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އެނެކްސް 3
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެން ި
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
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ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި ،ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި މިޝަކުވާއާއެކު ފޮނުވާފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި ،ތ.ކިނބިދޫ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި އެދެތަނަށް ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓާއި ،ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް
ހަމައެކަނި

ޖީ.ސީ.އީ

އޭލެވެލް

އަދި

އެޗް.އެސް.ސީ

ހަދާފައިތިބީ

ހަމައެކަނި

އެންމެ

ފަރާތަކުން ދީފައިވަނީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ކަމަށްވީނަމަވެސް އެދެއިދާރާއިންވެސް އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނިންމީއެވެ.

އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  28ޖުލައި  2014ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެމަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަނގަބަހުން ޖަވާބު ދިންކަމަށް އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސުމާރު
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަ
ރު
3

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ހދ.ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ  02ފިއުލް ޕަންޕާއި ،ވެހިކަލްގެ  4ޓަޔަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހޯދުމަށް 18 ،އޮގަސްޓް  2014ގައި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ކުރި  50ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ގުޅޭނޭ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އިޢުލާނުގައި
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  20އޮގަސްޓް  2014ގައި ގުޅުމުން އެތަނުން
ބުނެފައިވަނީ

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް

ޙާޟިރުވި

ފަރާތްތަކަށް

މަޢުލޫމާތު

ދެވިފައިވާނެ

ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން އިޢްލާނުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ނޯންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއިރު ،އެ ކުންފުނިން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިކަން
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން
ތ.އޮމަދޫ ގަބުރުސްތާން އިރުމަތިން ހަދަން ފަށާފައިވާ މަގުގައިހުރި ފޯދުނު  05ދިވެހިރުކާއި ،ނުފޯދޭ  01މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި ،އަދި ،މިމަ ް
ދިވެހިރުއް ނީލަން ކިއުމަކާނުލައި 08 ،އެޕްރީލް 2014ގައި ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި އިސްކޮށް މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އުޅެފައިވަނީ ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 11މާރިޗު  1987ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ވަޒީފާގައި ހުއްޓައި ،މިމައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
 25ނޮވެންބަރ  2013ގައި ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލްއެއްގެ ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
މަގާމުގައި ހުއްޓާ ކާނަލްއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ،އެއްޗެއް ބުނާނެ
ފުރުސަތެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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