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ނަންބަރު
1

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް
ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

އޭނާގެ

ބޭނުންކޮށްގެން

މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ލޯންޗެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޯންޗަކީ ބ .ކުޑަރިކިލުގައި 02/02/2021
ދުއްވާ ހަމައެކަނި ލޯންޗު ކަމަށްވެފައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ލޯންޗު ނަގައިގެން ދަތުރުތައްކުރާއިރު
ރަށެއްގައި މަޑުކުރުމަށް އިތުރަށް ނަގާ ކޮންމެ

ގަޑިއިރަކަށް އެފަދަ ލޯންޗުތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ

ނަގާތީއާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރަނީ ކްރެޑިޓަށް ކަމަށްވެފައި ،ގިނަ ލޯންޗުތަކުން
ކްރެޑިޓަށް ދަތުރުކޮށް ނުދޭއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޯންޗުން ކްރެޑިޓަށް ދަތުރުކޮށްދޭކަމަށާއި ،އެ ލޯންޗަކީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ އެއްބަނޑު ފަރާތެއްގެ ލޯންޗެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ލޯންޗުން ދަތުރުކުރުމަށް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބާރުއަޅާފައި ނުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނަ
ހިނދު ،އެ ލޯންޗުން ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ
) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަ ް
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސިވިލްކޯޓުގެ ކުރީގެ ޤާޟީއެއް ،އެ ކޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއިރު އެ

ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމެއްގެ އަތުން ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނާ 02/02/2021

އަތުން

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާއެކު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،މި

ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާވާ ގޮތަށް

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންކަމަށް

މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  08މާރިޗު  2018ވަނަ

ވާއިރު ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކުރާކަމަށާއި ،މައްސަލަ އިތުރަށް

ކޯޓަށް

އެނެކްސް 2

ހުށަހެޅި

ބަލަމުންދިޔަ

މައްސަލައެއްގައި ޚަސްމެއްގެ
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ނަންބަރު
ދީފައިވާ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ހެކި ހޯދޭނެ އިތުރު

ބަޔާނެއްގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން

ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ގޮތެއް ނެތުމުން މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް

އަންގާގޮތަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ

ޕޝަންގެ ކުށެއް
ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަ ް

މައްސަލަ.

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް

ޕލިސް
ޮ

ސަރވިސްއަށް

އެފަރާތުން

އަދި ،ވަކި ފަރާތަކުން އަންގާ ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް ނިންމާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި
މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށް ސިއްރު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެއް ކަމުން ،އެ ބަޔާނުގައި ބުނާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ،އަދި ޤާޟީއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކޮށްފައިވާ
ޙުކުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތުޙުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބެލިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަ ް
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
3

"ގެދޮރުވެރިކުރުވުން"

ޕރާގްރާމްގެ
ް

ދަށުން

ހއ.

ދިއްދޫގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 08/02/2021

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުން

 250ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2017ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ  140ހައުސިންގ

ޙައްޤު ނޫން ފަރާތްތައް ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުލިބިވާ ބައެއް

ޕއިންޓްދީފައިވަނީ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ޔުނިޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ޮ

ޕއިންޓް ލިބުނު
ޕއިންޓް އަށްވުރެ ދަށުން ޮ
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޮ

ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންގުމުގެމަތިން

ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް

ހއ.ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޑުޖައްސާލައި،

ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އޭރުގެ

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ގެނަސްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އޮފީހުން ގުޅައި ސަރުކާރަށާއި

ޔުނިޓްތަކަށް

ދިނުމުގެ ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
އޭރުގެ

ރައީސްއަށް

ތާއިދުކުރަންތޯ

ސުވާލުކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

ތަޙްޤީޤަށް

އެނގެން

ޕއިންޓްދީފައިވާކަމާއި،
ޮ

އޮވެއެވެ.

އަދި،

އިވެލުއޭޝަން

މިނިސްޓްރީގެ
މަރުޙަލާގެ

ފަރާތުންވެސް

ރިވިއު

ހައުސިންގ

މަސައްކަތުގައި

އިބްރާހީމް

ނަޡީމް

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދިނުމާއި ނުދިނުން ނިންމާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން

ބައިވެރިވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ދިން ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޔުނިޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ
ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަންއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ނިންމި ތާރީޚް
ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބުން ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ .އެގޮތުން ،ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފާ އެ ލިސްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އިބްރާހީމް ނަޡީމްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އާންމުކޮށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާ ގުޅޭ ފައިނަލް ލިސްޓްތައް
ޕރޫވްކުރަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން ހާމަވެއެވެ.
އެ ް
މީގެއިތުރުން ،ހއ.ދިއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހޯދައިދިނުމަށް
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް އިބްރާހީމް ނަޡީމް އެއްބަސްވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ޕއިންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
އެނގިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަކީ ލިބިފައިވާ ޮ
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫންނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތައް ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ހިމަނައި ،ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް
އެނގެން އޮވެއެވެ .އިބްރާހީމް ނަޡީމްއަކީ ހއ.ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރި އިރު ހައުސިންގ
ޕޓްމަންޓްގެ ސިޔާސީގޮތުން އިސްވެރިޔާކަމަށްވެފައި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ނިންމުން
ޑި ާ
ނިންމޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ .އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް
ޕއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ލިބެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ހައުސިން
ބަލާއިރުޮ ،
ޔުނިޓްތައް ދީފައިވަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކޮށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ،
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
 2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ކަނޑައަޅައި ،އިބްރާހީމް ނަޡީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށްް ،
ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޕރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
މީގެއިތުރުން" ،ގެދޮރުވެރިކުރުވުން" ް
ޔުނިޓް ދޫކުރުމާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ ،މިކަމަކީ ،ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ދޫކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް އޭރު ކުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ،

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

ބައެއްގެ

ހައްޤުތަކެއް

ގެއްލިގެން

ގޮސްފައިވާތީ،

މިކަމުގައި

އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް،
އެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އޭނާ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި

 01އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ފެށިގެން  25ނޮވެމްބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 16/02/2021

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެތި އޭނާގެ އަންހެނުން ސ.ހިތަދޫގައި

ވެހިކަލްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ލޮގްތައް ބެލިއިރު ،އެދުވަސްވަރު އެ ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ

ހިންގާ ފިހާރައަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންދިޔުމަށް އެ

މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން އަންގައިގެން އެފަރާތުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެތި

ކޮމިޝަނުގެ  02ވޭނާއި ޑްރައިވަރުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ

އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ސ.ހިތަދޫގައި ހިންގާ ފިހާރައަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންދިޔުމަށް

މައްސަލަ.

އެ ކޮމިޝަނުގެ  02ވޭނާއި ޑްރައިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
އެފަރާތުން އަންގައިގެން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ދަތުރެއް ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ޑްރައިވަރުން

ވެސް

ބުނެފައިވާތީއާއި

އަދި

މި

މައްސަލަ

ބެލުމުގައި

ޕޝަންގެ
ކޮރަ ް

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮރަ ް
5

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ

ރީޖަނަލް

ޕޓަލްގެ
ހޮސް ި

ލޯންޗް

"ލަންސިމޫ"

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މައްސަލައިގެ 23/02/2021

މަރާމާތުކުރުމަށް  2015ވަނަ އަހަރު ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ޕޓަލްގެ ލޯންޗް "ލަންސިމޫ" މަރާމާތުކުރުމަށް  2015ވަނަ
ޝަކުވާގައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސް ި

އެ ފަރާތުން ދޮރުފަތްތައް ނައްޓާ އާ ދޮރުތައް ހަރުކުރުން ފަދަ ބައެއް

އަހަރު ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތުން ދޮރުފަތްތައް ނައްޓާ އާ ދޮރުތައް ހަރުކުރުން ފަދަ

މަސައްކަތްތައް ނުނިންމައި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުނިންމައި ހުރިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ،ވިންޑްސްކްރީން ދޮރުތައް އާކުރުމުގެ
ޕލިސްކޮށް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް
ބަދަލުގައި ،ދޯނީގައި ހުރި ޓެމްޕާރޑް ގްލާސް ޮ
ދީފައިވަނީ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮށްދޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތް އެ
ފަރާތުން ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގިފައިވާތީއާއި ،ލަންސިމޫ ދޯނި މަރާމާތު ކުރުމަށް

އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރަށް ހިގާފައިވާ މުއްދަތަށް އެފަރާތުން ފައިސާ އުނި ކޮށްފައި ނުވަނީ
އެފަރާތަށް ފުރަތަމަ ދެ ބިލަށް ދޫކުރަންވީ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިގާފައިވުމާއި،
ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ދޯނީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ
ދުވަސްތަކަކަށް ވާތީކަމަށާއި ،އެ ދެކަމަކީ ވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް
ޕޓަލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖުގައި
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސް ި
ޕޝަންގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި" ،ލަންސިމޫ" ދޯނި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަ ް
އަމަލެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
6

ޕރޭޝަންއަށް ހެވީ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ ަ
އިޢުލާނުގައި

ވެހިކަލްތައް

07

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މި މައްސަލައިގައި މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވޭސްޓް 25/02/2021

ޑެލިވަރީ

ޕރޭޝަން )ވެމްކޯ( އަށް ހެވީ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު
މެނޭޖްމެންޓް ކޯ ަ

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ވެހިކަލް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް

ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނެއް  16ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ހަދައި ،އެ އިޢުލާނާގުޅޭ ޓާމްސް
ބިޑުތަކުގެ ް

07ދުވަސް ދީފައިވަނީ ވަކި ކުންފުންޏަކުން މިހާރު ވެހިކަލްތައް

"އޭއާރް

އޮފް ރެފަރެންސް އާ އެއްގޮތަށް" ،ކަރޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ" އަދި

އެތެރެކޮށްފައިވާތީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ،ހަމަ
ޓްރޭޑިންގ"ގެ ބިޑު ް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެދުވަހު ވެމްކޯގެ އެމްޑީ ބިޑުކޮމެޓީއަށް ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ރީ-އިވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަށް އެދިފައިވާތީ،
އެދުވަހު އަލުން ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި "ކަރޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް
ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްނުވާކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ޕސަލް ް
ޕރޮ ޯ
ޕވޓ ލޓޑ"ގެ ް
ޕސަލާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރިން އެ ބިޑު ފެއިލްވިކަމަށް
ޕރޮ ޯ
އެހެންނަމަވެސް ،އެ ް
ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށްކަމަށްވާތީ
ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މި ނިންމުމަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް
ގެ  2ވަނަ މާއްދާ ) (Other Informationގެ  2.5އަދި  2.6އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަދި މި ނިންމުމަކީ

ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބިޑުކޮމެޓީގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  03މެމްބަރަކު މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީގުގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕސަލްތަކުން މަދުވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް
ޕރޮ ޯ
މީގެއިތުރުން ،މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑު ް
ޕސަލާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާ
ޕރޮ ޯ
ރިކުއެސްޓްކުރުމުގައްޔާއި ،ބިޑު ް
އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ނެތްތޯ ބެލުމުގައި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ބިޑު
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ،

ކަރޓިއުންސް

އިންޓަނޭޝަނަލް

ޕވޓ

ލޓޑ

އިން

ހުށަހެޅި

ބިޑު

ވެހިކަލްތައް

އެތެރެކޮށްފައިވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުކަމަށް ކަސްޓަމްސް ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްބުނެ އެފަރާތުން ވެމްކޯއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ،ބޭނުންކުރަމުންއައި
ވެހިކަލެއް  2019އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރެޖިސްޓަރނުކޮށް ނުހުންނާނެކަން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ
ޕކްޝަން ނިންމައި
ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު ފިޒިކަލް އިންސް ެ
ވިސްނުމުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ް
ފައިނަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ކަރޓިއުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ އިން ބިޑު ހުށަހެޅި 3
ޕ ޓްރަކްގެ ތެރެއިން  2ޓްރަކް ގަންނަން ބިޑުކޮމެޓީން ނިންމިއިރު ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން
ޑަމް ް
ކަސްޓަމްސްގެ ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ކަރޓިއުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ވެމްކޯއަށް ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސް ލިޔުންތަކަކީ
ސައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ،ސައްޙަ ނޫން ލިޔުންތައް
ޕރިލިމިނަރީ
ހުށަހަޅައިގެން ކަރޓިއުންސް އަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވީ ބިޑުކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ް
އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިވި  6މެންބަރުން ކަމަށްވާ ،އުޘްމާނު ޝާޛު )ގަހާދަށުގެ /ޅ .ކުރެންދޫ( އާއި
މޫސާ ރައީފް )އަސްރަފީގެ  /އދ .މަހިބަދޫ( އާއި ޙާޒިމް އިބްރާހީމް ނިޡާމް )ގ .ވިލަމެންދޫ  /ކ .މާލެ(
އާއި ޝިޢާން ޝަފީޤް )ހ .ހެދޭތުނޑި  /ކ.މާލެ( އާއި އިބްރާހީމް ޙަނީފް )މާވެލް /ގއ .ދެއްވަދޫ( އާއި
މޫސާ

އަޝްރަފް

ރަޖިސްޓަރނުކޮށް

ޙާޝިމް
ހުރި

)ރިހިވިލް/

ވެހިކަލްތަކަށް

ހދ.މާވައިދޫ(
ހުށަހަޅާފައިވާ

ޓާމްސް
ބިޑު

އޮފް

ރެފަރެންސްއާ

ބަލައިގަންނަން

ނިންމި

ޚިލާފަށް
ނިންމުމުގެ

ސަބަބުންކަން އެނގެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެސްންއާ ޚިލާފަށް ވެމްކޯގެ ބިޑުކޮމެޓީގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު 06
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މެންބަރުން އެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ހަމަބުއްދީގައި ،ތަސައްރަފް ފުދޭ ހާލުގައި އަދި އެކުރެވެނީ
ކޮންކަމެއްކަން އެނގޭ ހާލުގައިކަމަށްވާތީ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މި ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންކަމަށްވާު ،އ ްޘ ާމ ު
ނ
ާ
ޝ ުޛ )ގަހާދަށުގެ /ޅ .ކުރެންދޫ(އާއި ،މޫސާ ރައީފް )އަސްރަފީގެ  /އދ .މަހިބަދޫ( އާއި ،ޙާޒިމް
އިބްރާހީމް ނިޡާމް )ގ .ވިލަމެންދޫ( އާއި ،ޝިޢާން ޝަފީޤް )ހ .ހެދޭތުނޑި( އާއި ،އިބްރާހީމް ޙަނީފް
)މާވެލް /ގއ .ދެއްވަދޫ( އާއި ،އަދި މޫސާ އަޝްރަފް ޙާޝިމް )ރިހިވިލް /ހދ.މާވައިދޫ( ގެ މައްޗަށް،
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން(  12ވަނަ މާއްދާ )ހ( ގެ
ގާނޫނޫ ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ދަށުން މަޤާމުގެ ނުޒޫފު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ ް
7

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާ އިންވެގެން ހިއްކާފައިވާ ބިމުން

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގުދަން އަޅާނެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރެވުނު

އިޢުލާން އިސްލާޙުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީކައުންސިލްގައި ދަންނަވާ އަދި އެ ސިޓީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

އެކަށީގެންވާ

ޕކޮށް މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ކޮ ީ

އިޢުލާނާ

އައްޑޫ

ގުޅިގެން

ކައުންސިލްގެ

މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
ޤާބިލުކަމަށް

20

ހުށަހަޅަންޖެހެނީ

އިންސައްތަ
ބޭންކް

ދިނުމަށް

އިދާރާއިން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާލީ
ހިމަނާފައިވާއިރު

އެކަމަށް

ނުވަތަ

ބޭންކް

ގެރެންޓީއެއްކަމެއް

އޮތޯރިޓީ އަދި

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސްޓޭޓްމަންޓްކަމެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މާލީ ހިސާބުކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި
ނުވާކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް
ދީފައިނުވާ

ކަމަށާއި،

ބައްދަލުވުމުގައި

އެކަކު

އަދި
ގިނަ

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ވިޔަފާރިތައް

ބޭއްވި

ތަމްސީލްކޮށްފައިވާއިރު

ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،
މަޢުލޫމާތު
އެނެކްސް 2

ސާފުކުރަންޖެހޭނީ

އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް
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01/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ހާޒިރުވެގެންކަމަށް

އިޢުލާނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

މީޓިންގ-

ޕލިކޭޝަން ޒޫމް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު
އެ ް
ސާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި
ޕ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް
ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީގެ ކޮ ީ
ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ފަހުން އެއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
8

ޕރޭޝަނުގެ ލ.ފޮނަދޫ ބްރާންޗުގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ރަސްމީ
ފެނަކަ ކޯ ަ
ހައިސިއްޔަތު

ނަހަމަގޮތުގައި

ބޭނުންކުރުމާއި

ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރަށްވެސް

އަމިއްލަ

ފައިދާއަށް

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަ

01/02/21

ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޕޝަން ކަމަށް
ކޮރަ ް

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
9

ޓުއަރިން  48ލޯންޗެއް ބަނދެ ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޕޓް އޮތޯރިޓީގައި
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  2019އޮގަސްޓްމަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ޕޑް ބޯޓު ބަންނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ސް ީ

ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ

ޕޑް
ޕޓް އޮތޯރިޓީގައި ސް ީ
ބިޑްގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ކޮރަ ް

ބޯޓު ބަންނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރވެފައިވުން ލާޒިމްކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އެ ކުންފުނިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ،ލޯންޗުގެ އިންޝުއަރެންސްއާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް ފިޔަވައި
އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގައިކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މި ބިޑް
އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ

އޮޅުވާލައިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ

މައްޗަށް

ކަމަށް

ނުވަތަ

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މި ބިޑަށް
ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތަކަށްވިޔަސް މިކަމަށް
ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވެސް އެކަން މަނާނުކުރާތީއާއި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ
އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ .އަދި
ޕސިފިކޭޝަންތައް ދިނުމުގައި ވޭރިއޭޝަންއަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި ،ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެދާނެ ފަދަ
ސް ެ
އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 8 / 35

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

01/02/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބިޑުތަކުގައި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ގޮތަށް ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓް
ފަރުމާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޕލިސް
ޮ

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ކުރިއަށްގެންދާ

ޕލްކޯ(
) ޮ

ސޮސައިޓީ

ޓެންޑަރާ ގުޅިގެން

އިން

ނުޙައްޤު

ބެރިކޭޑް
މަންފާއެއް

ގަތުމަށް

ޕލްކޯ( އިން  2019ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބެރިކޭޑް ގަތުމަށް އިންޑިއާގެ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ) ޮ
ޕލިސް ކޯ ަ
ޮ

ހޯދުމަށް

ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާހެން އެތަކެތި ގަންނަން އުޅޭކަމަށާއި މި

01/02/21

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން،
މުޢާމަލާތުގައި ކޮރަ ް

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ކޮރަ ް

ޕލިސް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް  28ޖަނަވަރީ  2021ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި
މޯލްޑިވްސް ޮ
 2019އަހަރު އެ ސަރވިސްއަށް ބެރިކޭޑް ގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުމުން ،އެ ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ފޯނުން ދިން މަޢުލޫމާތުގައި2019 ،
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބެރިކޭޑް ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ކޮލިޓީގެ
މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ނުގަންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ބެރިކޭޑް ނުގަންނަ ކަމަށް
ޕލްކޯއިންވެސް މަޢުލުމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި ބުނާކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްނުވާތީ،
ޮ
މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
11

ލ.ގަމުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ

ލ.ގަމުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ބެލިއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދަރިންގެ ބަޔަށް

އެ

ޕއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންވެ އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތަކާއި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެހެން
ޮ

ލިސްޓުގައި ނެތް ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ އެރަށުގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށާއި،

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެފަރާތާއި ފޯނުން ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ،އޭނާއަށް

ޕއިންޓް
އޭނާއަކީ  4ދަރިންވެސް ތިބި މީހެއް ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ޮ 64

ޕއިންޓް ލިބިފައިނުވަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަޔަށް ހުށަނޭޅުމުން ކަމަށެވެ.
ދަރިންގެ ބައިން ޮ

ޕއިންޓުން މަތިން
ލިބުނުއިރު އެންމެ ދަރިއެއް ހުރި މީހަކަށް ޮ 74

އަދި ދެމަފިރިންނަށް ދެގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،އެގޮތަށް ގޯތި ލިބިފައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ

ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިންނަށް ދެގޯތި

ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،އެކަމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މިއަދާ ހަމަޔަށް އެ

އޭނާގެ

ފުރުޞަތު ދިނުމުންވެސް އޭނާއަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މިއަދު ) 25ޖަނަވަރީ

އިދާރާއިން ނެރުނުއިރު

ލިބިފައިވާއިރު

ޝަކުވާ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ފަރާތަށް

ވެސް

ނަން

ގެ

އަދި

އަންހެނުންނަށްވެސް ގޯއްޗެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 2021ގައި( ފޯނުން ގުޅައި އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް އެކަން
ސާފުނުވިކަމަށާއި އެހެންކަމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ .މިހެންކަމުން،
ޕއިންޓް ލިބިފައިނުވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހުމާލުންކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި،
އޭނާއަށް ދަރިންގެބައިން ޮ

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

01/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެހެން ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުނުވިކަމަށާއި މައްސަލަ
އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
12

ޕޓަލްތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮސް ި

މި

ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދައިދިނުމުގައި އުޅޭ އެޖެންޓުން އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުން

ޕޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނެތުމުން މި
ކޮރަ ް

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ތަޖުރިބާ މަދު

ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި
ކެންޑިޑޭޓުންވެސް

ނަގަމުންދާ

އެގްޒާމްތަކުން

ކަމަށާއި،

ފަހުގެ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ހިއްސާކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން

ސްކްރީން

ޝޮޓްތަކުގައި

ރިޝްވަތު

ނުވަތަ

01/02/21

ފޭލްވެފައިވާ

ޕލޭސްމެންޓްތަކަށް
ް

ބެލުމުން މިކަމުގެ ތެދުދޮގު ހާމަވާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
13

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕސްތަކުގައި ހިންގާ ނަރސިންގ ކޯސްތަކުގެ
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކެމް ަ

ޕލޮމާ އިން ނަރސިންގ އާއި ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ އާއި މާސްޓަރސް
ޕސްތަކުގައި ހިންގާ ޑި ް
ކެމް ަ

ޕޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅުންހުރި
މާއްދާތައް ާ

ޕޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅުންހުރި
އިން ނަރސިންގ ކޯސްތަކުގެ މާއްދާތައް ާ

މަސައްކަތްތަކަށް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުން

މަސައްކަތްތަކަށް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

އިޢުލާނުގައި ،ބޭނުންވާ

 10) MNU-SN/2021/01ޖަނަވަރީ  (2021އިޢުލާނުގައި ،ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމް

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުMNU-SN/2021/01

މާއްދާތައް ހާމަކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހާމަނުކޮށް އޮތުމަކީ
ޕޝަނަށް
ކޮރަ ް

މަގުފަހިވާ

ކަމެއް

ކަމަށް

ލަފާކުރެވޭ

ކަމަށް

ބުނާ

މައްސަލަ.

ޤައުމީ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ސަނަދު

ސްކޫލް

ހުށަހެޅުމަށް

އޮފް

ނަރސިންގއިން

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ

އަތޮޅުތަކުގެ

މާލެއާއި

އިޢުލާނުގައި،

01/02/21

ކިޔަވައިދޭ

މާއްދާތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އެބަހުއްޓެވެ .އެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް
އިޢުލާނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމަކީ

ޢަމަލެއްކަމަކަށް

ޕޝަނުގެ
ކޮރަ ް

ނުބެލެވެއެވެ.

އެ

މަޢުލޫމާތު

އޮޅުންނުފިލާނަމަ ،ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅައިގެން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
މި

މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤު

ނުކުރުމަށް

ނިންމީއެވެ.

އަދި

މިފަދަ

ޝަކުވާއެއް

ހުށަހެޅިފައިވާކަން

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
14

ގއ.ގެމަނަފުށީ

އެނެކްސް 2

ސްކޫލުގައި

އިނގިރޭސި

ޓީޗަރުގެ

2

މަޤާމު

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

01/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯ

ހުށަހެޅި

ސުވާލުކުރުމުން

ފަރާތާ

އޭނާ

ބުނެފައިވަނީ،

އޮތްނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  1މަޤާމަށް ކަމަށާއި 2 ،ވަނަ

ކޮމިޝަނަށް

މަޤާމަށް އިޢުލާންނުކޮށް ބާއްވާފައިވަނީ ވަކިމީހަކަށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިގެން

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ވައިބަރއިން މިކަން ހުށަހަޅާފައިވާނޭ ކަމަށާއި

އަންނަންދެން ކަމަށާއި ،ސްކޫލުގައި ދެން އޮތް ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށްވެސް

ނަމަވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީކޮށް މި މައްސަލަ ހުށަނާޅާ ކަމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް

އިޢުލާންނުކޮށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮމިޝަނަށް އީ-މެއިލަކުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނޭ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ
ޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކަމަށެވެ .ވީމާ ،މި މައްސަލަ އެ ި
ފަރާތަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް ނިންމީއެވެ.
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ރ .ދުވާފަރު ސަހަރާ ކައިރީގައިވާ މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ

ޙަވާލާ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

އެއްގޮތަށްކަމުން،

ގުޅިގެން

އެންމެ

ކުޑަ

އަގާއެކު

ބިޑު

ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް

އެ

މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .

ދީފައިވާ

އިޢުލާނާ
މި

ގުޅިގެން

މައްސަލަ

ޕސަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ

ނިންމީއެވެ.

ނަމަވެސް

މަޢުލޫމާތު
ވިޔަފާރި

ޝީޓާ

08/02/21

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާނަމަ  10%ދިނުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި
ވާގޮތުން ބިޑުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށްވާތީ،
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ކުރާއިރު އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްގެން އިޢުލާނުކުރުމަށް ރ.ދުވާފަރު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޕވޭއެއް އެޅުމަށް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި ސްލި ް

ޕސަލްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ
ޕރޮ ޯ
ޕވޭއެއް އެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ް
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާގައި ސްލި ް

 2019އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ

އީ.އައި.އޭ ކޯޓޭޝަނަކީ އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ ހުއްދައޮތް ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަނެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި،

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެ ކައުންސިލުން ދީފައިވާ

ޕއިންޓް
މާލީ ޤާބިލްކަން ބެލުމުގައި ކުންފުންޏަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ޮ

މަޢުލޫމާތާ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މާކްސް ދީފައިނުވާތީ ،އަދި ސީ.އެސް.އާރަށް މާކްސް ދިނުމުގެ

ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން  22އޮގަސްޓު  2019ގައި ބޭއްވުމަށްފަހު

ޕރީ-ބިޑް
ޕޓް ވެފައިވާތީއާއި ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ް
މިންގަނޑުގައި ފައިސާގެ ޢަދަދު ރި ީ

ޕސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  29އޮގަސްޓު  2019ގައި
ޕރޮ ޯ
ް

ބައްދަލުވުމަށް ދިޔުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ނޫންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ

ކަމަށްވާތީ މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ

ޕސަލް ހުށަހަޅޭނީ މަޢުލޫމާތު
ޕރޮ ޯ
މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިކަމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ް

މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުދެކޭކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް

ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި މިފަދަ

ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕރޮކިއުމަންޓްތައް
ް

ކުރިއަށް

ގެންދެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްގެ

13-K/CIR/2019/27

ޕމަންޓުގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް
އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

08/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ވިޔަފާރީގެ

ގިންތިތަކުން

ގިންތިއެއްގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ

ދިވެހި

ވިޔަފާރިތަކަށް

އެކަނި

ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކަމަށްވާއިރު މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ޕވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑު ނުކުރެވި
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާތީ އަދި ސްލި ް
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވުމާއެކު ،މި މަސައްކަތްކުރަން މިހާރު ބޭނުންވާނަމަ  08އޮގަސްޓު 2019
ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL-D/423/2019/55 :އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން
ޕވޭ އެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި
ސްލި ް
މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
17

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ގއ.ވިލިނގިލި ބްރާންޗަށް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ބްރާންޗަށް ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ

ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  2019ޖުލައިގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މި ޝަކުވާ

ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުން މި ވަގުތު އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގައި

ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގައި ތަމްރީނު ކުރަމުންދާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި

ތަމްރީނު ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބުނެފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 29 ،ޖުލައި  2019ގައި ކުރި އިޢުލާން
ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައިކަމާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނާ ފަރާތް
ކުރިމަތިލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،މީރާގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ބްރާންޗަށް ސީނިއަރ
ޕރިލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން  01އޭ ް
ޕއިންޓް ލިބިގެން
ފަރާތް ބުނާ ފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމާއި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޮ
އޭނާއަށް  18ޖޫން  2019ގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޕރިލް  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދިފައެއް
 01އޭ ް
ނުވެއެވެ .މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ  29ޖުލައި  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން ،މިފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  29ޖުލައި  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނޫންކަން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލަ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
18

ޕރޭޝަންގެ ގދ.ވާދޫ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖެއްގެ
ފެނަކަ ކޯ ަ

މި މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ،މައްސަލައެއްގައި ހިމެނިގެން އިވެލުއޭޓުކޮށް

ގިނަ

ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވުމާއެކު ،މި މައްސަލަވެސް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ގޮތުގައި
19

ޢައްޔަންކުރި

މުވައްޒަފު

މާލޭގެ

މައިއޮފީހުގައި

ދުވަސްތަކެއް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އެލް.ޖީ.އޭ( ގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ

 01ނޮވެންބަރު  2019ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ

މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެ މަޤާމުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން 19 ،ނޮވެންބަރު

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ،އެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރިއިރު އެ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް

 2020ގައި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށްފައި

ޑިވިޜަނެއް ،ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި

ނިންމައި ،އެ ސެކްޝަނުގެ ނަން ވަނީ

ވަނިކޮށް ،އެ އިޢުލާން  23ނޮވެންބަރު  2020ގައި ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު،

ބަދަލުކޮށްފައެވެ .އެ ސެކްޝަނުގެ އިސް މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެލް.ޖީ.އޭގެ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް އެ މަޤާމު ދިނުމަށްޓަކައި އެ އޮތޯރިޓީގެ

ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ  19ނޮވެންބަރު  2020ގައެވެ .އެ އިޢުލާން  23ނޮވެންބަރު 2020

އިސް މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެމަޤާމަށް

ގައި ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ .އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ކަމުގައި އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ

ވެއެވެ .އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ 01 ،ނޮވެންބަރު  2019ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަކީ ވަކި ދާއިރާ އެއް ކަމުގައިވާއިރު އެ މަޤާމު އެ

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުން އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވި އެ މަޤާމަށް

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިން ބުނެވުނު އިޢުލާން

މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުމުން ކަމަށާއި ،ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެ

ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު ހަމައެކަނި އޮފީސްތެރެއަށް އިޢުލާންކުރީ ކުރިން ކުރި

ސެކްޝަންގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ވަކި ދާއިރާއެއް ހިމެނިގެން ކަމުގައިވާއިރު

ޝަރުޠު

އިޢުލާން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މި ދާއިރާއަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި

އިޢުލާން
ހަމަވާގޮތަށް

މުޅިން

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު

ހެދުމަށްފަހުގައި

ކަމަށާއި،

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ
ހަމައެކަނި

އޮފީސްތެރެއަށް

ހަމަޖެއްސުމަށް

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އިޢުލާންކުރުމުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ މީހެއްކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.

އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 26
ނޮވެންބަރު  2020ގައެވެ .މި އިޢުލާނުގައި "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު )އިންޓަރނަލް(" މި ގޮތަށް
ލިޔެފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ އެތެރެއަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ
އެ އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެ

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 13 / 35

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

08/02/21

08/02/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

މާއްދާގައިވަނީ" ،އޮތޯރިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވެ ނުވަތަ މަޤާމެއް އަލަށް އުފައްދައިފިނަމަ ފުރަތަމަ އެ
މަޤާމަކަށް މީހެއް ހޯދުމަށް އޮތޯރިޓީގެ އެތެރޭގައި އިޢުލާން ކުރެވިދާނެއެވެ .މި އިޢުލާން ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އެ އުސޫލަކީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް
ޕރީލް  2019ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އުސޫލެކެވެ .މި
އިޢުލާން ކުރުމުގެ މާކުރިން  28އެ ް
އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ މަޤާމަށް
އެދިފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ދަށް މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެކެވެ.
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ވީމާ ،މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަ ް
އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
20

ޕވަރ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގައި ސޯލާ ަ

ޙަވާލާދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން ލީގަލް

ޕލައި،
ސިސްޓަމް ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ޑިޒައިން ،ސަ ް

ޕރޮކިޔުމެންޓް ޔުނިޓުން
ލަފަޔެއް ހޯދުމަށް ލީގަލްއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ް

އިންސްޓޯލް އަދި ކަމިޝަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

ކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ކުރުމަށް އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ހޯދުމަށް

އައްޑޫ

ސިޓީ

އިދާރާއިން

ކައުންސިލްގެ

ނަންބަރު ) IUL)426-AA/426/2020/364އިޢުލާނުގައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތާ

ގުޅޭގޮތުން

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރަށް

މަޢުލޫމާތު

އަދި

ބޮޑު

މަސައްކަތަކާ

އަޅާބަލާއިރު

ހިމަނާފައިނުވުމާއި
ބިޑްހުށަހެޅުމަށް

ދީފައިވަނީ

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
ޒަރިއްޔާއިން

މިފަދަ

އެދުމުން،

އެއްދުވަސް

ކުރު

މުއްދަތެއް

މުއްދަތު

ހަމަވާ

ކަމަށާއި

މުއްދަތު

ތާރީޚް

އީ-މެއިލްގެ

އެ

މުއްދަތަކީ

އިތުރުކޮށްދިންނަމަވެސް،

ނިންމީއެވެ.

ޕރޮސެސް ކުރިޔަށް
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ބިޑިންގް ް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެ އިދާރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޖަމިއްޔާއާ އެ
މަސައްކަތް
އެނެކްސް 2

ޙަވާލުކުރަން

ކަމަށާއި،

އެ

މަސައްކަތާ

ގުޅިގެން
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08/02/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ލިޔެކިޔުންތައް

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

ތައްޔާކުރަމުން

އަންނަނީ

އެ

ޕރޮޖެކްޓްގެ އަގަކީ
ޖަމިއްޔާއިން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ް
 150,000ޑޮލަރު ކަމަށާއި މި ޖަމިއްޔާގެ އެލް.ސީ .ފެސިލިޓީއަށް
ޔަޤީންކަން

ދިނުމުގެ

ގޮތުން

އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

ނަމުގައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖެނެރަލް
އިންވެސްޓްމަންޓް

އެކައުންޓް،

ކޭޝް

ކޮލެޓްރަލްގެ

ގޮތުގައި

ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
21

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި  20އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ

ޕއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޮ

އަދި މިހާރުވެސް އެކަމުގައި ދެމިހުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށާއި ،އޭނާ "ހިޔާ

ތަހުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަވެފައި ނުވާތީއާއި ،ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި

މަޝްރޫޢު"

ގެ

ޓީޗަރުންނަށް

ހުޅުވާލި

ފުރުޞަތުގައި

ފްލެޓަށް

08/02/21

ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަވާން ނެތުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކޮރަ ް

ސރުކާރުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ
ަ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި
ޕއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުންނާއި
ކޮމިޓީން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޮ
ފްލެޓް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ފްލެޓް
ގެއްލޭގޮތް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .
22

ޕރިންޓަރގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި އެ
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ް

ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  03ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ބޭނުންކޮށްގެން،

ޕޓް ސަރވިސް ރޭންކުގެ
 3ފަރާތަކުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ .މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަ ޯ

އިންޓަރވިއުއިން  02ވަނައަށް މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ

ވަޒީފާއެކެވެ .މި ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކަކީ މަޤާމާގުޅޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުވަތަ ތަމްރީން

ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް

ލިބިފައިވުމާއި ،ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  2އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ،ގްރޭޑް  7ނިންމާފައިވުމެވެ.

ބުނާ މައްސަލަ.

ޕލޯޑްކޮށްފައިވާ  A2ފޯމު
ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް "ވިއުގަ" އަށް އަ ް

ސްކޫލުގެ

އިސް

މުވައްޒަފެއް

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ޕލޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެން އެބައި އިޞްލާޙްކުރުމަށްފަހު އަލުން އަ ް
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަޤާމް
އެޑިއުކޭޝަނުން އެންގުމުން އެބައި އިޞްލާޙްކުރުމުން އެންމެމަތިން ޮ
އެނެކްސް 2
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10/02/21

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  09ޖަނަވަރީ  2020ގައި
މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 A2ފޯމުން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އޭނާއަކީ އައިޓީގެ ދާއިރާއިން
ޕލޮމާއާ ހަމައަށް ކިޔަވާފައިވާ މީހެއްކަމާއި ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ
ޑި ް
ޕރޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ .ދެވަނައަށް
އެޓެންޑެންޓެއްގެ ވަޒީފާއާއި ރިޒޯޓެއްގެ ފޯން އޮ ަ
ގޮސްފައިވާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އޭނާއަކީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއްކަމާއި މިގޮތުން އޯލެވެލް
ޕރިންޓަރެއްގެ
ޕރިންޓިންގްއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވާ ކަމާއި ،އަދި ް
 3ފާހުގެ އިތުރުން ް
ވަޒީފާގައި  14އަހަރާއި  2މަސްދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  A2ފޯމުގައި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތުގެ
ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ ނުބައިކޮށެވެ .އޭނާއަކީ އޯލެވެލް ހަދާފައިވާ ފަރާތަކަށްވާއިރު އޭނާގެ
ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ޮ
ތަޢުލީމީބަޔަށް

ދީފައިވަނީ

ސުމެކެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީއިން

އަންގައިގެން

ފަހުން

ފޯމް

ޕއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ބަދަލުކުރިއިރު މިބަޔަށް ރަނގަޅަށް ޮ
ޕއިންޓް
ފުރަތަމަ ހަދާފައިވާ  A2ފޯމުގައި އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޮ
ދިނުމުގައި އޭނާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި

ދާއިރާގެ

ތަޖުރިބާއަކަށް

ޕއިންޓްގެ
ނުވާއިރުވެސް ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި  2އަހަރު ހިމަނައި 2 ،އަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ޮ 3.47
ޕއިންޓް ދީފައިވެއެވެ .މިއީ ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށް ވެސް
ބަދަލުގައި ތަޖުރިބާއަށް ޮ 24.56
ޕއިންޓް ދީފައިވާތީ
ލިބިފައިވާ ވަރެވެ .އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ނުބައިކޮށް ޮ
ފުރަތަމަ

އިވެލުއޭޝަނުން

އޭނާއަށް

މަތިން

ޕއިންޓް
ޮ

ލިބިފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް

އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަދާފައިވާ  A2ފޯމުގައި އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތުގެ
އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ޕއިންޓް ދޭ މިންގަނޑުން
ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ  2އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް ބަލައި ޮ
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޮ
ޕއިންޓް ދިނުމުން ދެވަނަ އިވެލުއޭޝަންގައި އޭނާ ގޮސްފައިވަނީ  2ވަނަ އަށެވެ.
ރަނގަޅަށެވެ .މިހެން ޮ
މ
ޕއިންޓް ޝީޓު ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސްި ،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  3ގޮތަކަށް ޮ
ޕއިންޓް ޝީޓުގެ  2ޝީޓެވެ .އެ  2ޝީޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝީޓު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ ޮ
ހަދާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކަށް ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް
ޕއިންޓް ފޯމް ) A2ފޯމު( އަލުން ތައްޔާރުކުރިއިރުވެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން އަންގައިގެން ޮ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ދާއިރާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި ،މި
ޕއިންޓް ލިބިފައިވަނީ
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަދާފައިވާ  A2ފޯމުން އެންމެ މަތިން ޮ
ވަޒީފާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޕއިންޓް ދިނުމުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔާއި ތަޢުލީމާ
އަދި މީގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  A2ފޯމްއަށް ޮ
ޕއިންޓް ދިނުމުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވޭކަމާއި މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނައިން
ތަމްރީންގެ ބަޔަށް ޮ
ދިމާވާ ކަމެއްކަން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިފަދަ ކަންކަމަކީ
ޕޝަންގެ އިޙްތިމާލު
މުއައްސަސާތަކާމެދު ޢާންމުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ކަމަކަށްވެފައި އަދި ކޮރަ ް
އުފެދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ A2 ،ފޯމް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއި އަދި
ޕއިންޓް ދޭގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދީ މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުނުވާނޭހެން A2
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް ޮ
ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި
ދަންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ،އޭނާ

އެނެކްސް 2

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާގުޅޭ މައްސަލައެއް
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10/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
) 8,500,00.00އަށްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަހާސް( ރުފިޔާގެ ލޯނެއް 01

ކަމަށްވެފައި ޝަރީޢަތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް

އޮކްޓޫބަރު  2003ގައި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ލޯނުގެ

ލިބިގެންނުވާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އަންގައި،

ރަހުނުގެ

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

ގޮތުގައި

ޗާނދަނީމަގު

ހުންނަ

ގައި

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ފިހާރައާއި އެ ފިހާރައިގައިވާ އެހެނިހެން ހަރުމުދާ ކަމަށާއި ،އެ ލޯނަކީ
ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ލޯނެއްނޫން ކަމަށާއި ،ލޯނުގެ ފައިސާ
އަނބުރާ ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމަށް ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯނުގެ
ގޮތުގައި

ސިކިއުރިޓީއެއްގެ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްގައި

ބާއްވާފައިވަނީ ޗާނދަނީމަގު ގައި ހުންނަ ފިހާރައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ކަމަށާއި،
ކަން މިހެން ހުރިނަމަވެސް ރަހުނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ
އެހެން ފަރާތަކުން އުފުލި ދަޢުވާއަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން
ރަހުނުގެ

ވެރި

ފާރާތް

އިފްލާސް

ކޮށް،

ރަހުނުކޮށްފައިވާ

ބިން

ވިއްކާލުމަށްފަހު ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން އެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ

މަޢުލޫމަތު

ރަހުނުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ލިބިފައިވާ

ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރަހުނުގެ ވެރި
ފަރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައި އެދިފައިވާތީ މި މައްސަލަ
ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
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ޕޓް އޮތޯރިޓީއަށް އައި.ޓީ ސާމާނު ގަތުމުގެގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

ޕންޑްރައިވް ހޯދިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ
މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ެ

ވުޖޫދުގައި އޮތްކަމާދޭތެރޭ ޝައްކުވާ ކުދިކުދި ކުންފުނިތަކުން ކޯޓޭޝަން

ޕންޑްރައިވް ހޯދުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ
ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގައި އިވެލުއޭޓުކުރެވި ެ

ޕންޑުރައިވާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމާއި ސަރވާއާއި ކެމެރާއާއި
ހޯދައިގެން ެ

ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައެއްކަމާއި ،އަދި ކެމެރާ ސިސްޓަމްގެ މައްސަލައަކީ މި

ޕމަންޓް ގަތުން .އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން
ޕއުޓަރ އިކްއި ް
އެހެނިހެން ކޮމް ި

ކޮމިޝަނުގައި އިވެލުއޭޓުކުރެވި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި ،ސަރވާއާއި

ސެނިޓައިޒަރ ގަނެފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ

ޕމަންޓް ގަތުމުގެ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި
ޕއުޓަރ އިކްއި ް
އެހެނިހެން ކޮމް ި

ކޮންމެ

އެނގެން

އެހެން
އެނެކްސް 2

ކުންފުންޏަކުން

އިތުރަށް

ސެނިޓައިޒަރ

ގަނެ

އިވެލުއޭޓުކުރުމަށްޓަކައި
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ބޭނުންވާ

ލިޔުންތައް

ހޯދުމުގެ

މަރުޙަލާގައިވާ

މައްސަލައެއްކަން

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

10/02/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އޮންނަކަމާއި ،މި ޝަކުވާގައި ދެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސެނިޓައިޒަރ ގަނެފައިވަނިކޮށް އެ

މުވައްޒަފަކަށް  2ފުޅި ސެނެޓައިޒަރ ދޫކުރުން.

ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން އިތުރަށް ސެނިޓައިޒަރ ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލާގައި އެއީ ކޮން ކުންފުންޏެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލާގައި މަޢުލޫމާތު
ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިއޮތް ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން އޭނާއަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެވިފައެއް ނުވާތީ،
އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން އިތުރަށް ސެނިޓައިޒަރ ގަނެފައިވާ
މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވުމާއި މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެކަމަށް ހުށަހަޅައިފައި
އޮތް ފަރާތުންވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤިޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މ.ކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން  2020ޑިސެންބަރު މަހު

މ.ކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން  2020ޑިސެންބަރު މަހު އިޢުލާނުކޮށްގެން ނީލަމެއް

ނީލަންކިޔުމުގައި

ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 2020 ،ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމެއް

އިސްކޮށްހުރީ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި ،ނީލަމުގައި ތަކެތީގެ

ބާއްވާފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް  2020އޮކްޓޫބަރު  27ވަނަ ދުވަހު ނީލަމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި

ނަންތައް ކިޔަމުންދާއިރު ދެފަހަރަށް އެއް އަގެއްގައި އެއްޗެއް އޮތްނަމަ 3

ނީލަން ކިޔުމުގައި އެ މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފު އަދާކުރި ދައުރަކީ ނީލަންކީއިރު އަޑުހަރުކޮށް ނީލަން ކިޔުމާއި

ވަނަ ފަހަރަށް އަގެއް ކިޔުމަށްފަހު އެހެން މީހަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދީ

)މިއީ އެކި މީހުން ކިޔާ އަގުތައް އަޑުހަރުކޮށް ކިޔައި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިއްވުމެވެ.

އެކަކުން ތިނަކަށް ކިޔުމަށްފަހު އޭނާ އެތަކެތި ނަގަމުންގޮސްފައިވާ

އެގޮތުން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަގެއް ނީލަން ކިޔަން ހުންނަ މީހާ  3ފަހަރަށް އިއްވުމުގެ

ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ގޮނޑިއާއި މޭޒު ފަދަ ފަރުނީޗަރ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި،

ކުރިން އެހެން ފަރާތަކުން އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ނުކިޔައިފިނަމަ  3ފަހަރަށް އެއް އަގެއް އިއްވުމުން އެ

މި ނީލަން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ވެސް ހުރި ކަމަށް

ހިސާބުން އެ އެއްޗެއްގެ ނީލަން ނިމުނީއެވެ .މިއީ މިގޮތަށް ކިޔާ ނީލަންތަކުގައި އެކަން ކުރާ ގޮތެވެ(.

ބުނާ މައްސަލަ.

ނީލަންކިޔަން ހުރި ތަކެތި މަސައްކަތު މީހުން ގޮވައިގެން ގޮސް ގުދަނުން ނެރުމާއި ސްކޫލުގެ އެހެން

އިޢުލާނުކޮށްގެން

ނީލަމެއް

ބާއްވާފައިވާއިރު،

ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު އެތަކެތި ބައިބަޔަށް އެޅުމާއި ނީލަމުގައި އެކިއެކި މީސްމީހުން ގަނެފައިވާ ތަކެތި
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި ،މި ނީލަމުގައި
ވިއްކާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސްކޫލުގައި ހުރި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ގޮޑިއާއި ޑެސްކާއި ކަބަޑާއި
ކޮމްޕއުޓަރރެކްއާއި ފަންކާއާއި ރޭޑިއޯއާއި ގަޑިއާއި ޓީވީއާއި ކުލަދަޅު ފަދަ ތަކެތިކަމާއި ،ނީލަމުގައި ވިއްކި
ތަކެއްޗާއި ވިކުނު އަގުތަކާއި ނީލަމުން އެތަކެތި ނެގި މީހުންނަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަންތައް ނީލަންކީ
ތަކެތީގެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ނީލަމުން ތަކެތި ނެގި މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް
އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ތަކެތި ނެގި މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އަދި ފައިސާގެ ރަސީދުގައި ލިޔެފައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
އަދި

ނީލަންކީ

ތަކެތީގެ

ލިސްޓު

ލިޔެފައިވަނީވެސް

ކިޔަން

އެނގޭގޮތަށް

ސާފުކޮށް

ނޫންކަން

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ނީލަންކީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ސުކޫލުގެ މުވައްޒަފު އަގު ހުށަހަޅައިގެން
ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ބައެއް ތަކެތި ނަގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮންނަކަމާއި ،މިގޮތަށް ކިޔާ ނީލަންތަކުގައި ނީލަންކިޔަން ހުންނަ މީހާ ނީލަމުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އަގު
ހުށަހަޅައިގެން ނީލަމުން ތަކެތި ނެގުމަކީ މިގޮތަށް ކިޔާ ނީލަންތަކުގެ ޢާންމު އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމާއި،
އެއީ މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެމީހާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަގު ހުށަހަޅައި އަވަސް
އަރުވާލައިގެން  3ފަހަރަށް އެ އަގު ކިޔައި ނީލަން ނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަށް އޮންނާނެތީ އެކަން
އެހެންވިޔަ ނުދިނުމަށްކަމާއި ،ނީލަމުން އެއްޗެއް ނަގަން އެފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ އެހެން މީހަކު
މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ނެގުމަށްކަމާއި ،އެހެންކަމުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފު ނީލަމުން ތަކެތި
ނަގާފައިވާނަމަ އޭނާ ނެގި ތަކެތި އަނބުރާ ސްކޫލަށް ގެނެސް )އެތަކެއްޗަށް އޭނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ
އެ ފައިސާ އަނބުރާ އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު( އެތަކެތި އަލުން ނީލަންކިޔުމަށާއި ،ނީލަންކިޔަން ހުންނަ
މުވައްޒަފަށް ނީލަމުގައި އަގު ހުށަހެޅުމަކީ މިފަދަ ނީލަންތަކުގެ ޢާންމު އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި
ނީލަމުން ތަކެތި ނަގާ މީހުންގެ ފުރިހަމަނަމާއި އެޑްރެސް ތަކެތި ނެގި މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އަދި
ފައިސާގެ ރަސީދުގައިވެސް ލިޔުމަށާއި އަދި ނީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް
ލިޔެ

ތައްޔާރުކޮށްފައި

ބެހެއްޓުމަށް

މ.އަތޮޅު

މަދަރުސާއަށް

އަންގައި،

މިކަން

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުމާއެކު ،މިގޮތަށް ކިޔާ ނީލަންތަކުގައި ނީލަންކިޔަން ހުންނަ
މުވައްޒަފަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާ ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަނޭޅޭނެކަން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
26

ޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި
ގދ.ގައްދޫ ޮ

ޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް
ގދ.ގައްދޫ ޮ

ހޯދަން

ޕލިސް ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ކައްކައި ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މޯލްޑިވްސް ޮ

ޕލިސް ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ބޭނުންވެގެން މޯލްޑިވްސް ޮ

ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ލެޓަރ ފޮނުވުމަށްފަހު އެކަން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާ

ބަންދުގައި

އެނެކްސް 2

ތިބޭ

މީހުންނަށް

ކައްކައި

ކާންދޭނެ

ފަރާތެއް
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ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ލެޓަރ ފޮނުވުމަށްފަހު

ޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިކަން
ޢާއިލީ ގުޅުންހުރި މީހަކު ގައްދޫ ޮ

ޕލިސްސްޓޭޝަނުގައި
ޮ

ޕލިސްސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ގައްދޫ ޮ

ބިޑް

ޅިޔަނެއް ކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު ،ޅިޔަނުންނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

އެފަރާތާ

ޢާއިލީ

މަސައްކަތްކުރާ

ގުޅުންހުރި މީހަކު
ކަމަށް

ބުނެ

ގައްދޫ

އެފަރާތަށް

އެވޯޑްކޮށްފައިވާ

 1.02ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯސް ރިލޭޓިވް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށް

ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވުމާއި ،ޅިޔަނުންނަކީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ޢާއިލީ ގާތްކަމުގެ
ޕލިސް ސަރވިސްއިން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ
ގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ
ޕލިސް
ޕރީބިޑް ސުވާލާއި ޖަވާބު" މި ލިޔުމުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،ގައްދޫ ޮ
" ް
ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެ މުވައްޒަފަކީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޅިޔަނެއް ކަމަށްވާނަމަ އެފަރާތަށް
ބިޑް އެވޯޑްކުރިކުރުން ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ
ޕކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޕލިސް ސަރވިސްއަށް ކޮ ީ
މިކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ
ފިނޭންސްގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
27

ޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ
ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި ކޮރަ ް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ ަ

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ މޮޅެތި ފަރާތްތައް ބަލައި ކުންފުނީގެ ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި

ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވެ ،އެ ފަރާތްތައް ލައްވައި މަސައްކަތް ނުކުރުވައި ،ބަރާބަރަށް މުސާރަ
ދޭން އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއް އަމުރުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން
ވަކި

ނުކުރާކަމަށް

މި

މައްސަލައިގެ

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އެއީ

ކޮންފަރާތްތަކެއްކަން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި ،އެޗް.އާރުގެ އިސް މަޤާމުގެ މުވައްޒަފެއް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ޕލިސީއާ
އެއްމަޤާމުތަކަށް ތަފާތު މުސާރަތައް ހަމަޖައްސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިއީ އެޗް.އާރު ޮ
ޚިލާފަށް ކުރިކަމެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އަދި އެޗް.އާރުގެ އިސް މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށް ގާތްތިމާގެ މީހުން ކުންފުންޏަށް ވެއްދުމާއި ސަރުކާރުން ވެމްކޯ އުފެއްދި މަޤްޞަދު
ޙާޞިލްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ މަންފާއާ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ މަންފާއަށް މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ވެމްކޯއަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އުޅޭ
ކުންފުންޏަކަށްވެފައި ،ގާތްތިމާގެ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާގައި ބުނެދީފައިނުވުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
އެނެކްސް 2
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން މިދެންނެވި ކަންކަން ސާފުވާން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
28

ޕނީން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ޑޮމެސްޓިކް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމް ެ

ޕޓަލްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓެރިފް ރޭޓް ފިކްސްޑް
ޓަރޝަރީ ހޮސް ި

ކެޓަގަރީގެ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް މާލީގޮތުން

ރޭޓުން ބިޒްނަސް ރޭޓަށް ބަދަލުނުވާތީ ސްޓެލްކޯއަށް މާލީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތީ ޓަރޝަރީ

ލިބޭ ގެއްލުން ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް ބިޒްނަސް ކެޓަގަރީގެ ބޭންޑްތަކުގެ

ޕޓަލްތަކަށް
ހޮސް ި

އެދި

ރޭޓަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ބޭންޑުގައި ހިމެނޭ

އެކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ އޮތޯރިޓީއިން އެއްވެސް

ޕޓަލްތަކަށް ޢާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ފިކްސްޑް ރޭޓެއް
ޓާޝަރީ ހޮސް ި

ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާނަމަ އެ ނިންމުމެއް މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއަށް

އޮތޯރިޓީގައި އެދުމުން  19ފެބުރުވަރީ  2020ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައާ

ކޮންމެ އަހަރު  33,123,120.00ރުފިޔާގެ މާލީ ގެއްލުންވަމުންދާ

ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި،

ކަރަންޓު

ދިނުމުގައި

ބިޒްނަސް

ރޭޓުން

ބިލްކުރާގޮތަށް

ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް

11/02/21

ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޢާންމު ވިޔަފާރިތަކާ އެއް އުސޫލަކުން ޓާޝަރީ
ޕޓަލްތަކަށް
ހޮސް ި
މޯލްޑިވްސް

ބިޒްނަސް

އެނަރޖީ

ރޭޓުން

އޮތޯރިޓީގައި

ބިލްކުރެވޭނެގޮތް

ހަދައިދިނުމަށް

ނަމަވެސް އެހާތަނަށް އެ ލަފާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމައި ،މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެކަން

އެންވަޔަރަމަންޓުން ދީފައިވާ ލަފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެދިފައިވީނަމަވެސް

މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުންވެސް ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިފައެއް ނުވާއިރު ،ކަރަންޓްފީ ނަގާނެ ރޭޓްތައް

ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕލިސީ ލެވެލްގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވެފައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޮ
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،
އިދާރާއިން އެކަން ހަމަޖައްސައިނުދީ އޮތުމަކީ ކޮރަ ް
ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްޓެލްކޯއަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާތީ ،މިކަމާ
ގުޅިގެން އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް
ނިންމީއެވެ.
29

ސ.ފޭދޫ

ޕނަށް އެ އޮފީހުގެ
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އޭނާގެ އާއިލީ ފަރާތެއް ކެމް ޭ

ޕނަށް އެ އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައި
ކެމް ޭ

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އެކަން އެނގޭނެ

އެނެކްސް 2

އަވަށުއޮފީހުގެ

އިސް

މުވައްޒަފެއް ،ލޯކަލް

ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ،ސ.ފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލީ ފަރާތުގެ
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
30

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެމެރާ ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާ ސިސްޓަމަކާއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި

11/02/21

ސިސްޓަމަކާއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ހޯދުމަށް  01ފެބުރުވަރީ  2021ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ބްރޭންޑާއި
އެ އިދާރާއިން ފެބުރުވަރީ  2021ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މޮޑެލް ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިއީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވުމުން ،މި
ޕސިފިކޭޝަން
ދިން މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ،ކެމެރާ ސިސްޓަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ،ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ނުވަތަ މޮޑެލްއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭނެހެން ސް ެ
މޮޑެލް

ނަންބަރަށް

ދާންދެން

ލިޔެފައި

ހުރިކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައި އެވަނީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ދެ މެމްބަރެއް ގުޅިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރުގެ އަތުގައި ހުރި ކެމެރާ
ސިސްޓަމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަންނަންވެގެން ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު
ސާފުކޮށްދިން ދުވަހު މި ދެމީހުންވެގެން އެ ބައްދަލުވުމަށް ފޮނުވި
މީހާއަށް ،އޭނާ އެދިޔައީ ކޮން ކުންފުންޏަކުންކަންވެސް ބުނަން ނޭނގިގެން
އުޅުނުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
31

ޕޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް އެތަނުގައި ނުހުރެ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު ގިނަ ގަޑި ނަގާ
ޕޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތް ނުކުރާ ގަޑިތަކަށް ޏ.އަތޮޅު ހޮސް ި
ޏ.އަތޮޅު ހޮސް ި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޝަނަކަށް ފުރުޞަތު ދޭ މީހާ ކަމަށާއި އަދި
ޕޓަލްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް މިހުރިހާ ކޮރަ ް
ކަމަށާއި ،އެ ހޮސް ި
ޕޓަލުގެ މުވައްޒަފުގެ
މިއީ އޭނާ އިންވޯލްވާ ކަމެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު. ،އަތޮޅު ހޮސް ި
ޕވައިޒަރެއްކަން އިތުރުގަޑިއަށް ހުއްދަދީފައިވާ
ޕރޫވްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ސު ަ
އިތުރުގަޑި އެ ް
ޕޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް
ޝީޓުތަކުން އެނގެން އޮތުމާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ރި ޯ
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވުމާއި އެދުވަސްވަރު އެ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕރޫވްކޮށްދީފައިވާކަން މުސާރަ
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން އެ ް
ޝީޓުތަކުން އެނގެން އޮތުމާއި މިކަމުގައި އިސް މުވަޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށާއި ،ނަމަވެސް،

އެނެކްސް 2
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ )އޮފީހަށް ސައިންއިންވެ ސައިންއައުޓްވާ ގަޑި(
ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސް ި
ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބޭރަށް ދާނަމަ އެކަން އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޕޓަލަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
ފުވައްމުލަކު ހޮސް ި
32

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ

ޕޓްމަންޓުން
ޑި ާ

ވޭސްޓް

ޝަކުވާގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓުން

އެމް.ޓީސީ.ސީއަށް

ލޭންޑްފިލް

ޕކްޓަރު
ކޮމް ެ

ވެހިކަލްތަކާއި އިންސިނެރޭޓަރ ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ޕލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ވަކި
ސަ ް

ހޯދުމަށް ކުރިން ތިންހަތަރު ފަރާތަކަށް ޓެންޑަރކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ޕޝަނުގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތަކަށް މިކަން
ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ ކޮރަ ް

ހަމައެކަނި

ޙަވާލުކޮށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،

ޕކްޓަރު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވުމާއި،
އިތުރު ފަރާތަކާ ލޭންޑްފިލް ކޮމް ެ

މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޓީސީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް މި

ޕކްޓަރުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފޮނުވި އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވަނީ އެއް
ލޭންޑްފިލް ކޮމް ެ

ޕޝަނުގެ ދަށުން ވަކި
މަސައްކަތް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ ކޮރަ ް

ދުވަހެއްގައި ކަމަށްވެފައި އީމެއިލްގައި އެންމެ އަވަހަށް ޑެލިވަރީކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރުމަށް

ފަރާތަކަށް މިކަން ޙަވާލުކޮށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ

ޕކްޓަރ
ޕކްޓަރު ގަނެފައިވަނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ލޭންޑްފިލް ކޮމް ެ
އަންގާފައިވުމާއި ލޭންޑްފިލް ކޮމް ެ

ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕކްޓަރގެ ބްރޭންޑެއްގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި
ޕލައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަކީ ކޮމް ެ
ސަ ް

ފަހުން

ސިންގަލްސޯސް

ޕރޮކިއުމަންޓުގެ
ް

އުސޫލުން

15/02/21

ޕކްޓަރ ގަނެފައިވަނީ
ހުރި އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް ކަމަށްވުމާއި ،އެފަރާތުން ލޭންޑްފިލް ކޮމް ެ
ޕރޫވްކުރާތީ ކަމަށްވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެ ް
ނިންމީއެވެ.
33

ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރެއް ،އެ މަރުކަޒަށް

މާމަ ކާފައަކީ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި

ވަގުތީގޮތުން ދިޔަ ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ކާފަގެ ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި

ޕޝަންގެ ހިރާސް އޮތް ކަމެއްކަމަށް
ނުވިނަމަވެސް ،ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަކީ ކޮރަ ް

ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ މަޑަވެލީގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޭ އެހެން

ވުމާއެކު ،އެފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިނުވާނެހެން އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުޅުވާލައިގެން

މަންފާ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި ގާތްތިމާގެ މީހަކާ ޙަވާލުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް

ތަންތަން

ހުއްޓައި

އޭނާގެ

އައިލީ

ގުޅުންހުރި

ފަރާތަށް

ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

15/02/21

ފުރިހަމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގދ.މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ދަންނަވައި ،މި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

34

ހއ.ހޯރަފުށީ ކުރީގެ އެސްޓީއޯ  122ނަންބަރު ފިހާރައާއި އެ ފިހާރަ

އެނެކްސް 2

ހއ.ހޯރަފުށީ ކުރީގެ އެސްޓީއޯ  122ނަންބަރު ފިހާރައާއި އެ ފިހާރަ ހިމެނޭ ބިން ) 6582އަކަފޫޓު(
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

15/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ހިމެނޭ ބިން ) 6582އަކަފޫޓު( އަކަފޫޓަކަށް  25ލާރީގެ ރޭޓުން 10

އަކަފޫޓަކަށް  25ލާރީގެ ރޭޓުން  10އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް މި

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެ އިމާރާތާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަހަކު 500/-
ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމާއި ،މިއީ އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބުނު އެންމެމަތީ އަގުކަމަށްވުމާއި ،އެ އިމާރާތާއި ބިން
ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭފަދަ
ޕރޮސެސްގައި ކޮރަ ް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ް
ކަމެއް ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު
ނުކުރަން ނިންމީއެވެ.

35

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް މީހަކު

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ

ހޯދުމަށް  29ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނިންމިއެވެ.

18/02/21

މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކަކީ އެ އިދާރާގެ އޮފިސަރެއް މި
މަޤާމަށް އައުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއް
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ސަނަދު އޮތުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެފަދަ
ދާއިރާއެއްގައި މައްސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ ބައިން ބޮޑުތަނުން
މަތިން މާކްސް ލިބޭގޮތަށް އޮތްއިރު އެ ދާއިރާއިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ
ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
36

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ

ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާންމުކުރެވުނު ނަތީޖާއިން،

ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވަޒީފާއަށް

ކުރމަރިލި

ފަރާތަކަށް

މާކްސް

ދީފައިވަނީ

18/02/21

އިންސާފުން

ނޫންކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
37

ޕނީގެ ފަރާތުން
ޕޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް ެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

މި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ،މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

ބޭނުންކޮށްގެން ނާޤާބިލު ފަރާތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއާއި މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫގެ ނަރުދަމާގެ

ކުރުމުގައި އެތަނުގެ ސައިޓްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނަޖިސްހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އައްޑޫ

އެނެކްސް 2

މައްސަލައިގެ

ޞަފްޙާ 25 / 35

ޝަކުވާގައި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ

ސައިޓް

އިސް

މުވައްޒަފެއް،

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

18/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޤާބިލު ފަރާތްތަކާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް

ސިޓީ ފޭދޫއާއި މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ
ޕވައިޒަރުންގެ އެއްވެސް ރޯލެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން މި ކޮމިޝަނަށް  27އޮގަސްޓު
ސު ަ
 2020ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އަދި ޙަވާލާދީފައިވާ މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށް
އެއްބަސްވުން

ހެދުނު

މަރުޙަލާގެ

އެއްވެސް

ލިޔެކިޔުމެއްގައި

އެ

މުވައްޒަފު

ސޮއިކޮށް

ނުވަތަ

ބައިވެރިވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
38

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ އެކްސެސް ބެގޭޖްގެ

ސަރުކާރުން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޑެލިގޭޝަންގެ އެކްސެސް ބެގޭޖް ގޮތުގައި އަރާ

ގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ

ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެ އުސޫލާއި ،އަދި އެފަދަ އުސޫލެއް

ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެކުލަވާލާފައިނުވާނަމަ އެކަމުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް
ލިޔެގެން ސާފުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ބައްދަލުވުމަށް ގެނައުމަށް  05ފެބުރުވަރީ  2020ވަނަ
ދުވަހު އޮތް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ،ސަރުކާރުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ
ޑެލިގޭޝަންސްގެ އެކްސެސް ބެގޭޖުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް
އެކުލަވާލެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލަކީ އެދަތުރަކީ ރަސްމީ
ހައިސިއްޔަތުން ބެގޭޖުގެ ގޮތުގައި ވަކި އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް ގެންދަންނުޖެހޭ ދަތުރެއް
ކަމަށްވާނަމަ އެކްސެސް ބެގެޖް ކްލެއިމް ބެއަރކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި ،ދަތުރުގެ
ބާވަތުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ވަކި އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް ގެންދަންޖެހޭ ދަތުރެއް
ކަމަށްވެފައި އެ ދަތުރުގެ އެކްސެސް ބެގެޖް ކްލައިމްކޮށްފިނަމަ ބިލްތަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ރީއެންބާރސް
ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވިކަމަށް މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ
ދަތުރުފުޅަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށްވެފައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި
އަމިއްލަފުޅު ތަކެތީގެ އިތުރަށް ރަސްމީ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބައެއް ތަކެތި ގެންދަވަންޖެހޭނެކަމަށް

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 26 / 35

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

18/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ފެންނާތީއާއި ،ސަރުކާރުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރާ ދަތުރުތަކާ ޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ
ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި
ގެންދަންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހުންނާނެތީ ،އެ ދަތުރުފުޅުގެ އެކްސެސް ބެގޭޖުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
39

ޕރޭޝަނުން ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް

އެޗް.ޑީ.ސީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގައި އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިޑު

ޕާރކްގެ ކިއޮސްކް  1އަދި  2ހިންގާ ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް

ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް

ހުޅުވާލި

ގުޅިގެން

ބީލަމާ

މަގުފަހިވާގޮތަށް

ޕޝަނަށް
ކޮރަ ް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައެއްޖެހުނު

ސެކިއުރިޓީގެ

އެފަރާތުގެ

ކަމަށް

ބިޑު

18/02/21

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ހުށަހެޅުނު
3

ބިޑު

ބަލައިގެންފައިވުމާއި،

އިވެލުއޭޓް

ކުރުމުގައި

އެބިޑުތައް

ހިމަނާފައިވާތީ،

އަދި

ބިޑްތައް

ޕގައިވާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރއާ އެއްގޮތަށް
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އާރު.އެފްީ .
ކަމަށްވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
40

ކޮމިޝަނަރ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި ،އަދި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާއެކު ޝަކުވާގައި

މޯލްޑިވްސް

އިންލަންޑް

ރެވެނިއު

އޮތޯރިޓީގެ

ކުރީގެ

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި އެތަނުގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން

ޕލަޔަންސް އޮޑިޓެއް ހެދޭނެ ފަދަ ކަންކަމުގެ އޮޑިޓެއް
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމް ް

މަޤާމުގެ ބާރު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް

ހަދައިދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

18/02/21

ބުނާ މައްސަލަ.
41

ހދ.މަކުނުދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މަކުނުދޫ

ހދ.މަކުނުދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  27ޑިސެންބަރު

އަހަރުދުވަހަށް

އޮންނާނެކަމަށް

ކުނިކޮށި

މަސައްކަތް

ބެލެހެއްޓުމުގެ

01

2020

ގައި

ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނުގައި

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމުގެ

ބައްދަލުވުން

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  27ޑިސެންބަރު  2020ގައި )ދެ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  30ޑިސެންބަރު  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މަސައްކަތަށް ވަކިން( އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  03ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައެވެ.

އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  30ޑސެންބަރު  2020ގައި

މަސައްކަތް

ކަމަށާއި،

މިއިން

ޕރޮޖެކްޓަކަށްވެފައި
ް
އެނެކްސް 2

ކޮންމެ
01

މަސައްކަތަކީވެސް 01

އަހަރުދުވަހަށް

ބަލާނަމަ

މަކުނުދޫ

ކުނިކޮށި

)ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ސެންޓަރ(

ބެލެހެއްޓުމުގެ

އަހަރުދުވަހުގެ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް  27ޑިސެންބަރު  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު

ކޮންމެ

ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  30ޑިސެންބަރު  2020ވަނަ ދުވަހުގެ

މިއިން
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ

 13:00ގައެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 03

މަސައްކަތަކީވެސް

އަގުބޮޑުވާނެ ދެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގު 35,000/-

ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގައެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް

)ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއްނަމަ އިޢުލާނުކުރާ

އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި

ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 07

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނޯވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ ބީލަންތަކުގައި ދަޢުވަތުދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު

ޤަވާޢިދުގައި

ނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަހާއި ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ބިޑް )އަންދާސީހިސާބު(

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ދެވިފައިނުވާތީ

ހުށަހެޅުމަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  1ވަނަ

އެކަމަށް

ނަންބަރުގައި ) 04ޖުލައި  2020ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 3

ދުވަސް
އެކަމާ

ދޭންވާނެ

35,000/-

ކަމަށް

ކައުންސިލުގެ

)ތިރީސް

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ރައީސްއާ މަޝްވަރާކުރުމުންވެސް

އިޖާބަދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ) .ކުރިން އޮންނަނީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއެކު 1
ހަފުތާއާއި  4ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭގޮތަށް( މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ  27ޑިސެންބަރު  2020ވަނަ
ދުވަހުގެ  09:52ގައި ކަމަށްވެފައި އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުން އޮތީ  03ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައިކަން އަދި ކުނިކޮށި )ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ( ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތީ  03ޖަނަވަރީ
 2021ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގައިކަން އިޢުލާންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު އެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތަކާއެކު ) 7ހަތެއް( ދުވަސް ހަމަވިނަމަވެސް ،ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަސް
ހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  05ޖަނަވަރީ
 2020ގައި ވަނީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .އެ އިޢުލާންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން
އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  14ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން
އޮންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  26ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ވީމާ ،ފަހުން ކުރި
އިޢުލާންތަކުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ
)ބ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
42

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

އެންޑް

ޕނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ (.އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ޕޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް ެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެގްރިކަލްޗަރުގެ ފަރާތުން ،އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ،ނުވަތަ ބިޑަށް

މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި ،އެ ކުންފުންޏަކީ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ

ހުޅުވާނުލައި ،ކ.މަނިޔަފުށީގެ އިންޖީނުތަކެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް  4ވަނަ

ޕނީ
ކޮމް ެ

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު(ގެ  10.27ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި )އެ

)އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ (.އާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަން އެބައުޅޭ ކަމަށާއި ،އެކަމަކު

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް( އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް

މޯލްޑިވްސް
އަދި

ފިޝަރީޒް،

ޕޓް
ޓްރާންސް ޯ

މަސައްކަތް

މެރިން

އެންޑް

ޙަވާލުކުރުމުގެ

ރިސޯސަސް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ސޮއިނުކުރާ

އެއްބަސްވުމުގައި

18/02/21

ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެކަންކޮށް ނިންމުމުގެ ކުރިން މިކަމުގައި އަވަސް
ފިޔަވަޅެއް އަޅައި މިކަން ހުއްޓުވައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
43

ލ.ގަމު

ރެސިޑެންޓް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ލާނިންގ

ބޭނުމަށްކަމަށް

ސެންޓަރގައި
ބުނެ

3

މިނިސްޓްރީ

ކޮޓަރީގެ

އޮފް

ޕޓްމަންޓެއް
އެ ާ

މި ޝަކުވާގައިވާ މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  17ޖަނަވަރީ  2021ގައި ހުށަހަޅައިގެން

18/02/21

މައްސަލައިގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން ،މި މައްސަލަ އަލުން ނުބަލާގޮތަށް ނިންމީއެވެ.

ޕޓްމަންޓްގައި
ބެލެނިވެރިންނަށް ކުއްޔަށް ނުދީ ހުންނަކަމަށާއި ،އެ އެ ާ
ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ރަށްރަށުން އަންނަ
ރަޙުމަތްތެރިން

ބައިތިއްބާކަމަށާއި ،އެގޮތުން

2020

އަހަރުގެ

ވަނަ

ޑިސެންބަރުމަހު އެފަރާތުގެ ގާތް އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ ޓީމެއް އަމިއްލަ
ބޭނުމެއްގައި އައިސް ދަނާލުގައި ވަނީ ބައިތިއްބާފައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ
ޕޓްމަންޓްތައް އޭސީކުރުމަށް  3ފަރާތުން
މީހުން ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި އެ ާ
ކޯޓޭޝަން

ނުހޯދައި ލ.ގަމު

އޭނާ ލައްވައި ވަނީ

މީހެއްގެ

ހަރުކޮށްފައި

އަތުން

ކަމަށާއި ،އޭސީތައް

3

އޭސީ

ގަނެ

ހަރުކުރުމަށްފަހު

ސްކޫލްގެ ސްޓާފެއް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ޑޮކިއުމެންޓް
ހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
44

ފ.ނިލަންދޫ ސްކޫލަށް ބޭނުންވަނީ އިނގިރޭސި  3ޓީޗަރުން ކަމަށާއި،

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި
މި ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް

އެކަމަކު އެ ސްކޫލުގެ ސެކަންޑަރީ ސެކްޝަނުގައި އެއްފަހަރާ 5

މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެނެކްސް 2

ޞަފްޙާ 29 / 35

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

18/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޓީޗަރުން ގެންގުޅެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ
ލޫޓުވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
45

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ

ފަރާތެއް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް

އިދާރާއިން

ނިންމާފައިވާކަން

ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ވޭޖް އުސޫލުން މީހުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް

ޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި ،އެ މަސައްކަތަށް 07
އެނގޭތީއާއި ،އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކޮރަ ް

ބުނާ މައްސަލަ.

މީހުން ހޯދުމަށް  18ޖަނަވަރީ  2021ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެފަހުން  15ފެބުރުވަރީ 2021

މުވައްޒަފުން

ނަގައިގެން

އެ

މަސައްކަތްކުރާ

ގޮތަށް

ކައުންސިލުން

18/02/21

ގައި  02މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ ،މިކަމަކީ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އިސް ފަރާތެއް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު ،މި
މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް ނިންމީއެވެ.
46

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގ ގްރޭޑް
މޯލްޑިވް ގޭސް ް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަކީ މޯލްޑިވްސް ގޭސް ް

އެތަނުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް

ވަޒީފާ

 01ގެ މަޤާމުގައި މުވައްޒަފެއް

މަގާމެއް

ނޫންކަމަށާއި

އެސިސްޓެންޓް

ނަމަވެސް

މެނޭޖަރ

ގެ

މަޤާމުގައި

ބޭފުޅަކު

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  27ޑިސެންބަރު  2020ގައި ބޯޑު މީޓިންގއެއް

އަދާކުރައްވާކަމަށާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްވެސް

ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ބޯޑު މީޓިންގއިން އޭނާއަށް ޖެނެރަލް

މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަން ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސް

މެނޭޖަރުކަން ދިނުމަށްޓަކައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމުގެ

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަކީ ކުންފުނީގެ
ް

މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރަމުންގެންދަނީ

އިސް )ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ( މަޤާމެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަޤާމެއް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންތައް ދިނުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ

ކަމަށާއި އެ މަޤާމަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް އެމިއުނެރޭޝަން
)އެން.އާރ(

ޕތަކަށް ފޮލޯނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ސްޓެ ް

ކޮމެޓީން

ކަމަށާއި

އަދި

އެއީ

ކުންފުނީގެ

އޮނިގަނޑުގެ

ތެރެއިން

21/02/21

މުވައްޒަފުންނަށް

ޕރޮމޯޝަނުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ މަޤާމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ .މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ކޮން
ް
ފަރާތަކުންކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނެ ވަސީލަތެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
މިހެންކަމުން ،މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
47

ޕމަންޓްސް އޯޑަރުކުރުމުގެ ކުރިން
ޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކްއި ް
ފެނަކަ ކޯ ަ

ޕމެންޓްސް އޯޑަރުކުރުމުގެ ކުރިން ވަކި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން
ޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކުވި ް
ފެނަކަ ކޯ ަ

ތިލަފުށީގައި

ގެނެސް ތިލަފުށީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެގޮތަށް

ވަކި
އެނެކްސް 2

ކުންފުންޏަކާ

ޙަވާލުކޮށްގެން

ގެނެސް
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10/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ތަކެތިގެނެސް ބަހައްޓައިގެން އުޅެނީ ކޮން ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްގެންކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި،

ބަހައްޓަމުންދާކަމަށް މައްސަލަ.

އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ،މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތެއްގެ
ނަމެއް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް
އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
48

ށ.ނޫމަރާގައި ފެނަކަ އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގައިހުރި

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

ކުރިޔަށް

ކަމަށްނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރީޢަތުން ކަމަށްވާތީ ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް

ގޮސްފައިވާއިރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޭނާގެ

ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި

ރުއްގަހަށް ބަދަލު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ

މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

މީސްމީހުންގެ

ރުއްގަހަށްވެސް

ރުއްގަހަށް

ބަދަލު

ބަދަލުދިނުމުގެ

ލިބިފައިވާއިރު،

މަސައްކަތް

ޝަކުވާ

10/02/21

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ ރުއްގަހަށް ކައުންސިލުން އަގުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ރުއްގަހުގެ
ޢަދަދަށް ނޫން ކަމަށާއި ،ކައުންސިލުން ބުނަމުންދަނީ އޭނާގެ ލިސްޓާއި
ރުއްގަހުގެ ޢަދަދު ދިމާނުވާ ކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

ޕއިންޓް ދީފައިވަނީ
ޕށް އެދި ހުށަހެޅި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޮ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޮލަރޝި ަ

ޕލައިކުރި
ނަންބަރު : (IUL)475-School/475/2021/1ގެ ދަށުން އެ ް

އެ

ޕއިންޓް
ޮ

ޕށް
ސްކޮލަރޝި ަ

ދީފައިވާ

ގޮތާ

ބެހޭގޮތުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލާ

އެއްގޮތަށް

ކަމަށް

10/02/21

މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ ،އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން އެންގުމަކީ މި
ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.
50

51

ނަންބަރު116-

ޕނީގެ ނަންބަރު  116-F4./IUL/2021/06އިޢުލާނުގެ ދަށުން ނީލަމުގައި
ޕޓްސް ކޮމް ެ
މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޯ

މޯލްޑިވްސް

 F4./IUL/2021/06އިޢުލާނުގެ ދަށުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ ކޮން

ވިއްކާލަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ސާފުނުވާތީ މި ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން އެތަކެތި ސާފުކޮށްދިނުމަށް

އެއްޗެއްކަން ސާފުނުވާތީ އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ

ޝަކުވާގައި އެދިފައިވާއިރު ،އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

މައްސަލަ.

ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ

މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީއާއި ،މިއީ މޯލްޑިވްސް

އެނެކްސް 2

ޕޓްސް
އެއަރ ޯ

ޕނީގެ
ކޮމް ެ
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް 2021

10/02/21

18/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ސަރވިސްއިން

ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ

މައްސަލައަކަށްވާތީ،

މިފަދަ

ޝަކުވާއެއް

ކޮމިޝަނަށް

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ތިޖޫރީގެ
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ދަށުން ހިންގާ ކުޑަރިކިލު ޑިވެލޮ ް

ޕލިސް
ޮ

ފައިސާގެ ހިސާބުތައް  17ފެބުރުވަރީ  2019ގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން ގޮސް

ޕލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
ލިބިފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޮ

ބެލި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި

ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ،އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު
ވެރިޔާ އާ ދޭތެރޭގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ ހަމަ އެ ފަރާތަށް ޒާތީވެ،
އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ނުފޫޒުން އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ދީފައިވާ

ލައްވައި މަޖުބޫރުން

ބަޔާންތަކެއް

ކަމަށާއި،

ހުރިހާ

އެ

ބަޔާންތަކަކަށް އެ ފަރާތް އިންކާރުކޮށް އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައިނުގަންނަ
ކަމަށާއި ،އެއީ

ހަމަ

ސީދާ ޒާތީގޮތުންނާއި މަޤާމުގެ

ދަހިވެތިކަމުން

އަގުވައްޓާލުމަށް ކޮށްފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕރިޒަން
ް

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ސޮސައިޓީ

ޕރިސްކޯ(
) ް

ގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީ

މިއީ

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ސޮސައިޓީއެއްގެ

އިދާރީ

ހިންގުމާގުޅޭ

މައްސަލައެއް

ކަމަށްވެފައި،

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ޕރޭޓިވް
މެމްބަރުންގެ ދައުރު  2019ވަނަ އަހަރު ހަމަވެފައިވާއިރު އެ ކޯ ަ

ސޮސައިޓީތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ

ސީދާ

ޕރޭޓިވް
ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޯ ަ

ސޮސައިޓީގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީ އަލުން

އައްޔަންކޮށްފައިނުވަނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ނުފޫޒުން

18/02/21

ސޮސައިޓީސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ލ.ފޮނަދޫ ކުރިގަމު އަވަށުގައި މިހާރު ނަމާދުކުރަމުންގެންދާ ޖާގައިގެ

ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓަށް ފެތޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ މައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގޮތުން ކުޑަ މިސްކިތެއް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުލް ފުރްޤާނަށްވުރެ ޖާގައިގެ
ގޮތުން ބޮޑު މިސްކިތެއް އެ އަވަށުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެ
 2މިސްކިތް ދޭތެރޭގައި ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް  400ވަރަކަށް ފޫޓް
ކަމަށާއި ،އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށްފަހު މަސްޖިދުލް
ފުރުޤާން ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި އެދުމުން އެކަމަށް
އެނެކްސް 2
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21/02/21

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ
ނިންމި ތާރީޚް

ކައުންސިލަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ،އަލަށް
އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށްފަހުވެސް މަސްޖިދުލް ފުރްޤާނުގައި
ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް

މިނިސްޓްރީން

އެ

އަންގާފައިވާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ސިޓީތަކުން ހާމަވާ
ކަމަށާއި ،މިސިޓީތައް މިގޮތަށް ދައުރުވަމުންދާތީ މިއީ ވަކި މީހަކަށް
ނުވަތަ

ވަކި

ފަރުދަކަށް

ސިޔާސީ

މަންފާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް
ދޭހަވާތީ މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕލުން ކަމަށްވިޔަސް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ގަމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެ
ޕރިންސި ަ
ލ.ގަމުގައި ފްރެންޗް ރެޑްކްރޮސްއިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ރެސިޑެންޓް ސްކޫލްތަކުގެ ް
ޕޓްމަންޓުގައި ބައިތިއްބާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދާ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުން
ލާރނިންގ ސެންޓަރ ނުވަތަ ދަނާލަކީ ލ.ގަމަށް ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް އެ ާ
އެހެނިހެން ރަށްރަށުން އަންނަ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ތިބުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެތީއާއި ،އެތަނުގައި އެފަރާތްތައް ތިބޭއިރު ކަރަންޓް ޚަރަދު ފަދަ ޚަރަދުތައް ހިނގާނެތީ،
އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ގަމަށް ދާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތައް އެތަނުގައި ނުބައިތިއްބުމަށް
އާލްޘާނީ ސްކޫލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލަށް އަންގުމަށާއި ،އަދި
ޕޓްމަންޓަށް ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން
ޕޓްމެންޓެއް ހަމަޖައްސައި ދައުލަތުން އޭނާގެ އެ ާ
އޭނާއަށް އެ ާ
ދަނީ ކުލި ދައްކަމުންކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް ،އެފަރާތަކީ ލ.ގަމާ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި އެރަށްރަށަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން
އެއްފަސްގަނޑަކަށް

އޮންނަ

ލ.ފޮނަދޫގައި

ދިރިއުޅޭ

މީހަކަށްވުމުން ފަރާތްތައް ނުބައިތިއްބުމަށާއި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ކުއްޔަށް ނޫން ގޮތަކަށް އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި ދާ

ޕގެ ގޭގައި ޢާއިލާއާ އެކުގައި ކަމަށާއި ،ޙަމަދު ފަރާތްތައް ނުބޭ ތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުމަށެވެ.
އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އޭނާގެ ބައް ަ
ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ރެސިޑެންޓް ލާރނިން ޝަކުވާގައި ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޕޓްމަންޓް އޭސީކުރުމަށް  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ލ.ގަމު މީހެއްގެ އަތުން  3އޭސީ ގަނެ
ޕޓްމަންޓް އޭނާ ގެންދަނީ ދިރިނޫޅެ ،ރަށްރަށުން އެ އެ ާ
ސެންޓަރުން ހިފާފައިވާ އެ ާ
އަންނަ ރަޙުމަތްތެރިން ބައިތިއްބަމުން ބޭނުންކުރަމުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އޭނާ ލައްވައި ވަނީ ހަރުކޮށްފައިކަމަށާއި އޭސީތައް ހަރުކުރުމަށްފަހު ސްކޫލްގެ އެޑްމިން ސްޓާފެއް
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރމަހު އޭނާގެ ގާތް އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ޑޮކިއުމެންޓް ހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،މި
ޓީމެއް އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި އައުމުން ދަނާލުގައި ވަނީ ބައިތިއްބާފައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  25ނޮވެންބަރު  2020ވަނަ ދުވަހު އޮތް ދަނާލުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުން
އެނެކްސް 2
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08/02/21

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ޕޓްމަންޓް އޭސީކުރުމަށް  3ނިންމައިގެންކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ .މި މަސައްކަތަށް  3ކޯޓޭޝަން
ކަމަށާއި ،އަދި އެ މީހުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި އެ ާ
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ލ.ގަމު މީހެއްގެ އަތުން  3އޭސީ ގަނެ ހޯދާފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ ކޯޓޭޝަންގައިވާ ތާރީޚަކީ  02ޑިސެންބަރު  2020އެވެ .ދެވަނަ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ
އޭނާ ލައްވައި ވަނީ
ސްކޫލްގެ

އެޑްމިން

ހަރުކޮށްފައި
ސްޓާފެއް

ކަމަށާއި ،އޭސީތައް
މެދުވެރިކޮށް

ހަރުކުރުމަށްފަހު ތާރީޚަކީ  21ޑިސެންބަރު  2020އެވެ .ތިންވަނަ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ ތާރީޚަކީ  22ޑިސެންބަރު 2020
ވަނީ

ކޯޓޭޝަން އެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  02ޑިސެންބަރު  2020ގެ ކޯޓޭޝަން )ފުރަތަމަ ހޯދި ކޯޓޭޝަން(
ހުށަހެޅި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އަކަށެވެ .އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުންނެވެ .މި މަސައްކަތުގެ

ހޯދައި ޑޮކިއުމެންޓް ހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމުގައާއި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ތާރީޚަކީ  24ޑިސެންބަރު 2020
ޕމަންޓް ވައުޗަރުގައި ވަނީ ވެސް  24ޑިސެންބަރު  2020އެވެ .މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ
އެވެ .އަދި ޭ
ލިޔުމުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ތާރީޚު ކަމަށް އޮންނަނީ  22ޑިސެންބަރު  2020އެވެ .މަސައްކަތް
ނިންމިކަމަށް އޮންނަނީ  23ޑިސެންބަރު  2020ގައެވެ .އެހެންކަމުން ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމާއި
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ނިމުމުން ފައިސާ
ދޫކުރުމަށްޓަކައިކަން

އެނގެއެވެ.

ނަމަވެސް،

ކޯޓޭޝަންތަކުގައި

އެންޓްރީ

ތާރީޚު

ޖަހާފައިނުވާތީ،

ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުންކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ލިޔުންތަކުން އެނގޭނެ ގޮތެއް
ނެތެވެ.
ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހަމަކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމާފައިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމާއި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ނިމުމުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވައި
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
55

ޕނީގެ ބޯޑު
ޕޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް ެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

ޕނީގެ ބޯޑު މެންބަރު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 03
ޕޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް ެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

މެންބަރު އެ ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  03ފަހަރެއްގެ މަތިން

ފަހަރެއްގެ މަތިން ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ކަންކަމަށް އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު

ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ކަންކަމަށް އޭނާއަށް

ޕނީ ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،އެ
އަޅާފައިނުވާއިރު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމް ެ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ނަންބަރު
ފިޔަވަޅު

އަޅާފައިނުވާއިރު

އޭނާގެ މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

ޕނީގެ
ކޮމް ެ

ބޯޑު

މެންބަރާއި

އެ

ކުންފުނީގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

ޕނީގެ ބޯޑު މެންބަރާއި އެ
ޕނީ ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،ކޮމް ެ
ކޮމް ެ

ޕނީ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއެކު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ކޮމް ެ

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

އޮގަނައިޒޭޝަންގައި

އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމަށް ދީފައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައެއް

ޕނީ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަށް
މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ކޮމް ެ

ނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ބުނާ އެއް ޝަކުވާއަކީ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއަކަށްވެފައި

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކަމަށްވާތީ މި
ޕޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮ ް
ހިއްސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރަނީ ކެ ި

ކުންފުނީގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އާއެކު

ސްޓޭޓް

މަޞްލަޙަތު
ޓްރޭޑިންގ

މައްސަލަ ބެލުމަށް އެފަރާތަށް ފޮނުވުމަށާއި ،އަދި އެފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން ނިންމި ގޮތުގެ
ޕޝަންގެ ތުހުމަތެއް
ޕޓް މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށާއި އަދި އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮރަ ް
ރި ޯ
އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަން ނިންމިދާނެކަމާއި ،މީގެ އިތުރަށް
ޕނީ ސެކްރެޓަރީ ވަކިކޮށް އެ މަޤާމަށް އެހެން މީހަކު ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ބުނެފައިވާ
ކޮމް ެ
މައްސަލައަކީ

ކުންފުނީގެ

އިދާރީ

ހިންގުމާ

ގުޅޭ

މައްސަލައެއް

ކަމަށްވާތީ،

އެ

މައްސަލަ

ޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ ަ
ް
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