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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01ނޮވެންބަރު 2018ން  30ނޮވެންބަރު 2018އަށް
ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
1

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ މެޓްރޯ ޕޮލިސް ބިލްޑިންގ

ކުންފުންޏަކަށް ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެކުންފުނިން މައްސަލަތައް

ބެލުމަކީ

މިކޮމިޝަނުގެ

އިޚުތިޞާޞްގެ

ހިމެނޭ

ތެރޭގައި

ކަމެއް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލަތުކުރީ ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާބެހޭ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށާއި ،ފަހުން އެމައްސަލަ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ނިމި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،ޝަރީޢަތުގައި
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންވެސް އެ ޝަރީޢަތުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން

އޯގަނައިޒޭޝަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމަލީގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް މަނާކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،އެކަމާމެދު
މެމްބަރު ބައިވެރިވެ ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ،ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެގޮތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި
މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު ،ކެޓަގަރީ  01ގެ ފްލެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަޒީފާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތުމާއި،

ފްލެޓަށް

އެދި

ފޯމު

ހުށަހެޅުމަށް

2

ކެޓަގަރީއަކަށް

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އުޅުނު

މުއްދަތަށް

ބަލާފައިނުވާ

ކަމަށާއި،

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާއަކުން

އެތަނެއްގައި

އުޅުނު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީއަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމުގައި ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުއްދަތަށް ބެލުން މުހިއްމު ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާނެތީއާއި ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ
ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށާއި އެކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އަބީންނަށާއި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް
ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަމަށްނުވާތީ ،އެ މިންގަނޑާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ މިންގަނޑު ބާޠިލުކުރުމަށް
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީ ،މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގދ.ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ  120ހައުސިންގ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގދ.ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ  120ހައުސިންގ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓް  04ނޮވެންބަރު  2018ގައި ޖެޒެޓް ކޮށްފައިވާއިރު ފްލެޓަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓް

ލިބިފައިވާ

ގޮތުގެ

ލިސްޓް

އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށް ބުނާ ނެރެފައިވާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ
މައްސަލަ

މުއްދަތެއް ކަމުގައިނުވާތީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
ޝަކުވާއަށް ބެލުމަށްފަހު ލިސްޓް އިޢުލާންކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ދެންނެވުމށް ނިންމީއެވެ .އަދި އެމިނިސްޓްރީގައި މިގޮތަށް
ދަންނަވާފައިވާނެ

ކަމުގައި

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

ދެންނެވުމަށް

ނިންމީއެވެ.
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ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރެވުފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން  83ވަނަ ބްލޮކުން ފެށިގެން  138ވަނަ ބްލޮކުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ސިޓީއަކީ ކޮޕީ ސިޓީއަކަށްވެފައި ،އެ
ހިމެނޭ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރާ ފްލެޓްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި ،އަދި ސިޓީ ފޮނުވި ފަހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް
އެ ފްލެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން  01ޑިސެންބަރު  2016އިން ފެށިގެން  22އޮކްޓޫބަރު  2017އާ ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
 14ފްލެޓެއް އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،އެ ފްލެޓް ތަކަކީ އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ތަކެއްކަން ސާފުކުރުމަށް
އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ  2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ އަށް އިޢުލާން ކުރުމުން( H9 ،މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

2

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް ދީފައިވަނީ  20ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ
ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ނުބަލައި އެބަޔަށް  14ލިސްޓުގައި އޮތީ  49ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޝަކުވާއަށް

އެ

މިނިސްޓްރީން

ދިން

ޖަވާބުގައިވާ

ގޮތުން،

އޭނާއަށް

ޕޮއިންޓް

ލިބިފައިވަނީ ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  15ޕޮއިންޓާއި ،ދަފުތަރުގައި
ދެމިހުރި ނުވަތަ މާލޭގައި މެދުނުކެނޑި އުޅުނު މުއްދަތަށް  20ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ
ޙާލަތަށް  14ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު
ބެލުމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަންނަނަމަ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި،

ދާއިމީ

ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އޭނާގެ ފޯމު ނަންބަރު )(H9/02302

ހިމެނިފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ  754ވަނަ
ނަންބަރުގައި ކަމަށާއި ،އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ،އެފަރާތަށް  60ޕޮއިންޓް މިހާރު
ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ
ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވަނީ  13އޮގަސްޓު
 2003ގައި ކަމަށާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހަކަށް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުކަމަށް
އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދީފައިވަނީ  24ޖަނަވަރީ  2011ގައިކަމަށާއި،
އެއީ

ކުރީގައި

ހަދައިދިން

ސެޓްފިކެޓް

ގެއްލިގެން

ކަމަށް

އެ

ސެޓްފިކެޓުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ދަފްތަރުގައިވީ މުއްދަތަށް  20ޕޮއިންޓް
ދީފައިވަނީ ފަހުން ހަދައިދިން ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިން ތާރީޚަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ފެންނަ
ކަމަށާއި ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުގައި ،ދަފްތަރުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތާއި
މާލޭގައި މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތާ ދެބައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްބައެއް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ޚިޔާރުކޮށް ފޯމުގައިވާ ގޮޅީގައި √ ފާހަގަ ޖެހުމަށް ފޯމުގައި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،އެ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ނުޖަހާކަމަށް (މި ކޮމިޝަނުން
ސުވާލުކުރުމުން) އޭނާ ބުނެފައިވާތީ ،އެ ބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދޭންޖެހޭނެ
ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި އެބަޔަށް ދީފައިވާ  20ޕޮއިންޓަކީ އުނިކުރަންޖެހޭ 20
ކަމަށްވެސް

ޕޮއިންޓް

ފެންނަ

ކަމަށާއި،

ލިސްޓަށް

ދާއިމީ

ބަލާއިރު،

އޭނާއަށް

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  11ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  11ޕޮއިންޓް
ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓްލިބެނީ  76ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީ ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް
އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކުރި ހިޔާ

2018

މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީ

ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން ،އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

H7އަށާރަ އަހަރާ ސާޅީސް އަހަރާ

ފަރާތާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ޖަވާބު ލިބުނީ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރިފަހުން މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބު ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި،
ހޯދަން ގުޅުމުން ކަމަށާއި ،އާންމު ކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ
ލިސްޓުގައިވެސް އެދެމަފިރިންގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ކަމަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮތީ  35ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީއަށް
ބަލާއިރު ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުއްދަތަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައިވާ ގޮތުން ،އެއީ ޢާއިލާގެ
ބައިންވެސް ދީފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  20ޕޮއިންޓާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  15ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު
ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި ،އެދެފަރާތުން
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަންނަނަމަ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ނުވަތަ
ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އެ ދެމީހުންކުރެ މީހަކު ނެތްކަމަށް ޝަކުވާގައި

4

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ

ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ ފޯރމް ނަންބަރު އަދި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ފޯރމް ނަންބަރުވެސް ހިމެނިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  57ޕޮއިންޓް ،އަދި
އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް  54ޕޮއިންޓް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރި
މުއްދަތަށް  10ޕޮއިންޓް އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  30ޕޮއިންޓުގެ
ތެރެއިން

15

މަދުވާ

ޕޮއިންޓް

އިތުރުކުރިނަމަވެސް،

އޭނާއަށް

ލިބޭނީ

އެންމެ

ގިނަވަގެންވެސް  60ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި( ،އެއީ އެއީ ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ
އަދަދަށް)  20ޕޮއިންޓާއި ،ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުއްދަތަށް  10ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ
ޙާލަތަށް  30ޕޮއިންޓެވެ ).އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަކީ މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއް
ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުނާތީ،

ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެއަށްވުރެ މަދުން ކަމަށާއި H7 ،އަށާރަ

އަހަރާ ސާޅީސް އަހަރާ ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީން
ފްލެޓް ލިބެނީ  63ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް
ކަމަށްވާތީ ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އޭނާގެ
އަނބިމީހާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތަތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
7

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކުރާ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ H7
ފްލެޓަށް އެދި  H7ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޕޮއިންޓެއް ނޫން (އަށާރަ އަހަރާ ސާޅީސް އަހަރާ ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ)
ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކެޓަގަރީންކަމާއި،
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޕޮއިންޓްކަމާއި،

އޭނާއަށް
ހައުސިންގ

ލިބިފައިވާ

ކަމަށް

މިނިސްޓްރީއަށް

ވަގުތީ
އޭނާ

ލިސްޓުގައި
ހުށަހެޅި

އޮތީ

ޝަކުވާއަށް

55
އެ

މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޢާއިލާގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  30ޕޮއިންޓާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް 15

5

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  10ޕޮއިންޓްކަމާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައި ނުވާކަމާއި ،އޭނާ
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު
ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެ
ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ދާއިމީ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް  61ޕޮއިންޓް
މިހާރު ލިބިފައިވާކަމާއި ،ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ،އޭނާއަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ 6
ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  6ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި،
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ފޯމުގައާއި
ޕޮއިންޓް

ދިނުމުގެ

މިންގަނޑުގައި

ތަފުސީލުކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު،

އަދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވޭގޮތަށް އޮތްއިރު،
ދިރިއުޅުމުގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ

ޙާލަތަށް

ޕޮއިންޓް

ލިޔުންތަކުގެ

ދީފައިވާނީ

މައްޗަށް

އެމީހަކު

ބަލައިގެން

ދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކާއި

ކަމަށްވާތީއާއި،

އެދޭ

ފްލެޓަށް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ ސަރުކާރުން ކުރިން
އިޢުލާންކުރި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލަތަކާ ތަފާތު
އުސޫލުތަކަކާއި ތަފާތު މިންގަނޑެއް ކަމަށްވުމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއި ގޮތްތައް ކުރީގެ މަޝްރޫޢާއި މިފަހަރުގެ މަޝްރޫޢުގައި
ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމާއި ،ދަރިންގެ
އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ކުދިން ތިބި އަދަދުގެ މައްޗަށް
ބަލައިގެން ކަމަށްވީއިރު ،ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަނބިމީހާ
ވިހާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ބުނިކަމަށް ފޯމުގައި ލިޔުނުކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ،ވިހެއުމުން
އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމަކާއެކު ހުށަނާޅާ ކަމަށާއި އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅީ ވަގުތީ ލިސްޓު

6

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އިޢުލާންކުރުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު ކަމަށް އޭނާ ބުނާތީއާއި ،ފޯމު ހުށަހަޅާފަހުން
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމަކުން އެކަން
ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީއަށް

އަންގާނެކަމަށް

އެއްބަސްވާ

ކަމުގައި

ފޯމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެއާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން އޭނާގެ ބަހުން
އެނގޭތީ ،ފަހުން ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
8

ޅ.ކުރެންދޫގައި މީގެކުރިން އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ "މަސްޖިދުއްނިޢުމާ" މިސްކިތަކީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމާރާތަކީ ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިލްކެއް
 04ޖަނަވަރީ  1983ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި އޭނާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،އެއީ ކުރިން ނަމާދުކުރަމުން ގެންދިޔަ މިސްކިތެއް
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް ކަމަށާއި ،އެއީ ބަންޑާރަ ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށާއި އެ މިސްކިތަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު ވަކި ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން އަންހެނުން އެފެއާޒާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް އުވާލިނަމަވެސް އެ އިމާރާތް
ނަމާދުކުރުމީ އައުލާކަންބޮޑު ކަމެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނިންމި ނިންމުމާ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުގައި އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އެގޮތަށް ހުއްޓައި ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އެފެއާޒުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،މިއީ އެ އިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދައުލަތުގެ ދެ
އިދާރާއިން އެކި ފަހަރުމަތީން އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއިމާރާތް ދޫކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އިދާރާއެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ ،މި
ނަމަވެސް އެއީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ އިމާރާތެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން އޭނާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
އެ އިމާރާތުގައި ޤުރުއާން ކްލާހެއް ހިންގުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ހުށަހެޅުމުން ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
އެ އިމާރާތް އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޓީއަކުން ޅ.ކުރެންދޫ ނިންމީއެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިމާރަތް ހުރި ބިމަކީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއްކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮއްވައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެގޮތަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް
ކުރުމެއްނެތި

ވަކި

ފަރާތަކަށް

އެ

އިމާރާތް

ހަވާލުކުރުމަށް

އެމިނިސްޓްރީން

އަންގާފައިވާތީއާއި

އެމިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އަކީ އޭނާގެ ގާތް
ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމުގައިވާތީ މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް
ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
9

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ  7000ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ޝަކުވާގައި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 04

ނޮވެންބަރ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

2

މީހުން

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅި

 2018ގައި ޝަކުވާއަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރެންވާނީ ވަގުތީ ލިސްޓާ ގުޅިގެން ބުނެފައިވާތީ ،އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ޖަވާބާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ޝަކުވާއެއް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮތްނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކާއެކު އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
(އޭ.ސީ.ސީ ).އިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް ،އެ މިނިސްޓްރީން އެކަން ކޮށްފައި އެވަނީ ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އޭ.ސީ.ސީ އިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި އެންގުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން H8
ކެޓެގަރީގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމުލީ  2މީހަކު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއްނުދީ
ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޓީޗަރުންނަށް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާ
ބިރުދައްކައި އެމީހުން ވަޒީފާތަކުން ކަނޑާލަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލީޑިންގ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ
ޓީޗަރ  12އޮގަސްޓު  2018ގައި އެއްވެސް ސަބަބެއް އަދި ކަމެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ކޯޑް އޮފް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ކަމަށްވުމާއި ،ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަން ގުޅުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/2 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް މި މައްސަލައިގައި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ޕަރމަނަންޓް

ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިމެނިފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނިންމީއެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ބޭއަދަބީކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޅ.އަތޮޅު
މަދަރުސާގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ސަރުކާރުގެ
އިސްފަރާތްތަކެއް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިމައްސަލަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

8

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ
11

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު
ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް  15ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  15ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު،
ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމުން

50

ޕޮއިންޓަށް

މާކްސް ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު  55ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް

ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން  30ހުށަހެޅި
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގުޅިގެން

ޝަކުވާއާ

40

ޕޮއިންޓް

އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން

ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،މި 40
ޕޮއިންޓަކީ

ދިރިއުޅުމުގެ

ޙާލަތަށް

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ

40

ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީ ) (H10އިން
ފްލެޓް

ލިބެނީ

69

ޕޮއިންޓުން

ފެށިގެން

މަތިން

ޕޮއިންޓް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށްކަމަށްވާތީ 30 ،ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް
ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ދާއިމީ ލިސްޓުތައް
ރަނގަޅަށް ނުބަލައި ބުނެފައިވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށްވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
12

ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ސްކޫލުން  12ނޮވެންބަރު ތަޖުރިބާއަށާއި ވިޔަފާރި/ކުންފުނި މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް  10ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް އޮތް
2018ގައި ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު އޮތުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ

އެކުލަވާލާފައިވަނީ މިހާރުވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާހުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
13

އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ H9
ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ  59ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު އޭނާއަށް (މާލޭ

މުނިސިޕަލްޓީގެ

ދަފްތަރުގައި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

ޚާއްޞަ)

ލިބިފައިވާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ  03ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްގައި ޖުމްލަ  05ޢާއިލާއެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ކެޓަގަރީންކަމަށްވާތީއާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮތީ 59
ކަމަށާއި ،މީގެކުރިން ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލައިގެން އޭނާއަށް  84ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޢާއިލާގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  20ޕޮއިންޓާއި ،ދަފްތަރުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަށް
ނުވަތަ މާލޭގައި މެދުނުކެނޑި އުޅުނު މުއްދަތަށް  10ޕޮއިންޓާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ބަޔަށް  10ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް
 19ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި މިއީ އެ ކެޓަގަރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހުރިހާ ބައިތައްކަމަށްވާތީއާއި އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް
ބަލައި ޕޮއިންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ ދާއިމީ
ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއ ދާއިމީ ލިސްޓް
ނެރުނުއިރު އޭނާގެ ފޯމު ހިމެނިފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ
 732ވަނަ ނަންބަރުގައިކަމަށްވާތީއާއި އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް  60ޕޮއިންޓް
މިހާރު ލިބިފައިވާތީއާއި ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ،އޭނާއަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ 01
ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  01ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދަކީ  30ޕޮއިންޓް
ކަމަށްވެފައި ،ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭނާއަށް  20ޕޮއިންޓް
މިހާރު ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެ ބައިން މަދުވާ  10ޕޮއިންޓް އިތުރުކުރިނަމަވެސް އޭނާއަށް
އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ލިބޭނީ  70ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ
 76ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،އެ
އަދަދަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށްވާތީއާއި ފްލެޓަށް އެދި
ކުރިން ހުށަހެޅި ފަހަރު އޭނާއަށް  84ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ،ފްލެޓަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މިފަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ
ސަރުކާރުން ކުރިން އިޢުލާންކުރި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުސޫލަތަކާ ތަފާތު އުސޫލުތަކަކާއި ތަފާތު މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،މިފަހަރު
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އޭނާއަށް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތަތީ މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
14

ނ.ހެނބަދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނ.ހެނބަދޫ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،ވެލި ނެގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 1500
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03ފަރާތަކަށް ،ކޮންމެ ބަޔަކު  500ގޯނިވެލި ގެންނަ ގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގޯނި ކަމަށްވުމާއި ،ގޯންޏެއްގެ އަގަކީ  15/-ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ ،އޭގެ ޖުމުލަ އަގަކީ
އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި  03ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭ އަގެއް ކަމަށް  22,500/-ރުފިޔާ ކަމަށްވުމާއެކު 35,000/- ،ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތައް
ވެލި ގޯންޏަކަށް  15ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރިނަމަ މަސައްކަތުގެ އިޢުލާންނުކޮށް  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ
އަގު ހެޔޮވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އިޢުލާންނުކޮށް
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ
މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން H9

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ  45ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި  03ކުދިން ( H9މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ)
ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެއްކޮޓަރީގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކެޓަގަރީންކަމަށްވާތީއާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮތީ 45
ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އެ
މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޢާއިލާގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް (ދަރިންގެ އަދަދަށް)  20ޕޮއިންޓާއި ،ދަފްތަރުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަށް
ނުވަތަ މާލޭގައި މެދުނުކެނޑި އުޅުނު މުއްދަތަށް  10ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް
 15ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީއާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުމުގެ
ބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަންނަނަމަ

ދާއިމީ

ލިސްޓަށް

ބަދަލު

ގެނެވޭނެ

ކަމަށް

އެ

ޖަވާބުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އޭނާގެ ފޯމު ހިމެނިފައިވަނީ އެ
ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ  786ވަނަ ނަންބަރުގައިކަމަށްވާތީއާއި އެ

11

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ،އޭނާއަށް މިހާރު ލިބިފައިވަނީ  57ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި ދާއިމީ
ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ،އޭނާއަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  12ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  12ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދަކީ  30ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ދާއިމީ ލިސްޓަށް
ބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭނާއަށް  27ޕޮއިންޓް މިހާރު ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެ
ބައިން މަދުވާ  03ޕޮއިންޓް އިތުރުކުރިނަމަވެސް އޭނާއަށް އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް
ލިބޭނީ  60ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީއާއި އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ  76ޕޮއިންޓުން
ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،އެ އަދަދަށް އޭނާއަށް
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނެތަތީއާއި ފްލެޓަށް އެދި ކުރިން ހުށަހެޅި ފަހަރު
އޭނާއަށް  77ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ،ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
މިފަހަރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑުތަކާއި

އުސޫލުތަކަކީ

ސަރުކާރުން

ކުރިން

އިޢުލާންކުރި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލަތަކާ ތަފާތު
އުސޫލުތަކަކާއި ތަފާތު މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،މިފަހަރު އޭނާއަށް އެ އަދަދަށް
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތަތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް  2019ވަނަ އަހަރު ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަން
ހޮސްޕިޓަލުން  2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  01ނޮވެންބަރު  2018ހިނގަމުންދާނަމަ ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އަންގައި،
ގައި މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  03ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަސައްކަތް

އެހެން

ބަޔަކާ

ޙަވާލުކުރުމަށް

ހެލްތް

މިނިސްޓްރީއަށާއި

ހއ.އަތޮޅު

ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  05މީހުން ޑިއުޓީގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގައި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާނީ  03ޝިފްޓަށް
ބަހާލައިގެން

12

ޝިފްޓެއްގައި

ސުޕަވައިޒަރާއެކު

11

މީހުން

މަސައްކަތް

ކުރާ

ގޮތަށް

ކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެ
ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބަނގުލަދޭޝް  02މީހުން ލައްވައި ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ
ގުޅިގެން ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ
17

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ،އޭނާގެ މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުއްޓައި ސްކޫލުގެ ވޮޗަރުން މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިއިރު ،ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގެ ވޮޗަރުންގެ
އައުޓްސޯސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުތައް އުވާލައި އެތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް 2011
މީހަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އަދި އެ އިދާރާއަށް ނޭނގި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ވޮޗަރުންގެ ގޮތުގައި އޭރު
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޗިޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ އޭނާގެ ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ހުސްވާ އެ
ކޮއްކޮއަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް އެމީހުން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދިޔުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ،އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގެންދިޔުމުގައި
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ވޮޗަރަކަށް ހުއްޓައި ނޯޓިސްދީ ވަކިކުރެވުނު ފަރާތް ކަނޑޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުސްކޮށް އޮތް މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޗިޓް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް ،އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ކަނޑޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލު ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ކަނޑޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުނުކުރުމުން އެކަން ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން އޭނާއަށް އެންގި އެންގުމަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން ،މި
މައްސަލައިގައި އޭނާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ
މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އެ އިދާރާގެ ލެޓަރހެޑްގައި ސިޓީ ފޮނުވާނަމަ ކައުންސިލްގެ މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި
ސްޓޭމްޕް ޖަހައި އެލިޔުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކު

އިދާރާގެ

ކައުންސިލަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެމުވައްޒަފަކަށް

ނުފޮނުވުމަށް

އެ

އެސިސްޓަންޓް

ޑިރެކްޓަރ

އަށް

އަންގާފައިވީނަމަވެސް

އެނގުމަކާނުލައި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި ،ޝަރުޢީ ގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާފައިނުވާ ހިނދަކު
ނޭނގި މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮއަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޙައްޤެއް އެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމަކީ އެއޮފީހެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ
ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓުން މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް  28ނޮވެންބަރު  2012ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
އެހެންނަމަވެސް ،އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރަ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދީފައި ނުވާތީ އޭނާ މިމައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،
އެމައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ،އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫން ( )02/2008ގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަމުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
މިކަމުގައި

ތ.ކަނޑޫދޫ

ކައުންސިލްގެ

އެސިސްޓަންޓް

އިދާރާގެ

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ

ޑިރެކްޓަރ

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ

ޙަވާލުވެހުރި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،ސިވިލް
ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއަކަށް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

ހަމަޖައްސާފައިވާ

މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށް
ނުފެންނާތީއާއި،

ތ.ކަނޑޫދޫ

މިސްކިތުގެ

މަސައްކަތު

މަޤާމުގައި

ހުރި

ފަރާތުގެ

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މައްސަލަ ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލައެއްގައި ތ.ކަނޑޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި
ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކި ތަންތަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ
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ނަންބަރު
އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގައި އޭނާ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ބެލެވެން ނެތަތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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