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މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް
 2016އަދި  - 2017އޭސީސީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01އޮކްޓޫބަރު 2018ން  31އޮކްޓޫބަރު 2018އަށް
ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ލ.ފޮނަދޫ އިރުއުތުރު ސަރަޙައްދުން ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  1200އަކަފޫޓުގެ  04މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބިންތައް އެކި ކަންކަމަށް ދޫކުރުމަކީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ
ބިމެއް ކުއްޔަށް ދުކުރުމަށް ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  25ސެޕްޓެންބަރު 2018ގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ވުމާއެކު ،އެކަމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް އިޚުތިޔާރު
 1ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގެ ނުފޫޒުން

އޭނާގެ ޅިޔަނު ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު،

އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
"ހިޔާ"

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ތައްޔާރުވަމުންދާ ފްލެޓްތަކާ

ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް މިމައްސަލައަކީ،

އެހެން

މައްސަލައެއްގެ

ތެރޭގައި

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން  1އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނުން ވަގުތީގޮތުން އެ މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
 2މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެމިނިސްޓްރީން ދަނީ އެ އެންގުމަށް
އިޖާބަނުދީ ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ބަލައި

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލައަކަށްވާތީ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ކުރަމުން ކަމަށާއި ،މިސަރުކާރުން މީގެކުރިން ފްލެޓް ދޫކުރި އިރުވެސް މެޑަމްގެ ފަރާތުންނާއި،
ސިޔާސީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ދިން ލިސްޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ ފަދައިން މިފަހަރުވެސް އެ ދެފަރާތުން ލިސްޓް ދީގެން އެ ލިސްޓުތަކުގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓްދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އިސްވެދެންނެވުނު ޕާޓީގެ
މެމްބަރުންނަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީން ފޯމުގެ
ވެރިފަރާތަށް ލިބޭ މާކްސް ،ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
 1977ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ބައްޕަފަރާތު މާމަ ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް

ގޯއްޗެއް މާމަގެ ކަމަށްވުމާއި ،މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ކުރިން ނިޔާވެފައިވާ މާމަގެ ދަރިފުޅު ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މާމަގެ 2000/2

(ކޮރަޕްޝަން

ހުއްޓުވުމާއި

މަނާކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ

ކުރިން

 3ވާރިޘުންނަށް ތަރިކަ ނުލިބޭގޮތަށް ޝަރިޢަތް ނިންމުމަށް ގދ.މަޑަވެލީ ކޯޓަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ކަމަށްވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެންކަމަށް ބުނެ ނަކަލުކޮށްގެން އެއްތާރީހެއްގައި ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މާމައާއި މާމަގެ ދަރިފުޅަށް އެއްގޯއްޗެއް ދެފަހަރަށް ހަވާލުކުރިކަމަށް ހަދައި އެ ދެފަރާތް
ނިޔާވިފަހުން މާމަގެ ދަރިފުޅުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެރިކަމުގައި ގދ.ފިޔޯރީގައި އެޅުމަށް ނިންމި އެއަރޕޯޓުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ސަރަޙައްދުތަކާއި
މަސައްކަތް ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ނުފެށި އޮއްވައި މިހާރުގެ ވެރިކަމުގައި ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ،އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ތަންތަނަށް ބަދަލު
4

އެއަރޕޯޓް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެޅުމަށް ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ ،އެއީ ގެންނަން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ހުއްދަ ނޫން ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ސަރުކާރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނެތުމާއެކު ،އެކަންކަމަކީ އެ އިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް
ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއަރޕޯޓް އަޅާނަމަ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެގުނަ ޚަރަދު ހިނގާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

5

2

އެކުލެވިގެން ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޖަލުތަކުގައި އެކި ރޮނގުރޮނގުން ކޮރަޕްޝަނުގެ
މާފުށީ ޖަލު ،ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލު ،މާލޭ ޖަލު ،ވިލުފުށީ ކަރެކްޝަނަލް ފެސިލިޓީ އަދި ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޖަލުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،އަދި މިފަދަ ބައެއް ކަންކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ހޯދާފައިވާކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު،

މައްސަލަ

އެ

ހެކިތައްވެސް

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ގޮތުން

ކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ހެކިތައް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެ ކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއްނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް
6

ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/2 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
ކެޓަގަރީއެއް ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިނެތުމީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށްނުވާތީ މި
މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން ހުޅުމާލެއިން  7000ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ފަރާތަކީ

ރަށުގައި

ދިރިއުޅޭ

ފަރާތެއް

ކަމުގައިވީނަމަވެސް

އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ

 7ދެކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި  02ކުދީންގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި
ތެރެއިން

އެއްކުއްޖަކީ

ޚާއްޞައެހީއަށް

ބޭނުންވާ

ކުއްޖެއް

ކަމުގައިވީނަމަވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ

އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ  60ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އަދި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަމަށް އެންގިނަމަވެސް ލިސްޓު ނެރުމާ ހަމަޔަށް އެ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ
ޙާލަތު ބަލާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހެދިފައިވާ

އުޞޫލުތަކާ

ޚިލާފަށް

ރ.މާކުރަތު

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އިރުމަތީ

ފަރާތުގައި

ޕަބްލިކް

ވޯކްސް އެ ބިމަކީ ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސްގެ ސައިޓެއް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް ވާނަމަ،

ސަރވިސަސްގެ ސައިޓެއް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމެއްގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފަށައި ،އެ ބިމުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކީ މިކޮމިޝަނަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް
 8ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުފައި އެބިމުގެ ވަށާފާރު ނޫންކަމާއި މި ދަނޑިވަޅަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ކަމުގައިވިޔަސް ،އެއިރަކު އޮންނަ
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  10އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސްގެ ސަރުކާރަކުން ކުރަމުންދާ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގަމުންނުދާނަމަ ،އެކަމެއް
ކޯޑިނޭޓަރު ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތަކީ 2018
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ހުއްޓުވުމަކީވެސް ޤާނޫނީގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމާއި ޝަކުވާގައި

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން އެނގެން ބުނެފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން މިހާރުވެސް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ
ނެތްއިރު ،އަދި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަކީ އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި މައްސަލައަކަށްވާތީ މިކަން ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު
ނަގާފައިވާ ،އެކި ފަހަރު އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު ،އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސުވާލުއުފެދޭ

ކަންތައްތަކެއްވާ

ކަމަށް

ބެލެވޭ

ކަމަށާއި،

އަދި

މިދަނޑިވަޅުގައި

އައު

މަސައްކަތްތައް ނުފެށުމަށް އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީން އަންގާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ
އެމަސައްކަތް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކަށް  2019ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް
 02އެޖެންސީއެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބުނާ ކުންފުންޏަކީ ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ
ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  02ކުންފުންޏަކީ އިންޑިއަން އެމްބަސީ އަދި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއަން އެމްބަސީގެ ލިޔުމަކާއި ،އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ލިޔުމެއް
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ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ  02ކުންފުނި ކަމަށާއި،

ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރައްވާއިރު އެފަރާތަކީ އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މީގެތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކާ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޤައުމެއްގައި ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީގެއިތުރުން ބޭރުގެ އެޖެންޓުންނަށް ޑައިރެކްޓް އޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ސާފުކޮށްގެން
ފޮނުވައިގެން ޓީޗަރުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި،

ބޭރުގެ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އެކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

މާލޭ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީ ޢާއިލާގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/2 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
ފިރިހެންކުއްޖާ ކަމުން މައިންބަފައިންނާ ކޮއްކޮ ބަލަމުންދަނީ އޭނާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ޢާއިލާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށްނުވާތީ މި
 10ދިރިއުޅެނީ  10ފޫޓު  10ފޫޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ކައިވެންޏެއް މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއް ނޫންކަމުން ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓާއި ގޯތި ލިބުމުން
މަޙުރޫމްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
އިންދިރާގާނދީ

މެމޯރިއަލް

ހޮސްޕިޓަލުން

ދަނީ

ގަވާއިދާއި

އުސޫލުތަކުގެ

ބޭރުން

ގިނަ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެށް

 11މަސައްކަތްތަކެއް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކުރަމުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުގެ މަތިން މެނޭޖްމަންޓް ނިންމީއެވެ.
ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުއްލިގޮތަކަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

4

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އޮފިސަރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި ،އެ ސިސްޓަމަކީ ތަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި
އަދި އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް އެބޭފުޅާއަށް އަބަދުވެސް އެނގެން ހުންނާނެ
ގޮތަށް ބަހައްޓާ އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތް
ފަހުންވެސް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަހައްޓާ ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ
ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ޢާއިލީ ނުފޫޒު އޮތް ތަނެއްކަމަށާއި ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ

އަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި ،އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރަކީ ކައުންސިލްގެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/2 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
12

ރައީސްގެ ކޮއްކޮގެ ފިރިމީހާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެ މައްސަލަ
ޢާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި ،އަދި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބެލުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ،

ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިޔާ 2018

ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ދަފްތަރު

ކެޓަގަރީއަށް

ފޯމް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ  62ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މީގެކުރިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ
އެމިނިސްޓްރީގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން  84ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި
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ޕޮއިންޓް އަދި ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓަށްއެދި ހުށަހަޅައިގެން  395ޕޮއިންޓް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން
ލިބި ފްލެޓެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،ބެލެވޭގޮތުން މިފަހަރު އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ
މަދުވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބަޔަށް  7ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ

ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް

ދިރިއުޅެމުންދަނީ ބޮލަކަށް  50އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ތަނެއްގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެބަޔަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީގެކުރިން އޭނާއަށް  28ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ

5

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

 50އަހަރު ވަންދެން މާލޭގައި އުޅެފައިވާ އަދި ގޯއްޗަށް އެދި

ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން

ހުޅުވާލާ އެކި ސްކީމްތަކަށް ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ޝަކުވާ
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީން

ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު،

އެ

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ
ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

14

އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ
ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ
ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި
މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 120
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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މަޞްލަހަތުތަކާއި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އަރަންޏާއި

ވަނަ މާއްދާގެ

މުދަލާއި

ދަރަނި

ފައިސާގެ

ހާމަކުރާ

ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2000 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
ހިސާބުތަކާއި

މާލީބަޔާން

ވިޔަފާރީގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިންމާ އަދާނުކުރާނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު

ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ނަހަމަގޮތުގައި

ބޭނުންކުރައްވައިގެން

އެކަމާބެހޭ

މުއައްސަސާއިން

އެއްވެސް

ފިޔަވަޅެއް

އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓަކްޝަންގެ ޚިދުމަތް ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓަކްޝަންގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ
ލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޚިދުމަތް ނުދިނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
އަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި ،އެއީ މޯ ް
ޕްރިޒަންސް އާއި މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހުރަސް އަޅާތީ ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،އެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި
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ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޝްވަތު ދެއްވައި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީއާއި ،އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ
ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ގެންދެވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،ކުރީގެ ނައިބު
ރައީސަށް

ސްޕެޝަލް

ޕްރޮޓަކްޝަންގެ

ޚިދުމަތް

ނުދެނީ

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕްރިޒްންސް

އާއިމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޝްވަތު ދެއްވައިގެން ކަމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާއިރު ،އެކަން ކުރެއްވިކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އެއްވެސް

6

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

17

ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރު ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނާއި މާލޭ މީހުންނާ ތަފާތުކުރާ ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރާއިރު އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުއްޓުވުމާއި

މަނާކުރުމުގެ

މައްސަލައަކީ
ޤާނޫނު)

ގައި

ޤާނޫނު ނަންބަރު:
ބަޔާންވެގެންވާ

2/2000

ފަދަ

(ކޮރަޕްޝަން

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލެއް

ހުޅުވާލަނީ ރާއްޖެތޭރޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ހަނިކޮށް މާލޭ ރަށްވެރިންނަށާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ކަމަށްނުވާތީއާއި ،މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ތިބޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ 2-މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  400ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މަނާކުރުމުގެ
 18މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ދަފްތަރަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށް ވަގުތީ ލިޔުމާއެކު ފޯމް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ހުޅުމާލެއިން
ނިންމާފައިވާތީ އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޤާނޫނު)
ގޯތި

ގައި

ދޫކުރުމުގެ

ބަޔާންވެގެންވާފަދަ
ކަންތައް

މިހާރު

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހައުސިންގ

ކަމަށް ނުވުމާއި،

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި
ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން " 18ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
އަހަރާއި  40އަހަރާދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  H7ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުފައިނުވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު

ބުނާ މައްސަލަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

19

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
20

7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
ހުޅުމާލެއިން

ދޫކުރި

7000

ފުލެޓް

ލިބޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ވަގުތީ

ލިސްޓް

މިހާރު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ރަނގަޅަށް ނުބަލައި ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ޙާލުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ދިރިއުޅުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި  7000ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ  02ކުދިން ތިބި ބުނެފައިވުމާއި ،ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން
ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށިތާ  01އަހަރުވެސް ނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،

ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކުން

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީން

ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ މާގިނަދުވަހު މާލޭގައި އުޅެ  02ކުދިން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކި ބައިތަކަށް
 21ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ  49ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ
ބައިތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން
ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ
ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެ ކަމުގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރަމުންދާ "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
 7000ފްލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ނެރެފައިވާއިރު ،ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
22

މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ގޮތުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް އެމިނިސްޓްރީން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި
އަމަލު ކުރަމުންނުދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ދަފުތަރު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކީ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި އޮންނަތާ  20ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާގެ  2ކުދިން އެބަތިބި ކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ޙާލަތަށް ބަލާއިރު  05މީހުން ދިރިއުޅެނީ  130އަކަފޫޓުގެ ތަނެއްގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
 23އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ  75ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި  7000ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެންނެތް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަންހެނުންނަށް  72ޕޮއިންޓް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
 24ލިބިފައިވާތީ ،ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރި "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް
ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިހުންނާއި ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަކުރި ފްލެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ކަނޑައަޅާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވިޔަސް ވަޒީފާގެ ރޭންކަށް
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން ވަޒީފާގެ ރޭންކަށް ޕޮއިންޓް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާގެ
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ރޭންކަށް ޕޮއިންޓް ދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާއިރު އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި
ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ފްލެޓުތައް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މަތީ ރޭންކްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ނުވުމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފްލެޓް ލިބޭ
އިސްކަން
25

ދީގެން

ކަމަށާއި،

ފްލެޓްތައް

ދިނުމުގައި

ޔުނިޓްތަކުގެ

އިސްވެރިންގެ

ގާތް ފަރާތްތަކުގައި ގިނައިން ތިބީ މަތީ ރޭންކްތަކުގެ މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މަތީ ރޭންކުތަކުގައި

މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ގިނައިން ތިބޭނީ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ޑިފެންސް ފޯސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ފިރިމީހާއަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފްލެޓް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރިން
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ފްލެޓުން ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާއިރު ރިޓަޔަރ ވެފައިވާ ފަރާތަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވަޒީފާގައި އުޅެ ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ފިރިމީހާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި
މީގެކުރިން ސިފްކޯ ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ރިޓަޔަރ ވެފައިވާ ފަރާތަށް ސިފްކޯ ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެ ދެމީހުންނާބެހޭ
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއެކު ،މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތާ ގުޅުމުންވެސް މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެފަރާތަށް އަދި

ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު ،މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި  7000ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި
ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި  7000ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ދިނުމަށް ނަރުހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި  500ފްލެޓްގެ ތެރެއިން އެ ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް
ކަނޑައެޅި  500ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ،އެ ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ފްލެޓް ދިނުމަށްފަހު ބާކީވި ފްލެޓުތައް އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ
26

ދިނުމަށްފަހު ބާކީވި ފްލެޓުތައް އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް
ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  475ފްލެޓް ކަމަށާއި ،އެ ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 299
މީހުން ކަމަށާއި ،ބާކީވާ  176ފްލެޓުގެ ތެރެއިން  110ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
ޓީޗަރުންނަށް ކަމަށާއި ،ޓީޗަރުންނަށް ދޭން ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  625ފްލެޓް ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ޓީޗަރުންގެ ކެޓަގަރީން  735މީހުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާތީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް

10

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ފްލެޓްތަކުން ބާކީވި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  110ފްލެޓް ޓީޗަރުންނަށް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސައި

ކެޓަގަރީން

ޓީޗަރުންގެ

ފްލެޓަށް

އެދުނު

އެންމެންނަށް

ފްލެޓް

ދޭގޮތަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެން ބާކީ އޮތް  66ފްލެޓުގެ ތެރެއިން  50ފްލެޓް މާލޭގެ ރަށްވެހީންގެ
ބަޔަށް

އިތުރުކުރުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ކަމަށް

(މާލޭގެ

ރަށްވެހިންގެ

ބަޔަށް

ފުރަތަމަ

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  1000ފްލެޓް ،ފަހުން އެ އަދަދުވަނީ  1050އަށް ބަދަލުކޮށްފައި) މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި
ފްލެޓްތަކުގެ

ތެރެއިން

ބާކީވި

ފްލެޓްތައް

އެއްވެސް

އުސޫލެއްނެތި

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންގެ ބަޔަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް ނުވާތީއާއި ،ފްލެޓް ދޭނެ ކެޓަގަރީތަކާއި ދޭނެ އަދަދު
ކަނޑައެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ އެކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް
ފެންނާތީއާއި ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީވި
ފްލެޓްތައް އެހެން ބައިތަކަށް ބަހާލިނަމަވެސް ،އެހެން އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކަށް ކަނޑައެޅި އަދަދު
މަދުކޮށްފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
 15އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން

ސިފައިންގެ

ސިފައިންގެ އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި ކުރިން އޮތް  2ކުންފުނި އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ އެ 2

އައު ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ކުންފުނި ހިންގަން ތިބި މުވައްޒަފުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން
އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،އައު ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މުވައްޒަފުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަކީ
 27ކުންފުނި އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން މީގެކުރިން

ހިންގަމުން ދިޔަ  02ކުންފުނި އުވާލައި ،އެ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،އުވާލާ  2ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުދަލެއް އާ ކުންފުނީގެ ދަށަށް

ދެކުންފުނީގެ ދަށުން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތަކާއި މުދާ އައު ކުންފުނީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރާނެ ބަދަލުކުރާގޮތަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަމަ އުވާލާ 2

ކަމަށާއި ،ބެލެވޭގޮތުން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންއައި  02ކުންފުންޏެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުދަލާއި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އާ ކުންފުނީގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެތީއާއި ،އެގޮތަށް
އުވާލައި ،މަސައްކަތްތައް އެއް ކުންފުންޏެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަމަޖެއްސުމުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފޮރުވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު

11

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ޙަވާލުވެ ތިބި މުވައްޒަފުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ފޮރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބުނާ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިންއިރު ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން އެންޑް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
 28ޓުއަރިޒަމް ރިސާރޗްގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް "ފަންނީ  /މެނެޖޭރިއަލް" ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ

މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ލިބުމާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަށް"ފަންނީ  /މެނެޖޭރިއަލް" ގެ ބަދަލުގައި "ފަންނީ" ކެޓަގަރީން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
ފްލެޓް ލިބުމާއި ،އަދި ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއަށް އިދާރީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ކެޓަގަރީން  65މާކްސް ލިބެންވީ ތަނަކަށް  85މާކްސް ލިބި ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިޔާ 2018

ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  18އަހަރާއި  40އަހަރާ ދެމެދު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ  52އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ އަދަދަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
29

ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
30

12

ހިޔާ  2018ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ އެކަމުގެ
ދޫކުރި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކޮމިޝަނުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ލިބިނު މާކްސްގެ ތަފްޞީލު ބުނެފައިވުމާއެކު،

އެ

މިނިސްޓްރީން

ޖަވާބު

ލިބުމުން

އެ

މިނިސްޓްރީން

ދޭ

ޖަވާބާމެދު

އާންމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދަތިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބުތަކާއެކު ،އަލުން މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން
 07އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ފްލެޓަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބުނު މާކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިޔާ 2018

ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  H9ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ރ ައ ް
ސ ް
ނ ް
ށ ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ޓ ީ
ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވުނު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކުެ ،އ ިމ ި
ޖުމްލަ  66ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެހުނު ފަހުން  23އަހަރު ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ވެފައިވާއިރު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ މެދުނުކެނޑި  34އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

އޭނާއަކީ  01ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
 31ޕޮއިންޓް މަދުން ލިބިފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުގެ ބައިން ކަމަށާއި ،އަދި އެބަޔަށް އޭނާއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  10އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެއާއެކު މިނިސްޓްރީން ޝަކުވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބަލައިގަތުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ޝަކުވާ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމެއްނެތި އަދި އެފޯމްތައް އެންޓްރީ ކުރުމެއްނެތި ފޯމްތައް
މޭޒުގައި ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިޔާ 2018

ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  H9ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
 32ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ޖުމްލަ  71ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެހުނު ފަހުން  10އަހަރު ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ވެފައިވާއިރު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ މެދުނުކެނޑި  41އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

13

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ

މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އޭނާއަކީ  07ކުދިން ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު ޕޮއިންޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މަދުން ލިބިފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުގެ ބައިން ކަމަށާއި ،އަދި އެބަޔަށް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
އެންމެ ރަނގަޅު ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  11އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ޝަކުވާއެއް

ހުށަހަޅާފައިވާނެ

ކަމަށާއި،

އަދި

ހަމައެއާއެކު

މނިސްޓްރީން
ި

ޝަކުވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބަލައިގަތުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ޝަކުވާ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމެއްނެތި އަދި އެފޯމްތައް އެންޓްރީ ކުރުމެއްނެތި ފޯމްތައް
މޭޒުގައި ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް މި މައްސަލައަކީ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި،
ނިންމައި އެފަރާތްތަކާ ޗިޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި،
އެމުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް އެފޯމްތައް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުތައް ކޫއްޑޫ އޮފީހުގެ ކަމާގުޅޭ
 33ފުރައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވައިގެން ކަމަށް ބުނާ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ފުރައި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުވާފައިވަނީ ކޫއްޑޫ އޮފީހުގެ
މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅޭ ބަނގްލާދޭޝް މީހަކު ލައްވައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މައްސަލަ

ބުނެފައިވާއިރު،

އެއިން

އެއްވެސް

މީހެއްގެ

ނަން

ނޭނގޭކަމަށް

އެފަރާތުން

ބުނެފައިވާތީ

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިޔާ 2018

ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

 H9ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވުނު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
 34ޖުމްލަ  45ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހި މެދުނުކެނޑި މާލޭގައި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ދިރުއުޅެމުންދާތާ  20އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަކީ  04ކުދިން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ

މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި ،އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބެލިޔަސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
އެކަށީގެންވާ ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު

14

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި

 2001ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު

ހިންގި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އޭނާ ފޯމް ހުށަހަޅައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އޭނާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
ފްލެޓްތަކުގެ

ދޫކޮށްފައިވާ

ތެރެއިން

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ސިޓީ

މާލެ

ކައުންސިލްގެ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވުނު ފްލެޓްތައް ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެ އިދާރާއަށް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ޚާއްޞަކުރެވުނު ފްލެޓްގެ އަދަދު އެނގެންނެތް ކަމަށާއި 20 ،ޕޮއިންޓް ލިބުނު މުވައްޒަފަކަށް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
 35ފްލެޓް ލިބި  75ޕޮއިންޓް ލިބުނު މުވައްޒަފަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ސިޓީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ކައުންސިލްގެ ލިސްޓުގައި އެހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައްވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު

ބުނާ މައްސަލަ

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބައިދޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިޔާ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން  07އޮކްޓޫބަރު ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ
2018

ގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެންގި ކަންތައްތަކާ އެމިނިސްޓްރީން ޚިލާފުވެފައިވާއިރު ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު،
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޝަރުޠުތަކަށްވެސް

އެމިނިސްޓްރީން

ބަލާފައިނުވާ

ކަމަށާއި،

މިނިސްޓްރީ

އެކަމާގުޅޭގޮތުން

އޮފް

ހައުސިންގ

ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ފުރަތަމަ

އެ

މިނިސްޓްރީއަށް

އެގޮތުން ތަފުސީލާއެކު އެކަންކަން ހުށަހެޅުމަށާއި ،އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ

 36ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެން ފަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއެކު މި
ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް އަންގާފައިނުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި
ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިގަތުމުގެ މަގުފަހިވެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެއާއެކު އެކަނިވެރި
މައިންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރީން ދަރިން ބޮޑެތިވެ މީހުންނާ އިނދެ ދިރިއުޅުން ފަށައި
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
އެއްވެސް ދަރިޔަކު ބަލަން ނުޖެހޭ އެކަނިވެރި މައިންނަށްވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
މީގެ  25އަހަރު ކުރިން މާލޭ ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު މީހުން ތިއްބައި ދާދިފަހުން ދަފްތަރުގައި
ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށާއި މާލެ އައިސް  10އަހަރުނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި އެއްގޮތަކަށް މާލެ
ނައިސް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިޔާ

2018

މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރި ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ފަރާތަކަށް މީގެކުރިން ހުޅުމާލެއިން  02ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި

37

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިޔާ

2018

މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށްއެދި  H8މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ  28ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާގެ  18އަހަރު ނުފުރޭ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި
ކުއްޖެއް ހުންނަ ކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު

ގޯތިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު

 38ތަންކޮޅުގައި  13މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްކީ އެންމެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި
އެކަށީގެންވާ ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު
ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސްސޭޝަން އާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ،ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މަޤާމުގައި މިހާރު ތިބި  2މުވައްޒަފުން އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ
 39މާއްދާއާއި އެޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުލިބި އަދި ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެކަން
ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި މަޤާމުގައި ދެމިތިބެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ނަގާފައިވާ ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ،
މުސާރައަކީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު އެ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި
ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްނުވާތީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ

40

ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ އެކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ކަމަށާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް އެންގި
ޗިޓާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ
އިދާރީ

ހިންގުމާގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
1977

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

އަމިއްލަ

ފަރާތަކަށް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މާތޮޑާއަވަށުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތް ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  29ޖޫން  1995ގައިކަމާއި،

ކަނޑައިދީފައިވާ  4500ވަރަކަށް އަކަފޫޓުގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ލެޓިނުން ލިޔެވިފައިވާތީ އެދުވަސްވަރަކީ އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދިން ދުވަސްވަރެއް ނޫންކަމާއި ،އެ ތާރީޚުގައި އޭނާ ފޯމު
ތާނައަކުރަށް ރަޖިސްޓަރީތައް ބަދަލުކުރުމަށް  1995ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށުއޮފީހުން އެންގި ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެދުވަސްވަރު އޭނާއަށްވުރެ ގޯތީގެ ދަތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އިސްކަން
 41އެންގުމާ ގުޅިގެން އެއޮފީހަށް ރަޖިސްޓަރީ ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ ދިނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ގޯތި ދިނުން ފަސްކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  17ސެޕްޓެމްބަރު 1995
ކަމަށާއި ،އަދި އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެއްދުމަށް ރަށުއޮފީހަށް ސިޓީ ހުށަހަޅައިގެން އެއްވެސް ގައި އޭރުގެ އަތޮޅުވެރިޔާ އެ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭގެފަހުން  22ސެޕްޓެމްބަރު 1999
ޖަވާބެއް ނުލިބި އޮއްވައި ގެއްލިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހެއްދުމަށް  2011ގައި

އޭނާއަށް

ގޯތި

ކަނޑައިދެވިފައިވާ

ކަމުގައި

ލިޔެ އޭރުހުރި އަތޮޅުވެރިޔާ އެފޯމުގައި

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނެއް ކުރި ކަމަށާއި ،ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި އެތާރީޚުގައި އޭނާއަށް ގޯތި ދިންކަމަށް ގޯތި ހަވާލުކުރާ ފޮތުގައިވެސް
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ނަންބަރު
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދި އެކި ފަހަރުމަތިން ސިޓީ ހުށަހަޅައި ޖަވާބެއް ލިޔެފައިވާކަމާއި،
ނުދީ

ބޭއްވުމަށްފަހު

26

ޖުލައި

2018

ގައި

ކައުންސިލުން

އޭނާއަށް

ގޯތި ދިންކަމަށް އޮންނަނީ

ގޯތީގެ ހުޅަނގުންކަމަށް ނަމަވެސް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެދުވަސްވަރު އޭނާއާ ގޯތި ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އޭނާ ފިޔަވައި އިތުރު  7މީހަކަށްވެސް އެ

ހަދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެރަޖިސްޓަރީގައި ގޯތީގެ މިންތައް ކުޑަކުރުމަށްފަހު ،ގޯތިން ތާރީޚުގައި ގޯތި ދިންކަން އެފޮތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގޯތި
 900އަކަފޫޓުގެ ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ކުރިން އެބިމުގައި ނެތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  15ޖުލައި  2016ގައިކަމާއި ،އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވަނީ 12
ގޯއްޗަކަށް ގޯއްޗެއް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ދީފައިވާތީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތާއި ޖުލައި  2016ގައިކަމާއި ،އެގޯތި އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމުގެ ކަންތައް
ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި ބަޔަކު ކައުންސިލްގައި އުޅޭތީކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ލަސްވެފައިވަނީ

ރަށުގެ

އެހެން

ސަރަޙައްދަކަށް

ގޯތި

ނޫނީ

ބަދަލުކޮށްދިނުމުން

ގޯއްޗާ

ހަވާލުނުވާނެކަމަށް ކުރިން އޭނާ ބުނެ ގޯއްޗާ ޙަވާލުނުވުމުން ކަމަށާއި ،ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ
ހަދައިދިނުމަށް

ފަހުން

އޭނާ

ހުށަހެޅުމުން

ގޯތި

ހަވާލުކޮށް

ރަޖިސްޓަރީ

ހަދައިދިނީކަމަށް

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނާކަމާއި ،އަދި ގޯއްޗަށް ލެޓިނުން ހަދައިދީފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީ

އާކުރަން

ހުށަހަޅާފައިވާކަން

އެނގެން

ނެތްކަމަށާއި،

ރަޖިސްޓަރީ

ގެއްލިފައިވާ

ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ
އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ( 100/-ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން ފަހުން
ހުށަހެޅުމުން އެ ރަޖިސްޓަރީ ނެހެދި ލަސްވެފައިވަނީ އެގޯތީގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ގޯތި ލިބިފައިވާ
ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބިމަކީ މި ގޯތީގެ ބިމެއްކަމަށް އެގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބުނެ އެބިން
ނުލައި ހަދައިދޭ ރަޖިސްޓަރީ ގަބޫލު ނުކުރާނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނަމުން ދިޔުމުން ކަމަށް
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި ،އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ މިހާރު ވަނީ 17
ޖުލައި  2018ގައި ހަދައިދީފައިކަމާއި ،މި ޝަކުވާއާއެކު އެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއަކާއި އެ ގޯތީގެ
ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ގޯތީގެ ޗާޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ގޯތީގެ ހަތަރުފަރާތުގެ މިންތައް
ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޗާޓުގައި ހުރި ގޮތާއި ފަހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހުރިގޮތުގައި ކޮންމެވެސް
ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ،ގޯތީގެ ޖުމުލަ ބޮޑުމިން (އޭރިޔާ) ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ
ބޮޑުމިނަށްވުރެ ކުޑަނުވާކަމާއި ،ކުރީގެ ޗާޓުގައިވާ މިންތަކަށް ބަލާއިރު އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ

18

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ގާތްގަނޑަކަށް  2750އަކަފޫޓުކަމަށްވީއިރު ،ފަހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ޗާޓުގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު
އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  2760އަކަފޫޓުކަމަށްވުމުން އެ ގޯތިން ބައެއް އެހެން
ފަރާތަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައިގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާން އޮތްކަމަށް
ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް
ލިބިފައިވާކަމަށް

ފެންނަނަމަ،

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ހުށަހަޅައިގެން

ކުރިޔަށް

ގެންދިޔުން

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ރައްވެހީންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި 704
އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް  90ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެފަހަރު އޭނާއަށް ފްލެޓް ފްލެޓް ދޫކުރުމާބެހޭ މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އެ
ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށްވުރެ މަދުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ ބެލިއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފަރާތަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިގެން އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާއިރު އެމިނިސްޓްރީއަށް ގުޅުމުން އަދި "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ
 42ފޯނަށް ޖަބާބުނުދީ ފޯންވެސް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން
ދަށުން މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން
 47ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ މާލެއަށް އުފަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ލިބުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު
ކަމަށާއި ،އޭނާގެ  02ކުދިން ތިބޭ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ ދަތިހާލުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕޮއިންޓް
އެއްކޮޓަރީގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދިރިއުޅޭނޭ ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް މިހާރު އޭނާގެ ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ފަރާތަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް އައުޓްޑޯ ސައުންޑް ސިސްޓަމަކާއި އިންޑޯ ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2000/2

 43ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ކުންފުނީގެ (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ފަރާތުން ދ.މާއެނބޫދޫގެ  03މީހަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ކަމަށާއި ،މި ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓުން  1މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަކީ އަދި ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރަކުން ކުރާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ހިނގަމުން ނުދާހައި ހިނދަކު އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށް ނުވުމާއި ،އެތަކެތި ހޯދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ
މެމްބަރުގެ ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި ،އެއީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ އަކީ ސިޔާސީ މެންބަރަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ،އެތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައް
މަޤާމެއްގައި ހުރި އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރު މެދުވެރިވެގެން އެމަޤާމަށް އައިސްފައިވާ މީހެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ކަމަށްވުމާއި،
ކަމުގައިވާތީ ކަމަށާއި ،އަދި މި ސައުންޑް ސިސްޓަމަކީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެމަސައްކަތް އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިމަސައްކަތް މިމަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހެލްތު
ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީއަށް  17އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި އަންގާފައިވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި  704ޕްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  03ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި 704
ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް  79ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް އޭނާއަށް ފުލެޓް ފްލެޓް ދޫކުރުމާބެހޭ މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އެ
ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ މަދުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްވެސް މައްސަލަ ބެލިއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
 44އެބުރުގައި ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތަށް އެންގުމާއެކު ،ކުރީގެ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިމާރާތް ހުރި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓް
އިމާރާތުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްފަހަރާ އަގު ދައްކައިގެން ފްލެޓް ގަންނަން އެދުނު
ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި 704
ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ  704ފްލެޓްގެ ތެރެއިން  03ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި
45

އެއް ފަރާތަކީ  75ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު މީހެއް މައްސަލަ ބެލިއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ފަރާތަށް އަންގައި ،މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔުމުން ލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އައު ލިސްޓެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ބަދަލުތަކާއެކު ނެރުނު ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން މިހާތަނަށް އޭނާގެ ނަން ލިސްޓުން
އުނިކުރި

ސަބަބެއް

ސާފުކޮށްދެވިފައި

ނުވާއިރު މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިސްޓަރ ވަނީ ފަހުން ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްވެސް އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށް އެދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަކަށް  15ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު އެއީ އޭނާއަށް ލިބުން އެކަށީގެންވާ ޕޮއިންޓް ކަމަށް ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީން
އ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ސިއްހީ އެކި ބަލިތަކާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ރ.ކަނދޮޅުދޫއަށް ޖަވާބު ލިބުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއިެ ،
 46ނިސްބަތްވާ އަދި ސުނާމީގައި ގެދޮރު ހަލާކުވެފައިވާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް މާލޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް

ޕއިންޓް
ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއިޮ ،

ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ

ކޮޕީއާއެކު

ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށާއި ،ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު
މވާހަކަތައް އޭނާގެ ބައްފަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އަދި އޭނާއަކީ މިހާރު ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަމަށާއިި ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކޮށް 02
ފަހަރެއްގެ މަތީން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  H9ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ދަފްތަރު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ  53ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލާފައިވުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެ
ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މާލެއަށް އުފަން އަދި ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާތާ  15އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި
 47ކަމަށާއި ،އޭނާ ވަޒީފާގައި އުޅޭތާވެސް މިހާރު  10އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާގެ  18ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކަށް ލިބިފައިވާ
އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖެއް ހުންނަ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ދޭ ޕޮއިންޓް ޕޮއިންޓާ ބެހޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި،
ނުލައި މަދުވެގެން  80ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ލިބެންވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް އޭނާއަށް
އެއްވެސް ރަށަކުން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ގެ ފިހާރައިން އެ
އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ،އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ގެ ފިހާރައިން

އެ އިދާރާއިން އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަންނަ މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ވިޔަފާރީގެ ބިލްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ކޮއްކޮ އާއި ކައުންސިލްގެ ހުށަހަޅައިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި ،އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ރައީސްގެ ޅިޔަނު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށާއި ،އެ ފިހާރައިން ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގެ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ފިހާރައިގެ ބިލްތަކާއި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އަސްލުތައް ވަނީ މި ދެ ފަރާތުގެ ވަތްގަނޑަށް ލައި ފޮރުވާފާއިވާ ކަމަށާއި ،އަސްލު ލިޔުންތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ނޫކުލައިގެ ގަލަމުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ތަފާތު ނޫކުލައިގެ ދެލިން
ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ސޮއިކޮށްފައި ހުރުމާއިެ ،އ ފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ހުއްދަދީ އަދި އެފިހާރައިގެ
އެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުޗަރތަކުގައި
ނެތިއްޖެނަމަ އެއީ ހަދާފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
48

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިހުރީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަމަށްވުމާއި ،ޕޭމަންޓް
ވައުޗަރުތަކުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުތަކާއި ބިލްތަކުގެ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ދިމާވުމާއި ،ތަކެތި ގަތުމާ
ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ތަފާތު މުވައްޒަފުން
ސޮއިކޮށްފައިވުމާއި ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރުތަކުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗާ ދިމާވުމާއި،
ބިލްތައް އެންޓްރީކޮށް އެންޓްރީކުރި މުވައްޒަފާއި ސެކްޝަނުން ޙަވާލުވި މުވައްޒަފަކު އަދި
ބައެއްފަހަރު ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ ބިލްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިހުރީތީ އެ ލިޔުންތަކަކީ އެ ލިޔުންތަކުގެ
އަސްލުން ސްކޭން ކޮށްގެން ފޮނުވާފައިވާ ކޮޕީތަކެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މިކަމާ ގުޅިގެން
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ
ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،ޝަކުވާގެ މައްސަލަ އެ
 49ލިބުނު ފަރާތެއްގެ  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ކ.ގުރައިދޫގައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް
އޭގެއިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗެއްވެސް އެ ރަށުގައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެ ޢާއިލާއަކީ ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ

ފްލެޓްތަކުގެ

ތެރެއިން

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

މާލޭ

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވުނު ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް  80ޕޮއިންޓް ލިބި ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ
50

ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ތަފުސީލު ހޯދައި ،އޭގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިތަކާއި
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ މިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ދޭ
ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޝަކުވާ

