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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  07ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  08/06/2021

ގައި މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޘަމްގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީ  2010ފެބުރުވަރީ 

  2002ޖަނަވަރީ  ބާކީ ފޮތުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ މަދުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުކުރިއިރު، ކޮންމެ   04ގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުން 2009އިން ޑިސެންބަރު 

ފަހަރަކުވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދާއި ތިޖޫރީ ބާކީއިން ދައްކާ ޢަދަދު ތަފާތުވެފައިވީނަމަވެސް  

 ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގެ ބެލެންސް ބޭނުންކޮށްގެންކަން  ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތް ފުރިހަމަކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ

ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތާއި ތިޖޫރީގައި    ،ލިޔުންތަކުންނާއި ތަހުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތް އަދާހަމަކުރަމުން  2002ހުރި ފައިސާ ދިމާނުވަނީ 

އިނުވާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، ތިޖޫރީ ބާކީ ރަނގަޅަށް  ގޮސްފަ

 ،ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެ މަދަރުސާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި

ލްގެ އޮފީހުން މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން  ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ހިސާބުތަކެއް ހެދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ  ،  މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޘަމްއަށް އަންގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު

ހިސާބެއް ހަދާފައި ނުވިނަމަވެސް، ފައިސާގެ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  

ރަން އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށް ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އިޞްލާޙުކު 

ތިޖޫރީ ބާކީ، ފޮތުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ    ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ސްކޫލުން މިހާރު ފުރިހަމަކުރަމުންދާތީއާއި

މަވެސް އެ ފައިސާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަ

ހއ.އުތީމު މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމްގެ 

ގައި   2010ފެބްރުއަރީ    7ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ އޮޑިޓް ކުރި ފަރާތުން  

ރުފިޔާ  31,891.63ގުނިއިރު ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތުން ބާކީގެ ގޮތުގައި ދެ 

ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހުންނަންވާނެކަމަށް ދައްކާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

1 

a 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބޭނުންކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ  

(ކޮރަޕްޝަން   2000/2މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތުމުން

ރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން  ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކު

ވަނަ މާއްދާގެ   25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ - (އެންޓި 13/ 2008ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލައެއް  ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސ1ަ(

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   

  2021އިން ފެށިގެން އެްޕރީލް    2020ޖަނަވަރީ    ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 08/06/2021

އެ ދެ ހަރުގެވަޅަކީ ވިޔަފާރި    ،ގެ ނިލަޔަލަށް ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ދެ ހަރުގެވަޅުކަމާއި

ގައި    2019ސެްޕޓެންބަރު    25ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމަށް    2އުޞޫލުން ފައިބަރު ދޯނި ބަނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން  

  2ންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަރުގެވަޅު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދ.ބަނޑިދޫ ކައު

އެ ދެ ހަރުގެވަޅު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށު ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ    ،ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދެ ހަރުގެވަޅުކަމާއި

 ސަރަހައްދުން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް  ްޕލޭންގައި އޮޑިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދެ ހަރުގެވަޅު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށު ބަނދަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ދޫކޮށްފައި  

ހުރި ހަރުގެވަޅުތަކަކާ އިންވެގެންކަމާއި އެ ސަރަހައްދަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދެއްކަން  

އެ ސަރަހައްދުން ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމަށް   ،ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ްޕލޭނުން އެނގޭތީއާއި ދ.ބަނޑިދޫގެ

ދ.ބަނޑިދޫގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ްޕލޭންގައި   ،ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލުންގެ ޖަލްސާއަކުންކަމާއި

އްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ  އޮޑިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ އާންމު ރަ

ވަނަ   2020ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ޖެހިގެން ހުރި ސަރަހައްދެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެ ދެ ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި  

ވަނަ މާއްދާގެ    25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ -(އެންޓި  13/ 2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ނެތުމުން

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް    1(ހ) ެގ  

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ކަންކުރަން ބިން ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރި 19ކޮވިޑް

ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ދ.ބަނޑިދޫން މިކަން 

ނުކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުގެ 

ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާ ޚިލާފަށް ޢާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ހަރުގެވަޅު އެޅުމާއި 

 ންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަމު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

10/06/21 

 

 2020ޖަނަވަރީ  27 އިންމި މައްސަލައިގައި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާނުގައި ފަސް ބިމެއް މީލާދީ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ސްލޮޓް   ގައިކުރި 

އާ ހަމައަށް ކުލި އަދި   2021އިން ޖަނަވަރީ  2020 އަށް ދީފައިވާއިރު، ޖުލައި 2އަދި  1ނަންބަރު 

ށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ވަނަ ސްލޮޓް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލިކުރުމަ 5ކަރަންޓު ބިލު ދައްކާފައިވާތީ އާއި 

ގެ ވެސް ކުލި އަދި ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަމުން  5ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު ވިޔަފާރިކުރަމުން ދާތީ އާއި ސްލޮޓް 

ދާތީ އެފަރާތަށް އެ ސްލޮޓު ދިނުމަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 މީއެވެ. ނިން

ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން 

 05ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދޫކުރި  2020ގާޑިޔަލުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް 

ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށް ދޫކުރި ސަރަޙައްދުގެ ބޭރުގައި 

މަށް  ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ސިފައިގައި ހިންގަމުންދާއިރު މިކަ ،ގޮނޑިޖަހައި

އަދި އެތަނުގައި އޭނާ  ، ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަމަށާއި

 ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ބާޠިލް  ގޯތި  100މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުންދޫކުރި 

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު ކުރިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތި   200ކުރުމަށްފަހުއަލުން 

އެ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްފައިވެސް   ، ދޫކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި

ން ކުރީ ބުރުގައި ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތި  ގޯތީގެ ތެރެއި 200އަލަށް އިޢުލާންކުރި  ،ނުވާކަމަށާއި

ލިބޭނަމަ ގުރުއަތަކާ ނުލައި ކުރިން ލިބުނު ގޯތި އެމީހުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް  

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ   100ވަނަ އަހަރު ހއ.އިހަވަންދޫން  2016 ،ބުނެފައިއޮތްނަމަވެސް

އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް އިހަވަންދޫ    ގައިކޮށްފައިވާ   2016އޮގަސްޓު    10  އިދާރާއިން

އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން   ، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމައި

އް ފަރާތްތަކުން  ނިންމާފައިވަނީ މައިންބަފައިން ބަލާކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅައިގެން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ބައެ

އެފަދަ ސިޓީއެއް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާހުށަހަޅާފައިވާތީ  

މައިންބަފައިން ބަލާކަމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީކަން ލިޔުންތަކުން  

ސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތި ފޯމާއެކު މައިންބަފައިން ބަލަމުންގެންދާކަމަށް  އިހަވަންދޫ ކައުން ،އެނގޭތީއާއި

ސިޓީލާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުން އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފޯމާއެކު މައިންބަފައިން  

ން ގެންދާކަމަށް  މައިންބަފައިން ބަލަމު ،ބަލާކަމުގެ ސިޓީ ފޮނުވަފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި

މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި ލާފައިވާ ސިޓީތަކަކީ ގޯއްޗަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްވެސް ނޭނގި ފޯމާ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުން  ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހއ. އިހަވަންދޫ

 ގޯތިދޫކުރުމަށް  200ގޯތިބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން  100ދޫކުރި 

މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމި  އިރުކުރިންގޯތިލިބުނު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

އެ ނިންމުން ، ނިންމުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި

ގޯތީގެ  200ބާޠިލްކޮށްފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި، އަލަށް އިޢުލާންކުރި 

ތެރެއިން ކުރީ ބުރުގައި ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭނަމަ ގުރުއަތަކާ  

ލައި ކުރިން ލިބުނު ގޯތި އެމީހުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ ނު

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެޓޭޗުކޮށްފައިވާ ސިޓީތަކެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން  

މައްސަލަތައް ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް އިހަވަންދޫ  ގޯތި ފޯމުތަކުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރި ،އެނގޭތީއާއި

 ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް އެކަން އެންގުމުން

އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވާ 2016އޮގަސްޓު  10ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ފައިވާ ފޯމުތައް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަން  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ

އެފަދަ   ، އެހެންކަމުން ފޯމްތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދުމުގެ ޖާގަ އޮތުމުން ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ށް އަލުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  ޙާލަތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުންކަމަށާއި އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާންވެސް ބާޠިލްކޮށް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ގޯތި އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް 200

މެންޓުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުންފޮނުވާފައިވާކަން  ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލްޮޕ

ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫން ގޯދި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު    2016އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން    ،އެނގޭތީއާއި

  އިޢުލާނު  ގައި 2019ސެްޕޓެންބަރު 08  އިންއިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބާޠިލް ކުރިކަމަށް

(ދުއިސައްތަ) ގޯތި ދޫކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ   200ހއ.އިހަވަންދޫން  ،ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 ،އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީއާއި ގައި 2019ސެްޕޓެންބަރު  08އިން  އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއުރުބުރީ

ޓެންބަރު  ސެްޕ 08 އިދާރާއިން ންސިލްގެއިހަވަންދޫ ކައު ހއ.އިހަވަންދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި   ގައިކޮށްފައިވާ  2019

އެފަރާތަށް އޭރު ލިބުނު ގޯތި ގުރުއަތަކާ ނުލައި ދިނުމަށް    ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތެއް ހިމެނޭނަމަ

 ، ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއިހަމަޖައްސާފައި ނުވާ

އެފަދަ ނިންމުމެއް އިހަވަންދޫ ގޯތި ދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ނެތްކަން އެ  

ޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާތަކުން އެނގޭތީ

 މީއެވެ. ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

10/06/21 

 

ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ    200މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހއ.އިހަވަންދޫން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރި  

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިސްވެރިޔާއާ ގާތްގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި 

ސެްޕޓެންބަރު   08އިދާރާއިން  ގެހއ.އިހަވަންދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި އެ އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި   ގައިކުރި 2019

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ،ޅިގެން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައިއަދި އެ އިޢުލާނާ ގު

މި  ،އިސްވެރިޔާގެ އެޑްރެސްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ނީ ގޯތި ވިއްކި ނުވަތަ  މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ގޯއްޗެއް ވިއްކި ނުވަތަ ދިން ފަރާތަކަށް ދެން ގޯއްޗެއް ލިބޭ

އަހަރު ފަހުން ކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮތް އިރު އެރަށުގެ އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް    2ދިން ފަހުން  

މަސް ނުވަނީސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި    1ގޯތި ދީފައިވަނީ އެމީހުންގެ ގޯތި އެމީހުންގެ މަންމައަށް ދިންފަހުން  

ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ކުރިން   6ޔާންކުރާ ދެފަރާތް ހިމަނައިގެން ޖުމުލަ ޝަކުވާގައި ބަ ،އޮތްނަމަވެސް

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެރަށު ދެ ގޭގެ ރެޖިސްޓްރީ ފުރަތަމަ އޮތް ފަރާތަށް އަނބުރާ މިލްކުވެއްޖެކަމަށް  

ގޮތުގެ  ޙުކުމް ކޮށްފައިވާކަން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު 

ހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އި ،ރިޯޕޓުން އެނގޭތީއާއި

އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަން ޖެހޭ   ގައިކުރި 2019ސެްޕޓެންބަރު  08 އިންއިދާރާ

ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ   ، ޝަރުތު ހަމަވެގެން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު

ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ    ،އިތުރުވާނަމަ

އެގޯއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް   ،މީހާއަށް ކުރިން ގޯއްޗެއް ލިބި ނުވަތަ އޮވެ

ހަމަ އެ އިޢުލާނުގެ "ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ    ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނާއިރިޢާޔަތްކޮށްގެން 

އެގޯއްޗަކާމެދު   ،ގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކުރިން ގޯއްޗެއް ލިބި ނުވަތަ އޮވެ 7ޝަރުތު" ގެ 

ބޭނުންވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމީހަކީ "ގޯއްޗަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކޮމިޓީއަށް ފެނުން    16"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އަލަށް ގޯތިނަގާ މީހުންގެ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް   ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނާއި

ގޯތި ދޫކުރުމުގައި   200ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކުރި  

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާއާ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ބިމާބެހޭ  

 . ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގޯތި ދީފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

5 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ   1/2002 ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު

ގެ (ރ)ގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ 7"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު"ގެ 

ލިބިފައި  އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް  600ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއްޗަކުން 

ނުވަތަ ލިބިފައިވާ މިފަދަ ބައެއް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ދޫކޮށްލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު    ،ނެތުން

ގޯތި ނުވަތަ    ،ވަނަ ނަންބަރުގެ (ރ) އަދި (ބ)ގައިވާ ގޮތަށް  7ގައި "މި ގަވާއިދުގެ  12ހަމަ އެ ގަވާއިދުގެ  

ރާތަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ދޫކޮށްލި ގޯތީގެ ނުވަތަ ފްލެޓުގެ  ފްލެޓު ދޫކޮށްލުމުން އަލަށްނަގާ ގޯތި އެފަ

ގޯއްޗެއް ލިބިފައި އޮތަސް އެ   ،ރަޖިސްޓްރީއިން އެމީހެއްގެ ނަން އުނިވުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން

ގައި  ގޯތި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އައު ގޯއްޗެއް ލިބުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަން އެނގޭއިރު މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެފަރާތުންވެސް އެދެފަރާތަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ގޯތި ދޫކޮށްލިކަން ލިޔުންތަކުން  

ހއ.އިހަވަންދޫން ގޯތި ދުކުރުމަށް   ، މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ތުތަކުގެ" ތެރޭގައި އަދި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ކުރި އިޢުލާނުގެ "ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު 

  1/2002އަލަށް ގޯތިނަގާ މީހުންގެ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ  

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ   ،އާއިގައި ނުހިމެނޭތ7ީގަވާއިދު"ގެ 

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް އެދެފަރާތުގެ މަންމައަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  

އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް    ،އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

 އެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

10/06/21 

 

މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު، މި ހާލަތުގައި  މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތުމާއި، އެހާ ދުވަސްވެފައިވާ 

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ތަހުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށް އަދި  

 އެވެ. ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ވާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

ލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޔާމީން ޢަބްދު هللا ރައީސް ޢަބްދު

ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ރ. 

 02އިންޖީނުގޭގެ އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި ލޭބަރގެ މަޤާމަށް  އަނގޮޅިތީމު

 .މުވައްޒަފަކު ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      39 / 7 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

10/06/21 

 

ވަނަ އަހަރު ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ   2021

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް  ގައިކުރި 2020ނޮވެންބަރު  26މަރުކަޒުން 

ވަނަ އަހަރު   2021ފައިވާ އަގުތަކަކީ ސަބަބަކަށްވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ  ،ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި

އެބިޑް   ،އެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދު ތަކަކަށްވާތީ

ތީކަމަށް  އެވޯޑު ކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިނުވާ 

) ސިޓީން މިކޮމިޝަނަށް  2021މޭ  GS05-C/MISC/2021/05  )26 ބަރުއެ މަރުކަޒުގެ ނަން

މި މައްސަލަ   ،ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

 މީއެވެ. ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިން

ވަނަ އަހަރު ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ   2021

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ރ. 20,221.00ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެކުޑައަގު ކަމުގައިވާ    4ކުރިމަތިލި  

ޑިސެންބަރު   24  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް،  ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި

ރ. 23,750.00ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ހަދާފައިވަނީ  2020

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިނަމަވެސް  ،ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި

މި ކަން   ،ކަމަށްވާތީ  2021ޖަނަވަރީ    01މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  

ޅައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ އަވަހަށް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަވަސްފިޔަވަޅެއް އަ

 މައްސަލަ.
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  2021މާރިޗު  01ގައި ހުށަހެޅުމުން އިވެލުއޭޓުކޮށް  2021ފެބުރުވަރީ  18މި ޝަކުވާއަކީ މީގެކުރިން 

ގައި ބޭއްވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިއީ އެއް  

 އެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނުކުރުމަށް ނިންމީ  ،ޝަކުވާއަކަށް ވުމާއެކު

) އިން ފަންޑްކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ Exim bankއިންޑިއާގެ އެކްޒިމް ބޭންކް (

ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން   34

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އެންފޯސިބިލިޓީ  ،ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ކޮންފާރމް ނުވާކަމަށް ބުނެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ބިޑް 

ސެކިއުރިޓީ އިޝޫ ކޮށްފައިވާ ބޭންކުން އެކަން ކޮންފަރމްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ    2020ޑިސެންބަރު    14  ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ހުޅުމާލޭގައި ވެއަރހައުސްއެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް    ،ސިޓީގައި  FNK/123/2020/67ނަންބަރު:  

 ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ކަމިންސް    2020އަދި  2019މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް  

ޖަނަރޭޓަރު ތަކުގެ ާޕރޗޭސް އޯޑަރތަކުގެ ކޮީޕތައް އެކުންފުންޏަށް އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހޯދިފައިވެއެވެ. މި  

 2019ންޑާސްތަކަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ދެންނެވުނު ާޕރޗޭސް އޯޑަރތައް އެކިފަހަރު ހަދާފައިވަނީ އެކި ވެ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް 

ހުޅުމާލޭގައި ވެއަރހައުސްއެއް ޢިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، މި 

މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 

(އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުނިން  1ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

ނަގައިގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ފެނަކަ 

ކޯަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރުގެ ހުރިހާ ްޕރޮޖެކްޓެއް ކުރިން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފަހަރަކު   19 ،ފަހަރެއްގެމަތިން ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިވާއިރު 24ފޮނުވައިގެން  RFQވަނަ އަހަރު 

  31ފޮނުވައިގެން  RFQވަނަ އަހަރު   2020 ،އިޢުލާންކޮށްގެން ޖަނަރޭޓަރުތައް ގަނެފައިވެއެވެ. އަދި

ފަހަރަކު އިޢުލާންކޮށްގެން ޖަނަރޭޓަރުތައް ގަނެފައިވެއެވެ.   3ރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިވާއި

އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރުގެ ހުރިހާ  

ނގަޅު އެއީ  ރަ  ، ްޕރޮޖެކްޓެއް ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންނަށް ދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް

 މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ހިނގާފައިވާ  

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް ކަންކަންކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް

ްށ  ބުނެވެނު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންނަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަ 

 .ބުނާ މައްސަލަ

14/06/21 

 

  02ށ.މިލަންދޫގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލީ    05ިޕކަްޕ ޑްރައިވަރުންނާއި  

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރުންކަމަށްވާތީ، ދެ ބޭފުޅުން  ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރި، ކައުންސިލްގެ  

އެ މަޤާމުތަކަށް މުޅިންވެސް ނަގާފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސަޯޕޓްކުރާ އެ ދެ ފަރާތުގެ ތާއީދު ލިބޭ ފަރާތްތައް  

ނި  ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫގައި އުފެދޭ ކު 

ވަނަ އަހަރު ކުރި   2019އުކާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އިޢުލާނަކުން    03އިޢުލާނުތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ފޮނުވި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ މަސައްކަތަށް  

ގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ އިޢުލާނުތަކާ  ޑްރައިވަރުން ހޯދާފައިވާކަން ފާހަ  02މަސައްކަތު މީހުންނާއި  08

ފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްކަމާއި   08ފަރާތުގެ ތެރެއިން  10ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ނަގާފައިވާ 

ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން އިލެކްޝަން   02އަނެއް 

ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުގައި  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު

މާރކްސް ދީފައިވާގޮތަށް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ  

ތު މީހުން ހޮވުމަށް މާރކްސް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ މަތިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މަސައްކަ

ޝަރުތުގެގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ ލިޔަންކިޔަން އެނގުން ކަމަށްވެފައި، އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި  

 02ށ.މިލަންދޫގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް މިލަންދޫ  05ިޕކަްޕ ޑްރައިވަރުންނާއި 

 ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިސް ދެ   ކުރިމަތިލި

ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، މި ދެފަރާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެންބަރުން 

ކަމަށް ވުމާއެކު އެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވާފައިވަނީ މުޅިންވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  

 .ފަރާތުގެ ތާއީދު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަސަޯޕޓްކުރާ އެ ދެ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހަމައެކަނި ބަލާފައިވަނީ އިންޓަވިއުއިން ލިބިފައިވާ މާކްސްއަށް ކަމަށްވުމުން، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ  

ވިއުކޮށްފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ފަރާތްކަމަށްވާތީއާއި، އިންޓަވިއުގައި  ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ބަލާއިރު، އިންޓަ 

މާރކްސްދިނުމަކީ ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް ކުރެވިދާނެކަމަކަށްވާތީއާއި، ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން  

އަށް ކަމަށްވެފައި، ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވަނީ އިންޓަރވިއުގެ އިތުރުން ްޕރެކްޓިކަލްއިން ލިބިފައިވާ މާކްސް

އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ބަލާއިރު، ްޕރެކްޓިކަލް ޓެސްޓްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ފަރާތްކަމަށްވާތީއާއި ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓްގައި  

ތީއާއި، ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށް  މާރކްސްދިނުމަކީވެސް ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް ކުރެވިދާނެކަމަކަށްވާ

މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގެ ކުރިން، އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތެއް ލައްވައި ޓެސްޓު ދުއްވުން ދުއްވާފައިނުވާކަމަށް  

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ްޕރެކްޓިކަލްއިން  

 މީއެވެ. ވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމާރކްސްދީފައި
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މިޝަކުވާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލަ އަކީ ގުރުއަތު ނެގުމުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ  

ގޮތުން ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން ާޕކިން ޒޯން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބޭންކް  

ސް އެކަކު ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިކޮށް ބޭންކް  ފަހަރުވެ 06ފަހަރު ގޮވާ، މި  06އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަން 

ސްލޮޓް ދީފައިވާކަމަށްވީނަމަވެސް، މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމިޝަނަށް   03އޮްޕ މޯލްޑިވްސްއަށް 

) ސިޓީ  2021ޖޫން    CB/123/2021/11  )09-425ހިއްސާކޮށްފައިވާ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  

ވާފައިވާއިރު އެލިސްޓުގައި ހެންވޭރު އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން  ގަނޑު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ފޮނު  5އާއި އެކު  

އުޅަދަށް ސްލޮޓް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ބޭންކް އޮްޕ މޯލްޑިވްސް    50ހަތަރު ފުރޮޅުލީ  

އޮންނާތީ   އަށް ދީފައިވަނީ އެކޮމްެޕނީގެ ވެހިކަލް ާޕރކް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެކަނިކަން އެނގެން

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ާޕކިންގެ ޒޯނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ާޕކްކުރުމަށް 

ކުރި އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ާޕކިންގ ސްލޮޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިނުވާކަމަށް   2017އަދި  2016ވ. ފުލިދޫ އިންޖީނުގޭ ތެލުގެ ހިސާބުތަކުގެ އޮޑިޓެއް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް  

 . ނިންމީއެވެފެންނަން ނެތަތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

އަހަރުކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވ.ފުލިދޫ   4ނުވަތަ  3މީގެ 

އިންޖީނުގޭގެ ތެލުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރިއިރު، އިންޖީނުގެއިން ގިނަ 

ޢަދަދެއްގެ ތެޔޮ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާތީ އެކަމާ ޙަވާލުވެހުރި 
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      39 / 10 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނާގެ އަތުން އެ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފު އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭތީ އޭ

ތެލަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު އިންޖީނުގޭގެ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމަށް  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަންގާފައިވީނަމަވެސް އޭނާގެ އަތުން އެ 

ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންޖީނުގޭގެ އިސްވެރިޔާ މިހާތަނަށް އެއްވެސް 

  .މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ވަރަށް މި މައްސަލައިގައި މައުލޫމާތު އަދި އަސާސެއް ނެތަތީ، މި 

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވާފައިވަނީ ޤަވާޢިދުތަކާ  މާލޭ

 .މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް 
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މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާފާއިނުވާކަން އެ އިޢުލާނާ  

ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އެ   

ން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި

އެހެން ފަރާތެއްކަމާއި، އެ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާކަން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމުން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފައިވާފަދަ  

 ނިންމީއެވެ. އިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ޢަމަލެއް ހިނގާފަ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ޑިާޕޓްމަންޓްގެ 

 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2020ފެބްރުއަރީ    12މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  

FNK/A/IUL/2020/75   ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަްޕޝަނަށ

 އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު މި މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ މަގުފަހިވާގޮތަށް 

މަސްދުވަހުގެ   07ކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ފަހުން މިވީ  

ްޕރޮމޯޝަން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިވީ މުއްދަތުގެ   02ތެރޭގައި އޭނާއަށް  

ހަރު  ފަ  02ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފަސްޓްކްލާހުން އެ ފަރާތް 

 .ޔޫރަަޕށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެ ފަރާތުން ޙާޟިރީއާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، އެމުވައްޒަފު ސައިން އިން ވާކަން  

އެޗްއާރް ސިސްޓަމުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މި ަމއްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  

 ންމީއެވެ.ނި މައްސަލައެއް ނެތްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންގެ ހުޅުމާލޭގެ އިސްވެރިއެއް މަހެއްގެ 

ދުވަހުވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާއިރު، އެ މުވައްޒަފަށް  15މައްޗަށް 

 .މުސާރައާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ލިބޭ
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 މެދުވެރިކޮށް ކަމާއި އެއީ  ކުންފުންޏެއް   02ޖަނެރޭޓަރުތައް ގަނެފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު ސްޓޭލްކޯއިން    2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުންނާއި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ފާހަގަކުރެވޭއިރު ޝަކުވާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ  

ފަރާތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ  

ލީ ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގާތްގުޅުމެއް  ހިއްސާދާރަކާ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ އާއި

 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްެޕނީއަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް އޮތޮރައިޒްޑް 

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރސްގެ އަތުން އެކަނި ގަތުމަށް ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނަކުން 

ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް 

ގަންނަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ވަކި ދެ ކުންފުންޏަކުން އެކަނިކަމަށާއި، މިއީ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޮތްކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރިން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަނަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށް  

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން  

ތަކަކަށް  އެހެން ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް ހަނިކޮށް ވަކި ފަރާތް

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގަމުންދާ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރަކާއި ސްޓެލްކޯގެ 

 އިސްވެރިއަކާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

14/06/21 

 

ފަރާތުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ އައިޓަމްތައް  ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 

ގަންނަމުންދަނީ، އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ކުންފުނިން ކަމަށް ބުނެ މި  

ންގާ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާގުޅިގެން، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި އެ ކުންފުނިން ހި 

އެ ކުންފުނީގެ   ،އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުންތައް ހޯދައި ބެލިބެލުމުން

އިސްވެރިއެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ސްޓޭޝަނަރީ  

 މީއެވެ. ނުކުރުމަށް ނިން ތަޙުޤީޤު ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލަ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، 

އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ 

ސްޓޭޝަނަރީ އައިޓަމްތައް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްގެ އެއްބަނޑު 

 .ކުންފުނިން ގަންނަމުންދާ ކަމަށް މައްސަލައެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ  
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ލ.ކަލައިދޫގެ މަގުތައް ރޭގަނޑު އަލިކުރުމަށް   ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

އިތުރުކުރަންޖެހޭ މަގުބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމަށްޓަކައި ކޯރު ކޮނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލ.ކަލައިދޫ  

ކައުންސިލްގެ އިރާދާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  

އި އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދައި، އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން  ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާތީކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ  

ރެވޭތީއާއި، އަދި، އެ  ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމެއްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކު

މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށް ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އެ ފަރާތުން  

(ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް) މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތަށްވާ   447ނިންމާފައިވާ 

އްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް  ފައިސާކަމަށްވާތީއާއި އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ

ނިންމާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައިކަން އެނގޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރަން  

 މީއެވެ. ނިން

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަގުބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމުގެ 

ވަނައަހަރު ކުރީކޮޅު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،   2020ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރިކަން އެނގިފައިނުވާ 

ފޫޓު ފުންމިނަށް ކޮންނަން އެގްރީމެންޓްގައި   2ކަމަށާއި، ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް  

ފޫޓަށްވުރެ ތިލަކޮށް  2އަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުން ކޭބަލް  އޮތްނަމަވެސް

ކޮނެގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 

 .ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

17/06/21 

 

ަޕރޕަސް ހޯލުގެ ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި ރޫފް ޓްރަސް  -ކެލާ ސްކޫލްގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މަލްޓި  ،ޝަކުވާގައި

އެމް.އެމް ދަނގަޑު ހޮޅިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރޫފް ޓްރަސް ހެދުމުގެ   4ހަދަންވާނީ 

ފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  އެމް.އެމް ގެ ހޮޅިކަމަށް ބަޔާންކޮށް  2މަސައްކަތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ  

އެ މިނިސްޓްރީން އިމާރާތުގެ ކޮލިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތް   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސިޓީގައި

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ މެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓްގެ  

ސިލާއި ސްކޫލުން ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮންސަލްޓަންޓާއި  ލަފަޔާއެކުކަމަށާއި އަދި ކައުން

މިގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ  ޓެކްނިކަލް   ،ކޮންޓްރެކްޓަރާ  މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި

ން  ރާއްޖެއި  ،އެމް.އެމްގެ ޖީ.އައި ަޕއިޕްސް ރާއްެޖއިން ލިބެން ނެތްނަމަ  3.6އެމް.އެމް އަދި  4ކޮންސަލްޓަންޓް  

އެމް.އެމްގެ    2.5  ،އެމް.އެމް ގެ ބޯމިނުގެ ޖީ.އައި ޕައިޕްސް ބޭނުން ކުރުމަށް ލަފާ ދެއްވައި  2.5ލިބެން ހުރި  

ވެލްޑިންގ   ،ބޯމިނުގެ ޖީ.އައި ޕައިޕްސް ބޭނުންކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ހުއްދަދީފައިވާކަމަށާ، ޝަކުވާގައި

އް ޓްރަސްތައް މައްޗަށް ނަގާފައިވަނީ ރެޑްއޮކްސައިޑް  ބައެ ،ކޮށްފައިވާއިރު ރަނގަޅަށް ނުބައްދައި ހުރުމާއި

ނުލާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަކާ އަދި ކޮންސަލްޓަންޓާ މަޝްވަރާކޮށް  

  މަސައްކަތް   ، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުން ފާހަގަވެފައިވަނީ އެ މައްސަލަތަކަކީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު

ވެލްޑިން މަސައްކަތް ނިމި ޓްރަސް އިމާރާތުގައި   ،ނިމުމުގެ ކުރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަމާއި

ހަރުކުރެވޭނީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވި ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އެްޕރޫވަލްއާއެކުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު   ،އިގައި މިހާތަނަށްއެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާތީއާ، އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ

އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ހޮޅީގެ ސައިޒަށް    ،ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވުމާއެކު

ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ  

އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށާ، މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރި ފައިސާ އުނިކުރިތޯ   ،ސާއެއްވާނަމަފައި

ނުވަތަ ނުކުރޭތޯ އިނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ނިމުމުން އެކަން ނިންމި ގޮތެއް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް  

 މީއެވެ. ނުކުރުމަށް ނިންއެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ސިޓީ ފޮނުވައި، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު  

ހއ. ކެލާ ސްކޫލުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މަލްޓި ާޕޕޯސް ހޯލްގައި 

ބީ.އޯ.ކިޔުއާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ހއ.ކެލާ ސްކޫލާއި އެ 

މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ ހއ.ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަމާ 

ސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިނި ،ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން

ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދެ ކުންފުނިން 

 ބުނެފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

17/06/21 

 

ސްކޫލްތަކުގެ ްޕރިންސިަޕލުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލުންނާއި ސްކޫލްތައް ހިންގާ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް  

އަށްވާ ފައިސާ ފިކްސްޑް އަދަދެއް   33ދިނުމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ %އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފައި މިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަމަށް  

ގޮތްކަމަށްވާތީ،  ވުމުންނާއި އަދި އެއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސްކޫލް މަދަރުސާއަކުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ

މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކުރާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ  

ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން ނިންމުމަށާ، ނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  

އިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އަދި އެއްވެސް ރެކޯޑެއްނެތި މިގޮތަށް ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަ

ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  

  ފައިސާދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދެވޭނެގޮތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 

 މީއެވެ. މަޝްވަރާކޮށް ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ނިން

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލްސާވިސް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  

ސުކޫލުތަކެއްގެ ްޕރިންސިަޕލުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ުޕރިންސިަޕލުންނަށް 

ރިޔަސް އެއްވެސް ރެކޯޑެއްނެތި ކޮންމެމަހަކު މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ނުކު 

ގޮތުގައި ދެމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ކުރީގެ     ރުފިޔާ އިތުރުގަޑީގެ  2,800

ސަރުންކާރުން އުސޫލުން ބޭރުން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ޚިޔާނާތުގެ އަމަލެއް 

ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުންވެސް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެކަންތައް 

އަންނަނީ ތަކުރާރުކުރަމުން ކަމަށާއި، ސުކޫލުތަކުގެ ދެންތިބި އެހެން 

އިތުރުގަޑީ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑް ލިޔުމުން މުވައްޒަފުން  

ކޮންމެދުވަހަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮވެގެންނޫނީ ނުލިބޭކަމަށާއި އެއްކަމެއްގައި 

ގާނޫނުއެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މިފަދަ ފައިސާއާގުޅުން 

ކަމެއް ނޭނގޭ  ހުރިކަންކަން އެއްވެސް ރެކޯޑެއްނެތި ކުރިކަމެއް ނުކުރާ 

މަސައްކަތްތަކަށް ވަކިބަޔަކަށްވީމާ އެދަނީ ދެމުން ކަމަށާއި، މިއީ 

ނަޒާހަތްތެރިކަމެއްނެތް ކޮރަޕްޝަނުގެ ސާފު ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ސްޯޕޓްސް އެރީނާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔުމަށް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ  

ގައި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ  2019ޑިސެންބަރު  12އަދި  2019ނޮވެންބަރު  14

މުއްދަތުގެ ހަމަވިފަހުން ރުއްގަސް ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ކުންފުންޏަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުމާ  

އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާކަމާއި، ދެފަހަރު  ،  ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމައި

އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެހެން ފަރާތަކާ  

ެއ  ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުން ހުރަސްނާޅާކަމާއި، 

އެ އެއްބަސްވުމާ  ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރުއްގަސް ވިއްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

- އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވަނީ ކޮވިޑް 

ވަނަ އަހަރު ސުނާމީ ކާރިޘާއަށްފަހު ލ.ކަލައިދޫގެ އެހެން  2004

ތަންތަނަށް އެތާނގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން ބަދަލުވިއިރު އެ ސަރަޙައްދުގައި 

ވަރަކަށް ރުއް އެ ރުއްތަކުގެ ވެރިންނަށް   250ނުވަތަ  300ހުރި 

ބަދަލުދިނުމަށްފަހު ބޮޑުއަގުގައި ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިއެއް އެ ރުއްތައް 

މަހެއްހައިދުވަސް   4ނުވަތަ    3ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫަޕކަށް މީގެ  މާލޭ

ކުރިން ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ރުއްތައް ނެގުމަށްފަހު އެ ސަރަޙައްދު 

ސާފުކޮށް ބިންގަނޑު އެއްވަރުކުރަން އެގްރީމެންޓްގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލާފައިވާތީކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާ 19

ނިމިފައިނުވިނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނެކަމަށް ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ  

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑީ ފައިސާ  ، އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި

ވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްތައް އެްޕރޫވްކުރަނީ މަސްނިމުމުން އެއްކޮށްކަމަށް އެ  ދީފައި

ޑިސެންބަރު   01( 2014އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، އެކަމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި  ) ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް އެކަމަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއ2014ް

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެްޕރޫވްކުރަނީ މަސް  

ނިމުމުން އެކީއެކައްޗަކަށް އެއްފަހަރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް  

ފުންގެ މަސައްކަތް ސުަޕވައިޒްކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަ 

އެްޕރޫވްކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރަން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ  

މަތީ ކަލައިދޫ  އިދާރާއަށް އަންގާ، ސްޯޕޓްސް އެރީނާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔުމަށް ހައްދުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  

މީގެ  ، އެފަދަ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،ނިންމާފައިނުވާތީއާއި

ރާއިން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތައް ހަދާއިރު އެ  ފަހުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ 

ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނުމަށާއި، މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީއާއި މަސައްކަތް ވަގުތީ  

މަށް ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ، އެ ކުންފުންޏާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަ

ހައްލެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ނުވަތަ އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޝަނަށް  

 މީއެވެ.އެންގުމަށް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިން

ނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެގްރީމެންޓްގައިވާގޮތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ  

ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ   ކަމަށާއި، އަދި އެދުވަސްވަރު

ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑީގެ 

 .މައްސަލަ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

17/06/21 

 

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހުޅުވާލުމެއް    ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައިމި  

ލ.މާބައިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ "ކެރަންދޫ ދުރުދަނޑު"    ،ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް  ،ނެތި

ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ   ،ތްއާއި މާބައިދުއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މި  

ލ.މާބައިދޫގެ ދެފަޅުރަށް ދޭތެރެއިން ހުރަސްކުރެވޭގޮތަށް ބުރިޖެއް އެޅުމަށް 

އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑުކުރުމަކާ ނުލާކަމަށާއި އަދި އެކަން 

ވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށްވެސް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް އި

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ބެލިބެލުމުން ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫގެ  

މާރިޗު   1ޑުއާއި ދުރުދަނޑުއާއި ދެމެދު ފާލަމެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކެރެން

ގައި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާ އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްދުންމަތީ   2020

ފަރާތަކުން    3ފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާވާލާދީ 

އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް   ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑްކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންކަން  

ގައިކަން އެނގެން  އެނގެންއޮތުމާއި، މި މަސައްކަތްކުރަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ "އީޕީއޭ"ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުއޮންނާތީ 
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ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހުޅުވާލުމެއް    ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި

ލ.މާބައިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ "ކެރަންދޫ ދުރުދަނޑު"    ،ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް  ،ނެތި

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ  ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލު  ،އާއި މާބައިދުއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މި  

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ބެލިބެލުމުން ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫގެ  

މާރިޗު   1ދު ފާލަމެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކެރެންޑުއާއި ދުރުދަނޑުއާއި ދެމެ

ގައި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާ އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްދުންމަތީ   2020

ފަރާތަކުން    3  މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް   ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑްކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންކަން  

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ "އީޕީއޭ"ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަން އެނގެން  އެނގެންއޮތުމާއި، މި މަސައްކަތްކުރަން  

 ނިންމީއެވެ. އޮންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް 

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ބިޑަކަށް 

ކައިރީގައި ހުޅުވާލުމެއް ނެތި، ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް، ލ.މާބައިދޫ 

އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ "ކެރަންދޫ ދުރުދަނޑު" އާއި މާބައިދުއާ ދެމެދު 

ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ 

ކުންފުނިން މިހާރު އެ ބުރިޖް އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ އަދި މީގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯގެ ވަޒީފާއިން ފަރުވާ 

އެ ވަޒީފާ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  މުވައްޒަފަކަށް ކުޑަވެގެން ކަނޑާލާފައިވާ 

ވަޒީފާ، ސިޔާސީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން،  އެސް.ޓީ.އޯގެ ގއ.ވިލިނގިލީ

ކުރިން އެސް.ޓި.އޯ.އިން ފަރުވާކުޑަވެގެން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް   02ޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރި އޭނާ އަކީ މި މަޤާމަށް މުވައް ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުވެސް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން އެފަރާތުން    02ކުރިމަތިލާފައިވާ އަދި އެ  

ވަނަ އަހަރު އެސް.ޓީ.އޯގެ   2015 ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އަހަރު ދުވަހުގެ   01ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އޭނާ ފިހާރާގެ ވަޒީފާއިން  ގއ.ވިލިނގިލީ 

އެ   ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެންކަން އެފަރާތަށްދީފައިވާ ޓާރމިނޭޝަން ސްލިޕްއިން އެނގޭތީއާއި

ރކްސްދިނުމުގައި މައްސަލައެއް މާ  ، އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު

އެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ    ،އުޅޭކަން އިވެލުއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

 ، ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން އިންޓަވިއުއަށް މާރކްސްދީފައިވާ ޝީޓަށް ބަލާއިރު ،ޓްރޭނިންގއަށާއި ،ފެންވަރަށާއި

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް  ،ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތަށް ކަމަށްވާތީ  އެންމެ މަތިން މާރކްސް

ނިންމައިފި ކަމަށާއި، އޭނާ މި ވަޒީފާއަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހަރުގެ (ދަގަނޑު ފުރޭމް)އަކީ ސުނާމީ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ލ.ކަލައިދޫ ބަނދަރު 

ރިކަވަރީ ްޕރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން ބްރިޓިޝް ރެޑްކްރޮސްގެ ފަރާތުން އެ ރަށު ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ  

ގެ ވަގުތީ ވެއަރހައުސް ޓެންޓެއްކަމަށް ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މީ

އެތަނުގެ މަތިވަޑާންގަނޑު ރޫޅާލައިގެން ނަގާފައިވާ ދަގަނޑުހޮޅި ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދޮށްތައް   ،އިތުރަށް

ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  

 ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދިހޯދުމުން،  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ލ.ކަލައިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހަރުގެ (ދަގަނޑު ފުރޭމް) ޔޫތު ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  

މަސައްކަތަކީ ފުރޭމުގެ ރޫފްބީމް(ފައިދޮށް) މަތީގައި ހުރަސްފަތި އެޅުމަށްފަހު ދަގަނޑު ޓިނުޖަހައިގެން ކުރަން  

(އެކެއްބައި އިންޗި) ދަގަނޑު   2/ 1 1އެ ފުރޭމުގައި ހުރި   ،ހުރަސްފަތި އަޅާއިރު ،މަކަށްވުމުންއޮތްކަ

ހޮޅިތައް ނަގަންޖެހޭތީ ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓަރުކައިރިން އެދިގެން އިތުރު އަގަކާނުލައި ފުރާޅަށް އިތުރު  

 މެދުން އިތުރު ސަޯޕޓެއްގެ ގޮތުގައި  ގަދަކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ރޫފްބީމްގެ ދޭތެރެ

ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސީކަމަށް ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މި  

ލ.ކަލައިދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ކުރިން ހަދާފައިވާ ގުދަނެއް އަލުން 

ކޮޓަރި   02މަރާމާތުކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް ހޯލަކާއި 

ގައި ކުރެވުނު  2020ހިމެނޭގޮތަށް ޔޫތު ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އިޢުލާނާ 

އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

އެތަނުގެ މަތިވަޑާންގަނޑު ރޫޅާލައިގެން ނަގާފައިވާ ދަގަނޑުހޮޅި 

ގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދޮށްތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ކައުންސިލު 

އިސްވެރިއަކަށް އެނގިގެން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

 .ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން  

 ނިންމީއެވެ. ތުރަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް އި ،އެނގެން ނެތުމުން
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އައްޑޫ ސީޓީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ޓޭންކަށް ޑީސަލް ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ  

ވީ އާދީއްތަ   2021މޭ  16އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ 

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން -އީ ،ގެ ކުރިން 12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު 

bidsubmissions@fuelmaldives.net  ީމެއިލް އެޑްރެސްއަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  -މި އ

މެއިލް ފޮނުވީ) ސުންގަޑި ހަމަވިފަހުން  -ފަރާތުން އެ އަގު ހުށަހެޅީ (އީއެންމެކުޑަ އަދަދު (އަގު) ހުށަހެޅި 

  5މި އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ  ،ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ފަރާތުންވެސް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަން 

bidsubmissions@fuelmaldives.net ީމެއިލްތަކުން  -މެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީ-މި އ

މި އިޢުލާނުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ބެލިއިރު ބިޑްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު    ،އެނގެން އޮތުމުންނާއި

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް  ،ޝީޓުގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ

ލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެފް.އެސް.އެމް.) ފިއު

އިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރުން، އައްޑޫ 

ސީޓީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ޓޭންކަށް ޑީސަލް ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ 

ބިޑް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

 12:00ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2021މޭ  16ހުށަހަޅަން އޮތީ 

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކަމަށާއި، އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، -ގެ ކުރިން، އީ

ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެކުޑަ 

މެއިލް ފޮނުވީ) -އީއަދަދު (އަގު) ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އަގު ހުށަހެޅީ (

ސުންގަޑި ހަމަވިފަހުން ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން އެ 

 .ކުންފުނިން ބަލައިގެންފައިވެސް ވާކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

ފަހަރު އިޢުލާން ކުރުމުންވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބިޑެއް ހުށަހަޅަފައިނުވާތީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު   3

ން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތި  10.31)ގެ  R-20/2017ނަންބަރު  

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ   03ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، ކޯޓޭޝަން ހޯދި  03

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން  

R-ން ބީލަމެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު ފާހަގަކުރެވޭތީ، މީގެފަހު

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް    10.53)ެގ  20/2017

ކަން އެންގުމަށް،  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ފަރާތެއް ކަމާއި، ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައި 

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހު، 

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ޝަޢުޤުވެރި

ތިލަފުއްޓަށް ލޯންޗް  އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި

ގެންގޮސްގެން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަރާމާތު ކުރުމުގެ 

 .މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 
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މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ްޕރީސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނެގުމުގެ  މި 

ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއްގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލުއަންނަވަރުގެ މައްސަލައެއްނެތްކަމަށާއި ްޕރީސްކޫލުގެ  

ކްސްދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގައި އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވިފައިވާކަމާއި އެކަމަކީ ގަސްދުގައި ވަކިމީހަކަށް  

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމާއި އެއީ ހިސާބުހެދުމުގައި  

ވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި  ކައުންސިލަށް އެކަންއެނގި މިހާރު އެކަން  އޮޅުންއަރައިގެން ދިމާ 

އިސްލާޙުކޮށް އެމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދިނުމުން އޭނާ އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައިވާކަން 

ހާރު މިކަމުގައި  މި، އެނގޭތީއާއި އަދި އެވަޒީފާގައިހުރި ފަރާތުންވެސް މިހާރު އެވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  

އިޢުލާނެއް ކަމަށްވާ،                3ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ށ.ބިލެތްފަހީ

އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނަގަން    A/2021/18, 19, 20-276ނަންބަރު

ކުރި އިންޓަވިއުގެ ނަތީޖާޝީޓްތައް ޢާންމުކުރުމުން އެ ނަތީޖާޝީޓުތަކުގައި 

ވަރަށްބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ 

ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކިބަޔަކު މި ވަޒީފާތަކަށް ނަގަން 

ފައިވާކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކޮށް 

 އެތައް ބަޔެއްގެ ޙައްޤު ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މި މައްސަލަގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު  

ގޮޅިތައް ލިބޭ ފަރާތައް ކަނޑައަޅަނީ    ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލައިމާލެ ސިޓީ  

އަދި އެކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް   ،އެކި ފަރާތައް އެކި ދުވަސް މަތިން އެ އިދާރާއަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށާއި

ހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހާއި އްޭޕރީލް މަ 2020ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި   ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިނުވާނެ   2020މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް  

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް   ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް 

ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހަދައި، އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގޮޅިތައް 

އެކަން ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި، 

ފަށާފައިވަނީ އޮފީސްތައް ބަންދުވެފައި މިހާރު މިއޮތް ދަނޑިވަޅުގައި 

ކަމަށާއި، އެކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ، ގޮޅިތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެކިފަރާތްތައް އެކިދުވަސްމަތިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ނަ އެއްޗަކުން ގެންގޮސްގެން، ގޮޅިތަކުގެ ނަންބަރުތައް އަޅާފައި ހުން 

މިގޮތަށް އެންމެން އެއްފަހަރާ ނުގެންގޮސް ،  ނަންބަރު ނަންގައިގެން ކަމަށާއި

ގުރުއަތު ނަގަމުން ގެންދާ ގެންދިޔުމަކީ ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ 

ކަމެއްކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި   ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައިމި 

 ، ގެއެއް ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި  119ގެ ނިޔަލަށް އެރަށުގެ  2021އޭްޕރީލް  08ތާރީޚު ކަމުގައިވާ 

ގައި  2021މާރިޗް  24ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި  243ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން 

އާހަމައަށް  2021އޭްޕރީލް  08ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި  ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ގެ ތަކުގެ މީހުންނަށް ފޯމް 

މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް    ،ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ ސީދާ ކޮރަްޕޝަން މައްސަލައެއް ނޫންނަމަވެސް

ބެލުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އަމުރު ފޮނުވައިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުން، ކުޑަހުވަދޫއިން  

ގެއެއް ކަރަންޓީނު   163އެރަށުގެ  ،ތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާ ހަމައަށްގޯ

ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  

ވަނަ    25ތި ދޫކުރުމުގެ ގައިޑް ލައިން' ގެ  'ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯ  ،ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  2021ޖޫން    1

ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ،މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެކަމަށާއި-މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އީ

މުއްދަތުގައި ކަރަންޓީނު ވުމުގެ ސަބަބުން ފޯމް ހުށަހަޅަން ދަތިވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާއަށް  

 ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  25ސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާ ދެންނެވުނު ގައިޑްލައިނުގެ  އެކަން ހިއް

 ، މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމާއި އެހެންކަމުން-އީ

ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ލުމުގެ    163  ފޯމް ލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ 

ފުރުޞަތު ނުލިބި އޮތުން އެކަށީގެންވާތީއާ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި މި  

މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމް ލުމަށް ދަތިވެގެން އެކަން އެ އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް  

ވާތީއާއި މިއީ ސީދާ ވަކި ފަރާތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ  ބުނެފައި

 ނިންމީއެވެ. ތަހްގީގު ނުކުރުމަށް 

ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށާއި އެ 

މުއްދަތަށްފަހު ފޯމު ބަލައިގަތުން ހުއްޓޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ކުޑަހުވަދޫއަކީ މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް 

ގެއެއް  119ފެތުރެމުންދާ ރަށަކަށްވެފައި މިހާރުވެސް 

ގޭ މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި 119ފައިވާއިރު މި  ކަރަންޓީންކުރެވި 

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހެންނެތްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިއީ 

ރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކެއް ކައުންސިލުން 

 .ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްޗަށް ޓެކުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކޮށް  އިސްވެރިއަކާއި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުންފުނީގެ  ،ޝަކުވާގައި

ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުން އެދި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ 

މަދަނީ ގެއްލުމުގެ   ،ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބައުންސް ޗެކެއްގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި ،ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމައި

ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މިހާރު  

މަށް ބުނެފައިވާއިރު،  ތިއްބެވި އިސްވެރިންނަށް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއް ރިޝްވަތުދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަ

މި މައްސަލަ   ،މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ކޭސް ކޮށްފައިނުވަނީ ،މި މައްސަލާގައި

ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙާޟިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން މި މައްސަލައިގައި  

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އިސްވެރިއަކާއި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ޗަށް ޓެކުމުގެ ތުޙުމަތުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް މައް

ސަރވިސަސް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް 

ޮޕލިސް ސަރވިސަސްއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

ނުކުރުމަށް   މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސަސްއިން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި މިހާރު ތިބި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަދި މީގެ ކުރިންވެސް މިބާވަތުގެ   ،ން ނެތުމާއިޖިނާޢީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެ

މައްސަލައެއްގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ  

ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީއާ  

ލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙާދިޘާ ރިޯޕޓަށް  އަދި މި މައްސަ

މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކުމާއި މަކަރާއި ޙީލަތުގެ އުންސުރުތައް   ،ބަލާއިރު

އްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެ ކުންފުނިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މަ  ،ފުރިހަމަނުވާކަމާއި

މި މައްސަލަ މިހާރުވެސް ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު    ،ކަމާއި

ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާ މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައުންސް ޗެކްތަކުގެ  

ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޗެކް ބައުންސް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި  މައްސަލައަކީ ްޕރޮ

 ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުވާ ނުއުފުލޭނެ ޗެކްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ 12އަދި  6ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމުން 

މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާނެ ކަ

އެ ފަރާތަށް މި މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   ،މީގެ އިތުރުން

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާ އަދި އެ ފަރާތުގެ ޝަކުވާއެއް ޖަވާބެއް  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ،މާއި މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރުދީފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތު

ފަރާތަށް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ  

ސް ޮޕލިސް  އަދި އެ ފަރާތަށް މޯލްޑިވް ،ގޮތުގައި ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވުމާއި

ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކުމާއި މަކަރާއި ޙީލަތުގެ  

 ނިންމީއެވެ. އުންސުރުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަހްގީގް ނުކުރުމަށް 

ރިޝްވަތުދީގެން ކަމަށް ބުނާ އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއް  އިސްވެރިންނަށް

 .މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް  

ބަލާއިރު، މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ކާށިދޫއަކީ  

ށެއްކަމަށާއި، އެދުވަސްވަރު ރަށު އޮފީހުން ދަނޑު  ވަރަށް ކުރީއްސުރެވެސް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ރަ 

ދޫކުރަމުން އަންނަގޮތަކީ، ޢާންމުކޮށް ލައުޑް ސްީޕކަރުން ގޮވާލުންކަމަށާއި، އެގޮތަށް ގޮވާލުމުން ދަނޑުވެރިން  

ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ބާރު  795

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ނަމުގައި ކާށިދޫން ދަނޑުބިން 

ނަގައިގެން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަމުންދާ ކަމަށާއި، 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު އެތައް ދަނޑެއް ނަގައިގެން  5000އެގޮތުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އައިސް ރަށުއޮފީހުގައި ނަން ނޯޓު ކުރާކަމަށާއި، އަދި ނަން ނޯޓު ކުރާ ކޮންމެ ދަނޑުވެރިއަކަށްވެސް އޮފީހުން  

ލުމަށްފަހު، އެތަނަކީ ދަނޑު ދެވެން އޮތްތަނެއްނަމަ، އެތަނަކުން އެފަރާތަކަށް ދަނޑު ދޫކުރާކަމަށް  ބެ

އަކަފޫޓުގެ އެއް  5,000ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއިރު ކޮންމެ ދަނޑުވެރިއަކަށްވެސް ދޫކުރަނީ 

ންތައް ކުޑަކަމަށް  ދަނޑުކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާވެ، ދަނޑުބި 

 5,000ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން އައިފަހުން،    2011،  ދަނޑުވެރިންނަށް ފެނުމާ ގުޅިގެންނާއި 

އަކަފޫޓުގެ ސަރަޙައްދަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުޑަ ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން، އަދި  

 10,000ންމެ ދަނޑުވެރިއަކަށްވެސް ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ  ދަނޑުވެރިން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކޮ 

ވަނަ އަހަރު އެގްރިކަލްޗަރ   2013އަކަފޫޓުގެ ދަނޑެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި 

މިނިސްޓްރީން، ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ކާށިދޫ ކައުންސިލަށް ޙަވާލުކުރިކަމަށާއި،  

ށްވެސް އެ އިދާރާއިން ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއްކަމުގައި ބަލަނީ އެ ދަފްތަރަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް  މިހާތަނަ

މިހާރު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދަނޑުތައް، ހަމަހަމަ  

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލަކުން ބަހާލެވިގެން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަފްތަރުކުރެވޭނެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް  

ގެޒެޓް ކުރުމަށްފަހު، އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނާ  

ޓް ގަވާއިދުގައި ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭނީ، ކ.ކާށިދޫގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން  ހިއްޞާކޮށްފައިވާ ޑްރާފް 

އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށާއި، އަދި   18މީލާދީ ގޮތުން  ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ

އުޅުން ކާށިދޫއަށް  ކާށިދޫގައި ރަށްވެހިވެފައިނުވާ، ކާށިދޫގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް، ދިރި

ބަދަލުކޮށްގެން ކާށިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ބޮޑުވެގެން  

 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  10,000

ޒަފުގެ އަމިއްލަ  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު އެތައް ދަނޑެއް ނަގައިގެން މީސްމީހުންނަށް ވިއްކާފައިވާކަމަށް   5000ނަމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް، ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  

ސްމީހުންނަށް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ކާށިދޫއަކީ އަމިއްލަ ބަޔަކު މީ

ެޕޓްރޯލްޝެޑް ހަދައިގެން ގަވާއިދުން ހުއްދަ ނަގައިގެން ެޕޓްރޯލް  

ވިއްކަމުންދާ ރަށަކަށްވާއިރު އެފަރާތުގެ އާއިލީ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޭގައި 

ރު އެކަމާމެދު  ހިންގާ ފިހާރައިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ެޕޓްރޯލް ވިއްކަމުންދާއި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(ދިހަ ހާސް) އަކަފޫޓުގެ އެއް   10,000ފައިވަނީ ސިޓީގައި އެ ކައުންސިލުން އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށް

ދަނޑުބިންކަމަށާއި، އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބިމެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދީ، ވިއްކާ ނުވަތަ  

ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން އެ އިދާރާއަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ. އަދި ކ.ކާށިދޫން ދޫކުރާ ދަނޑު  

 އް ދޫކުރަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ބިންތަ

ވަނަ އަހަރުކަމަށާއި، އެއީ   2013އަކަފޫޓުގެ ދަނޑުބިން ދޫކުރެވިފައިވަނީ  10,000އެ ގެ ނަމުގައި 

ދަނޑުވެރިންގެ ދަނޑުތައް ރަޖިސްޓަރކުރަން އެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންކަމަށް  

ކޮށްފައިވެއެވެ. (މި ސިޓީގައި އިޢުލާނެއްގެ ވާހަކަ ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ކުރީގައި އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ  ބަޔާން

އަދި އެގޮތަށް ގޮވާލުމުން ދަނޑުވެރިން އައިސް  ،  ރަށުއޮފީހުގެ ލައުޑް ސްީޕކަރުން ޢާންމުކޮށް ގޮވާލުންކަމަށާއި

އި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތަށް ދަނޑު ދޫކުރާ  ރަށު އޮފީހުގައި ނޯޓުކުރުންކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީގަ

ފަރާތްތަކަށް އެ ކައުންސިލުން އިތުރު ލިޔުމެއް ދޫނުކުރާކަމަށާއި، އެފަރާތަށް ދޫކުރި ދަނޑުބިން އޭނާއަށް  

 ދޫކުރިއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އޭނާގެ މަޤާމަކީ އެއް މަޤާމެއް ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭގޮތަކީ ލައުޑް ސްީޕކަރުން ޢާންމުކޮށް ގޮވާލުމުން، ކ.ކާށިދޫއިން ދަނޑުވެ

އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ރަށުއޮފީހަށް އައިސް ނަން ނޯޓުކުރުމުން، އެފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަން  

ދޫކުރުންކަމާއި، އެހެންކަމުން،  ކުރަން އެދުނު ސަރަޙައްދަކީ ދަނޑު ދެވެން އޮތްތަނެއްނަމަ އެފަރާތަކަށް ބިން  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ    2011އެއީ ދަނޑު ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮތް ފުރުޞަތެއްކަމާއި،  

އަކަފޫޓުގެ އެއް ދަނޑުބިން ކަމާއި، އެމުވައްޒަފަށް ދަނޑު ދޫކޮށްފައިވަނީ   10,000މީހަކަށްވެސް ދޫކުރަނީ  

އަކަފޫޓުގެ އެއް ދަނޑުބިމަށްވާތީ،    10,000އޭނާއަށްވެސް ދޫކޮށްފައިވަނީ    ވަނަ އަހަރުކަމަށްވެފައި،   2013

އެހެންމީހުންނަށްވެސް ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭ އުޞޫލުން އެފަރާތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަކުން އެކަމުގައި  

މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެފަރާތަށް ދަނޑުބިން 

ވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ކާށިދޫ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  

އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިން އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާފައިވާކަން އެ ކައުންސިލަށް  

ގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނާ  އެނގެންނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، އެކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ އެކަންވަނީ ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލައިގެ މި ބަޔާ  

ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން ނިންމެވީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ އެއްވެސް  

 އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނެތަތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް  ލިޔެކިޔުމެއް އަދި އެކަން އެނގޭނެ

ނިންމުނެވެ. އަދި ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމަކާނުލައި އެ ރަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރާ  

 . މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ

ޝަކުވާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޕޓްރޯލް ވިއްކުމާ ގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް  

ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު   ،ބަލާއިރު، ގަވާއިދު ނަންބަރު (ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ

(2015/R-160) ްތެޔޮ   ، ރައްކާކުރަން ހަދާ ތަންތަނުގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައ

ރައްކާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެކަމަށް  

 ، ގުދަންކުރާ ތަންތަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ  ، އެ ގަވާއިދުގައި "ެޕޓްރޯލް ގެންގުޅެ  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 ެޕޓްރޯލް ރައްކާކޮށްފައި އެއްގަމުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށްކަމަށް  ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން 500

ލިޓަރަށްވުރެ ގިނައިން   500ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނީ 

ަޝުކވެާގ ިމ ަބާޔ  ، ެޕޓްރޯލް ގެންގުޅޭ ކަމަށްވާނަމަކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ވީމާ

ުގިޅެގްނ ެމްނަބުރްނ ިންނެމވީ، ިމ ަމްއަސަލިއެގ ަޝުކވަާގިއވާ ިފާހަރިއްނ ަގވިާއާދ ިޚާލަފްށ ެޕްޓޯރްލ 

ިވްއަކުމްނާދަކަމްށ ުބެނަފިއިވަނަމެވްސ ެއ ިފާހަރިއްނ ެޕްޓޯރްލ ިވްއުކުމެގ ަމަސްއަކްތ ުކަރީނ ިކާހ ުފާޅ  

ެޕޓްރޯލް ވިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ގެންގުޅޭ   ،ިމެންއަގިއަކްނ ުބެނީދަފިއ ުނވާީތާއއި 

ގަވާއިދާއި އުޞޫލުގެ އިތުރުން ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ގަވާއިދެއް އުޞޫލެއް ހަދާފައި  

ެޕޓްރޯލް ވިއްކުމަކީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ   ،ނޯންނާނެކަމަށް އެކައުންސިލްގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

ދައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްނުވާތީ އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ެޕޓްރޯލް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ހޯ

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ކަމުގައިވާތީ މި މިއްސަލަ ތަޙްޤީޤު  

އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ެޕޓްރޯލް  ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ނަމަވެސް މި މިއްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފިހާރަ 

 ނިންމީއެވެ. އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް  ،ވިއްކާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

21/06/21 

 

ވަނަ   2021ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ވަނަ އަހަރުވެސް އެމަސައްކަތްކުރި   2020އަހަރުގެ ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ފަރާތާކަމާއި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެގޮތަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު   2020 މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންގައިގެންކަމާއި އަދި އެފަރާތާ

) ގެ ނިޔަލަށް ކަމާއި މިއީ ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އެކަނި ނިންމިގޮތެއް  2021ނިމެންދެން (ޖޫން 

  ނޫންކަމާއި މިއީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހައި ސްކޫލް މަދަރުސާއަކަށްވެސް ޢަމަލުކުރަން އެންގި އެންގުމެއްކަން 

މައްސަލަ    ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އެހެންކަމުން މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

 ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރު ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް  2021ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 

ކުރުމެއްނެތި، ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ފެށުނުއިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އިޢުލާން  

އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާކަން 

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

33 

21/06/21 

 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

އެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުންނަ ކަންކަންކަމަށްވެފައި އެކަމުގައި   ،ޝަކުވާއަކީ

އުޞޫލުން ބޭރުން ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ބުނެފައިނުވާތީއާއި މިހައިތަނަށް އެވަޒީފާއަށް މީހަކު  

ކުވާކުރި ފަރާތުން ތުހުމަތުކުރާފަރާތް ހޮވިފައިނުވާކަން މިހާތަނަށް ލިބިފައިހުރި  ހަމަޖައްސައިފައިނުވާތީއާއި ޝަ 

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  16.02.2020ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 

ގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ޝަރީޢަތްކުރާ   A/2020/08-145ނަންބަރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ކަމަށާއި، 

އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ސީނިއަރ މަޤާމެއް 

ދިނުމުގެ ގޮތުން، މި އިޢުލާނަށް އެ މުވައްޒަފު ނެގުމަށްފަހު ޝަރީއަތްކުރާ 

އެ މުވައްޒަފަކީ އޭރުވެސް ީޕ.ޓީ.އާރ  ނުކުރާ ކަމަށާއި،  ސެކްޝަނަކަށް ބަދަލު

މި އިޢުލާނަށް އެ މުވައްޒަފު  ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، 

ނެގުމަށްފަހު މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ހުރީ ީޕ.ޓީ.އާރު ސެކްޝަނުގައި 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  ކަމަށާއި، 

އެކަމަކު  ތްކުރާ ސެކްޝަނަށް ބަދަލުވެސް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަ 

ސީނިއަރ އޮފިސަރުގެ މަޤާމު ދީފައިއެވަނީ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ 

 .ސީނިއަރ އޮފިސަރުގެ މަގާމު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަސްލަހަތު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ އިސްވެރިއެއްގެ  ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެވެސް  

މި ބިންތަކަށް އިޢުލާން ކުރެވުނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އިޢުލާންކޮށް އިންތިޚާބު   ،އޮތުމުންނާއި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަދި އައިސްްޕލާންޓް  

ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށްކަމަށްވީ ނަމަވެސް މިއީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް   10ބޭއްވުމަށް 

ރޮސެސްއެއްކަމަށްވެފައި މި ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤަނޫނުތަކާއި  ގެންގޮސްފައިވާ ްޕ

މި އިޢުލާނާ   ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ނަމަވެސް

އިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ  ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

 ނިންމީއެވެ. ކަށަވަރުކުރުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް  

ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ގައި    2021މާރިޗު    31

އިޢުލާނުގައި، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް   414/414/2021/20(IUL)ނަންބަރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ، ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކާއި  ގއ.ދެއްވަދޫ  

މީހަކާ ދެމީހުން ހިއްސާ ވެގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށް ފަހިވާގޮތަށް  

ވާ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބިން ތައްޔާރުކޮށްފައި

މި ވިޔަފާރިން އެކަނި ކަމަށާއި،   ހޯދުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ

ގއ.ދެއްވަދޫގެ މީހެއް  އައިސްްޕލާންޓް ބިން ހޯދުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ

އެކަނި ކަމަށާއި، މިހާރު ބިޑް ހުށަހަޅައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް 

ންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ބިޑް ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ގެ

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މި މައްސަލަ  

މެމްބަރަކު ކައުންސިލު އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައި،   04ކައުންސިލުގައި ތިބި ހުށަހެޅުނުއިރު، ކުޑަހުވަދޫ 

ފަރާތަށް ވޯޓް ހޯދުމަށް ކުޑަހުވަދޫއަށް ނިސްބަތްނުވާ ގިނަ   04ކެމްޕެއިން ކުރަމުންގެންދާކަމަށާއި، އެ 

ކުޑަހުވަދޫއަށް   ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކުޑަހުވަދޫ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ފަރާތްތަކަކީ މިހާރު

ވޯޓްލެވޭ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރީއަކީ  

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރާ ލިސްޓެއްކަމަށްވެފައި ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައެއް  

ކްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ  އުޅޭނަމަ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އިލެ

 އިޙްތިސާސް އޮންނާނީވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ. 

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ، ްޕލޭނިން   243މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ދ.ކުޑަހުވަދޫއިން 

ސްޓްރީއިން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުހޯދައިކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ މިނި

ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، އެ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ  

އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  

ގައި  2021މާރިޗް  24ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި  243ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން 

ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު ރަށްރަށުން 

ދޫކުރުމާއި ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުން އެ ފަދަ ބިންތައް  ގޯތި 

ްޕލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން  ދޫކުރެވޭނީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން 

އެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދެއްވުމުން ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީންވެސް 

ހުކުރުދުވަހު ވީ  2021މާރިޗް  12އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިނުވާއިރު 

 2021މާރިޗް    23އެލް.ޖީ.އޭ. އަށް ހުއްދައަކަށް އެދުމުން އެލް.ޖީ.އޭ.އިން  

ގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީވެސް ްޕލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާއިރު މިދަޑިވަޅާދިމާކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  

ނީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުގައި ގޯތިތަކެއް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރަން އުޅެ

ކައުންސިލަރުންނަކީ ކުރިއަށްއޮތް ކައުންސިލު  04މިހާރުވެސް ތިއްބެވި 

 04އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ އެކަމުގެ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންގެންދާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އްދަ ހޯދައިގެންކަން އެނގެއެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައަށް އެދި  އޮތޯރީއަށް ލިޔެ ހު

ހުށައަޅާފައިވަނީ ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރީގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައިކަންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން  

 ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  އެނގެއެވެ. ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރާނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީވެސް، މޯލްޑިވްސް

 އޮތޯރިޓީއިންނެވެ. 

އަހަރުވަންދެން ދިރި ނޫޅޭ ފަރާތްތަކެއް އެއީ އެ ރަށުގައި   5މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ކުޑަހުވަދޫގައި 

އަހަރު ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ހަދައި އެފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޭން އުޅޭކަމަށާއި މިއީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު   5

ށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމެވެސް، ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ  ފޯރުވުމަށް ކޮ

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް   5އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  5ގައިޑްލައިނުގައި، އެރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެ 

ދާރާގެ ރަށްވެހިކަމާބެހޭ  ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ރަށްވެހިކަން ޔަޤީންކުރާނީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އި

ލިޔެކިޔުންތަކަށްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ރަށްވެހިކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  

ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނަމަވެސް ރަށްވެހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއިންނާއި  

ތަކުން ލިބެން ހުނަން މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. ރަށްވެހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވާލާނަމަ  މިކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާ 

 އެކަމަކީ މިދެންނެވުނު އިދާރާތަކުން ބަލައި ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ. 

ދ.ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯތި ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި އިވެލުއޭޝަން  

ރޮސެސް ހުއްޓިފައިވަނީ އައު ކައުންސިލް ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން އެކުލަވާލި ގޯތި ކޮމިޓީ  ްޕ

 އުވިފައިވާތީކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. 

  ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، ދ.ކުޑަހުވަދޫއިން ގޯތި ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ، މިހާރު އެ ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައި ނުވާތީއާއި

ކޮރަްޕޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށެވެ. އަދި މިފަދަ  

 ނިންމީއެވެ.  މަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށްޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަ

ފަރާތަށް ވޯޓް ހޯދުމަށް ކުޑަހުވަދޫއަށް ނިސްބަތްނުވާ   04ފަރާތަށްވާއިރު އެ  

އަހަރު   5ރެ މަދުން ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތައް  އަހަރަށްވު   5ކުޑަހުވަދޫގައި  

ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ގިނަ އަހަރު ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅެފައިވާ 

ކަމަށްހަދައި ކުޑަހުވަދޫ ރައްވެހިންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު 

ހަމަޖައްސާ އެ ފަރާތްތަކަކީ މިހާރު ކުޑަހުވަދޫއަށް ވޯޓްލެވޭ ފަރާތްތަކެއް 

ސް ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި ކުޑަހުވަދޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވެ

ކައުންސިލަރުން  04އެކުލަވާލާފައިވާ ގޯތި ކޮމިޓީގައިވެސް މި ދެންނެވި 

އެހެންކަމުން މިކަންތައްތަކަކީ ކައުންސިލަރުންގެ ބާރާއި  ހިމެނޭ ކަމަށާއި، 

ނާޖާއިޒު  ކަކަށް ނުފޫޒުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިގަތުމާއި އެހެން ފަރާތްތަ

 .ގޮތުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯދައި ދިނުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

21/06/21 

 

ދ.ބަނޑިދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ  

ގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮރަްޕޝަންގެ   2016މޭ  16އިދާރާގެ މައްޗަށް 

ފޫޓް  50ފޫޓް  100ދ.ބަނޑިދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް 

ހަރުގެވަޅެއް އިރުވައިކޮޅުމަގުން ދީފައިވާކަމަށާއި، މިކަން ކުރީ ކައުންސިލްގެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ށްފައިނުވާތީއާއި މި ދެންނެވުނު  ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮ

ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް  

ހަރުގެވަޅެއް އެޅުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި އެރަށުން ބިމެއް ދ.ބަނޑިދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ    ؛ނުފެންނާތީއާއި

ށް އެ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލަ  މެމްބަރަކަށް ދީފައިނުވާކަމަ 

 ނިންމީއެވެ. ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް 

އެހެން މެމްބަރުންނަށް ނޭނގިކަމަށާއި އަދި އެރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމާ 

 ގުޅޭގޮތުން ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި 

ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުމުން  އެއްގޮތަށް

އެރަށުގެ ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތިލިބުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ވ.ފުލިދޫގައި ގޯތި އޮތް ދެމަފިރިންނަށް "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ފްލެޓް   ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި

އެކަން   ،އެދެމަފިރިންގެ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވައިލައިގެން ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ދީގެންކަމަށާއި ، ލިބިފައިވަނީ

އިލީ މީހަކަށް  އެގޮތަށް ދިމާވެފައި އެވަނީ އެފަރާތަކީ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާ

އެ ދެމަފިރިންގެ ނަމުގައި    ،ވުމުން އެ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް

އެރަށުގައި އެއްވެސް ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

އެކަކަށް ވާރުތައިން ލިބިފައިވާ ގޭގެ މަޢުލޫމާތު ވ.ފުލިދޫ  އެނގޭތީއާއި، އެ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ  

 ނިންމީއެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ށް ފްލެޓް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަ 

އެޗް.ޑީ.ސީ. އިން މިހާރު ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، ފްލްޓް 

ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވ.ފުލިދޫގައި މިހާރުވެސް ގޯތި އޮތް  

ދެމަފިރިއަކުވެސް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައި އެވަނީ 

ސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާއިލީ މީހަކަށް  އެފަރާތަކީ ފުލިދޫ ކައުން

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ،  ވުމުން އެ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނުފޫޒުން

އިދާރާއިން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ދިން ދޮގު މަޢުލޫމާތަކާ 

 .ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާގައި ވަކި ފަރާތަތަކަށް މަޤާމު ދިނުމަށްޓަކައި އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގެ  

އައު މެމްބަރުން އައުމަށްފަހު ޝަރުޠު   ،ޝަރުޠު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް

ރުވުމަށްޓަކައި ޝަރުޠު  ޝަކުވާގައި އެފަރާތަށް ޝަރުޠު ހަމަކު ،ފަހަރުކަމާއި 1ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކުގައިވާ ޝަރުޠު ކުރިއަށްވުރެ   ،ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ޝަކުވާގައި    ،ފަހުން ކުރެވުނު ދެ އިޢުލާނުގައިވެސް ވަނީ އެއް ޝަރުޠެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި  ،މަތިކަމާއި

ފައިވަނީ އެ ފަރާތް އެކަނިކަމަށްވާއިރު އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާ 

(ހަތްދިހައަށެއް އިންސައްތަ) ލިބިގެންކަން އެ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓު ދިންގޮތުގެ    78.44%

ވާލަމުން  ޝަކުވާގައި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމުތަކަށް އިންޓަރވިއު ެޕނަލް އެކުލަ   ،ޝީޓުގައިވާތީއާއި

ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ބޭރުން މީހުން ނަގައިގެންކަމާއި ނަމަވެސް މި މަޤާމަށް އެކޮމިޝަނުގެ  

 188-ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު

HRD/IUL/2021/11S  ްއިޢުލާނުން އެ ކޮމިޝަންގެ މަޤާމަށ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުގައި މިހާރު 

އޭނާއަށް މި މަޤާމު ދިނުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމަށާއި، 

އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޝަރުޠުތައް 

ނާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުވުމަށްޓަކައި ޝަރުޠު ދަށްކޮށްފައިވާ  ބަދަލުކޮށް، އޭ

އަދި އޭނާއަށް އެ މަޤާމު ދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިއެއް  ކަމަށާއި، 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަދި މީގެ ކުރިން ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ވުރެ 

ކުލަވާލަމުން މަތީ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިންޓަރވިއު ެޕނަލް އެ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިސްވެރިއެއް އިންޓަރވިއު ެޕނަލްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަން ބެލިބެލުމުގައި މި މަޤާމަށް  

ނުގެ "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  އިންޓަރވިއު ެޕނަލް އެކުލަވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

  –  2017މޭ  1އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް 

) ގައިވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު  2021ފެބުރުވަރީ  28ފުރަތަމަ އިސްލާހު ( 

ރިޔާ އިންޓަރވިއު ެޕނަލްގައި ހިމެނުމަކީ މައްސަލައެއް  ދީފައިވާއިރު އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެ އިސްވެ

އެމްްޕލޯޔީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގެ ހެޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކަށް   ،ނޫންކަމަށްވާތީއާއި

މި މައްސަލަ  ،ބަދަލުކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ

 ނިންމީއެވެ. މަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރު

ގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ބޭރުން މީހުން ނަގައިގެން ނަމަވެސް އެފަރާތަށް 

އެ މަޤާމުދިނުމަށް އިސްވެރިއެއް ކުރާ މަސައްކަތުން އިންޓަރވިއު ެޕނަލް  

އެކުލަވާލާފައިވަނީވެސް އެ އިސްވެރިއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ގައި ހުރި އިރުވެސް މިހާރުވެސް އެ މުވައްޒަފު އެތަނުގެ މަޤާމެއް ކަމަށާއި، 

އެ ފަރާތުގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު ނަގައި އެފަރާތަށް ސެކްޝަން ހެޑްގެ 

މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދަނީ  މަޞްޢޫލިއްޔަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، 

 .އިސްވެރިއެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބަދަލުކުރުމުގައި މާލޭ މުނިސިަޕލްޓީގެ އިސްވެރިއަކަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަން 

ފައިސާއާއި ކާރެއް އަދި ކޯޓްގެ ޤާޟީއަށް މަސްދޯންޏެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ދިންކަމަށާއި އެކަން  

މަވެސް، މި ދަންނާނެ ހެކިންތިބިކަމަށް ބުނެ އެ ހެކިންގެ ނަންތަކާއި ފޯނު ނަންބަރުތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަ

މި މައްަސލައިގައި ތުހުމަތު ކުރާ އެއްފަރާތް    ،އަހަރުކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމާއި  30މައްސަލައަކީ މީގެ  

ޤާޟީގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ބަހެއް  ، ކަމުގައިވާ ޤާޟީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މާކުރިން ނިޔާވެފައިވުމާއި

 ، ފަރާތެއްގެ ނަމާޢި ފޯން ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް 3ައިދ ެހިކްނެގ ޮގުތަގިއ ، ނުލިބޭނެކަމާއި

 ، ދަޢުވާއެއްކުރެވޭނެ ވަރަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިޔެކިޔުމުން ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާ

މިޝަނަށް  އަދި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ މަޞްލަހަތެއް މި ކޮ

 ނިންމީއެވެ. ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް 

ބިމުގެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މިލްކިއްޔާތުކަމުގައިވާ ގޯތީގެ ބާންޑާރަ

ޞަރަޙައްދު ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ  

ކަށް އެތަން ހިބައިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެތަން ނުދީ އެހެން ބަޔަ 

ދީފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މާލެ މުނިސިަޕލްޓީގެ އިސްވެރިއަކަށް 

 .ހުރި ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިސްވެރިއެއްގެ  ގެ އިސްވެރިޔާއަކީ ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ޖަމްޢިއްޔާއަކާ  އެ    ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި

ޅިޔަނެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް  

ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި އެދުމުން، އެ މަޢުލޫމާތަކީ ރަސްމީކޮށް އެފަރާތުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތެއް  

އެ ލިޔުންތަކުން  ،  ރެކޯޑްތަކުން ފެންނަންހުރި މިންވަރަށް ފޮނުވިއިރު  ނޫންކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ އިދާރާގެ 

ާޕކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ  ، އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

ލ. ފޮނަދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ާޕކެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުން ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ސްޯޕޓްސް އެންޑް 

އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބިޑުކުރުމަކާނުލައި، ސިޔާސީ މަންފާއެއް 

 .ހޯދުމަށް ލ.ފޮނަދޫގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އި  ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގަ 

ކަމަށްވުމުންނާއި ާޕކް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ ހިލޭސާބަހަށް  

 ނިންމީއެވެ. ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް 

24/06/21 

 

އެ  ޝަކުވާގައި އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމެވީ، 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ   7000ޖަމްޢިއްޔާއަށް 

ފައިވަނީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ  އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، އެ ބިން ދޫކޮށް  1400

ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު"  

) ގެ ދަށުން ކަމާއި، އެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެ ޤަވާއިދުގައި  II(ހ) ( 03)ގެ 2008މާރިޗު  01(

މަސް   04އަހަރާއި  04ތުރަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ބިންދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ އި

ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހުގައިވެސް އެ ބިން   2021ފާއިތުވެފައިވީއިރު އާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

އެ ބިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އަލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުވަތަ ވަކިކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

ކައުންސިލްތަކުން އަތުލާފައިނުވަނީ، ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާ ނުހިންގާނަމަ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ  

އުވާލާނަމަ ބިން ވަކިކުރާ އުސޫލަށް އަމަލުކުރާތީކަމާއި، އެކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްފަރާތެއްގެ  

ންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، އަދި   މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނުވަތަ އެކަމުގައި ކޮރަްޕޝަ 

ވަނަ އަހަރު އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް   2017އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ބިންދޫކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، މި  

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި  މައްސަލައިގައި ވަކި 

ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު  

ވާ ކޮރަްޕޝަންގެ  (ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2/2000ނަންބަރު 

 ؛ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި

އަހަރު   02އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރާ ބިންތައް އެންމެ ދިގުވެގެންވެސް ދޫކުރެވޭނީ 

އަދި  ލުން ރީ ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށާއި، ދުވަހަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، އެކަން އިޞްލާޙްކޮށް، ބިން އަ 

އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާގެ އަމިއްލަ ބައިވެރިވުން އޮންނަ 

 7000ޖަމްޢިއްޔާއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެރަށު ހުޅަނގު ފަރާތުން 

 .އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކާ  

ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

 ވެ. ނިންމީއެއެންގުމަށް 

24/06/21 

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީއާއި، ގދ.ހޯޑެއްދޫ  މި މައްސަލައަކީ މިހާރުގެ  

ދަނޑުބިމެއްކަން    02ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެއަށް ދީފައިވާ ދަނޑުބިމާއި އަދި އިތުރު ފަރާތަކަށް ދީފައިވަނީ  

ޓްރީކޮށްފައިނުވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ދަނޑުބިން ރަޖިސް 

ކުރިން ދިން ދަނޑުބިމަކީ އެފަރާތުގެ ދަނޑުބިމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި، އެތަނުގައި އެހެން  

  މި ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ދަނޑު ހައްދަން ފުރުޞަތުދެވޭނެކަމަށްވާތީ ގދ.ހޯޑެއްދޫ 

ގައި ހިމެނޭ ދެބަސްވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މިހާތަނަށް މި  މައްސަލައި

މައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ހޯދައިދީފައިވާކަން 

ޓުވުމާއި  (ކޮރަްޕޝަން ހުއް 2/2000ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

ކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދަނޑުވެރިކަން

ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުމުން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށާއި، 

އަދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއް، އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ބާރުގެ  

 1ބޭނުންކޮށްގެން މި ދަނޑު އެހެން ފަރާތާކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ނޑު ދޫކުރުމަކީ ނުވަތަ ދިނުމަކީ ދަނޑު ހައްދާ އަދި  ދަ 2ފަރުދަކަށް 

ހައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއިންސާފުން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ 

ކަމަށާއި، ކައުންސިލުގެ އިސް ފަރާތް ވަނީ މި ކަމުގެ އިތުރުން ބާރާއި 

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދަނޑުބިން 

ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އަމިއްލައަށްވެސް ދޫ

 .ދަނޑެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުރިމަތިލި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ   ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގއ.މާމެންދޫ ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާއަށް 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްއަށް މާކްސް ދިނުމުން  އިން އޮފީސް  3ސެޓްފިކެޓް 

އެފަރާތަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭކަމަށާއި، އެ ފަރާތަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައިވާތީ  

ސެޓްފިކެޓްއަކީ  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި 

ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ސަނަދެއްކަމަށް ނުބެލުން އެއީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް  

މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން  ، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި

 ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް   އުޅޭކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ ގއ. މާމެންދޫ ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު  

ޢިއުލާނާ  FNK/A/IUL/2021/10ހޯދަންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެ ވަޒީފާ ޙައްޤުވާ ފަރާތަށް ނޫން 

ވީ އާދީއްތަ  2021ޖެނުއަރީ  24ވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއުކުރީ  ކަމަށާއި، 

ދުވަހު ކަމަށާއި، ހަމައެދުވަހު ކުރިމަތިލާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 

މީހަކަށް ވަޒީފާ ލިބުނުކަމަށް ގއ.މާމެންދޫ ބުރާންޗަށް ޗިޓް ފޮނުވާ 

 .ވަޒީފާއަށް ނެރުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

24/06/21 

 

ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ  ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހަވަރު ވިމަން 

ލެޓަރހެޑްގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އެ ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިއެއްގެ  

ޝަކުވާގައި  އި، އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންކަމަށްވާތީއާ

ބަޔާންކުރާ ޖާޒީ ބަޔާއި ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކާ ގުޅޭ ކޯޓޭޝަންތައް ނުވަތަ  

ލިޔެކިޔުންތައް ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިހާރު ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް، މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

މިއީ ، އިން ދަށުގެ އަދަދުތަކަކަށްވެފައިރ. (ދިހަހާސް ރުފިޔާ) 10،000 އިންވޮއިސްތަކުގެ އަދަދުތަކަކީ

ސީދާ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ  

މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން ނެތުމުން، މިދެންނެވުނު އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެ  

  ންކަމަކީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައިގެން ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިޔުމަންޓް އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ކަ

ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި އަދި ކައުންސިލުގެ  

ގެ ތަފްސީލްތައް  ރ. (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކ5,000ުއިސްވެރިޔާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި، އެ ފައިސާއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބާކީވެފައިވާނަމަ އެފައިސާއެއް އަނބުރާ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދުމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ނިންމި ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނަށް އަންގައި، މި ސިޓީ  

 ނިންމީއެވެ. ީޕކޮށް، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށާއި، އެލް.ޖީ.އޭއަށް ކޮ

ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހަވަރު ވިމަން ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތަށް ފައިސާ 

ހޯދުމަށް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ލެޓަރހެޑްގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ 

ފޮނުވައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް، 

އްދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ގދ.ގަ

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ މުބާރާތަށް ހޯދި ޖާޒީއާއި ގދ.ތިނަދޫއަށް 

ކުރި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ބްރާންޗްގެ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވަނީ އެމްޑީީޕގެ ޢާއްމު   މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ހއ. ކެލާ  

މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެ 

ންފަރާތްތަކާއި ވަދަކޮށްގެން އައުމުގެ ޙައްޤު  ފަރާތް ވެސް އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާތީ އެމަޤާމަށް އެހެ

އޮންނަންވާނެކަމަށްދެކޭތީ، އެފަރާތަށް އިންޓަރވިއުއިން މަތިން މާކްސް ލިބުމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ވަޒީފާ  

ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަމާއި ހއ.ކެލާ ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް  

ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެފަވީނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންސްގެ އެހެން  މެނޭޖަރުގެ ވަޒީ

މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

ންފުންޏަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ،  މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ކުރުމަށް އެކު

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ ބްރާންޗުގެ  ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގެ ހއ. ކެލާ

މަގާމަށް މީގެ ދޮޅުއަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ހޮވާފައިވަނީ ކެލާގެ އެންމެ 

އިސް އެމް.ޑީ.ީޕ. އެކްޓިވިސްޓް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން ބަލާއިރު 

އޯލެވެލް ވެސް ނުހަދާ މީހެއް ކަމަށާއި، މި ވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ ކާކުތޯ ބަލަން 

 ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް އެ މާލޭގައި ހުންނަ ފެނަކައިގެ މައިއޮފީހަށް

ވަޒީފާއަށް އަދި މީހަކު ނުނަގާކަމަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ބުނަމުން 

އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކެލާ ފެނަކަ އޮފީހުގައި އޭނާ 

މަސައްކަތްކުރާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުއަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާގެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ވަނީ އަބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދީފަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންސް އިން މި ކޮމިޝަނަށް  

ވަނަ   2017އަންގާފައިވާތީއާއި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޭނާ އެވަޒީފާއިން 

ފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު މައްސަލައިގެ  އަހަރު ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ހެދި

ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ  

ނޭޖަރުގެ  ޕޯސްޓް ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންސް އިން ހއ.ކެލާ ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެ

ވަނަ އަހަރު އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް މީހަކު ނަގާފައިނުވާކަމާއި އަދި  2019މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

ވަނައަހަރު އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންސް އިން މި  2020

ނާކަންތައްތަކާއި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތާއި ދިމާނުވާތީ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބު

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށ

ވަސް ކުރިން އެ ބުރާންޗުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި އިތުރުން މީގެ މަހެއްހައި ދު 

މަގާމަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢާއްމު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ކެލާ 

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއް، އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއަށް ވަޒީފާ 

  .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހަމަޖެހިފައިވާ
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އިންކުރި  ގައި އެ އިދާރާ 2021މާރިޗު  24ގޯތި ދޫކުރުމަށް،  243ދ.ކުޑަހުވަދޫން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

ދުވަހަށް ވެފައި   17އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައި މިވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް 

އް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީއާއި އަދި  ވަނިކޮށްކަމަށްވުމާއެކު މިއީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެ

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން   2020/5މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ (ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ   4" ގެ 2020ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ  ބޭނުންހިފުން) ގެ (ނ) ގައިވާ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު، ކުޑަހުވަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ ލޯކަލް  

ދެންނެވުމުން، އެ  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ހުއްދަދެއްވައިގެންތޯ ސާފުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގައި

) ސިޓީން އަންގަވާފައިވަނީ، އެ  2021އެްޕރީލް    CCS-221   )28/2021/25/ 123އޮޓޯރިޓީގެ ނަންބަރު  

ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ އޮޓޯރިޓީން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަނަގައިގެންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި   243

ށްފައި ނުވުމާއެކު، ތަޙުޤީޤެއް  މައްސަލައިގައި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކޮ

 ނިންމީއެވެ. ހިންގަންޖެހޭކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   243ދ.ކުޑަހުވަދޫން  

) ގެ އިޢުލާން 2021މާރިޗު  IUL2021/16-B  )24/381ނަންބަރު

ޢާންމުކުރެވިފައި ކަމަށާއި، ލޯކަލް   ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ގެ ކެމްޕެއިން ވަގުތުގައި،  2020ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ނިންމުންތައް   243ދ.ކުޑަހުވަދޫން  

އިންތިޚާބުގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ ކުގައިއިދާރީ މަސައްކަތްތަ  ނިންމުމާއި

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައިވާ 

ކަމަށާއި، އަދި އެމީސްމީހުންނަކީ މިހާރު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ  

 16ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން  އިންތިޚާބީ މެމްބަރުން ކަމަށާއި، 

ގެ ދަށުން   5/2020ނަންބަރު   ކޮށްފައިވާ، (ޤާނޫނުގައި ޢާންމު   2020ޖޫން  

ވަނަ  4ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) ގެ 

މާއްދާގައި އެލް.ޖީ.އޭއިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ 

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ދޫކުރުން ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޤާނޫނީ  243 ދިމާކޮށް ދ.ކުޑަހުވަދޫން މިދަނޑިވަޅާ 

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައިވާތީ 

އެމީހުން ކުޅަ ޢަމަލަކީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން 

އްލަ މަންފާއެއް ޙާޞިލްކުރުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، މި ދަނޑިވަޅާ އަމި

ދިމާކޮށް ކުޑަހުވަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަކީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ  

ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަށްވާތީ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  

ނުމުގެ ގޮތުން އެކަން އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދި

 ބުނާ މައްސަލަ. ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް

28/06/21 

 

ގޯތި ތަކާއި ގުޅޭ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް އަރާ ރުއްގަސްތައް   68ހއ. ކައުންސިލުން އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް    ގައ2020ިޖުލައި    13އިން  ކީ ހއ.ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާނެގުމުގެ މަސައްކަތަ

ގެންދިޔަ މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭކަމާއި އެމަސައްކަތަށް އެ ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން  

އެނގޭކަމާއި، އެ ކުންފުނީގެ ސިޓީއިން، ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިޔާއަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެކުންފުނީގައި  

ން ހުރިތަނެއްގައިވެސް ދާއިމީ އަދި ވަގުތީގޮތުންވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަދި  އަދި އެކުންފުންޏާއި ގުޅު 

މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމުގައި އަންގާފައިވާތީ އަދި އެންވަރަމެންޓަލް ްޕރޮޓެކްޝަން  

ސިލަށް  ) ސިޓީ އިން ހއ.ކެލާ ކައުނ2020ްޖޫން    ECA/249/2020/6  )27-203އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  

 ނިންމީއެވެ. އެރުއްތައް ރަށުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް  

ހއ.ކެލާގައި އަލަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް 

ޔާގެ ހެދުމުގެ ނަމުގައި އެ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަސްތައް ކުންފުންޏެއްގެ ވެރި 

ދަރިއަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކެލައަށް  

ހައިމާރކްތައް ގެނެސްގެން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

ރުއްގަސް ނަގައިގެން ރަށުން ބޭރުކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް 

، ރަށުތެރޭގައި ވަރަކަށް ކޮޅުވެއްޓީގެ ރުއްގަސް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި  10

ވާހަކަދެކެވޭ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ކެލާ ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިއަކަށް 

މީގެ އިތުރުން   މުސާރަވެސް ދެމުންގެންދާކަމަށް އަޑުއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ކެލާއިން އެފަރާތަށް ބޮޑެތި ބިންތަކެއް ދީ އެތަނުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  އޭނާއަށް ދިނުމަށް ރާވަމުންގެންދާ
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ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއަށް   ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ

ތަންތަން އޮޑިޓްކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓް    ،ވެފައިވާގޮތެއް ބެލުމަށް އޮޑިޓެއް ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު

  ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވުމާއި މި ޝަކުވާގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމެއް 

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  

ކައުންސިލަށް   ،ނެނގޭކަމަށާއިއިމާރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވާނުވާ 

ވަނަ  2010 ،މިގޮތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެ އިދާރާގައި ނެތްކަމަށް ބުނާތީ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ   މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށެވެ. އަދި މި ޝަކުވާ އޮޑިޓަރ ،ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ

 ނިންމީއެވެ.  ޙިއްޞާކުރުމަށް 

އަހަރުން ފެށިގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައިންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ 

އާމްދަނީއަށް ވެފައިވާގޮތް ބެލުމަށް އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  

 މައްސަލަ.

10/06/21 

 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވަނީ، އެ ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ، ސިޓީއަކީ  

ސައްހަ ސިޓީއެއްކަމަށްވާނަމަ ކަމަށާއި، އެ ސިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކަށް ނުވާތީ، އެ  

 އީމެއިލް ނުވަތަ ލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހުން ކަމަށްވާތީއާއި،  ސިޓީ ފޮނުވިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ފޮނުވި މީހާގެ

އެ ސިޓީ ފޮނުވި ގޮތެއް، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި އެ ސިޓީ ލިބުނުކަމެއް ޗައިނާގެ  

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލައެއް ބެލޭ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި  

 ނިންމީއެވެ. ތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް މަޤާމުގެ ނުފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

އެ ރަށުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކައުންސިލްގެ ލެޓަރހެޑް 

ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވައިގެން 

އުންސިލްގެ ނަމުގައި މުދާ ހޯދައި އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ ކަ

 މައްސަލަ.
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  24ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން - (އެންޓި 2008/13މި ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ވުޖޫދުވެފައިވާ ކޮމިޝަނެއްކަމާއި، މި ކޮމިޝަންއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް   2008ސެްޕޓެންބަރު 

ނޫނު) ގައި (ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާ 2000/2ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ގައި   9/ 2014ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައްކަމާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން، އިންތިޚާބާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގައި  

  1990އި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައްކަމާ

ގައި ހިނގާފައިވާކަމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު، އަދި މިއީ ކޮރްަޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  

ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރީގައި ހިނގާފައިވާކަމެއްވުމާއެކު، މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޮމިޝަނަށް  

 ނިންމީއެވެ.  ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ލިބިގެން 

ވަނަ އަހަރު ފިޝަރީޒް ްޕރޮޖެކްޓްސް އިމްްޕލިމެންޓޭޝަން  1990

 380ޑިާޕޓްމަންޓް (އެފް.ީޕ.އައި.ޑީ) ގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 

 .މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިޢުލާން ނުކޮށް ލ.ހިތަދޫ ފެނަކަ   ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު މަދުވުމުގެ ސަބަބުންމި 

ކޮންނަމެއްކިޔާ ކޮންބައެއްކަމާއި އެ މީހުންގެ އެޑްރެސް އަދި އެނގޭނަމަ    ،ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވަނީ

މީހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަށް ފަށައިފައިވާ    3ބުނާ  ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރާއި ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާކަމަށް  

މީހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގީ ކޮންފަރާތަކުންކަން އެނގޭނަމަ    3މި    ،ނުވަތަ ދުވަސްވަރަކާއި  ،ތާރީޚު

ލ.ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގައި އިޢުލާނު ނުކޮށް ތިން މީހުން ވަޒީފާއަށް  

 .ނެރެފައިތިބި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރުނުކަން   3އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރަކާއި މި 

ރާތެއްހުރިނަމަ އެމީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރަކާއި މިކަން އެފަރާތަށް  އެނގޭނެ ފަ

އަދި މި މައްސަލަ އެހެން އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެއީ ކޮން   ،އެނގުނީ ކިހިނެތްކަން

ގައި   2021ޖޫން  01ވައި ދިނުމަށް އިދާރާއެއްކަމާއި އެތަނުން ޖަވާބެއްދީފައިވަނަމަ އޭގެ ކޮޕީއެއް ފޮނު 

 ، ) ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީއާއ2021ިޖޫން    10ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެއިލްއަށް މެއިލް ކުރުމުން މިއަދާހަމަޔަށް (

އިތުރު މަޢލޫމާތު ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގައިވެސް ދެންނެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ވަޒީފާއަށް  

މި މައްސަލައިގައި   ،ނުވަތަ ކޮން ދުވަސްވަރެއްކަން އެނގިގެންކަމަށްވާތީ ނެރެފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަން 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް   ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށްބަލައި ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީ 

ފިނަމަ ކޭސް އަލުން  ނިންމުނެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އީމެއިލް އަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޖަވާބުދީ

 ނިންމީއެވެ. އޯަޕން ކުރުމަށް -ރީ 

21/06/21 

 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން  

މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތް ވެފައި ނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

 ނިންމީއެވެ.ށް ފަރާތް އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.) ގެ 

ްޕރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް ވައްދާފައިވާ އިސްވެރިއެއް ކޭޝްގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި ހުޅުމާލެއިން ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއް  4.5ގޮތުގައި 

އިންކަން ހާމަވެފައިވާ  ގަނެފައިވަނީ ކޮރަްޕޝަނުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ

ކަމަށާއި، މީނާއަކީ މީގެ ކުރިން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއާއި މޯލްޑިވް  

 .ގޭސްގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

 50ީޕ.އެސް.އެމްއަށް މީޑިައމް ރޭޑިޯއ ްޕރޮޖެކްޓް (ތިލަފުށި)އަށް 

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޖަާޕންގެ ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރ ާޕޓް  

އިވާކަމަށާއި، އެ ްޕރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކޮށްފައިވަނީ ފަންޑިންގއިން ދީފަ

އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް ސްރީލަންކާ 

ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

އެޗް.އޯ.ޑީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން  6ޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ްޕރޮ

ޖެހުނުނަމަވެސް އެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް އޮތީ 

ވަނަ އަހަރު މެނޭޖްމެންޓް ބަދަލުވުމަށްފަހު، 2019ެޕންޑިންގގައިކަމަށާއި،  

ކޮމެޓީއަކުން އެ މައްސަލަ ބަލާ އޭ.ސީ.ސީއަށް ރިޯޕޓް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި 

ސް ީޕ.އެސް.އެމްއިން އިދާރީ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނަމަވެ

އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 

ފަރާތްތަކަކީ އަލަށް ީޕ.އެސް.އެމް އައްޔަނުކުރުވުނު އިސްވެރިއެއްގެ ގާތް 

މުދާ  ފަތާތްކަށްވާތީކަމަށާއި އެ އިސްވެރިޔަކީ ކުރިން ީޕ.އެސް.އެމްއަށް

ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތެއްކަމަށާއި އެގޮތަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައިވެސް 

 ކޮރަްޕޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 

24/06/21 

 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަދި އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފާ ގުޅައިގެން އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް  

ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވަނީ މިދެންނެވި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން  

  ؛ވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއިފަރާތްތަކަކަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ނު

ކެއް މަޑުޖައްސާލުން  މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ

ނުވަތަ ތަންފީޒުނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާގުޅޭ ކަމަށްވެފައި މިއީ އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި  

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމުން މި މައްސަލަވެސް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޮލިޓީ  

އެޝޫރަންސްގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރު  

ޝަން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ އެ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެްޕލިކޭ 

އާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާ އެކި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ  

ކޮރަްޕޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  

މުވައްޒަފަކީ ވަޒީފާއަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  

މަށާއި، ކުރީގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ފަރާތެއްކަ

މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  4ނަމަވެސް ކުރީގެ 

ނިންމި ހިސާބުން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއް ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން އެ 

ފަރާތާ މެދު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ފިޔަވަޅު ތަންފީޛު ކުރުމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ހުރަސް އަޅާ އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާކަ

ގުޅިގެން ހިންގާ  ، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރާއި އެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފު

ޖަރީމާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އަދި އެހެން މުވައްޒަފަކު  

ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށާއި އޭނާއަކީވެސް ވަޒީފާއަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 

މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި އޭނާއަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތައްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ނެތި، އެ މެމްބަރު މަޤާމުގެ 

 ނުފޫޒުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

28/06/21 

 

އިންފޮމެޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤެއް ފެށޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް 

އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަތައް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާގޮތަށް  

ތި އަދަދުތަކުން ރިޝްވަތުނަގާ އެފައިސާގެ ބޮޑެ ނިންމައިދޭކަމަށާއި، އަދި

އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއެކު ނޫހެއްހަދައިގެން އުޅޭކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި  

ވާތީ، މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

 ނިންމީއެވެ.  ފޮނުވުމަށް އޮފީހަށް 

 

އޮތޯރިޓީގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނަށް އެއްވެސް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް 

ހައިޞިއްޔަތެއް ނެތް ފަރާތަކަށް އައި.ޓީ ރޫމަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަދީ 

އެފަރާތަކަށް ސާވަރގެ އެކްސެސް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ޚިދުމަތްދޭ  

ސޮފްޓްވެއަރގެ ޕާސްވޯޑްތަކާއި އެކްސެސްދީ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ރަޖިސްޓްރީ  

ތަކުރާރުވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެ  އަދި އެކަންކަން ،ކުރާކަމަށާއި

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމުގައި އެއްވެސް 

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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17/06/21 

 

މިކޮމިޝަނުގެ އިޙްތިޞާޞް  މިމައްސަލައަކީ ފޯޖަރީގެ މައްސަލައަކަށްވުމާއި ފޯޖަރީގެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ 

 ، ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވައި

ގައި ީޕ. އެސް.އެމްގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް ހެޑް 2017ޑިސެންބަރު  30

އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި އެނާ އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ 

އޭނާގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ީޕ.އެސް.އެމްގެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިމައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި  

 ނިންމީއެވެ. ށް ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލަ ނިންމުމަ

އެކަން  މަންޓް ހެޑްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިާޕޓް

ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤީ އެއްވެސް 

    . އިދާރާއަކަށް އެކަން އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

21/06/21 

 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން  

އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނަށް މާކްސްދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުމާއި އަދި މިވަޒީފާއަށް   ،ްޕރެސެންޓޭޝަން

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މާސްޓަރސް ހަދާފައި ވާއިރުވެސް ތަޢުލީމަށް ސުމެއް  

ކޮށް މާކްސް ދީފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ  ޝީޓު ތައްޔާރު  A2ދީފައިވުމާއެކު މިމަޤާމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  

ނަމަވެސް މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށްވެސް ތަޢުލީމަށް ދީފައިވަނީ ސުމެއް ކަމަށްވުމާއެކު ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް  

މާކްސް ދީފައިވާގޮތަށް އަންނަ ބަދަލަކުން މި ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތް ބަދަލުވާނެ ކަމަކަށް ނުވަތަ ނަތީޖާއަށް  

އަންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،  އަދި މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިކަން ބަދަލު  

ފޯމް ހަދާފައިވާ ގޮތް ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ   A2އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި ވަޒީފާގެ 

ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ   މި ،ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވައި

 ނިންމީއެވެ. ށް ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަ

ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް   ދިވެރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ

އިޢުލާނާ   AFI/433/2021/04-(IUL)433ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަކިމީހަކު ހޮވުމަށް 

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

59 

21/06/21 

 

ކުނިކޮށީގެ އިންފާހަގަކުރުމަށް ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލުން   ، މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު

ފަތްކެޔޮ ހައްދާފައިވަނީ   ،ކުނިކޮށީގެ ގޯތިތެރޭގައި ފަތްކެޔޮ ހައްދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި

ށ.ނަރުދޫ ދެ މީހުން ކަމަށާއި މިދެމީހުންގެ ތެރެއިން ށ.ނަރުދޫ އެކަކުގެ އުފަންދަރިއަކު ށ.ނަރުދޫ  

އޭނާގެ ދަނބިދަރިއަކު   ،ލްގެ އިދާރާގައި މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއިކައުންސި

ކުނިކޮށީގެ ގޯތިތެރޭގައި އިންދާފައިވާ   ،ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެތަކެތި   ،ތަކެތި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

ނަގާފައިނުވާކަމަށާއި އެތަކެތި ނުނެގި ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ށ.ނަރުދޫ  

މިކަން    ،) ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކ2021ުޖޫން    14(  278/123/2021/2ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު : 

 ނިންމީއެވެ. ށް ވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި ފިޔަ 

އެ ،  ށ.ނަރުދޫ ކުނިކޮށީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު

ކުނިކޮށީގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަތްކެޔޮ ދަނޑެއް، ކުނިކޮށީގެ އިމުގެ 

އިންވަކިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެ ފަތްކެޔޮ ތެރެއަށް މިހާތަނަށްވެސް ވައްދާ 

ދަނޑަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ އަންހެނުންގެ ބައްަޕގެ ކެޔޮ 

ދަނޑެއްކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

24/06/21 

 

މި ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ހަވާލުކޮށްފައިނުވުމާއެކު މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ފްލެޓްތައް އަދި 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަމާލުކަމަށްގެނެސް މިކަމުގައި އެމިނިސްޓްރީން   ،ްޕލޭނިންގ

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އަދި ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ދާއިރު ކޮރަްޕޝަނުގެ   ،ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއްއޮތްނަމަ

ންގައިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޢަމަލެއް ހި

ށް  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ ،ްޕލޭނިންގ

 ނިންމީއެވެ. 

 ގައި 2021މޭ  16ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުން 

ހުވާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އުޅެނީ އައު 

ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

އުޞޫލުން ބޭރުން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން 

އިން މިހާތަނަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކުގެ ތެރެ

ރޯހައުސް ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބޭނުންވާ  10ނުދެވި ހުރި 

ގައި ބޭއްވުމަށް   2021މޭ  29ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެއީ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ީޕ. ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްގެ  

ގާތްމީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީ، އޭނާއާއި އަދި އޭނާގެ  މިހާރުގެ ރައީސް

އޭނާގެ ޓީމަށް ވޯޓް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، މި ގޮތުން މީގެ ކުޑަ 

ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންވެސް ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސް ވަނީ އޭނާގެ 

އަންހެނުންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑަށް އިންސާފާއި ހަމަޔާއި އުޞޫލުން ބޭރުން 

 .އުސްއެއް ދީފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޙައްޤުނޫން ރޯހަ
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