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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 އޮކްޓޫބަރު 2017ން  31 އޮކްޓޫބަރު  2017އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

 ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާގައި

އިޢުލާނުގައި  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ފަހުގެ
މަޤާމަކީ ވަގުތީ މަޤާމެއްކަމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

ޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. މަޤާމުގެ މުއްދަތު އެ އި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް،
 އަހަރު ދުވަހުގެ ވަގުތީ މަޤާމެއްކަމަށް  1އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމަކީ  ފަހުގެ 

ވަޒީފާގެ  ކޮންޓްރެކްޓް" ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެއިތުރަށް އެ އިޢުލާނުގެ ފެށުމުގައި
ނގޭތީއާއި އެ މިގޮތަށް އޮތުމުން، އެ މަޤާމަކީ ވަގުތީ މަޤާމެއްކަން " ފުރުޞަތު

މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް  އެހެންކަމުން، ފަހުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެ މަޤާމަކީ ދާއިމީ
އެއްވެސް އަޞްލެއްގެ މައްޗަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނެގި  ބުނެފައިވާ ބުނުމެއް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި އަދި
ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ނުވަތަ އިންޓަވިއު ޕެނެލް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، އިވެލުއޭޝަން  ބަދަލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި
ބަދަލުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އެ  ކޮމިޓީ ނުވަތަ އިންޓަވިއު ޕެނެލް

ފަހުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ  ށްވަޒީފާއަށް އެދުމަ

ރެއް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލީގަލް އޮފިސަ އޮގަސްޓް ނުވަތަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި މިނިސްޓްރީ   2017
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ  ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އަންނަ ދުވަހު  ކުރުމަށްފަހު އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ކަމަށާއި ޖެހިގެން އިންޓަވިއު
ގުޅާފައި ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ މަޑުކޮށްލުމަށް  އެދުވަހުގެރޭ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ޚަބަރެއް ނުވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ގުޅާލުމުން އެ  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން
ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން  ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުން އެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނު

ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭކަމަށް ފޯނަށް  ޓަވިއުއަށް ހޮވި އިންޓަވިއުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،އިން
މި ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި ވަރަށް ގިނަދުވަހު  އެސް.އެމް.އެސް. ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ވަޒީފާއަށް  މަށާއި، ފުރަތަމަ މިކޮށްފައިވާ އަދި ދާދިފަހުން ގްރެޖްއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަ މަސައްކަތް
ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ  އިޢުލާނުކުރިއިރު ކޮށްފައިވަނީ ވަގުތީ މަޤާމަކަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައި ދެވަނައަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް  ދާއިމީ މަޤާމެއް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ކުރި
ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ  ނުމުގައިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާދިނުމުގެ ބޭ މަޤާމު

 ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

 ކުރުކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއަށް އެދި  މުއްދަތު

 2017 އޮގަސްޓު 30ހުށަހެޅުމަށް ފަހުން ކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 
ވަނަ  2017ސެޕްޓެންބަރު  12ގަޑި ކަމަށް އިޢުލާނުގައިވަނީ ގައިކަމަށްވާތީއާއި ސުން

 ދުވަސް  6ކަމަށްވާތީއާއި އެ ދެމެދުގައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  13:30ދުވަހުގެ 

އަދި  ހިމެނިފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އެއީ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި
މަނާކުރުމުގެ  ޝަން ހުއްޓުވުމާ)ކޮރަޕް 2000/2މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިންގާފައިވާކަން  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 
 ނިންމީއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭގޮތަށް  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް އެފަދަ

އެކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަގު ނަގައިގެން ކަމަށްވާނަމަ،
މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ނެގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް  ކޯޕަރޭޝަނުގައި ދަންނަވައި، މަްއސަލައާމެދު މި

 ނިންމީއެވެ.

ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ވެހިކަލްތައް  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައިހދ.ހަނިމާދޫ މަގު
 ކަސްޓަމަށް ދީފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބޭނުންކޮށްގެން ހަނިމާދޫގައި

ސިލްގެ  ކައުންހަނިމާދޫ  ވެހިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ޑްރައިވަރު ކަމަށާއި،
އެނގޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ހަނިމާދޫން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. އަށް  މިމަސައްކަތް ކުރުވިކަންއަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 ޞަރަޙައްދުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑައި ސާފުކުރުމާއި ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ވެހިކަލާއި  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސްމަސައްކަތް ކުރުމާއި އެތަނަށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރު 
މި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވީލް ލޯޑަރު ދުއްވާފައިވަނީ  މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ވެހިކަލްތައް ދޫކުރުމަށް  އ.މެނޭޖަރު ކަމަށާއި، މިހެން ކުރާ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިޑްރައިވަރާ
މަސައްކަތް ހިލޭ ކޮށްދީފައިވާކަމަށް  2ނަމަވެސް މި  ޖައްސާފައި އޮންނަނީ ކުލި ނަގާގޮތަށް ކަމަށާއި،ހަމަ

 ބުނާ މައްސަލަ
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ނުހޯދައި ރަށުކައުންސިލުން  ރަށުގެ ބިމެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ
ތަނެއް ހެދިކަމުގައިވިޔަސް އެތަނުގައި  ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މިމައްސަލައަކީ  އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ވާތީ ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް  މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް

 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލީ  ކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައިވަނަ އަހަރު އޮތް ލޯ 2017
ކެމްޕެއިންގެ ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ފަރާތްތަކުން ރަށުގައި ޕާކެއް ހެދުން

އެ ޕާރކް  ކައުންސިލަށް ހޮވުމާއެކު ރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި ޕާކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް
ކަމަށާއި، ޕާކް ހަދާފައިވަނީ  ހަދާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ

ހުއްދައެއް ހޯދަން ނުޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު  ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި އެކަމަށް
ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ހުއްދަ ނުހޯދައި ޕާރކް ނުހެދުމަށް ކަމަށާއި، އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން  ދީފައިވާ 

 ބުނާ މައްސަލަ  ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށް
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

އެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި  2017އޮކްޓޫބަރު  18 ގެ ފަރާތުންޕާޓީ
 އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކިކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުންވެސް  ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

ގުޅޭ  ރިޕޯޓުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ދައްކާ މިފަދަ ވާހަކަތަކާ 
ނުވާތީ  މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް

 މަށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅު

މާލޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވަން  ރޭގެ 2017އޮކްޓޫބަރު  19 ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން
ގައި އެ  2017އޮކްޓޫބަރު  18ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި  ތުންގެޖަލްސާއެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި، އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ރައްޔި ޕާޓީން
ޖަލްސާއެއްގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން  ބުނެފައިވަނީ، ގައުމުގެ ރައީސް ބައިވެރިވާ ރނައިބު ލީޑަ  ޕާޓީގެ

 ކަމަށް ބުނުމުގެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ކުންފުނިތަކުގެ  ބައިވެރިވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަމެއް
އެ ޖަލްސާއަށް ދިޔުމަށް  ރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މެމްބަރުންނަށްވެސްމުވައްޒަފުންނަށާއި ސަ

ބަލާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި  އަންގާނެ ކަމަށާއި، ނުގޮސްފިނަމަ ނުދިޔައީ ކީއްވެގެންތޯ
 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ، އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން

ޖަލްސާތަކަށް އެމީހުން ނުދާނަމަ އޭގެ  މަސައްކަތްކުރާއިރު ޕާޓީންއޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް 
 ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ސަބަބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް
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އިދާރާއަށް ޖަމާނުކުރުމާއި  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ރަށު ކައުންސިލްގެ
ނުފޮނުވާ މައްސަލައަކީ އިދާރީ  އެފައިސާގެ ހިސާބުތައް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ބަޔާންކޮށް، މިމައްސަލައިގައި  ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ، މިޝަކުވާ

ރެވިއްޖެނަމަ، އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކު  ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު
ދަންނަވައި މި މައްސަލައާމެދު ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި  އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް

 ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
 ތަފްޞީލެއް އަދި އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  އެއްވެސް ލިބޭ ފައިސާގެ 

ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން  ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އ.ތ.މ ކޮމިޓީން ހިންގި ފަހާކޯހާއި އިނގިރޭސި
އި ތަފްޞީލް މަސައްކަތު ދުވަހު ލިބުނު ފައިސާއާ ނެގި ފައިސާއާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކުރި

 ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

އެއްހާސް ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެސްޓްހައުސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަހަކު
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާއިންވެސް ކޮމިޓީގެ  އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ކޮމިޓީއާ އެމަސައްކަތް

 އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. މެމްބަރުންނަށް ބައި
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ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނީ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގައި ބިޑްކުރުމުގެ
 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތަށް  ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ދައުލަތުގެ މުދާ އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކުރުމުގައި ބިޑްކުރުމުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަމަށްވުމާއި، ޝަކުވާގަ ކަންތައްތައް
 ކަންތައްތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކާއި ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާވަތުގެ

ގޮތެއް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވެސް އަދި އެހެން ގަވާއިދެއްގައިވެސް ވަކި
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު 

 327-C/327/2017/110(IUL)  ނަންބަރު   ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނު  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ޅ.ނައިފަރު
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 2017ކުރެއްދޫ އެނިވަރސަރީކަޕް  އިޢުލާނުގައި

މިފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޕޮއިންޓް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު،
އެހެން  އިޓީރިއާތައް ވަކި ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވާގޮތަށް ކަނޑައަޅައިކުރަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ގެއްލުވާލާފައިވާކަމަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ހަނިކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 
 ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި
 ނޭޅުމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ހިންގާފައިވާކަން

 ނިންމީއެވެ.
ބޭނުންކުރަނީ ރަށުގެ  ވެލި ނަގަނީ މަނާ ސަރަހައްދަކުން ކަމަށްވިޔަސް، ވެލި 

ބުނެފައިވުމާއެކު، އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް  ޗަސްބިންތަކަށް އެޅުމަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި
ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ  ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ
މެންޑޭޓުގެ ނުވުމާއެކު، މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުގެ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް

ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މިމައްސަލަ އެންވަޔަރމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ދަންނަވައި ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ސަމާލުކަމަށްޓަކައި  އޭޖެންސީގެ

 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބަޔަކު ލައްވައި ކޮޅުފުށީގެ  މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ
ކައުންސިލުގެ  ޚިލާފަށް ވެލި ނަގައިގެން ރަށުގެ ޗަސްބިންތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ފަޅުތެރެއިން ޤަވާޢިދާ

ސަރަޙައްދަކަށް ވީހިނދު އެތަނުން ވެލި  ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ސަރަޙައްދަކީ ވެލި ނެގުން މަނާ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދައަކަށް އެދުމުން އީ.އައި.އޭ. ހެދުމަށްފަހުގައި ނޫނީ  ންޓްނެގުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރމަ

ވެލި ނަގަމުންދާ  ނުނެގުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ ސާރވޭއެއް ކުރުމަކާނުލައި ވެލި
އުންސިލް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަ ކަމަށާއި، އަދި ހުއްދަ ނުދިން ކަމުގައިވިޔަސް ވެލި ނަގާނެކަމަށް

 ޙާޟިރުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
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