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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01އެޕްރީލް 2018ން  30އެޕްރީލް 2018އަށް
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މުސާރަ ނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަން
އެނގެން ނެތުމުންނާއި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ
އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު މި ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު

1

ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސަރުކާރުން ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ފައިސާ ގޯންޏެއް ހިފައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މިމައްސަލައަކީ

އެހެން

މައްސަލައެއްގެ

ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނުން ބަލައި،

 2އެ ފައިސާ ބެހުމަށް ހިނގިކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައަކަށްވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އިޢުތިރާފްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ އެކި މީޑިޔާތަކުގައިވެސް މިވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ވާހަކަ

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ދެއްކިއިރު ،އޭނާ ފައިސާ ބެހި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހޯދުމަށް ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ،ޖަވާބުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
އދ.ކުނބުރުދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ވެރީން އޮފީހަށް ހާޟިރުވަނީ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ދުވަހަކު ބޭނުން ގަޑިއެއްގަ މި މައްސަލައިގައި އެކަން ކުރަމުންދަނީ ކޮން މުވައްޒަފުންކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ބައެއް ފަހަރު އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެވެސް ސޮއިކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުން ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު،
3

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި އެތަނުގައި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތަތްތަކަށް ދަތިވާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
އެމަރުކަޒުގެ އެމްބިޔުލާންސް ވެސް ދުއްވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަޖިސްޓްރީ ބޯޑެއް ނުޖަހާކަމަށާއި ،އަދި
އެމްބިޔުލާންސް ދުއްވާ މީހުން ،އެމީހުންގެ ދަރީންގޮވައިގެން އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،
މިމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ހެލްތުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައި،

ދ
މިމައްސަލައާމެ ު

ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
އދ.މާމިގިލިން  2016ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ނުވުމާއެކު ،މި
ގޯތިތަކުގެ ކުރެހުމުގައި ،މީގެ ކުރިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރަހާ ޗާޓުތަކާއި ޚިލާފަށް ،އެގޯތިތައް ތަރުތީބު މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ،މި
 4ކޮށްފައިހުންނަ އިރު މަގުތައް ފުޅާކޮށް ސީދާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކުރަހާފައިވަނީ ނުސީދާކޮށް އެކިގޮތްގޮތަށް މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ގޯތި ތަރުތީބު ކުރުމާއި ،މަގު ފުޅާކޮށް
ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗެއްހި ދުއްވުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ،ރަށުގެ ނުޒޫފު ގަދަ ފަރާތްތަކުން ސީދާކުރުމާއިގުޅޭ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަނީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް
މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރީންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވާ މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހއ.ހޯރަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ އާދަމް ސަލީމް ހަނދާނީ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް  2016ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި އޮތް އޮތުމަކީ މަދަނީ ގޮތުން
 5މައްސަލަ

ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،އެގޮތުގެމަތިން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވާ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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