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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01ސެޕްޓެންބަރު 2017ން  30ސެޕްޓެންބަރު 2017އަށް
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
1

ހއ.ހޯރަފުށިން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށް ޤަބޫލު ހއ.ހޯރަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ގޯއްޗަށް
ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ  2ގޯތި އޮތް ނަމަވެސް ބައްޕަގެ  10ކުދިން އެދޭ ފޯމާއި ،ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ އުސޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ތިބުމާއި އަދި ބައްޕަވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރުމާއެކު ގޯތި އަދި ބަހާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ގޯތި ބަހައިގެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އޭގެ އަސްލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
ލިބެން އޮތީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ބައްޕަގެ  10ނުގެނެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ގޯތި ލިބެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށާއި
އަދި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކޮރަޕްޝަންގެ

ޢަމަލެއް

ހިންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހއ.ހޯރަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ،މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ބިން ލިބޭ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު
ބައެއް ފަރާތްތަކަށްވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗެއް ލިބިފައި ނެތުން ނުވަތަ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ރަށުގައި ފިރިމީހާގެ މަންމަގެގޯތިން ލިބޭ ތަންކޮޅެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ގޯތި ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށަކުން ލިބެން ނެތުން ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލުން އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ދަރިފުޅަށް (ޝަރުޠުތަކުގެ  13 ،12ވަނަ ނަންބަރު) ހިމެނިފައިވުމާއި ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ
އެބިންކޮޅު ދިން ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން ފިރިމީހާގެ ރަށު ކައުންސިލުން އެފަދަ ލިޔުމެއް

ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބެންއޮތް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމުން ގޯތި

ގެނައުމުން ދެން އެދުނީ ކޯޓުގެ ލިޔުމެއް ގެނައުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކަކީ ޝަރުޢީ

ލިބޭނެކަމަށް އެ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

މަރުޙަލާ ތަކަކަށްފަހު ލިބޭ ލިޔުމެއް ކަމަށާއި އަދި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން އެދެނީ ވަގު ލިޔުމެއް ހައްދައިގެން ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ މަންމަގެ ގޯތިން ބިމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލިބެން އޮތްނަމަ ،ގޯތި
ނަމަވެސް ގެނައުން ކަމަށާއި އަދި މިގޮތަށް ބާރަށު ކޯޓުން ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޠު ހަމަނުވާތީއާއި ޝަރުޠު ހަމަވާނީ ޝަރުޢީ އަދި
ދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އެފަދަ ވަގު ލިޔުމެއް ހެއްދުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އަދި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ބިމެއް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ކަމަށްވާތީއާއި
އޭނާއަށް ގޯތި ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ބައެއް ލިބެން އޮތަސް ،އެގޮތަށް ލިބެން
އޮތް ބައެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ ،ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު
ހަމަވާނެކަމަށް

ޝަރުޠުތަކުގެ 8

ވަނަ

ނަންބަރުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތުމާއެކު،

މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެބިން ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ ގޯތި
ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާނެތީ ،މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ލިބޭ ބިން ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާ
ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި މި
މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހދ.ހިރިމަރަދޫން  24ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި ކުރި އިޢުލާނާ

ގޯތިކޮމިޓީގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަކަށް ،އަދި

ގުޅިގެން ގޯތި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ އިޢުލާނު ނުކޮށް ކަމަށާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދޫކުރި މުއްދަތު

ގޯތިކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަކަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި

ކުރު ކަމަށާއި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެފުށްފެންނަގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް
ދޭންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް
ނުވާތީއާއި އެކަންކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ،
އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

2

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށާއި،
އަދި ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
4

ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފްލެޓް ލިބޭ

މަދު ޢަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބައެއް މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބި ،އެއަށްވުރެ ގިނަ

ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް  2017-09-11ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޢަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ފްލެޓް ނުލިބޭކަމަށް ޝަކުވާގައި
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެލިސްޓްގައި މަދު ޢަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބުނެފައިވާއިރު އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް
ފްލެޓް ލިބި އަދި ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުލިބިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ޕްރޮސެސް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މި ޝަކުވާ ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،މަދު ޢަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް
ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ދިމާވި ބައެއް ހިތްހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ކުރުމުން ފްލެޓް ލިބޭނީ ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާއި އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް
ވަކި ޢަދަދަކަށް މާކްސް ލިބިގެން ކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ނުލިބުނު މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެކަން މިކޮމިޝަނުން ބަލާނެ

ފޯމުގައިވެސް ފްލެޓް ލިބޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ނެރެފައިވާ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން

ކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި ޝަކުވާއާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ނިންމީއެވެ.
ހުޅުވާލާފައިވީނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވަނީ ނެރެފައިވާ
ލިސްޓަކީ ޤަބޫލުކުރާ ލިސްޓަކަށް ނުވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
5

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މާލެ ކެޓަގަރީ  2އަށް ފޯމު ލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދި ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާނު ކުރިއިރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،

ޝަކުވާގައި

ކަންތައްތަކަކީ

މަޢުލޫމާތު

ހާމަކުރުމާ

ގުޅޭ

ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ،

އެހެންކަމުން ދެފުށްފެންނަގޮތަށް ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް އެނގޭގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ބާރު އަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް
ދިނުމަށާއި ،މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނޫންކަމަށާއި ،އެމައްސަލަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/1މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤުގެ

3

ޤާނޫނު)

ގެ

ދަށުން

އެކަމާގުޅޭ

ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކަށް

ހުށަހެޅުން

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި ޝަކުވާއާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
6

ކުރީގެ ޢަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އަޅާފައިހުރި ފްލެޓާއި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އަޅާފައިހުރި ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓް

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ރައްދުވާ މައްސަލައަކަށް

ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެ ދެޢިމާރާތުގައި މިހާރު

ބާވަތުގެ

ނުވުމާއެކު،

އެ

މައްސަލައަކީ

މިކޮމިޝަނުން

ބެލުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެނީ އެ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރި މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ،އެ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި ،އެތަނުގައި ދިރިއުޅެނީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ބުނާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށާއި ،އަދި ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
މައްސަލަ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށާއި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

7

ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ހުރީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ކުންފުންޏެއްގެ އިސް  2މަޤާމެއްގައި ދެމަފިރިން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް
ޑިރެކްޓަރކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ދެވަނަ އިސްވެރިޔަކަށް ހުރީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކަމަށާއި ،އިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ( )CMDAގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު،

ގުޅިފަޅު

އިންވެސްޓްމަންޓް

ލިމިޓެޑަކީ

 2މަޤާމެއްގައި ދެމަފިރިން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ކޯޕަރޭޓް

ޝަކުވާގައި

ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

"CMDAލިސްޓެޑް" ކުންފުންޏެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ
ކަމާއި ،އަދި އެއީ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

8

ލ.ކުނަހަންދޫ ދެ ގޯއްޗެއް ލާޖައްސައި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

އެއްގޯތި އަނެއް ގޯއްޗާ ލާޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވެސް

ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ގޯތީގެ ކަންކަމުގައި ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަ އެންމެއިސް އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވެސް އެއްވެސް އުސޫލެއް
ފަރާތަށް އެންގުމަކާނުލައި އެ ދެގޯތީގެ ކަންކަން ނިންމަން އުޅުމަކީ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،ދެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެގޮތަށް
ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލާޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،
މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ،
އިދާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

4

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ނޫންކަމަށާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ކަމަށްވުމާއެކު ،މިމައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހެޅުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

2017

ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ގއ.ވިލިނގިލިން

ރޯހައުސްތައް

ދޫކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި،

ރޯހައުސްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް

ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއިރު ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/1 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް ހިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދޭނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އަދި ރަށަށް ހިޖުރަކޮށްފިނަމަ ރޯހައުސް ލިބޭނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި ،އެ ދެ އިދާރާއިން އެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެނަމަ،
ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އޭނާ  2016ވަނަ އަހަރު ވިލިނގިލީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމައްސަލަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ
ވިލިނގިއްޔަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ކުރިން އޭނާއަކީ މާލެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދީ މި ޝަކުވާއާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި ،އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ މާލޭ މީހަކާ ކަމަށްވިޔަސް އަންހެނުންނަށް
މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެދަރިންނަށް ބެހުމުން ލިބެނީ 216
އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ވިލިނގިލިން ދޫކުރި ރޯހައުސްއަށް އޭނާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް
ނިންމާފައިވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
10

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ކުރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އަދި މިހާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،މިމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް

ވިލާކޮލެޖުގެ ކައުންސިލްގައި އިންނަ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަކީ ލެކްޗަރަރއެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ވަންދެން އުޅުމުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ހުރިހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަނީ އޭނާގެ
އަތުގައި ކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޕޮލިސީ ރާވައި ހިންގައި އަދި ބަޖެޓު ހިންގުމުގެ ބާރު
އޭނާއަށް އޮންނަ ކަމަށާއި ،ވިލާކޮލެޖާ އޭނާ ގުޅުނުފަހުން އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ތަޢާރުފް ކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގާ ކަމަށާއި ،މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޕްރައިވެޓް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ސެކްޓަރުން ވަޒީފާ ދެނީ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ބޭރުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުގެ ބާރުގަދަ ވެރިޔަކު
ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިހާރު ނިޔާވެފައިވާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  5315އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ  2010ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް
ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އެގޯތި ނެގުމަށްފަހު އެގޯތީގެ ބަދަލު ދީފައިވަނީ  9630އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،ވާތީއާއި ،މިމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތި ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް
އަދި މިގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2002/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ ނަގާފައިވާއިރު ،އެގޯއްޗަކީ  4000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ
މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެގޯއްޗާ އެއްވަރުގެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ދެފަރާތުން
އެއްބަސްވާ ބޮޑުމިނުގެ ގޯއްޗެއް ދިނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2002/1 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭގެކުރިންވެސް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާދެއްވާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،އެ ގޯތީގެ
ބަދަލުގައި  4000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ދީފައިވަނީ އޭރުގެ ބަންޑާރަނައިބު އެގޮތަށް
ލަފާ ދީގެންކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެ ގޯތީގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަނައިބު ދީފައިވާ
ލަފައަކީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ގޯތީގެ ވާރިސުންނަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދީފައިވާ ލަފައެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި
މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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