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މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01ފެބުރުވަރީ 2017ން  28ފެބުރުވަރީ 2017އަށް
ސުމާރު މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
 1ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމަށް ފޯމު ހުށަހަޅައި  2013ވަނަ އަހަރު މާލޭ ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ހުރި ބިމުން ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން މެދުވެރިވި ނުބެލުމަށާއި އަދި މިކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހައްގެއް ގެއްލޭކަމަށް
އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭގޮތް ވެފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

އެކަން ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އެފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވީއެވެ.
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ  6ނުކުތާއެއް ބަޔާންކޮށް
އެކަންކަން ބަލައި ދިނުމަށާއި އަދި ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް ފަހިމަގެއް
ހޯދައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 2ޤާނޫނީގޮތުން ލިބެން އޮތް ބިމެއް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މުއައްސަސާތަކަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމަކީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮންތަނަކުން ކޮން ފަރާތަކަށް
ބާރުހިންގައި ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބިން ލިބިފައިވާ ބިމެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެއީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮން ފަރާތަކަށް
ހަވާލުކުރުމަށް ފޭދޫގައި ހުންނަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބްރާންޗަށް ސިޓީވެސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއެކު އަލުން
ލިބިފައިވާ ކޮން ބިމެއްކަމާއި ،އެ ބި ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ސުމާރު މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނަންބަރު

 3ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނައިވާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ބިޑު އުޞޫލުން ބިން ދޫކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ
ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ދެން ހިނގައިދިޔަ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއް ނައިވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް މައްސަލައެއް ކަމާއި ،އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ މެމްބަރުންގެ ވަޒީފާގެ
އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެބިންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ ،މި ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ބައްޕައާ ޙަވާލުކުރި ބިމުގައި މިހާރު މަސައްކަތް މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަ އެލް.ޖީ.އޭއަށް
ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ،ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަކަމަށް ބުނެ ކުރި ޝަކުވާއާ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފާރާތުގައި ދަންނަވައި ،މައްސަލަ
ގުޅިގެން  12ޖަނަވަރީ  2017ވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމުން ނުބަލައި ދޫކޮށްލީއެވެ.
ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 4އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ރެޖިސްޓްރާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ އެ މަޤާމުގައި ހުރެ އެ ކޮލެޖުން ހިންގާ މާސްޓަރސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުން މި
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަން ފެށި މީހެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޯސް ނިންމި ދަރިވަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ
ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ކަންތައް ހުރިނަމަވެސް އޭނާ އެ ކޯސް ނިންމިކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާތީ ،މިމައްސަލަ
އޭނާގެ ވަނަވަރުގައި އެކަން ލިޔެ ތަންތަނަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އެފަދަ ވަނަވަރެއް މޯލްޑިވްސް މިކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔޫ.އޭ) އަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ވަނީ ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް
ކިޔެވުމަށްޓަކައި ސްރީލަންކާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ފައިސާވެސް ދައްކާފައި ކަމަށާއި ،އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް
އޭނާ ފޮނުވާފައިވާ ދޮގު ލިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޔުނިވަރސިޓީން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރާ ރާއްޖޭގެ
ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 5ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލަރ  5ނޮވެންބަރު  2016އިން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރަސްމީ މިމައްސަލަ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ދަތުރެއްގައި މާލެ އައިގޮތަށް ،އެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން މާލޭގައި ހުއްޓާ  2016ވަނަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވީއެވެ.
އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހާއި ޑިސެންބަރުމަހާ މި ދެމަހުގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިން އިރު ކޮންމެ މަހަކުވެސް އޭނާގެ
މުސާރައިން

2

ބޮޑުބައެއް

އުނިކުރުމަށްފަހު

ޖަމާކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެގޮތުން

ސުމާރު މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ނޮވެންބަރުމަހު  2ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ،އަދި ޑިސެންބަރުމަހު  4ހާހެއްހާ ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި ޖަމާކޮށްފައި
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ބައި ފިޔޯރީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ނެގީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 6ހއ.ވަށަފަރުގައި އޮންނަ ހުސްބިމެއް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި  2006ވަނަ މިކަން ހިނގާފައިވަނީ  2006ނުވަތަ  2007ވަނަ އަހަރުކަމަށް ޝަކުވާގައި
އަހަރު ނުވަތަ  2007ވަނަ އަހަރު ވަށަފަރު އޮފީހުން އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ބިން ބަޔަކު ކުއްޔަށް ނަގާފާނެތީ ބުނެފައިވުމާއެކު ،އޭގެ ފަހުން މިހާރު  10އަހަރު ފާއިތުވެފައިވާތީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ލ
އެބިމުގެ ކުރިޔަށް އޮންނަ ގޭ ޢާއިލާއިން އޭރުގެ ކަތީބުކަންކުރި ފަރާތާ ގުޅިގެން އެބިން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި މައްސަ ަ
އެގޭގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭރު ކަތީބަކަށްހުރި ފަރާތާއި އެގޭގެ ވެރިފަރާތަކީ މިކޮމިޝަނުން ނުބަލާގޮތަށް ނިންމީއެވެ.
އެއްބަނޑު ދެމީހުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 7ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުން ލިބޭ މުސާރައިން މާލޭގައި އަގުބޮޑު ދިރިއުޅުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ

ކޮރަޕްޝަނުގެ

މައްސަލައާ

ގުޅުވާގެން

ކަމަށް

ޝަކުވާގައި

އުޅެމުން އެހެނިހެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ފައިސާއާގުޅޭ އެފަދަ ކަމެއް އެ މައްސަލާގައި ނުހިމެނޭތީ
އޭނާގެ އަތުގައި އެތައް އަގުބޮޑު ސައިކަލަކާއި ކާރުފަދަ ތަކެތި ހުންނަ ކަމަށާއި ،ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު މައްސަލަ އާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ގުދަނެއް ހަދައި ދަގަނޑުހޮޅި ،ހިލަ ،ހިލަވެލި ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން
ގެންދާ ކަމަށާއި ،ލައްކަ ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްފަދަ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި  2016ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ދެ މެމްބަރަކު ޙައްޖަށް ފޮނުވާފައިވާ
ކަމަށާއި ،މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން އޭނާއަށް ލިބޭ ގާތްގަނޑަކަށް އަށްޑިހަވަރަކަށްހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރައިން
މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މި ތަނަވަސްކަމަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ.ގެ
ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއިން ހޯދާފައިވާ ނުޙައްޤު ތަނަވަސްކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
 8މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށުގެ ބަނދަރު ވަކި ދިމާއެއްގައި ހެދުމަށް  09ފެބުރުވަރީ  2015ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ
ފޮނުވާފައިވާ އެރަށުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރުގެ ކުރެހުން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި  9ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ،
ފެބުރުވަރީ  2015ގައި ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި ،އެބައްދަލުވުމުގައި ،އެ ސަރުކާރުން އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށްފަހު އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ތަނެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމަށް
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ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކުރެހުމުގައިވާ ބަނދަރުގެ ސައިޒާއި ޑިޒައިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ކަމަށާއި ވަކި ތަނެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ އީ.އައި.އޭ .ހެދުމަށްފަހު ،ހުރިހާ ބަޔަކު ބޭނުންވިޔަސް ،އެނޫން ތަނެއްގައި ބަނދަރު ހަދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ
ގޮތަކުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ތަނެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ،ބަނދަރު އަޅާނެ ދިމާއެއް ކަނޑައެޅުމުގެގޮތުން ގޮތުގައި ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ ).މެދުވެރިކޮށް 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް
މަހުގެ ތެރޭގައި އެންވައިރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީ.އައި.އޭ ).ރިޕޯޓެއް ހައްދާފައިވާ ކަމަށާއި،
އެރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދިމާއަކީ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ރައްޔިތުންވެސް ޤަބޫލުކުރާ
ރަށުގެ މޫނުމަތި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ވަކި ބަޔަކަށް
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އީ.ޕީ.އޭ.އަށް އަންގައިގެން ނޮވެންބަރު  2016ގައި އަލުން އައު
އީ.އައި.އޭ .ރިޕޯޓެއް ހައްދާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ފަހަރުގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދިމާއަކީ ބަނދަރު ހަދަން
ރައްޔިތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރުހޭ ދިމާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 9ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނޫރު މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވަނީ މިޝަކުވާގައި ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ ނޫރު
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިސްކިތުގެ

ކޮން

ވަޒީފާތަކަކަށްކަން

އެނގެން

ނެތުމާއެކު

މައްސަލަ

ކުރިޔަށް

ގެންދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި
ތިބޭ މީހުން ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  "2014ގެ 48
ވަނަ

މާއްދާ

(އިންޓަވިއު

ޕެނަލް

އެކުލަވާލުން)

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވާތީ،

