a
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ އަދި
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 2017 ،2016އަދި  - 2018އޭސީސ ީ

މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01ޖަނަވަރީ 2019ން  31ޖަނަވަރީ 2019އަށް
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
1

ޗައިނާގެ ލޯންއެހީގެ ދަށުން ހުވަދުއަތޮޅާއި އެހެންވެސް ރަށްރަށުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ގޯތި ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެ ގޯތި ދޫނުކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެ
ޔުނިޓުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ގޯތި އޮންނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން އެ މެއިލަށް ޖަވާބުދީފައިނުވުމާއެކު ،މައްސަލަ
ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިއްޖެނަމަ ،ބަންޑާރަގޯތި ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ އާމެދު
ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގޮތަށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ހައުސިންގ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޔުނިޓުތައް ޙަވާލުކޮށް އަދި އެފަރާތްތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވާއިރު ،އަދިވެސް ގޯތި
ދޫކޮށްނުލާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އަދި އައްޑޫ ،ފުވައްމުއައް ،ދިއްދޫ ،ވިލިނގިލި ފަދަ ރަށްތަކުން މިކަހަލަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ މިފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި ގޯތި ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން މެނުވީ ފްލެޓް ޙަވާލުނުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ،އޭނާ އަކީ  2002އޭނާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ H7

ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެ ކެޓަގަރީގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަދި  04ދަރީންވެސް ލިބިފައިވާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތު ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އެ ކެޓަގަރީގައި ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ދަރިންގެ އަދަދާއި ޚާއްޞަ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މީހެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ  59ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތީ ފްލެޓް ނުލިބޭކަމަށް އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާނަމަ އެކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކަމަށްވާތީއާއި
ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ  59ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތީއާއި އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކުރި ލިސްޓުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއިރު ،އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންގެ އަދަދު
އެކަނިކަމަށްވާތީއާއި އޭނާއަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއްކަމެއް އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ
ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ،މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް
އޭނާއާ ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ،އޭނާ މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ކަމަށާއި ،ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރިނަމަވެސް
އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާނޭ ކަމަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު
ބަލަމުންވެސް ނުގެންދާ ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިއެވަނީ ދަރިންގެ އަދަދަށް
 40ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  19ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ  59ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ފްލެޓަށް އެދި
ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހަރު  86ޕޮއިންޓް ލިބިފައި ،މިފަހަރު ލިބިފައިވަނީ  59ޕޮއިންޓް ކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުރީ ފަހަރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މިންގަނޑާއި މިފަހަރު ހަމަޖައްސާފައިވާ
މިންގަނޑުގައި ވަރަށްބޮޑު ތަފާތު ހުރުމުން ،ކުރީ ފަހަރަށްވުރެ މަދުން މިފަހަރު ޕޮއިންޓް ލިބުމަކީ އެކަށިގެންވާ
ކަމެއްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ އާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ވަކި ދައިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ހެންވޭރަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަންގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
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އިތުރުކުރި ބައިގެ އާބާދީ އިތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ .އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ހުޅުހެންވޭރު މާލެފަޅިއަށް އާބާދީ އިތުރުކުރަންޖެހޭހިނދު ކުރިން އެ ފަރާތުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ސަރަޙައްދުގައި ހިމަނާފައިވާ  6ނަންބަރު ކޮށި އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ދަފްތަރު ބެހުމުގައި
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުތަކުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަފްތަރު މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެއީ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުވާލި ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
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ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއި އެކަމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް
 2017ވަނަ އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާއިރު އެ ލިސްޓުގައި ހުރީ ހަމެއެކަނި ފޯމު

ސަރުކާރުން މިހާރު ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވާތީ ،އެ ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން

ނަންބަރުތައް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތުމުން ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ފްލެޓް ލިބުނީ އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ
މީސްމީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރާއި ފޯނު ނަންބަރު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް
ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކި ކަންކަމުގައި
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މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،މި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕޮލިސީއެއް އޮންނަކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ
މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުންކަން އެނގެން

ފަދަ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

ނޯންނާތީ ،ކުންފުނީގައި އެއްވެސް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާނަމަ އެ ނޫންކަމަށާއި ،ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ދަށުން ހިންގާ އެސް.ޓީ.އޯގެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުމުން
މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު ނުދީފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/1މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

3

