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ނަންބަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން އިންޓަރމީޑިއޭޓް އެވޯޑުގެ ދަށުން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން އޮނާސް މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ
ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް އެޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައި ގްރެޖުއޭޓްވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މިކޮމިޝަނުން ބަލައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަރުޢީ
ދަރިވަރެއް އިމްތިޙާނަކާ ނުލައި މާއްދާތަކަކުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ދިޔުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ބަލަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން ގްރެޖުއޭޓްވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުމަށާއި ،މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހިމެނި ވަގުތު ނެތުމުން ގްރެޖުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްދެވެން ނެތަތީ ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބުނި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސެޓްފިކްޓް ނަގަން ދިޔުމުން ،އޭނާއަށް އިމްތިޙާން
ދެވިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭރުން ކަމަށްވާތީ އެކަމުގައި އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަވެސް
އަލުން އިމްތިޙާން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމިކަމަށް ވައިސް ޗާންސެލަރ ބުނި ކަމަށާއި ،އޭރު ފެކަލްޓީގެ
އިހުމާލުން އިމްތިޙާންގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން އޭނާ ޢަމަލުކުރީ ތަނުގެ އިސްވެރީންނާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ
ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިމްތިޙާންތައް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު
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ނަންބަރު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެޕޭޕަރުވެސް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވާގޮތުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީވެސް ވައިސް ޗާންސެލަރ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި މައްސަލާއަކީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ،
މިމައްސަލައާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭލުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި ،އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
ބެލުމަށްފަހު ،މި ކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި،
ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން
ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި ،ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ
އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ
މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް
މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި
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ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި ،އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ އިނދެގެން އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ
ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި ،އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޟަރޫރީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ
އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއް އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ،ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި
ދިރިއުޅެމުންދަނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ރަށުން ލިބިފައިވާ ގޭގައި ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ ގޯއްޗަށް އެދުނު

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ

ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަހަށް މާލެ ބަދަލުވެފައިވާތީ ވަގުތީ އެޑްރެހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފަދަ މީހުން ކަމުގައި މި
ގޮތުގައި ޖެހީ މާލޭގެ އެޑްރެސް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާކަމަށާއި ،މި
މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު މާމިގިލީ ކައުންސިލަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެފައިވާގޮތުން ،ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ދުވަސްކޮޅު އޭނާ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރަށުންބޭރުގައި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ހުރިނަމަ  10ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމަށް މާލޭގައި ހުރީ ބަލިވެއިނދެ ވިހަންވެގެން ދޮޅުމަހެއްހައި ދުވަހު ކަމަށްވާތީއާއި ،އެކަން
އަންގާފައިވާތީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނިމުމަށްފަހު ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އެނބުރި ރަށަށް ގޮސް އޭގެފަހުން އޭނާ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ދިރިއުޅެމުންދަނީ ރަށުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަކަށް
ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި ،ވީމާ ،މިކަން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް
ނިންމީއެވެ.
އދ.މާމިގިލިން ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި މި މައްސަލާއަކީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ،
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ގޯތިތައް ބައިކުރުމުން މިމައްސަލައާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭލުމަށް ނިންމީއެވެ.
 1500އަކަފޫޓު އޭނާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
އޭނާއަކީވެސް މީހަކާ އިނދެ  02ދަރީން ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުން އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ،ގޯތި އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލައި
ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލުގައި މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ  2ގޯތި ދެތަނެއްގައި އޮތަސް ދެގޯތިން މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ  2ސިޓީއަކުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ލިބޭ ބައި އެއްކޮށްލުމުން  1500އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމަ ޕޮއިންޓް ކެނޑުމަށް އޮތް އޮތުމާއި ،މައިންބަފައިން އެންގިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ
 3ދުނިޔޭގައި ތިބެ ދަރީންނަށް ގޯތި ނިސްބަތްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މައިންބަފައިންނަށް ޙަލާލުބައި ހިމަނާފައިނުވާތީ މައިންބަފައިންގެ ގޯތިތައް އެ ދެމީހުންގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމުން އޭނާއަށް ޖުމުލަ
އެކަންކަން އިސްލާޙުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 1500އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިން ލިބޭތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން
އޭނާއަށް

ލިބުނު ޕޮއިންޓުން 55

ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް

ފެންނަކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވަނީކަމަށާއި ،ވީމާ ،ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގެ އުސޫލަކީ މިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިކަމާމެދު
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ
ތެރެއިން އެކަމަށް ގޮތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމީއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު އދ.މާމިގިލިން  150ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މައްސަލާއަކީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ،
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް އެއީ  82ޕޮއިންޓާއެކު ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ މިމައްސަލައާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭލުމަށް ނިންމީއެވެ.
4

ތެރޭގައި ހިމެނި ،ލިބުނު ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރި ފަހުން ގޯތިތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލަސްވެފައިވާކަމަށް
ކައުންސިލުން އަންގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު  2018ވަނަ އަހަރު އެއިދާރާގެ އިޢުލާނަކުން ފާއިތުވި އަދި،

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހަދަމުންގެންދިޔަ ކޯސް

 05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުން  10ޕޮއިންޓް ނިމުނުއިރު ވިހަން ކައިރިވެފައިވާތީ މާލޭގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު ވިހެއުމުގެ ކަންތައް ނިމިގެން
އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އަދި ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާނީ  73ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން  2015އޮކްޓޯބަރުމަހު ރަށަށް ގޮސް ،އޭގެފަހުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިމެނިކޮށް މާލެއަށް

3

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ނިންމުމަކީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި ،ބަދަލުވިގޮތަށް ދިރިއުޅެމުންދަނީ ފިރިމީހާއާއި ދަރިންނާއެކު މާލޭގައިކަމަށް އޭނާ މަޢުލޫމާތު
އެއީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަކީ  2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީ ދީފައިވާތީ ،ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  10ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް
ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގައި އޭރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން މާލެ ބަދަލުވި މީހެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އެ ބަޔަށް ކުރިން ދީފައިވާ  10ޕޮއިންޓް އުނިކުރަން
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބުދިނުމަށެވެ.

މީގެ  10ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ލަފާކުރެވޭގޮތުން ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ
ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ތ.މަޑިފުށިން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެބިން

ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު ނެރެފައިވަނީ މީގެ  10އަހަރުކުރިން  01މާރިޗު

ދޫކުރެވުނު މުއްދަތެއް އަދި އަގެއްވެސް އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،އެބިމުގެ ކުލި އޭނާ ދައްކަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް  2008ގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ގަވާއިދު ނެރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކަންކަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެބިމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭކަމަށް ތ.މަޑިފުށީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް އަދި އެމިނިސްޓްރީން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަނޑައަޅާ އަގަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށްވުމާއި ،އެގޮތަށް ދޫކުރާ ބިން ދޫކުރަނީ
އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ނުވުމާއި ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
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ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،އެބިމުގެ ކުލި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
އަށް ދައްކަމުންގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،އެ ބިން ކުއްޔަށް
ދީފައިވާ އަގާއި މުއްދަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަޑިފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ބޭނުންވާނަމަ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ލިޔެގެން އެ ބިމުގެ
އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީއެއް ހޯދިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  11،9،7ވަނަ މާއްދާއާ
މީޑިޔާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެ އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދައުލަތުގެ
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ތަންތަނުން

ކުރާ

ޖޫރިމަނާގެ

މައްސަލަތަކަކީ

މިކޮމިޝަނުން

ބަލަން

ފޮނުވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ޙަވާލާދެވުނު މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވެ މީޑިޔާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،އެކަން ކުރަމުންގެންދަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ތަފާތު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް އެފައިސާ ދައުލަތަށް ވައްދަމުން ކަމަށާއި ،އެއީ އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ފެންނަނަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް
/ދައުލަތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވަބުދީ ،މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
ގއ.ދާންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ތެރޭގައި ދާންދޫ އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް

ފަރާތް އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތެއްކޮށް ބޭސްފިހާރަ ހިންގަމުންދަނިކޮށް ފާމަރސިސްޓަކު ނެތި ބޭސްފިހާރަ އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ނުވުމާއެކު މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި،
7

ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މުހުލަތެއް ނުދީ ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެންގެވުމުގެ ދަށުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭސްފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ގެންދަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވާ،
ނަމަވެސް މިއެންގުން އަންގާފައިވަނީ  02ފަހަރެއްގެމަތީން ގެނައި ފާމަސިސްޓުން ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބަދަލުކޮށް  03ވަނަ ފާމަސިސްޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނިކޮށް ކަމަށާއި ،އަދި ތަން
ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުދީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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