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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނާއި މި މައްސަލައަކީ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމާއި ،އެހެންކަމުން
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަކީ މީރާގެ ބޯޑު މެންބަރުން ކަމަށާއި މި ބޯޑަކީ އެމައްސަލައިގެ ނިންމުން ކަމުގައިވާ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
 05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ބޯޑެއް ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އޮފް ޓެކްސޭޝަނާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ތިބި  2މުވައްޒަފުން

 08އޮގަސްޓް  2010ގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
ފަރާތާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެކަން ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު
ދައުރުގެ މުއްދަތު  15އޮގަސްޓް  2015އަށް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީރާގެ ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ދީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ދައުރު ހަމަވެގެން ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިންއިރު އެ
ދެމީހުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދާފައި ނުވުމާއެކު ،އެ ދެމީހުން މަޤާމުގައި އެ ދެމިތިބެނީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކުރީގެ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ އިކުއިޕްމަންޓް އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން
ވަރކްސް ސަރވިސަސްއިން ވަކި ރޭޓްތަކެއް ކަނޑއަޅައިގެން ޚިދުމަތްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މި މައްސަލަ ބިނާވެފައިވަނީ ބަޔަކު ބުނާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވަނިކޮށް ،މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އިކުއިޕްމަންޓް އެކި ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވުމާއި ،މިއީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވުމާއި ،މިކަން ސާބިތުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް
ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފެއް އަމިއްލަ މަންފާއަށް ޑޮކިއުމަންޓެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކަކީ ށ.ފޭދޫއާއި
ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރ.މާކުރަތުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކުކަމުގައިވުމާއެކު މި މައްސަލަ ބަލަން ފަސޭހަވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ކަމަށް ފެންނާތީ ،އެ އިދާރާއިން މި މައްސަލަ ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން  1200އަކަފޫޓުގެ  2ބިން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން  1200އަކަފޫޓުގެ  2ބިން  2އަހަރު ދުވަހުގެ
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 2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް  25ފެބުރުވަރީ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  25ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ގުދަން ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް
 2019ގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓުގައި އެ އިދާރާއިން  20ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންއޮތް ފަރާތަކަށް މި ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ ގެ  1ގައި ،އިޢުލާނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން
މަޤުޞަދުގައި ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނުގައި ،ގުދަން
ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި "ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް" ލިޔެވިފައިވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އެ ކުށް
ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު  03މާރިޗު  2019ގައި އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން،
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  12މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  13:15ގައި
ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި ،އެ ބިންތަކަކީ
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،އެގޮތަށް އެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް
ނުފެންނާތީއާއި ،މިކަމުގައި އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް
ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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