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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

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

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހިންގަމުންދާ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޝަކުވާ ކުރި ފަރާތަކީ އަސްލު ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،މީގައި ހުރި
ދަށުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި ،އަދި ގެދޮރުވެރިކުރުމާގުޅޭ
މަގުފަހިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ފްލެޓް ހައްގުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައި މައްސަލަ ބަލާ ނިމޭއިރު ފްލެޓް ދީފައިހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްސަލަ ބެލޭނެތީ
ފްލެޓް ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

2

މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން

ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދެވިފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި ،އެބިން ހިބަ ކޮށްދެވިފައިވަނީ
އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،މިކަން ހިންގާފައިވަނީ ޝަރީޢަތަށް
އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމުގައި އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާކަމަށް
ށް

ޝަކުވާގެ ސިޓީން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި
ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް މިކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި،
އެ މައްސަލައިގައި ހިބައިން ދީފައިވާ އިމާރާތްތައް ހިބައިން ދީފައިވަނީ ޝަކުވާ ކުރާ
ފަރާތުގެ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަން

ޝަކުވާގެ

ސިޓީން

އެނގެން

އޮތުމާއެކު،

މިމައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން އޮތް މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުވާލި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ

ފްލެޓް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން

ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ފޯމު ނަންބަރު ހިމެނޭ ވަގުތީ ލިސްޓެއް ބަލަމުންގެންދާތީ ،ފްލެޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން (ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ސެޕްޓެންބަރު  2017ގައި އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނުއިރުވެސް އަދި އެމަސްތެރޭގައި ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނު ހައުސިންގ ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު ފިޔަވައި) ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އިރުވެސް  100އިން މައްޗަށް ޕޮއިޓް ލިބިފައިވާ މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން އެ ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ މީސްމީހުން އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ބެލޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ތިބިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  30ވަރަކަށް ޕޮއިންޓަށްވުރެ ދަށުން ލިބުނު ފަރާތްތަކެއް އެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި ދިނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް
ހުރި ކަމަށާއި ،ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ

މިކޮމިޝަނުން

ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްނުވާތީ،

އެ

އުސޫލާ

ބެހޭގޮތުން

އުސޫލުތައް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެމިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް އެކަން ހުށަހެޅުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާ
އުސޫލަކުން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށެވެ.
އދ.ކުނބުރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބައެއް މުވައްޒަފުން  4 ،3ދުވަސްވަންދެން
އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ތިބުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ދުވަހު ކުރިން ޙާޟިރުނުވެ ހުރި

އދ.ކުނބުރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބައެއް މުވައްޒަފުން  4 ،3ދުވަސްވަންދެން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ

ދުވަސްތަކުގެ ސޮއިކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި ދިދަ ތިރިނުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި ދިދަ ނުނަގައި

ތިބުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ދުވަހު ކުރިން ޙާޟިރުނުވެ ހުރި ދުވަސްތަކުގެ ސޮއިކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި ދިދަ ބެހެއްޓުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެކަން ކުރަމުންދަނީ
ތިރިނުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި ދިދަ ނުނަގައި ބެހެއްޓުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ކޮން މުވައްޒަފުންކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން
އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރަ އައުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގި ބޭސްފިހާރައަށް ހޯދާ ނެތުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބޭސްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްގެން ލިބޭ ބޭސްތަކާފައި ފައިސާ ހުސްވެގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،ހެލްތުގެ ސަމާލުކަމަށް ދެންނެވުމަށާއި،
އަދިވެސް މިފަދަ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ކުނބުރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގިނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
އަދި ކުރިން އެރަށުގައި ހިންގި ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށެވެ.
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އދ.ކުނބުރުދޫ ގޯއްޗަކުން އެރަށު މީހަކަށް ލިބުނު ބައި ދޫކޮށްލުމުންެ ،އ ަފ ާ
ރ ަތށ އދ.މާމިނގިލިން ގޯއްޗެއް މިމައްސަލައަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި،
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތުން ދޫކޮށްލި ބައި އެ ގޯތިން ބައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނުބެލޭނެތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،އެތަން މިޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޯތީގެ ބައިެ ،އ ަފ ާ
ރ ުތނ
ބޭނުންކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ،ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން
ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށެވެ.
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ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ''އައްޑަނަ'' ފިހާރައިގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ދެފަރާތެއް  21ސެޕްޓެންބަރު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައްޑަނަ ފިހާރައާއި ތެޔޮފިހާރައާއި އިންޖީނުގެއާ މި 3
 2017ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް  01އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނައިގެ ނަމުގައި ހިންގާ ތަނަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން ކަމަށްވާތީއާއި ،އެތަންތަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ
ތެޔޮފިހާރައިން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ތެޔޮފިހާރައިގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ދެފަރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާނެ
އިންޖީނުގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އައްޑަނަ ފިހާރާގައި އުޅު ދެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރައްޔިތުންގެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،އައްޑަނަ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ

2

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އައްޑަނަ ފިހާރަ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ގެއްލުންވާތީ އެތަން ހުއްޓާލުމަށް ކަމަށާއި ،އެ  2ފަރާތް ތެޔޮ ފިހާރައިގައި އެފިހާރައިން ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެފިހާރައިގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި ،ތެޔޮ އެޅުމާއި ލިޔެކިޔުންވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެވަޒީފާ

ކަމަށްވެފައި ،އެއީ އެމީހުންގެ ކުށެއް އޮވެގެން ނުވަތަ އެމީހުން އެދިގެން ވަކިކުރި

ދީފައިވާ ދެފަރާތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަކިކުރުމެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،އެމީހުންނަށް އަލުން އެހެން ވަޒީފާއެއް ދިނުމަކީ
މައްސަލައެއްކަމަށް

ނުބެލެވޭތީއާއި،

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާމެދު

ވަޒީފާއިން

ނުވަތަ

ވަކިކުރުމާމެދު އެ މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ މައްސަލައަކީ އެ މުވައްޒަފަކު
އަމިއްލައަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހުށަހަޅައިގެން

ކުރިޔަށް

ގެންދަންޖެހޭ

މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ މިގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލަ
ނިންމުމަށެވެ.
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  2011ގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  6ވަނަ
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ނަންބަރުގައިވަނީ ،ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ނުވަތަ ކޯޓުގެ އިދާރާގެ
އިސްވެރިޔާއާ ނުވަތަ އިސްވެރިންނާ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހާއާ ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ލ.ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ވަޒީފާއަކަށް (ހީވާގޮތުން އެޑްމިން މުޞާހަރާގެ ގޮތުން (މަންމައާ ،ބައްޕައާ ،ކާފައާ ،މާމައާ ،ދަރިއަކާ ،އަންބަކާ ،ފިރިއަކާ،
އޮފިސަރ ވަޒީފާ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން އެންމެ ރަނގަޅު ބޮޑުބޭބެއަކާ ،ބޮޑުދައިތައަކާ ،ޅިޔަންފަހަރިންނާ ،ބަފާބެއާ ،މައިދައިތައާ ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ
މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުންވެސް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ވަޒީފާ އޭނާއަށް މީހަކާ ،އެއްބަނޑު މީހަކާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ ދަރިއަކާ)
ހަމަޖެހިފައިނުވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ކުއްޖަކަށްވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅުންހުރި މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

ކަމަށް

ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން ،އެފަރާތަކީ

މެޖިސްޓްރޭޓަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހަކަށް ވާނަމަ ،މި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،އެ ވަޒީފާއަށް
އޭނާ ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ނުވާތީ މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
8

ދ.ކުނބުރުދޫ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އޭރުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަގަކާ ޝަކުވާގައި
ނުލައި ކުންފުންޏަކުން ގެންގޮސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލެއް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލައާމެދު

ފިޔަވަޅު

ނޭޅުމަށެވެ.

 2011ވަނަ އަހަރާއި  2012ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ށ.މިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށެވެ.
މަސައްކަތް ކުރި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްނުކޮށް ،ކާޑު ޖަހައި އޮޅުވާލައިގެން
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި އީ-
މެއިލްއަށް

3

ޖަވާބު

ލިބިފައިނުވާތީއާއި

އެފަރާތަށް

ގުޅޭނެ ފޯނު

ނަންބަރެއްވެސް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ލިބިފައިނުވާތީއާއި މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
11

ށ.ނަރުދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފޮތްފަންސުރު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި  2017ވަނަ އަހަރު ށ.ނަރުދޫ މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ ،ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ކަން ހިނގާފައިވާ
ސްކޫލަށް ބަޖެޓް ދީފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޕްރީސްކޫލަށް ބެޖެޓް ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ށ.ނަރުދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށެވެ.
އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފޮތްފަންސަރު ފަދަ ތަކެތި
ހޯދުމަށް ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހއ.ހޯރަފުށިން ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް ހއ.ހޯރަފުށިން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭގޮތުން އެކިފަހަރުމަތިން ބައެއް
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާތައް

މިކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިގެން ބަލާފައިވާ

ކަމަށާއި،

އެއިން

އެއްވެސް

ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކި މުއްދަތެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެ
ތެރޭގައި އަލުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ވަކި
ހިމަނައިގެން ލިސްޓް ނެރުމަށްފަހު ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޭ.ސީ.ސީން އެންގި ކަމަށާއި ،މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ
ނަމަވެސް އޭ.ސީ.ސީ.އިން ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ގޯތި ދިނުން ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ އިދާރާއަށް މިކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ގޯތި ދިނުން
މުއްދަތުގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އަލުން ލިސްޓް ނެރުމަށް ލަސްކުރުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީއާއި މިކަމުގައި
ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،އ.ސީ.ސީ.އިން ދީފައިވާ ލަފައާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
ކުރިން ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނުލިބުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ފ.ފީއަލީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް
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ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ވިއްކިއިރު ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ގަތް
ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް ބިޑުފޮތް ގަންނަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަމަށް
ފ.ފީއަލީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަޓެއް ހެދުމަށް ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  22އޮކްޓޫބަރު  2017ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އަދި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ގަތުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން  03ފަރާތަކުން ބިޑުފޮތް ގަނެ ބިޑުފޮތް ގަނެފައިވާ  03ފަރާތުންވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބިޑުފޮތް ގަންނަން
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވި ކަމަށާއި ،އެ  3ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ބިޑު ނުޖެހޭނެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި ،ފުރަތަމަ
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތަށް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ނުގަނެ
އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިޑުފޮތް ނުގަނެ ،މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިން އުޞޫލުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ
އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ނުވި ނަމަވެސް ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ގަނެފައިވާތީ ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ނުގަނެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާދަމް އިބްރާހީމަށްވެސް ލިބެންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި މި
ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
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