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އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ހިޖުރަގެއާއި ،އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ،އަދި ރަށްވެހިގެ މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް
އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން އެ ތަންތަނަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލަ މީގެކުރިން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ފަހު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ނަމަވެސް މި ފައިސާއަށް ވާ ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ނިންމާފައި ވާތީ ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރިޒޯޓަކުން އދ .ދިއްދޫ ސްކޫލަށް ކޮންމެ މަހަކު ( 250/-ދުވިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ  ACC-2017/227ނަންބަރު މައްސަލާގެ ތެރޭގައި ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
ދެމުންއަންނަތާ  13ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާކަމަށާއި ،މި ފައިސާއާ މެދު އެ ސްކޫލޫން ޢަމަލު އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  02ޑިސެންބަރު  2017ގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ
ކުރަމުންދާ ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އ ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ
ނ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެ ް
އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2012ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އދ .ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކު ް
ޝ ު
ކ ިމ ަ
އކި އިދާރާތައް އޮޑިޓްކޮށް ހެދުމަކީި ،މ ޮ
ނ ެގ
ގ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ެ
އ ދައުލަތު ެ
އިންޖިނުގެ ހިންގިއިރު އެ މުއްދަތުގައި އެތަނުން ވެފައިވަނީ ފައިދާކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުން ކަމެއް ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވުމާ ި
ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އިންޖީނުގޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މައްސަލަ.
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އދ .ދިއްދޫ ބޭސްފިހާރައަކީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި ޢީމާރާތަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އެއްވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މަޢުލޫމާތެއް އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
އދ.ދިއްދޫގައި ދެމުން ގެންދާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ތަކެތީގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފައިސާއަށް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ހޯދާ ފައިސާއަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް
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ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި ،މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގޭގެއިން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް
ހުސްވެގެން އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު ޢަދަދެއް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
މދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ އަތުން މި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި ެ
ނެގި ނަމަވެސް ޢާންމުކޮށް ދޫކުރަނީ ދެތިން ޗެނަލް ކަމަށާއި ،ގިނަ ދުވަސްދުހު ޗެނަލްތައް ފެންނަން
ނުހުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
އދ.ދިއްދޫ ފަޅު ކޮނެގެން ނަގާފައިހުރި ވެލިފުނި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަސްތާއެއް
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ފަޅު ކޮނެގެންނެގި ވެލި ވިއްކި ދުވަސްވަރެއް އެނގެންނެތުމާއި ވެލި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއަށް އެއްވެސް

( 2/ދެރުފިޔާ) ގެ މަގުން ވިއްކަން ނިންމައި ،އެގޮތުގެ މަތިން ވެލިފުނި ވިއްކައި ހުސްވާން ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށްކައިރިވެފައި ވާއިރު މި ވެލިފުނި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި،

ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ވެލި ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތައް އެނގެން ނެތް ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި ެ
ކަމަށާއި ،ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް ދޫނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތެއް  6އަހަރު ވަންދެން ކޮންމެ މަހަކު އެ ރަށު ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާދިން ދުވަސްވަރެއް ހާމަކޮށްފައި ނެތުމާއި އެފައިސާ
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ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދިޔަ  3,000/-ރުފިޔާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަވާލުކުރީ ކޮންފަރާތަކާ ކަމާއި ލިބުނު ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ
އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖަޕާނަށް ސުނާމީއެއް އެރުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް އެހީވުމަށް ފައިސާހޯދުމަށް އދ.ދިއްދޫގައި ޖަޕާނަށް ސްނާމީ އަރައިގެން އެކަމަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ކޮން
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މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާއާ މެދު އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ކޮންބައެއްކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ،ލިބުނު ފައިސާއަށް
ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

2

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަނޑުން ކާށި ،ކުރުނބާ އަދި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަނޑުން ކާށި ،ކުރުނބާ ،ގަބުޅި ވިއްކީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ
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ގަބުޅި އެ ރަށަށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއާއި ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތްކަމަށް ކޮންބައެއްކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ،ލިބުނު ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ
ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ބޭނުމެއްކޮށް

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް

ނުވަތަ

ހިންގަންއުޅޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު،
މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ދެކުނުކޮޅު ތުނޑިއަށް ދަތުރުދާ މީހުންގެ އަތުން ތު ނޑިއަށް ދަތުރުދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް

10

ކޮންމެ މީހަކަށް ( 5/-ފަސްރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ އެ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށަށް ފަން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އަންނަ ދޯންޏަކުން -
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ފަންހޯދަން އަންނަ ދޯނިތަކުން ނަގާ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް އެ

( 200/ދުވިސައްތަ) ރުފިޔާ ނަގާފައި ވާކަމަށާއި ،މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ
މައްސަލަ.

ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހޯދި ފައިސާއާއި މި މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތަށް ހޯދި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް ،އެއީ
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ކަމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ވަކި ހިސާބަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮންދުވަސްވަރަކު ހޯދި ފައިސާއެއްކަމެއް އެ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ
ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ބޭނުމެއްކޮށް

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް

ނުވަތަ

ހިންގަންއުޅޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު،
މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ދެކުނު ކޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ބިޑަށް މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި ހިނގާފައިވަނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްކަމެއް ބުނެދީފައި ނުވާތީއާއި

13

ހުޅުވާލައި ،އެކަމަށް ކައުންސިލުން ބަޖެޓެން ކަނޑައަޅާފައި ވާކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދު މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ މަހިބަދޫ ބްރާންޗުގައި ހުރި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
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އދ.ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން
ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

3

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯދަ މަހުގެ ޒަކާތު ފައިސާ ނަގަނީ ނިސްބަތުން އެހެން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެންނެތުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް
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ރަށްރަށަށް ވުރެ ގިނައިން ކަމަށާއި ،ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރަސީދު ސާފުވާންނެތުމުން ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެގޮތެއްނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
16

ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތުކުރީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަމަށާއި ،މިކަމަށް ޚަރަދު ކުރި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެންނެތުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް
ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސާފުވާންނެތުމުން ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެގޮތެއްނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ވޮލީ ކޯޓުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެންނެތުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް
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ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،މި ކަމަށް ޚަރަދުކުރީ ކޮން ފައިސާއަކުންކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ސާފުވާންނެތުމުން ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެގޮތެއްނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ބުނާ މައްސަލަ.
18

ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން އެ ރަށު ހުޅަނގު ފަރާތުން ބަނދަރެއްގެ މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވާން ނެތްކަމަށް
ގޮތުގައި ކައިރިކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ޖެހި ތޮށިގަނޑު ޖެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތުގެ ގިނަ ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު ،މި ޝަކުވާގައިވެސް އިތުރުހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،
ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

19

މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރާ ޝަކުވާގައިބުނާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައި ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްގައިކަން ހާމަކޮށްފައިނުވުމާއި
މަސައްކަތްތަކުގެ ބިލް ހުށަނާޅަނީސް ފައިސާ ދޫކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުވާން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ.ދިއްދޫ ފަޅުކޮނުމަށް ހުޅުވި ފަނޑު ހުޅުވި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ހިސާބުތައް ޝަކުވާގައިބުނާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން ހާމަކޮށްފައިނުވުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ

20

ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ރަށު ރައްޔިތަކާ ޙަވާކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،މި ފަންޑުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުވާން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
އޭނާއަށް ނޭނގި އެފަންޑަށް ފައިސާއެއް ވަދެގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި ފަންޑުން ފައިސާއެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ނެގިގެންވެސް ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނު
އިރުވެސް އެކަމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއާއި ލިބުނު ފައިސާގެ މިންވަރު އޭރުގެ އދ.ދިއްދޫ އޮފީހުން
ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ދ.އަތޮޅު މަދުރަސާއިން  2019ޖަނަވަރީ ފަހުކޮޅުގައި އެ ސްކޫލަށް ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރެއް މި މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނާ އިޢުލާން  5ފެބުރުވަރީ  2019ގެ  10:34:39ގައި
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ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  03ފެބްރުއަރީ  2019ގެ  13:00ކަމަށާއި،

ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ގެޒެޓްގައި އޮތް އެ އިޢުލާނުގައި ލިޔެފައިވާތީ ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

އެ ދުވަހު  12:00ގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމްލާން ދިއުމުން ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް އިން މުވައްޒަފު ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ގާތުގައި މިހާރު އެ ވަޒީފާއަކީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ވަޒީފާއަށް

4

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތަކާއި އެ އިޢުލާނު ބާތިލް ކުރުމަށް ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް
ބުނުމުން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ 14:00
ވީ އިރުވެސް އެ އިޢުލާނު ބާތިލް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
"ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރ މި މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނ ނޭޅުމަށް ވަނީ
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އެ ކުންފުނީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ރުހުން ނިންމާފައެވެ.
ހޯދުމަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރޯދަމަހު އޮފީހުގައި ތާސްކުޅުމާއި އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ގޭމްކުޅުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
23

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ ފަރާތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންނަކަމަށާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓުގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލައަކީ މި

އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެ ލިސްޓުގެ 9
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަމުންގެންދާ
މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީއާއި މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓުގައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު2000/2 :
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި އެ މައްސަލަތަކަކީ އިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަކަށްވުމާއެކު
އެ މައްސަލަތައް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބިއުރޯގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކި ފަރާތްފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

24

ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓި ،ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ( 12,656/-ބާރަހާސް ނުދޭ މައްސަލަތަކަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެއް
ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް) ރުފިޔާގެ މާލީ ގެއްލުން ވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގައި ހިންގަމުންދާ އަތޮޅުފިހާރަ ތަކަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ނަންބޯޑުގައި
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ

ކްރެސެންޓް ޖަހާފައި ނަންބަރެއް ޖަހާފައިހުރި ފިހާރަތަކެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ
ފިހާރަތަކަކީ ފަހުން ޢިމާރާތްކޮށްގެން އެހެން ނަންނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ފިހާރަތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު މިކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލަ
އެއީ ކްރެސެންޓް ކިތައް ނަންބަރު ފިހާރަކަމެއް ޖަހާފައި ނުހުންނަ ކަމަށާއި ،މީގެ  5އަހަރެއްހާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ ތަންތަން
ދުވަސްކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކްރެސެންޓް ފިހާރަތަކެއްގެ މުއްދަތު ހުންނަ ތަން އެނގޭގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ހަމަވެގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ކްރެސެންޓް މިވެނި ނަންބަރެއްގެ ފިހާރަކަމަށް ނިންމާފައެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ނަންބަރުގެ ފިހާރައެއް ބާޒާރުމަތިން ފެނިފައި ނުވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު

5

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ސާފުކުރުމަށް އެދުމުން މިނިސްޓްރީން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ އެކަމަށް އެދުމުގެ
ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ފިހާރަތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު އަލުން
އިޢުލާނު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ކ
ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ހެޑް ޓީޗަރއަކީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދިނުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއެ ު
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ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ އަނބިމީހާ ކަމަށާއި 1439 ،ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ރަމަޟާން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ
މަހުގެ ޢިނާޔަތަށް ( 3000/-ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ނޭނގި ،ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި މީހަކަށް ކުރިން އެފައިސާ ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވައި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަންގައިގެން ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ކަމަށް ނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ފައިސާ ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ސްކޫލްގެ ހެލްޕިންގ ޓީޗަރަށް އެދުވަހު ޢިނާޔަތުގެ
ފައިސާ ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  2017ހިސާބުގައި ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 2017
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ވަނަ އަހަރުހައި ހިސާބުގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަގާމަށް
ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ޖުޑީޝަރީގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވި ސިޔާސީ މައްސަލަތަކެއްގެ މީހަކު ހަމަނުޖައްސައި އޮންނަތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމާއެކު ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން
ސަބަބުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުނަގައި ލަސްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ އިޢުލާނާ ޙަވާލާ ދިނުމަކާ ނުލައި އިޢުލާންކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ،އަދި ކުރީގެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ހަމަ އެ މަޤާމާއި އަދި އިތުރު ދެމަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިޢުލާނު ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ފަހުގެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ފޭދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަމަށް ބުނާތީ ،އަލުން އިޢުލާން ކުރިއިރު ކުރީގެ އިޢުލާނާ ހަވާލާ ނުދިނުމަކީވެސް މައްސަލައެއް

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 17ފެބްރުއަރީ  2019ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތާއި ފޯޖަރީގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،މި ކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް
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ތިޖޫރީ ޗެކުކުރިއިރު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޢަދަދަށް އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރިގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2000 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަދި އެ އިދާރާގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ "ކުޑަރިކިލު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން"ގެ ތިޖޫރީގައި
އެއްވެސް

ފައިސާ

ނެތްކަމަށާއި،

އެ

އިދާރާގެ

ހުއްދައެއް

ނެތި

ބްލޭންކް

މ
ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވުމާއި ،އެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ޚިޔާނާތުގެ ކުށާއި ފޯޖަރީގެ ކުށް ނުހިމެނޭތީއާއިި ،

ޗެކެއް މައްސަލަ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު F/171/2019/02(19313 :ފެބުރުވަރީ  )2019ސިޓީން

ބޭނުންކޮށްގެން( -/300,000ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެ އިދާރާގެ އެކައުންޓުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ،

ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިފައިސާގެ ތެރެއިން  200,000/-އަދިވެސް ނުލިބިވާ ކަމަށާއި ،މި މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްގެން
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

6

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މީހަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  835އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައި
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ބެހޭ

ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި  7ބުރީގެ ޢިމާރާތާ އެއްކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ދޮންދަރިންނަށް ހިބައިންދިނުމަށް މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
މަސައްކަތްކޮށް ،ދެވޭގޮތް ނުވުމުން އެ ބިމާއި ޢިމާރާތް އެ ކުދިންނަށް  1މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މެދުގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް
ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ މުޢާމަލާތް ހިނގި ދުވަސްވަރު އެހާ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބެލުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ދެއްކޭފަދަ މާލީތަނަވަސްކަމެއް އެކުދިންގެ ނެތްކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް އޭނާ ބުނި ބުނުން
ފިޔަވައި އެ ފައިސާ ވަތް އެކައުންޓެއް އަދި ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2019ފެބްރުއަރީ މަހު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ބަލައިގަނެގެން
ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް  4ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެ ތިއްބައި ސުންގަޑި ހަމަވިތާ

ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގެ

(ބީލަން)

ހުށަހެޅުމަށް

ގަޑިޖެހިގެން

ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،

ބިޑް

10.44

ވަނަ

މާއްދާގެ

ހާޒިރުވި އެއްވެސް

(ހ)

ގައި

ފަރާތެއްގެ

ބިޑް

 10ވަރަކަށް މިނިޓްފަހުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތެއްގެ ބިޑު ބަލައިގަތަސް އެންމެ ބަލައިގަނެވިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ރަނގަޅުތޯ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި އެހެން ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ބިޑު
ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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