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ލ.އިސްދޫކަލައިދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބިމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
ވަދެ އޭނާ އިންދާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ،އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ނޫންކަމަށާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބިމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ވަދެ އެ ބިމުގައި
ބިރުދައްކައި ،އެ ބިން ވެރިކުރަމުން އަންނާތީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ޙައްލެއް އިންދާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް
ހޯދައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފެންނަކަމަށާއި ،އޭނާގެ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ގޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަށް 13

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ

ފެބްރުއަރީ  2019ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީން ސިޓީއެއް ފޮނުވައި ،އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ
ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަނަށް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ނިންމީއެވެ.
ފޮނުވުމުން އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން ބަދަލުކުރީ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކަމަށާއި ސެކްޝަން ބަދަލުކުރީ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކުން ކަމަށް ލިޔެވިފައިވަނީ
އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފައިނޭންސް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމަށް މިމައްސަލައަކީ ،މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ،
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ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ ދާއިރާއަކީ "އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ކުރިން ބެލި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކޮށް
ފައިނޭންސް" ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުން މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހިސާބު މުދައްރިސް ކަމުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ކަމަށްވުމުން އޭނާއަކީ އެ
މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސުމުގައި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ފްލެޓް ދީފައިވާގޮތް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ފްލެޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާނީ އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
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މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ފްލެޓް ދީފައިވަނީ  112ޕޮއިންޓަށްވުރެ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން މި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށާއި،
މަތިން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި އޮތްއިރު ،ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އެގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ "ހިޔާ" މަޝްރޫޢާއި "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ގެ މަޝްރޫޢާއި "ގުޅީފަޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ފްލެޓް
މައްސަލަ.

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި
ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައި އެ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލައްވާފައިވުމާއެކު ،ކުރިން ބުނެވުނު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް
އޮތްނަމަ އެ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީގެ ލޯގޯޖެހި ޓީޝާޓާއި މެޑަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދެ އިޢުލާނެއް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބީލަންފޮތުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ،އަދި މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑު (ބީލަން

5

ކުރިއިރު ދެވަނަ އިޢުލާނުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު) ބީލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ބީލަންފޮތް،
މާކްސްދޭ މިންގަނޑާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ސާފުނުވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީއާއި ،ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  17މާރިޗު
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީ އެ ފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ކަމާއި ،އަދި ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީވެސް އެ ގަޑީގައި
މައްސަލަ.

ކަމަށްވާތީ ،މި މަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  28ފެބުރުވަރީ 2019
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  28ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ

ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  FNK-I/IUL/2019/056އިޢުލާނުގެ އައިޓަމް ނަންބަރު  03ގައި ނަންބަރު  FNK-I/IUL/2019/056އިޢުލާނުގެ އައިޓަމް ނަންބަރު  03ގައި ކޭބަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ޖަހާފައިވާއިރު
ކޭބަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ޖަހާފައިވާއިރު އެ ކޭބަލް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ތަފްޞީލެއް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،އެ ކޭބަލް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ތަފްޞީލެއް އެނގެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެހެން
މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި އެ ސުވާލު ކުރުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އައިޓަމް
އެހެންކަމުން  03ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން އުނިކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ބިޑެއް

ތަކުގައިވެސް

ވަނީ

ކޭބަލްގެ

ސްޕެސިފިކޭޝަންކަމާއި

އައިޓަމް

3

ގައިވެސް

ވަނީ

ކޭބަލްގެ

ސްޕެސިފިކޭޝަންކަމަށް ވުމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ބުނަނީ ކޮން ތަފްޞީލެއްގެ ވާހަކަކަން އެނގެން

ބާޠިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާތީ އެ ކުންފުނިން އެ ބިޑު ވަކި ފަރާތަކަށް ނެތުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން
ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށާއި 14 ،މާރިޗު  2018ގައި ބިޑު ހުށަހަޅަން އޮތްއިރު މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ  13މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދުކޮށް ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާކުރާ
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ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި ،ދާއިރާއަށް ތަރައްޤީ ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭނާއަށް އެކަނިކަމަށް ގަވާއިދެއް ނެތުމާއި ،ވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދުކޮށް ކެމްޕެއިންކުރުމަކީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެންޓި-ކެމްޕެއިންކުރުން
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މީސްމީހުންގެ ގާތުގައި ބުނެ ،އެހެން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ ،އަދި އެންޓި-ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ
ފަރާތްތަކަށް އެންޓި-ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
8

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިންގާ ތަޢުލީމީ ފަންޑު ހިންގުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މި މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ކުރީގެ މައްސަލައިގެ ނިންމުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި
 2014ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލި ކަމަށާއި ،އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ތަޢުލީމީ ފަންޑު މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހިންގުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމާއި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ފަންޑު
ބަލަހައްޓާ ފައިނޭންސް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މި ފަންޑު ބަލަހައްޓާތީ އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމެއްނެތި އެލަވަންސެއް ނަގަމުން ގޮންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެކަން ފާހަގަވުމުން އެލަވަންސް ދެވިދާނެކަމުގެ ލިޔުމެއް ބެކްޑޭޓެޑްކޮށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސްއިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ ދޫކުރަން މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ދަންނަވާފައިވާތީ
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އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ޕާޓީން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި މިހާތަނަށް އަދާކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު މަޖިލިސް
އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި ފައިސާ
ދޫކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގައި އުޅޭއިރު މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ
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ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެ ކޮމިޝަނަށް ހެކިބަސްދީފައިވާތީ ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވުމާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން
އިސްޤާޟީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރއަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި
އަޅައި ،ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ( 2018ގެ ފަހުކޮޅު) ވަކި ޕާޓީއަކަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ރިޝްވަތު ހުށަހެޅިކަން ދަންނާނެ ހެކިން ތިބިތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ
ތާއީދު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ އެރަށު މީހަކަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން ،މިވަގުތު ވާހަކަދެއްކެން ނެތްކަމަށް ބުނެ ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު ،ފަހުން އޭނާ
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ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓުލައިދިނުމަށް އެދި ( 1500/-ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހުށަހެޅި

ގުޅުމުން މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރީމާ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ ފޯނު ބާއްވާފައިވާތީ ،މި

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފައިސާގައި އޭނާ ނުހިފާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިބަސް ލިބެން ނެތުމުން ،މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި
ނޖަ ރއާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލެއް ފޮނުވުމުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު
ފައިސާއިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެ ޭ
އެކި ފަހަރު މަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު  2019ގައި ވޯޓުލުމަށް  24ގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ފައިސާ ހިފައިގެން
ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ގައްދޫއަށް ގޮސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ދިޔުމުން ފައިސާ
ހިފައިގެން ގައްދޫއަށް ގޮސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް

ދޭނެކަމަށް އޭނާއަށް ކެމްޕެއިންކޮށްދޭ މީހުން ބުނަމުންގެންދާ ކަމަށްވެފައި އެގޮތަށް ބުނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް އަދި

ބުނާ މައްސަލަ.

އެކަން ދަންނާނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭނޭ އެއްވެސް
ވަސީލަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި ،މި މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް
މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

4

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އއ.މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތާއި ފޯޖަރީފަދަ ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސައެއް ކަމަށްވެފައި ،އަދި ،މި
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ޗެކް ހަދައިގެން ނަގަނީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި ،މީގެ ކުރިން މައްސަލައަކީ

އއ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2018ޖޫން މައްސަލައަކަށްވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މަހުން ފެށިގެން މި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރި
ދުވަހެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހާމަނުކުރެވިގެން އުޅެނީ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ އިދާރާ އޮޑިޓް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެފައިވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން އިސްވެ ތިބެގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަމެއް ،އަދި މި ޙާދިޘާ ދިމާވެފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަމެއް ޝަކުވާ
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ކުރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ގެންދާތީ އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން އިސްތިޢުފާ ބަލައިނުގަނެ

ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާ ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް އެޑްރެހުގައި އޮންނަ ގޮތަކުން އެ ފަރާތުގެ ނަން

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ނިންމުން ތަންފީޒު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތަށް ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ
އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ،އަދި މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
އެހެން ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް
ފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޓޯނަރއާއި ކާޓްރިޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޓޯނަރއާއި ،ކާޓްރިޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު
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 19މާރިޗު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނީ  19( MNU-CA-PAMD/2019/21މާރިޗު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ
އޮރިޖިނަލް ޓޯނަރކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތްއިރު އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި  12ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނީ އޮރިޖިނަލް ޓޯނާއެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް
އެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުން ވާންވާނީ އެމުދާ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން
ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށާއި،

މި

އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ
ކުރިން ބިޑް އެވޯޑްކުރާ ފަރާތަކީ ،ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ

5

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގައި ދަންނަވައި
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް
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ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ،ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން އެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަނުން  24މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ 30
މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އެއްބަސްވުން
ބާޠިލްކުރަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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