް  ގައި ކަމަށާއި،  3:00ދުވަހުގެ 

އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިއީ އެކަން 

ކުރުމުގައި އޮންނަ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް 

 ނާ މައްސަލަ. ބެލެވޭކަމަށް ބު

  18ކެޓެގަރީ ( H7 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  11/01/21

އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ކަމަށްވާއިރު، އެ   40އަހަރާއި 

ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޓީން  ކެޓެގަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ނިންމާފައިވާކަމާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މާލެ ނުވަތަ  

ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލު ނުވަތަ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް ނުވަތަ ކ.އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ  

ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށް އެ ކެޓެގަރީގެ ޝަރުޠު   5މީހަކަށްނުވުމާއެކު، އެ ކެޓެގަރީ ޝަރުޠު އަދާކުރާ 

 ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

H7  ުކެޓެގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކ

ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި  

މީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ ނުވަތަ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ، ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރި 

ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

އަހަރުގައި ވަނަ  2018ވަނީ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން

ކެޓަގަރީން ފްލެޓް    H7ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރި "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ

ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސަރުކާރުން 

  H7ވަނަ އަހަރު އިޢުލާން ކުރިއިރު އެފަރާތުގެ ނަން ވަނީ  2020

އި ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޑިސްކޮލިފަ

މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ކަމަށާއި، ފްލެޓް ކޮމިޓީން  ކޮށްފައިވީ

މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެ 

ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމުގެ 

ކެޓަގަރީން ފޯމު   H7ޙާލަތު ނުބަލައި ގޮތްނިންމާފައިވާތީ ކަމަށާއި، އަދި

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފްލެޓް ދީފައި ހަމަ އެފަރާތަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

 ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ފްލެޓް ކެޓަގަރީން ފޯމް 

40 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި   5ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓެގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

ތުމާއެކު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާއާ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން އޮ

ދެމީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޯނުން ސުވާލުކުރުމުން، ޝަކުވާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދުނުއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ  

 ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ކަމަށާއި، ޝަކުވާ  އަނބިމީހާ މާލެ

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ އަނބިދަރިން މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައި ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު  

މަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ  ދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަ 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  

ވާ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޝަރުޠު ހަމަނު

 .ނުފެނެއެވެ

 

 H7  ްކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީން ފްލެޓ

ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގެ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ބެލިއިރު  

އަދި ސިވިލް  ، ވަނައިގައި 2003ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ H7 އެހެންފަރާތެއް 

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  

ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ "ފޯމު  ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓަށް އެދި . H7 ވަނައިގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ  19މުވައްޒަފުންގެ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު"" ގައި، ""ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ  

" ްޕރޮގްރާމަށް އަޅުގަނޑު ފޯމު މި ހުށަހަޅަނީ މި ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިޢުލާން ކުރެވުނު  2018"ހިޔާ 

" ްޕރޮގްރާމުގެ  2018ހަގަކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރީއަށެވެ. އަދި "ހިޔާ ކެޓެގަރީތަކުގެ ތެރެއިން މަތީގައި ފާ

ދަށުން ހުޅުވާލެވުނު އެހެން އެއްވެސް ކެޓެގަރީއަކަށް އަޅުގަނޑު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނެއެވެ." މިފަދައިން  

ށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ކެޓެގަރީގެ އިތުރަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީއަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަ އެހެން ފަރާތެއް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މިކަން ފްލެޓްތަކުގެ  

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް  

 މީއެވެ. ނިން

21/01/21 

 

އިދާރާއިން  އެ ބިންތަކާއި އެ ބިންތަކުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ 

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެކިފަހަރުމަތިން 

އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި، އެ  

ހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން  ބިންތަކާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުޑަ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެކަން ޝަރީޢަތަށް  

 އެވެ. ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ނިންމީ

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް  ދ. ކުޑަހުވަދޫން 

 ، އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރާގޮތަށް ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި

އަދި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އެ 

ބިންތައް މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް 

 ބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އުނިކަން ލި
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އެ ބިންތަކާއި އެ ބިންތަކުގައިވާ ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން   21/01/21

އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ، މި އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިހާރު ، ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 އެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދ.ކުޑަހުވަދޫން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން  13މީގެ 

އަހަރު  03ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތުހަމަވިތާ 

ފާއިތުވެގޮސްފައިވީނަމަވެސް އެ ބިންތައް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން 

ން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރީގެ އަގުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ  ދޫނުކޮށް ކުރި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  -ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މައްސަލަ އެންޓި 

ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެ ބިންތަކުގެ ކުލީގެ 

މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އެކަން އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ، އުންސިލަށް އެންގުމުންކަ

މިކަން ވަކި ގޮތަކަށް  ،މަސައްކަތެއް މިއަދާހަމައަށް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި

ނިންމެދެންކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް 

 މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

42 

އެ ބިންތަކާއި އެ ބިންތަކުގައިވާ ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން   21/01/21 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން  13ދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މީގެ ދ.ކުޑަހުވަ  43 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ، މި ، ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 މީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން

 10ލާރީގެ ރޭޓުން ދޫކޮށްފައިވާ  15ލާރި ނުވަތަ  10އަކަފޫޓަކަށް 

ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވީނަމަވެސް އެ  04ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ 

ބިންތައް އަލުން ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ އެ ފަރާތްތަކަށް  

ޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ އެ ބިންތައް އެތަންތަނުގައި ވި

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ 

މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށްވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް  

 ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

ޑިްޕލޮމާ އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކުން   ، ގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައި 21/01/21

  ، ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނެކަމަށް ނިންމުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި

ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ފަދައިން ޑިްޕލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްތަކުގެ ކޯސްތައް  

ހަދާފައިވާ އެ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު މިމައްސަލަ  

 މީއެވެ. ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން

 އޮފިސަރއެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

44 

އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުންކަމަށް  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަ  21/01/21

ބުނެފައިވީނަމަވެސް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހިލޭ ހިންގުމަށް ކަމަށްވާތީ މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް ބެލޭނެ ހަމައެއް ނެތުމުން މި މައްސަލަ  

 އެވެ. ންމީތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޯޕޓްގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ "އެއަރޯޕޓް 

އޮަޕރޭޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ،މެނޭޖްކޮށް ،މެޑިކަލް ކްލިނިކް" ސެޓަްޕކޮށް

ގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ކޮށްފައިވާ   2020ސެްޕޓެންބަރު  17ހޯދުމަށް 

ން ބިޑް އިޢުލާނާ ގުޅިގެ F3/IFB/2020/17-116ނަންބަރު 

ބަލައިގަތުމުގަޔާއި ބިޑް އެވޯޑުކުރުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް 

 ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

45 

ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު މިހާރު ނެރެފައިވުމާއެކު، އެ ލިސްޓާ   21/01/21

ގުޅިގެން ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ޝަކުވާ  

ންގައި، މި މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މި މައްސަލަ  

ކ.ތުލުސްދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ގޯތި  

ޢާއިލީ އަދި ރައްޓެހި މީހުންނަށް ގިނަ  ކޮމެޓީގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ

ނެރުނުއިރު   ޓުއަދި ލިސް   ،ނެރެފައިވާކަމަށާއި ޕޮއިންޓްދީ ވަގުތީ ލިސްޓު

މިކަން މިގޮތަށް  ،މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެހެން ނެތް ކަމަށާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގޯތިގެދޮރު ދޫކުރުމުގައި އެކި ކައުންސިލްތަކުން އެކިގޮތަށް   ،އަދި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ގޯތިގެދޮރު  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އެއްގޮތް ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައީސް އޮފީހަށާއި ލޯކަލް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ  ، ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ)އަށް ކޮޕީކޮށް

   އެވެ.ނިންމީ ންމެންބަރު ގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމަށްޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެން

ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ގިނަ ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ  ކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން

 ބޭނުމުގައި ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

25/01/21 

 

މޭ   09ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން   GS63-AD/GS63/2019/13(IUL)ގައި ކުރި ނަންބަރު:  2019

އިވެލުއޭޓްކުރުމުން  އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް 

  ، އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކީ ސްކޫލުގެ ސީނިއަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފަކާ ދެބެންކަމަށްވެފައި

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިން ސެޝަންގައި އެ މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވެ ޢަމަލީގޮތުން އެކަމުގައި އެ  

ބިޑް ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ،ޅިފައިވާތީއާއިމުވައްޒަފު އުޅެމުންދާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެ

ކުރެވެމުންދިޔަ މަރުޙަލާގައި ބިޑް ޙަވާލުކުރުން ލަސްވެގެން އެ މުވައްޒަފު ފޯނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ގުޅައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ބިޑް ޙަވާލުކުރުން އަވަސްކުރުމަށް އެދެމުން ދިޔުމާއެކު  

 ލަޙަތު ފުށުއަރާކަމަށް ފެންނާތީކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.  މިކަމުގައި މަޞް 

 

މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 

މެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ކުރިންވެސް އެން

ރެސްޓޯރެންޓަށެވެ. މިއީ މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެވެ. އަދި އެފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް  

ކުރުމާމެދު މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މި 

ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށް ހެދުނު އެއްބަސްވުން ފޮނުވައިދިނުމަށް މި  ކޮމިޝަނުން ލަފާދީފައިވެއެވެ. މިކަމާ 

ކޮމިޝަނުން ވޭމަންޑޫ ސްކޫލަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެ އަމުރަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

  އަދި މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން

ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ 

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 

ގެ ކަންކަން މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމު

ކުރިއަށްދަނިކޮށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ބުނެ ބިޑު ބާޠިލްކޮށް 

އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެ 

 .ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބިޑް އެވޯޑް ނުކުރުމުން އެފަރާތުން ކޯޓަށް މައްސަލަ   ،ގުޅުމުން އެފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

އަދި މި   ،ހުށަހަޅުމުން އެފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ނުކޮށް ނުހުރެވޭނެކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި

އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި  މަސައްކަތް ފަހުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް އެފަރާތާކަމަށް

 މީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހަމަ  މި މައްސަލައިގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން  25/01/21

ބިޑެއްކަމަށް ބެލޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން  

މި މައްސަލަ   ،ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމުން 8ފާސްވެފައިވާ 

 މީއެވެ. ރުމަށް ނިންނުކު ތަޙްޤީޤު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ޏ.ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 

ސްޓޯރީގެ މަލްޓި ަޕރޕަސް ހޯލެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ  02ސްކޫލުގައި 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އުޞޫލުން ބޭރުން ބޮޑު 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް 
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މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް   25/01/21

ހަމަ ބިޑެއްކަމަށް ބެލޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑް 

މި   ،ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމުން 8އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެފައިވާ 

 މީއެވެ.ނިންނުކުރުމަށް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު

ފުވައްމުލަކު މަދަރުސަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ހޯލް 

މަށް ކުރި އިއުލާނާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދު

ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިތައް ބާކީކޮށް، އެންމެ ކުޑަ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  1އަގަށްވުރެ 

ކުންފުންޏަކަށް ހޯލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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މައްސަލައިގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް  މި  25/01/21

ހަމަ ބިޑެއްކަމަށް ބެލޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑް 

މި   ،ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމުންފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހު 10އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެފައިވާ 

 މީއެވެ.ނިންނުކުރުމަށް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު

ސްޓޯރީ މަލްޓި ަޕރޕަސް ހޯލެއް  02ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައި 

ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 

ހުށަހެޅި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އުޞޫލުން ބޭރުން، ބޮޑު އަގެއް 

 .ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގައި ބަޔާންކުރާ   25/01/21

ާޕރސަނަލް އަދި އިކުއިޕްމަންޓާ ގުޅޭ ފޯމްތައް ފުރާފައިނުވާކަމާއި އަދި ތަޖުރިބާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން  

އް ހުށަނާޅާނަމަ އަދި އެއްވެސް އިވެލުއޭޝަން ރިޯޕޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޙަވާލާދީފައިވާ ލިޔުންތަ

ސްޓޯރީ މަލްޓި ަޕރޕަސް ހޯލެއް  02ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގައި 

ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އުޞޫލުން ބޭރުން، ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބަޔަކުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާނަމަ ބިޑުން ޑިސްކޮލިފައިވާނެކަމަށް "ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް" ގައި  

ގައި އެ ކުންފުނީގެ   2021ޖަނަވަރީ  21ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ވައްޒަފެއް މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެފަރާތުން ހުރިހާ  ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އެ ކުންފުނީގެ އިސް މު 

  ، ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހުށަހެޅިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން

  މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް 

ހަމަ ބިޑެއްކަމަށް ބެލޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑް 

މި   ،ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމުން 11އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެފައިވާ 

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް 

 . ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ކެނޑިޑޭޓުންގެ ަޕރފޯމަންސްއަށް ބަލައި މަޤާމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކެނޑިޑޭޓަކު   25/01/21

އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ އިންޓަރވިއު ެޕނަލްގެ އަތްމަތީގައި އޮންނަކަމަކަށްވުމާއި، އޭނަ މި މަޤާމަށް  

ފަދަ އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މި  ޝަރުޠުހަމަވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ 

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތެއް، އެ 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް އިސް މުވައްޒަފެއް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް  
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ސީނިއަރ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް   ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފިސަރ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް 25/01/21

އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެހުނުގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި މިކަން   ،ހަމަޖައްސައި ބޮޑު މުސާރަ ދެމުންދާއިރު

  ސާފުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފާ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ކަމަށާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މުވައްޒަފު އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވާފައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް 

  ، މި ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ގެނެސްގެން ބެލިއިރު ، ވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސްނު

ސީނިއަރ އޮފިސަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ. އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޮފިސަރުގެ  

ގެ މަޤާމުގައެވެ. މަޤާމަށެވެ. އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުރީ އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރު 

ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނަށް   2019ޖޫން  19އޮފިސަރަކު ބޭނުންވެގެން  ، އޮފިސަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެ އިޢުލާނަށް އެއްވެސް   2019ޖުލައި  07އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ނުލިބިގެން 

  6ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  2019ޖުލައި  30 ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފައިނުވާތީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބޭނުންކޮށްގެން އެ އޮފީހުގެ އޮފިސަރ މަޤާމްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް 

ސީނިއަރ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑު މުސާރައެއް 

 .ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  2މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި އަދި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި  3މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 

މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ތަޢުލީމަށާއި ތަޖުރިބާއަށް  

 ހުރިގޮތުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ.   މާރކްސްދީފައި

ވީމާ، މި މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް   ،ބޭނުންކޮށްގެންކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު

ގައި އެ   2020ޑިސެންބަރު  21ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  25/01/21

އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ   ،އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން GS207/IUL/2020/09ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 

ނިންމިކަމުގެ   5ލިޔަންކިޔަން އެނގުމެވެ. ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް 

ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށް 

ތަފުސީލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ވަޒީފާއަށް އެދި  ދޫކުރާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އެ ޝަރުޠުގެ 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު:   2021ޖަނަވަރީ  07މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަޑަވެލީ ސްކޫލުން 

GS-207/MIS/LTT/20121/011 ީއެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިންޓަވިއު   ،ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނ

  5ލާނުގެ ޝަރުޠުގައިވާ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް (ދަށްވެގެން ގްރޭޑް ބޭއްވިފައިވީނަމަވެސް އިޢު 

ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން  

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން   އެ މަޤާމަށް އޭނާ ހޮވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. މި ،ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން) ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި   ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ

ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް   ،ފޯމާއެކު ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ކަމަށާއި

އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް އެ   ،ދިޔުމުން ހޯދުމަށް މަޑަވެލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް

ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ލިޔަންކިޔަން   ،އިދާރާއިން ވާހަކަދެއްކި މުވައްޒަފު ބުނިކަމަށެވެ. ވީމާ

 އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

 

ޤު ކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީ އެގޮތުން

ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުމީހާގެ ވަޒީފާއަށް 

އިންޓަވިއުކޮށް އަދި ނޯޓިސްބޯޑުގައި މާކްސް ޝީޓް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  

ވަޒީފާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތް ހޮވިފައިނުވަނީ އިޢުލާނުގެ އިންޓަވިއު ބޭއްވި

ޝަރުޠުގައިވާ "ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ލިޔުމެއް" ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް 

 .އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ  

 މީއެވެ.ނިންރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް  ހުށަހެޅި ފަ 

28/01/21 

 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 

ސީދާ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް   ، ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް

މި  ،ހަވާލުކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން

ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން  މައްސަލަ 

ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި، އެކަމުގައި  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމަށް

 މީއެވެ.ފިނޭންސްގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިން

ޅ.ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ އެއްފަޅީގައި ތަނބުޖަހައި، ވަށާފާރު  

ރޭނުމަށްފަހު ފާރުމަތީގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019ސެްޕޓެންބަރު  11ހޯދުމަށް 

އެ ، ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެފައި ވާކަމަށާއި

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުންނިން މަސައްކަތް  

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ސަރުކާރުން ބަލާ  30ނިންމުމަށް ދީފައިވާ 

 .މިންގަނޑަށް ފެތޭ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޅ.ނައިފަރުގެ މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ވޯކިންގ ޔުނީފޯމާއި ޓައީ   ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 28/01/21

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ އ   2019ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ސް ފަރާތެއް ކަމަށާއި އެފަރާތުން ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ފަރާތަކީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އި

ކުރިމަތިލައި އެ ޓެންޑަރ ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ޙަވާލާދީފައިވާ މަސައްކަތަށް  

މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންއިން   ،ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެހެން ދެ ފަރާތަކުންކަމާއި

އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ސޯލްޓްރޭޑް ވިޔަފާރި އަށްކަން  އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އަދި 

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ވީމާ،  

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ  

 މީއެވެ. ނިންޤީޤް ނުކުރުމަށް ތަޙް

ޖަމިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތަކީ މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ވަޒީފާގައި 

އެ ސްކޫލަށް ޔުނިފޯމް  ،މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑުތަކުގައިވާ 

ވަނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް   2019 ،މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައި

އެ ފަރާތަށް  ،އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ޖަމްއިއްޔާއިްނ އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި

  މައްސަލަ. އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް އެކި މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަކީ ކުރީގެ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން   28/01/21

ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއްކަމަށްވުމާއި ކުރީގެ މާލޭ މުނިސިަޕލްޓީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިހާރު  

 ކުރީގެ ކުނިކޮށި ސަރަޙައްދުގައި ނީލަމުން  ކުރަމުންދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްވުމާއި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރީގެ ކުނިކޮށި  

ސަރަޙައްދުގައި ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނަގާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް އެކި މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް  

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

ކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އަދި ނީލަމުން ނަގާ  އެފަރާތްތަ  ،ކަމަށްވާތީ

  R/2018-69ނަންބަރު:  ،ތަކެތި ވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އައުކޮށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރާނަމަ

ތަށް އުޞޫލެއް  (ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮ

މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު  އެކުލަވާލައި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި 

 މީއެވެ. ނިން  ނުކުރުމަށް

ނުގެ އަދި އެތަ  ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް މީރާއަށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި

ކުލީގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އެ ކައުންސިލަށް 

ދައްކަމުންގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެ ކައުންސިލުން އެނގެން 

 ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

  ، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުގެ މަޤާމަކަށް ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު 28/01/21

އެ މަޤާމަށް   ،ގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2020ނޮވެންބަރު  16ސިޔާސީ  ފަރާތެއްގެ އާއިލާ ފަރާތެއް 

މީހުންގެ   4އެދިފައިވާ  ،ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2020އެްޕރީލް  26މީހަކު ބޭނުންވެގެން 

ންޓް ލިބިގެންކަން އެނގޭތީއާއި، ޕޮއިންޓް ދީފައިހުރި ގޮތަށް  ތެރެއިން އޭނާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއި

މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭތީއާއި، އެފަރާތަށް ވުރެ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި   ،ބަލާއިރު

ތަޖުރިބާއިން މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިހުރި މީހަކު ހުރިނަމަވެސް އެފަރާތް ކުރި ހޯދައިފައިވަނީ  

  ،  މާރކްސްއިންކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި، އިންޓަރވިއުގެ މާރކްސްއަށް ބަލާއިރުއިންޓަވިއުގެ 

މާރކްސް ގިނައިން   27.3ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާއިން މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްވުރެ 

 2.68މި ދެމީހުންގެ މެދުގައި  ، ލިބިފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، އަދި ޖުމުލަ މާރކްސްއަށް ބަލާއިރު

ކްސްގެ ތަފާތެއް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންޓަރވިއުއަށް މާރކްސް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ނުވަތަ މާރ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް   ، ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

 މީއެވެ. ނިން

ކުރިން މަހެއްހައި ދުވަސް  07ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުން މީގެ 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މަޤާމަކަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ އާއިލާ 

ފަރާތަކަށް ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއެއް ކަމަށް އެ ފަރާތް ބުނެފައިވާއިރު އެ 

މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު 

ސް އަތޮޅު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެ

 ހޮސްިޕޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

58 

ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި   H7 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 28/01/21

ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ  

ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިން މާލެ  ނުވަތަ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ /  ،ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ

އަހަރާ   40އަހަރާއި  18ކެޓަގަރީ ( H7ގެ  2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 

ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފޯމުތައް "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއެކު ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް /  

ވަނަ ނަންބަރުގައި   5ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށް އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް   ، އޮތްއިރުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން މިހެން 

ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު   H7"ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް 

ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައިވަނީ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ  

ވިލިމާލޭ ނުވަތަ ކ.އަތޮޅު އެއްވެސް ރަށެއް / ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ   ،ހުޅުމާލެ ،ރާތަކީ މާލެފަ

ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު އެފަރާތް ވަޒީފާ   5މި ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠު  ،ފަރާތަކަށްނުވާތީ

ޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފްލެ  ،އަދާކުރަނީ ކ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

ފޮނުވައިދޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އޭގެފަހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީއިރުވެސް   ،ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުން

އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ  

ޓީން ގުޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  މައްސަލަ ބަލާ ކޮމި

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 މީއެވެ. ނިންވީމާ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ފަރާތްތަކުގެ  އެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ 

ގައި ޢާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ   2020ޑިސެންބަރު  01ވަގުތީލިސްޓް 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ނުހޯދައި 

އަދި ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

 

ގައި ޢާއްމުކުރި   2020ނޮވެންބަރު  03މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ޅ.ކުރެންދޫ ޞިއްޙީ  28/01/21

އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ   ،ފަރާތުން އެ މަޤާމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި 19އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް   19މި  ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް ހިމެނޭކަމާއި

އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނޭކަން އެނގެއެވެ. އޭނާ   ،މީހުންކަމާއި 12ފައިވަނީ ކޮށް

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ   ،ނުހިމެނުނީ

ޖުރިބާއަށް މާރކްސްދިނުމުން  ސެޓްފިކެޓްތަކަށާއި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަމްރީންތަކަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަ

މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނުމުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.   12އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު 

މީހުން   3ވަނައަށް  7ވަނައަށް ދިޔަނަމަވެސް  11ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ޕޮއިންޓް ޝީޓަށް ބަލާއިރު

މީހުން ހަމަވެފައެވެ. ޕޮއިންޓް ދީފައިހުރިގޮތަށް ބެލިއިރު   12ވަނައާ ހަމައިން ވަނީ  10 ،ގޮސްފައިވާތީ

ޅ.ކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަޒީފާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އިންޓަވިއުއަށް ނުކިޔައި ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ  ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް  

  6.3(ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު) ގެ  2018މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުން / މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު   ،އަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން) އަށް ބަލާއިރު (ވަޒީފާ

އެފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް  ،އަށްވުރެ ގިނަނަމަ 10ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 

ވެއެވެ. މިގޮތުން ޝޯޓްލިސްޓް  ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެން ، ބެލުމަށްފަހު

ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރަންވާނެކަމަށްވެސް  10ކުރާނަމަ 

  ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިންޓަރވިއު ނުކޮށް އޮތީ ،ބުނެފައިވެއެވެ. މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނިއޮތީ   12ތީކަމާއި އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނޭ 12ޝޯޓްލިސްޓް ކުރި 

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭވަރަށް މާރކްސް ނުލިބިގެންކަން އެނގެއެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 މީއެވެ. ނިން

07/01/21 

 

ގައި ބޭއްވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  2020ނޮވެންބަރު  09 ،މި މައްސަލަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އަލުން   ،މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

  14އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ގައި   2020ޑިސެންބަރު  02 ، ޖަވާބު ލިބުން ލަސްވާތީ ،ގައި މެއިލްކުރުމުން 2020ނޮވެންބަރު 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް   ،ހަނދާންކޮށްދިނުމުންވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް ޖަވާބުލިބިފައިނުވާތީ

 މީއެވެ. ނިން

ހދ.މަކުނުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޮންކެޔޮ ހައްދައިގެން ދަނޑުވެރިކަން 

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް  ، ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގައިކުރުމަށްޓަކައި

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެހެން   އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ

ދޮންކެޔޮ ދަނޑު  އެގޮތުން ،ފަރާތްތައް ތަފާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

 ، ދޫކުރުމުގައި އެކި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ބިން ދީފައިވާއިރު

އަދި   ،ބު ރައީސްގެ އެތައް ދަނޑެއް އޮންނަ ކަމަށާއިކައުންސިލްގެ ނާއި

ގުޅުންހުރި  ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ދަނޑުގެ  ،ފަރާތްތަކަށް ދަނޑު ދީފައިވާއިރު

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  ކައުންސިލާ ،މިނަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި

ދީފައިވާ އިމަށްވުރެ ބޭރުން ކެނޑުން މަނާ ފުނަ / ކާނި / މިދިލި ގަސް 

ކެނޑިޔަސް ޖޫރިމަނާ ނުކުރާ ތަނުގައި ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފައިނުވާ  

ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ދަނޑުތައް  އާ 19- ކޯވިޑްނަމަވެސް ،ކަމަށާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަރަށް އިންސާފުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނާ  ދޫކޮށްފައިވަނީ

 މައްސަލަ.

ގެންގޮސްދިނުމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް  07/01/21

  ، އެދިފައިވަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް 

އެ ރަޖިސްޓަރީ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓީން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް  

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި   2020ނޮވެންބަރު  30ށް އެ އޮތޯރިޓީން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

މިކަމުގައި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް   ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު

ިމ   ،ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި

 މީއެވެ. ނިންބެލުމަށް މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ  

ކުރެވިފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް  

އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ގެނެސްދިނުމަށް 

މުވައްޒަފުންނާއި ދޯނި އެދެމުންދާތީ މިކަމަކީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ބައެއް 

ގުޅިގެން ހިންގާ އެ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެތަނުން އެއްފަރާތަކާ

ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގަމުންދާ ޢަމަލެއް 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  07/01/21

މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ

 މީއެވެ.ނިންމި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ  

ރެވިފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި ކު

އޮއްވައި އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވިލިމާލޭ  ،ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު

ޖެޓީގައި އަޅާފައި އޮތް އެ ދޯނި ކައިރިއަށް ގޮސް އެ ދޯނީގައި ވަގުތުން 

ނަންބަރެއް އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކުރަމުން ދިޔައިރު އެ ދޯނީގެ އޮޑީ

ދިރުނބާކޮޅުގައި ދަވާދުން ޖަހާފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީނަންބަރުގެ  

  މަތީގައި ދަވާދުން ސްްޕރޭކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެވަގުތު އެހެން ރަޖިސްޓަރީ 

ނަންބަރެއް ޖަހައި އެ ދޯނީގެ އަސްލު ގެއްލުވާލައި ކޮރަްޕޝަނަށް  

ފަހިވާފަދަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މަގު

 ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިފަދަ   ،ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވުމާއެކު

މި މައްސަލަ   ،މެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީމައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހި

މި  ،ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް 

 ،ފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް

ނަމަވެސް މަސައްކަތުގައި އެރަށުގެ ފަރާތެއް އިސްކޮށް އުޅެމުންދާ  

ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 

 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި

އިންޗިއަށް ކޮނެގެން  18ޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިގައިވާގޮތުން އެގޮތުން މަ 

 12ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް އޮތްނަމަވެސް ފައުންޑޭޝަން އަޅާފައިވަނީ 

ރާނަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މެޝިނުން  ، އިންޗިއަށް ކޮނެގެން ކަމަށާއި

ރާނަމުންދާއިރު  އަޅައިގެން ކަމަށްވިޔަސް އަތުން ގައު އަޅައިގެން  ގައު

އެމް.އެމް.އަށް ސިމެންތި ޖަހަން  18އަދި  ،ކޮލިޓީ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި

އެމް.އެމް.އަށް ކަމަށް ބުނާ  12ޖެހޭއިރު ސިމެންތި ޖަހާފައިވަނީ 

 މައްސަލަ.

އެ   ،ވެފައިކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަކީ ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށް  07/01/21

މި މައްސަލަ މި   ،ފައިސާ އެތަނުގެ ބޭނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ

 މީއެވެ. ނިންކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް 

ވަނަ އަހަރު   2014މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން 

ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ޣައްޒާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އެ 

ދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް އެ 

މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކެނޑޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން 

އެ ފައިސާ މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ޣައްޒާ  ސޮއިކުރުވައި ލައްވައި

-ނާ މައްސަލައިގައި އެންޓި ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބު

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ސަރވިސްއަށް އެންގި އެންގުމަށް އެ 

ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން ހުށަހަޅައިގެން މި   07/01/21  66 16ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ އދ.އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާތާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި ޝަކުވާގައި ބުނާ   ،ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޖަވަބުދީފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ވީމާ

މި މައްސަލަ މި   ،ށް ޖަވާބުދީމައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އޭނާއަ 

 މީއެވެ. ނިންކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް 

 4އެ ދެމަފިރިންގެ  ،ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި

ވާ އެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ޝަކު ،ދަރިންވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި

 104އދ.އޮމަދޫން  ، ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ ގޭގައި ކަމަށާއި

ދޫކޮށް ނިންމާލިއިރުވެސް އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ  ގޯތި

އެކަމަކު އޮފީހުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން  ،އޭނާއަށް ގޯތި ނުދިން ކަމަށާއި

ނަށްވެސް ގޯތި  ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެން

ދީފައިހުރުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެން ހުރި ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ   07/01/21

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް  ،ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

އަހަރުގެ ކުލި މާފުކުރައްވާނެކަމަށް   3ދަނޑުބިންތަކުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ދަނޑުވެރިންގެ 

ނަމަވެސް  ،ދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައި ކަމަށާއި

ނުލިބޭ  ،ކައުންސިލްތަކަށް އެކަން އަދިވެސް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި

 ނީން ބޮޑުކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އާމްދަ
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   07/01/21

މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ   1/2014

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުގައި  

އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

މި މައްސަލަ މި   ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި

 މީއެވެ. ނިންކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް 

 

ީޕ.ޓީ.އޭއަށް ލިބުނު ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިލުފުށީ ސްކޫލުގެ  2019

 08މިހާތަނަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް  ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި

ގައި ވިލުފުށީ ސްކޫލަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން  2020ޑިސެންބަރު 

 އަދިވެސް އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ގައި ކައިވެންޏެއް ރުޖޫޢަކޮށްފައިވާކަމަށް   2020އޮގަސްޓު  07މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  11/01/21 ފެމިލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާގޮތާއި ޚިލާފަށް ވަކި މީހަކަށް  69 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެކަން ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ   ، އެއީ ކޮން ބަޔެއްގެ ކައިވެންޏެއްކަމެއް ބުނެފައިނުވާތީ ،ބުނެފައިވާއިރު 

ޓް ވެފައިވާތީއާއި، އަދި  ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި އޮތް މެއިލަށް މެއިލެއް ފޮނުވުމުން އެ މެއިލް ވަނީ ރިޖެކް

ޝަކުވާގައި ބުނާ ތާރީޚުގައި ރުޖޫޢަކުރި އެންމެންގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ހޯދިނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުން އެއީ ކާކުކަމެއް ސާފު ނުވާހާ ހިނދަކު އޭގެތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ބުނާނީ  

އާއި، ނަމަވެސް އެދުވަހު ރުޖޫޢަކުރި އެންމެންގެ ފޯމްތައް  ކޮންފަރާތެއްކަމެއް އެނގޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެތީ

ބަލައިގެން ފޯމް ލިބުނު ތާރީޚާއި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވި ތާރީޚާއި ޝެޑިއުލްކުރި ތާރީޚު ބަލައިގެން އެގޮތަށް  

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކާކަށްކަން ނުވަތަ ކިތައް މީހުންނަށްކަން އެނގުނު ނަމަވެސް އެފަރާތަކީ ޝަކުވާގައި  

ގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެތީ މި ޝަކުވާ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު  ފާހަ

 މީއެވެ. ނިންފުރިހަމަވެފައިނުވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ސޫލުން ބޭރުން ކާވެންޏެއް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އު

ގައި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ،   2020އޯގަސްޓް  5، ރުޖޫއަކޮށްދިނުމައްޓަކައި

އޯގަސްޓް   7ގައި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވައި،  2020އޯގަސްޓް  6

ގައި ޝެޑިއުލްކޮށް އަދި ހަމަ އެދުވަހު މައްސަލަ ނިންމައި، އަދި 2020

އާއި  19ޮކިވްޑ ، ރުޖޫއުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއިހަމަ އެދުވަހު ކާވެނި 

ގުޅިގެން ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  

ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކަނިކަމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވަނިކޮށް  

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކާވެނިކޮށް ނުދޭ ކަމަށާއި، އަދި ބަންދު 

ގެން ކާވެނި ރުޖޫއަ ނުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ދުވަސްތަކާއި ދިމާވެ 

ރުޖޫއުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވެފައި ވެސް އެބަހުރިކަމަށާއި، މި މީހާގެ ކާވެނި 

ރުޖޫއަކޮށްދީފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް މަންފާއެއް 

ލިބޭގޮތަށް ކަމަށާއި، ކާވެންޏެއް ރުޖޫއަކުރިއަސް ރެކޯޑް 

ލަ ނިންމި ދުވަހާއި ރުޖޫއަކުރި ދުވަހަކީ ހުކުރު ސާފުކުރަންޖެހޭތީ، މައްސަ

ދުވަސްކަމަށް ވާތީ ރަށު ކޯޓުތަކުން ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ކަމަށް ނުވާތީ މިކަންކޮށްފައިވަނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް  

 .ބުނާ މައްސަލަ

ލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެ 11/01/21

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި ޝަކުވާގައި   ،ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުވާލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ  

 މީއެވެ.ނިންށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަ

ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ފަރާތަކީ ޑްރަގް ކޯޓުން މަނާކުރެވިފައިވާ  

ޖަނަވަރީ   25މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން 

ގައި ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ކުށެއް  2016

ލިބުނީ ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 .ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަވެތޯ ކީއް

70 

ށަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް   11/01/21 ކެޓެގަރީން   H6"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 71 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް   ،އެ ފަރާތް މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު ،މަދުވެގެން ކަމަށްވެފައި

ކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ފުރުޞަތު  ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފްލެޓްތަ 

 މީއެވެ. ނިންމި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް  ،އެ ފުރުޞަތު އޭރު ހަމަނުވާތީ ،ހުޅުވާލާފައިވުމާއި

ގެއްލިފައިވަނީ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ފްލެޓް  ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި މީހެއް

ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި،  ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް

ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް  2018

ޕޮއިންޓް ދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ   27

ވަނަ  2018ށާއި، ޕޮއިންޓް ކަމަ 17.53ކޮމިޓީން އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ 

އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

އެފަދަ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވާ  މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 11/01/21

ދިރިއުޅުމުގެ   ،އެފަރާތުގެ ޝަކުވާގެ ސިޓީ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުއިރު ،ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ކަމަށްވެފައި

ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން  

މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް   ،އެ ފުރުޞަތު އޭރު ހަމަނުވާތީ ،ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވުމާއި

 މީއެވެ. ނިން

އަހަރުގެ   8ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ގޮވައިގެން ދަތިކޮށް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ  ދަރިޔަކު

ސަރުކާރުން އޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބޭނޭކަމުގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުން ކުރީ 

ޕޮއިންޓް  50ލިޔުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭރު 

ލިބުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އޭނާގެ 

ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، މިހެން  29.68ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދީފައިވަނީ 

 256ން އޭނާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގެ ދިމާވުމުގެ ސަބަބު

މީހުންގެ   200އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ  ވަނައަށް ވެއްޓިފައިވުމުން، 

 .ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

72 

21/01/21 

 

ވަނަ ދުވަހު   2020ޑިސެންބަރު  30މި ދެ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

މި ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ   ،ކަމަށްވެފައި

ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން   ،ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހު 

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން   ،ވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު 2020ޑިސެންބަރު  30ކޮމިޓީން 

ކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަ 

ފްލެޓް ކޮމިޓީން މި ދެމީހުންގެ  ،ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިމަތިލި

ނަމަވެސް ޙާލަތު   ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށާއި

ބެލުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  

މި ސަރުކާރުން ވަރަށްގިނަ ފްލެޓްތައް ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން  ،ކަމަށާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް   ،ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި

ންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހު 

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ ނިންމުމަށް  ،ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

ކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަނބިން / ފިރިންނާއި ކުރިން ދީފައިވާ ފްލެޓްތަ

ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށްކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   21/01/21

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރިވިސް ކަމަށް   ،ކަމެއްކަމަށް ނޫންކަމަށާއި

މި   ،ފެންނަކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް)އަށް ޖަވާބުދީ

 މީއެވެ. ނިންމައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް 

ވަނަ ދައުރުގެ  4މޯލްޑިވްސް ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މެއިލްތަކުގައި ހުރި -ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ކޮމްިޕޔުޓަރުތަކާއި އީ

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޑިލީޓްކޮށް  

 ނައްތާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މި ޝަކުވާގައި  21/01/21

މިޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް   ،ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި

ޝަނަލް  ސަރވިސްގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނޭ

އަދި މައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔުންތައް   ،އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް

ހޯދުމަށް އެދުމުން ލިޔުންތައް ނުދިން މައްސަލަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެ  

މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް   މި ،ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 މީއެވެ. ނިން

 

ވަނަ ދުވަހުން  23ނޮވެންބަރު  2003ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

އެގޮތުން މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމް  ،އަންނަ މީހެއް ކަމަށާއި

އައްސޭރި ޖަލުގެ ވަށާފާރާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން  ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ 

ވަނަ ދުވަހުން  13ސެްޕޓެންބަރު  2020 ،އެ ފަރާތް ،މައްސަލައެއްގައި

އަދި ހަމަ އެ މައްސަލައިގައި  ،ފެށިގެން މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށް

ވަނަ  10ސެްޕޓެންބަރު  2020ޒަންސް ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ްޕރި

 ، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފެށި ކަމަށާއި ،ދުވަހު ސަސްެޕންޑްކޮށް

މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންނާއި މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް 

 (އޮފިސަރުންނާއި ސެކްޝަނުންނާއި ްޕރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް

މުވައްޒަފުން ކުރާ އިދާރީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ 

މި  ،ސެކްޝަން) އިން މި މައްސަލަ ވަނީ ތަޙުޤީޤު ކޮށްފައި ކަމަށާއި

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ްޕރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސްއަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަކި ގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ބާރު   ،ފޮނުވުމުން

އެ ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް   ،އެޅުމުގެގޮތުން

 ،ސަރވިސްގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 

މައްސަލައިން  ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފެށުމާއެކު

ޤާނޫނު  ،ންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ބޭނު

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ  1/2014ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމެއް ،ދަށުން

އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ،ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން

 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފޯރުކޮށްދީފައި

07/01/21 

 

މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

މި  ،އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020 ،ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ

ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެސް 

މިހާރު ތިބި  ބައްދަލުކުރުވުމާއި، ކައުންސިލުގައި  މުވައްޒަފުންނާ 

ކައުންސިލަރުންނާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއްނެތި ކައުންސިލުގެ 

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމުމާއި، ކައުންސިލާއި  ކަންކަމުގައި އެފަރާތާ

މިނިސްޓްރީތަކުން ރަށުގައި ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޓުތަކަށް 

ފަރާތާ ޚާއްޞަ ގާތްކަމެއް ބާއްވަމުން ދިޔުމަކީ  ގެންދިޔުމާއި އެ

ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެންތިބި ކެންޑިޓޭޓުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް 

ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަރާތަކީ މާކުރަތު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެފައި 

މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކާއި އެހެން މީހުންގެ 

ންތަކާއި ސައިހޮޓާތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީވެސް މަޤާމުގެ ބޭނުން ބޭނު

ނުހަމަގޮތުގައި ކުރަމުން ގެންދާކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނެ، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކާ އިނދެގެން 

ޔާ މިކަމުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމުގައިވާތީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރި

އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނުބެހެއްޓުމަކީ އެ މަޤާމުގެ ޒިންމާގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް މީހަކަށް ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

މި މައްސަލަ   ،ނެތުމާއެކުމިކަމުގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިވާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން  07/01/21

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓިއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށާއި އަދި މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ  

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ދެ އިދާރާއަށް  

ކ.މާފުށީ ކައުންސިލުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ ބިންތައް 

 ދޫކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މިއީ މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކާގުޅޭ   ،މިއީ ސްކޫލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި 07/01/21

މި މަްއސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް   ،މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ

 މީއެވެ. ނިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް 

 އަހަރު ދުވަހުގައި،  3ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފެއް ވޭތުވެދިޔަ 

ދުވަސް،  7ދުވަސް، ގަޑިޖެހިގެން  52ވަނަ އަހަރު ހާޒިރުނުވާ  2019

 11ދުވަސް، ގަޑިޖެހިގެން  37ވަނަ އަހަރު ހާޒިރުނުވާ  2018

 28ދުވަސް، ގަޑިޖެހިގެން  8ވަނަ އަހަރު ހާޒިރުނުވާ  2017ދުވަސް، 

ދުވަސް، މިގޮތަށް އައުމުންވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2019އަދި  2018ވާ ކަމަށާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަޅާފައި ނު

އެްޕރައިސަލްގައި އަދިވެސް ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ތަކުރާރުކޮށް  

އެްޕރައިސަލް ވިއުގައަށް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރަން އެންގުމުންވެސް 

 ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

78 

އަދި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު   ،އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައިމިއީ ސްކޫލުގެ  07/01/21

މިއީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު   ،ފޮނުވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ  މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި  ،ދިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވުމާއެކު

މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ   ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

މަޢުލޫމާތު ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް 

އެގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ   ،ކަމަށާއި ފޮނުވުމުގައި މަކަރުހަދާފައިވާ

މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރީގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ނަސޭހަތެއްދެވިފައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ،ނުވި ނަމަވެސް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ،ވާ ކަމަށާއި ގެ ތާރީޚެއްގައި ލިޔުން ހަދައި ފޮނުވާފައި 2019އެދުމުން  މީއެވެ. ނިންފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް 

 13އަދި އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް އެްޕރައިސަލްގައި 

ގައި ސޮއިކުރިނަމަވެސް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  2020ޑިސެންބަރު 

 ބެކްޑޭޓުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

21/01/21 

 

މިކަހަލަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ނެޝެނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  

(އެން.އައި.ސީ)އަށް ކޮީޕކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ްޕރޮފެޝަނަލް  

 މީއެވެ. ނިންސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮނުއްވުމަށް 

ފުލުހުންނަކީ ްޕރެކްޓިސް އެލަވަންސް އޮންނަ ބަޔަކަށްވުމުގެ އިތުރުން 

ފުލުހުންގެ ޤަވާޢިދުގައި (ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް) ގެއްލުމެއް / 

އުނިކަމެއް ނުވަތަ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް ޙިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަން 

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި އަދި ކޯޑް އޮފް 

ކޮންޑަކްޓްގައިވެސް އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 

އެގޮތުން  ،ބައެއް ފުލުހުން ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި

އޭގެތެރެއިން  ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން މިކަން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި

ތްތަކުގެ ނަންތައް ނޭނގޭ  އިތުރު ފަރާ  ،އެއް މުވައްޒަފެއް އެނގޭކަމަށާޢި

މިކަން ހިނގަމުންއަންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެސް ވެފައިވާ   ،ކަމަށާއި

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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  ، ސައިން އިންވެ މުވައްޒަފެއް ގިނަ ދުވަސްދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްިޕޓަލުގެ

ސައިން އައުޓްވާ ކަމަށް   ސޮއިކޮށްފައި ގެއަށް ދާގޮތަށް ރަސްމީގަޑި ނިމެން ކައިރިވުމުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ

މިކަމަކީ ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،  ،ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ

ޏ.ފުވައްމުލަކު  ވެސް ފެންނާތީ، މި މައްސަލަ އަދި މިއީ މުވައްޒަފުގެ ސުލޫކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް

އެ   ،ހޮސްޕިޓަލުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވައިހޮސްިޕޓަލަށާއި 

މިނިސްޓްރީން މިކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  

 މީއެވެ. ނިންސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް މި މައް ،އަންގައި

މުވައްޒަފެއް ގިނަ ދުވަސްދުވަހު އޮފީހަށް   ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްިޕޓަލުގެ

ސައިން އިންވެ / ސޮއިކޮށްފައި ގެއަށް ދާގޮތަށް ރަސްމީގަޑި  ހާޒިރުވެ

މީނާ  ،ސައިން އައުޓްވާ ކަމަށާއި ނިމެން ކައިރިވުމުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ

މަހެއްހައިދުވަސް ވެދާނެކަމަށް ބުނާ  02މިގޮތަށް މިކަން ކުރާތާ މިހާރު 

 މައްސަލަ.

81 

ވީ ހޮނިހިރު   2019ސެްޕޓެންބަރު  07މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  24/08/20 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  82 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ   33ދުވަހު ބޭއްވި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 

  08ގަޑި ފެށޭ ގަޑި ވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އެމިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ 

އަށް   11:00ގެ ބަދަލުގައި އެދުވަހުގެ  08:00ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2019ސެްޕޓެންބަރު 

ގެ ކުރިން ހާޒިރުވި މި މުވައްޒަފުން ގަޑިނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައި ގަޑީލާރި   11:00ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް   2019ންބަރު ސެޕްޓެ 08މުސާރައިން އުނިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

  169އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މިނިސްޓަރސް ސެކްރިއޭޓްއިން ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

(ހަޔެއް) ދުވަހު މަސައްކަތް   6މާއްދާގެ (ރ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

ކަމަށް ނިންމައި ވަގުތީ   11:00އްތަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭ ވަގުތަކީ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އާދި

(ހަޔެއް) ދުވަހު   6ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް އީމެއިލް ކޮށްފައެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ ވިދިވިދިގެން 

ނެންޓް  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ލިސްޓްގައި ވަގުތީ ޕާމަ

ލިސްޓްގައި   ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން މި 

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ސެކްޝަންގައި ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް  

އިޒް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހިމެނިފައިވާތީ މިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖަ

  ، މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވަނީ 169ކަމެއް ގޮތުގައި ނުބެލެވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހަފުތާގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތާނގައި  

(ހަޔެއް) ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   6އިން ހަފުތާއަކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެތަނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު  

މި މައްސަލަ   ، މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ މައްސަލައަކަށްވާތީ ، ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން

ބަލައި ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް  

 މީއެވެ. ނިންކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް  

 

 ، ދުވަހެއްގައިއެފެއާޒްގެ ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު 

އަށް ފަސްކޮށް ގަޑިނުޖެހޭގޮތް  10:00އޮފީހަށް ނުކުތުން ހެނދުނު 

 ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

ޏ.އަތޮޅު   ،މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރިއިރު ،ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް 09/04/20 ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްިޕޓަލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު   83 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހޮސްިޕޓަލުން އެތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދާގޮތުގެ  

ތަކެއް  އެ ލިޔުމުގައި މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރަކާ ހަވާލުނުކުރާނެފަދަ މަސައްކަތް  ،ލިޔުން" އަށް ބަލާއިރު

ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް އެދި އއެ ފަރާތް ހުށަހެޅި   ،ހަވާލުކޮށް ކުރުވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި

އެްޕލިކޭޝަން ފޯމުގައާއި އަދި އޭނާގެ ވަނަވަރުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގައި އެކަންތައްތަކެއް  

ދާކުރަމުންގެންދާގޮތުގެ ލިޔުން" ގައި  އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ވަޒީފާ އަ  ،ހިމަނާފައެއް ނުވާ ކަމާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮސްިޕޓަލުގެ ވެރިއަކު ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ހޮސްިޕޓަލް  

ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި މޮނިޓަރކުރުން  

އެހެންކަމުން މި ވަޒީފާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި   ،ރެވޭ ކަމާއިހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކު 

ނުވިނަމަވެސް އޭނާށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހޮސްިޕޓަލުގެ މެނޭޖަރ ފޮރ ހެލްތު ސަރވިސަސް 

އި  މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު މިކަމުގަ  ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ

ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި

 ވެ. ހެލްތުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެ

ހެލްތުން ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2019ސެްޕޓެންބަރ  24ހޯދުމަށް 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްިޕޓަލުގެ މެނޭޖަރ

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް  

 .ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 


