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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
އމެދު
ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިއްޖެނަމަ ،ބަންޑާރަގޯތި ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ާ
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

3

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

2

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.

އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ހިޖުރަގެއާއި ،އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ،އަދި ރަށްވެހިގެ މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް

6

އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން އެ ތަންތަނަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،

އސަލަ މީގެކުރިން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ފަހު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މި މަ ް

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 މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ  ACC-2017/227ނަންބަރު މައްސަލާގެ ތެރޭގައި ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
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ޑޮލަރު) ދެމުންއަންނަތާ  13ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާކަމަށާއި ،މި ފައިސާއާ މެދު އެ ސްކޫލޫން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  02ޑިސެންބަރު  2017ގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ
ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

3

މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2012ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އދ .ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ
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އިންޖިނުގެ ހިންގިއިރު އެ މުއްދަތުގައި އެތަނުން ވެފައިވަނީ ފައިދާކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުން ކަމެއް

ޝ ު
ކ ިމ ަ
ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވުމާއި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އެކި އިދާރާތައް އޮޑިޓްކޮށް ހެދުމަކީި ،މ ޮ
ނ ެގ

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.
އދ .ދިއްދޫ ބޭސްފިހާރައަކީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
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ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި ޢީމާރާތަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އެއްވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު
މަޢުލޫމާތެއް އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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
ހުސްވެގެން އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު ޢަދަދެއް

ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން

ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ އަތުން މި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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 ޢަމަލެއްކައިރިވެފައި ވާއިރު މި ވެލިފުނި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި،

ހިންގައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާމަކޮށްފައިނުވުމުން

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

4

ހަވާލުކުރީ ކޮންފަރާތަކާ ކަމާއި ލިބުނު ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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.

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 ކޮންބައެއްކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ،ލިބުނު ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދާ 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 ތުނޑިއަށް ދަތުރުދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް
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ކޮންމެ މީހަކަށް ( 5/-ފަސްރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ އެ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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 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.

5

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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
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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 މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާނާތެއްވެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
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ހުރި އދ.ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ހޯދާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް
ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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

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.

ނިންމާފައެވެ.

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

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

6

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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.

ނިންމާފައެވެ.

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

މިމައްސަލައާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޝަކުވާގައިބުނާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައި ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްގައިކަން ހާމަކޮށްފައިނުވުމާއި
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ކުރާ 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
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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
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.

7

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
"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.
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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
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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.

8

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ނަންބަރުގެ ފިހާރައެއް ބާޒާރުމަތިން ފެނިފައި ނުވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު
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.
އ
ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ހެޑް ޓީޗަރއަކީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދިނުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ް
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ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ އަނބިމީހާ ކަމަށާއި 1439 ،ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ރަމަޟާން ކަމަށްވުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަކީ ކައުންސިލުން
މަހުގެ ޢިނާޔަތަށް ( 3000/-ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ނޭނގި،

ފާސްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި މީހަކަށް ކުރިން އެފައިސާ

މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވައި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަންގައިގެން ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ
ފައިސާ ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ސްކޫލްގެ ހެލްޕިންގ ޓީޗަރަށް އެދުވަހު ޢިނާޔަތުގެ ނިންމާފައެވެ.
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
ހަމަ އެ މަޤާމާއި އަދި އިތުރު ދެމަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިޢުލާނު ޑިޕާޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ފަހުގެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ
ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަމަށް ބުނާތީ ،އަލުން އިޢުލާން ކުރިއިރު ކުރީގެ އިޢުލާނާ ހަވާލާ ނުދިނުމަކީވެސް

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައެއް 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

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

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

9

ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވުމާއި ،އެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ޚިޔާނާތުގެ ކުށާއި ފޯޖަރީގެ ކުށް ނުހިމެނޭތީއާއި ،މި

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިފައިސާގެ ތެރެއިން  200,000/-އަދިވެސް ނުލިބިވާ ކަމަށާއި ،މި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ،
ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްގެން މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މީހަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  835އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ބެހޭ
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ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި  7ބުރީގެ ޢިމާރާތާ އެއްކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ދޮންދަރިންނަށް ހިބައިންދިނުމަށް މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
އ
މަސައްކަތްކޮށް ،ދެވޭގޮތް ނުވުމުން އެ ބިމާއި ޢިމާރާތް އެ ކުދިންނަށް  1މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މެދުގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތަ ް
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

ނުވާނެކަމަށް

ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް  4ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެ ތިއްބައި ސުންގަޑި ހަމަވިތާ ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،

ބިޑް

ދައުލަތުގެ
(ބީލަން)

މާލިއްޔަތުގެ
ހުށަހެޅުމަށް

ގަވާއިދުގެ

10.44

ގަޑިޖެހިގެން

ހާޒިރުވި

ވަނަ

މާއްދާގެ

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.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނާއި މި މައްސަލައަކީ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމާއި ،އެހެންކަމުން
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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
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ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ދެމީހުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދާފައި ނުވުމާއެކު ،އެ ދެމީހުން މަޤާމުގައި އެ ދެމިތިބެނީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ކުރީގެ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ އިކުއިޕްމަންޓް އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން
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ވަރކްސް ސަރވިސަސްއިން ވަކި ރޭޓްތަކެއް ކަނޑއަޅައިގެން ޚިދުމަތްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މި މައްސަލަ ބިނާވެފައިވަނީ ބަޔަކު ބުނާ
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
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ނަންބަރު
ނުފެންނާތީއާއި ،މިކަމުގައި އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް
ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
ލ.އިސްދޫކަލައިދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބިމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
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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.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަށް 13
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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
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.

12

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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
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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.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  28ފެބުރުވަރީ 2019

44

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.

13

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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.

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
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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.
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.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ( 2018ގެ ފަހުކޮޅު) ވަކި ޕާޓީއަކަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ރިޝްވަތު ހުށަހެޅިކަން ދަންނާނެ ހެކިން ތިބިތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ
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ތާއީދު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ އެރަށު މީހަކަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން ،މިވަގުތު ވާހަކަދެއްކެން ނެތްކަމަށް ބުނެ ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު ،ފަހުން އޭނާ
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
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ފައިސާއިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރއާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލެއް ފޮނުވުމުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު
ފަހަރު މަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު  2019ގައި ވޯޓުލުމަށް  24ގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ފައިސާ ހިފައިގެން
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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.

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

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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
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.

16

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު ތަކުރާރުކޮށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން
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ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެން އިސްލާޙުވުމަށް އެތައް ފުރުޞަތެއްދީ ،އިޞްލާހުނުވުމުން ވަޒީފާއިން ނެތުމާއި އެކަންކަމަކީ ފެމެލީކޯޓްގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއްކަމާއި އަދި ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ޢާންމު އިޖުރާއަތްތަކާއި ޚިލާފަށް ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،މިކަން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
އިސްޤާޟީއާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ވަކި

ބަޔަކު ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ފެމިލީ ނިންމީއެވެ.
ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއާ ދެކޮޅަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް ހެކި ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގަރާޖު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ އަމިއްލަ ކަރު ބޭއްވުމަށް މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެއިދާރާގައި ދަންނަވައި

57

ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ކާރު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖު މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،ޢާއިލާއިން ދަތުރެއްކުރަން ބޭނުންވުމުން ގަރާޖުން ކާރު ނެރެގެން
ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގަރާޖަށް ވައްދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ހއ.އިހަވަންދޫ ފެންޕްލާންޓުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ބޭއްރަށް ދާއިރު މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ހެއްކެތް ލިބެން ނެތުމާއެކު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި މައްސަލައިގައި
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ބޭނުންކުރުމަށް

އޮފީހުގައި

އިލެކްޓްރޯނިކް

ސިސްޓަމް

ހަރުކޮށްފައިވާއިރު

އެ

ސިސްޓަމް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ދަންނަވައި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ދެންނެވުމަށްފަހު

ބޭނުންނުކޮށް ،ބޭރަށްދާއިރު ފޮތެއްގައި ނޯޓުކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ގަޑި ހޭދަކުރިކަމަށް ހަދައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް އިތުރުގަޑި ނަގަމުންދާ
ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
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ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވަކި ބަޔަކު ރާވައިގެން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީއާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށްވާތީ
މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް
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ނަންބަރު
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަހަށް ނިންމުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން
ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
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ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުން ހުޓުވުމަށް ވަކި ބަޔަކު ރާވައިގެން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީއާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށްވާތީ،
އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަހަށް
ނިންމުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފެންއަޅާ ކަޅުހަމަކާއި ކުރީގެ އިންޖީނުގޭގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ސަރުކާރުގެ  100%ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ކުންފުންޏަށް
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ޢިމާރާތް އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލ.މުންޑޫ ބްރާންޗަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެއްޗެއް ދިނުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
މައްސަލަ.

ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ފ.ފީއަލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް މި ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު ،މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭވަރުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަން ސާފުކޮށް

62

ބުނާ މައްސަލަ.

އެނގެންނެތުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނަންހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ފަރާތަކުން ކަމަށްވުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ލިބެން ނެތުމާއެކު މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރ ް
ަ
ސ ަވ ުތ ދިނީ ކާކުކަމެއް އަދި ރިސްވަތުގައި ހިފީ
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އދ.ކުނބުރުދޫ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއީ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތަކަށްވީއިރުި ،މ
ޝ ުކވާ ަގ ިއ ި
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ސިޔާސީ ނުފޫޒުފޯރުވައި ،ރިޝްވަތުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮންބައެއްކަމެއް ބުނެދީފައި ނުވުމާއި އަދި އެކަން އެނގޭނެ ބައެއްގެ ނަންވެސް ހާމަކޮށްފައިނުވުމާއި ޑިއުޓީއަށް
އައިސް ސޮއިކޮށްފައި ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ދަނީ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަމެއް އަދި މުވައްޒަފުން ފޮނުވަނީ ކާކުކަމެއް
ބުނެދީފައި ނުވުމުންނާއި އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން ،މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ  2018ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

64

މިނިސްޓަރ ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ،ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ އޭގެތެރެއިން ކޮން ވަޒީފާތަކެއްކަން
އެނގެން ނެތުމާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއި ،މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް
މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ

65

ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުން ހުޓުވުމަށް ވަކި ބަޔަކު ރާވައިގެން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީއާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށްވާތީއާއި،
އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަހަށް
ނިންމުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުން މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
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ހުއްޓުވުމަށް ވަކި ބަޔަކު އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
މައްސަލަ.

ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީއާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށްވާތީއާއި،
އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަހަށް
ނިންމުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު ޢިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެ ޢިމާރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި،
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ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިޑަށްހުޅުވާލައިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަހިބަދޫގައި އެ ނަން
ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މަހިބަދޫގައި ހުންނަކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެކޯޑުތަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު،
މި މައްސަލައިގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން ،މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
 03މާރިޗު  2018ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އެކި ފަރާތްފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދާ ގޮތާބެހޭ
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ބޭނުންކޮށްގެން ދިގުދަންމައި ،އެ މައްސަލަ ބެލި މެންބަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިހާރު
މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމިފައިވާކަމަށާއި މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާގޮތް ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބާރުއެޅުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް އެކަމަކީ މި
ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް
ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އެކި ފަރާތްފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދާ ގޮތާބެހޭ
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ފަރާތަށާއި އެފަރާތުން ހިންގާ ކްލިނިކްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިހާރު މައްސަލަ ނިމިފައިވާކަމަށާއި މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާގޮތް ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބާރުއެޅުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް
އެކަމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވާތީ ،އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނޫފުޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ
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މަންފާއެއް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް
ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަމަށާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލްއާ

20

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ބެހޭގޮތުން އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މޯލްޑިވިއަންގެ
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ފްލައިޓް

ޑައިރެކްޓަރ

އޮޕަރޭޝަން

އެ

ކުންފުނީގެ

ވަޒީފާތަކަށް

ނަގާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ މިކޮމިޝަނުން

މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައި ،ކެބިންކުރޫއިންނާއެކު ނަހަމަގުޅުން ބާއްވަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި،
ކެބިންކުރޫއަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ފްލައިޓް ޑައިރެކްޓަރ
އޮޕަރޭޝަންގެ ނުފޫޒުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އެ އިދާރާގެ ނޯތު ސެންޓަރަލް މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން ކްރިމިނަލް

72

ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުރިއިރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމަށް  04މޭ  2016ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
އސަލަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި މި މަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  13ޑިސެންބަރު  2018ގައި މައްސަލަ އަނބުރާ
ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ތައިލެންޑުގެ އަންހެނަކާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ލޯބީގެ
ގުޅުންތަކަކާއި އެ ގުޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަކާއި
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މާގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އަންހެނުނާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ތައިލެންޑުގެ އަންހެންމީހާއާ
މާރާމާރި ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވާތީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މާގާމުގައި ހުރި ފަރާތް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މިބުނެވުނު ކަންތައްތަކަކީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް
ކަމަށް ނުވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި
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ނަންބަރު
ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާތީ މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ނަމަވެސް ،އިސްވެ ބަޔާޏްކުރެވުނު ދެފަރާތް ލޯބީގެގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނުއިރު އެ އަންހެންމީހާ ގޮވައިގެންނާއި
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މާގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބައެއް ދަތުރުތައް ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ
ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވުމާއި އޭނާ
އ
ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯނުން އަމިއްލަ ކޯލްތައް ކުރިކަމަށް ބައެ ް
މީހުން ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވުމާއެކު ،އެ ދެބައި މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް ،މި
ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު ،ފޯނުކޯލްތަކުގެ ލޮގު
ބެލެހެއްޓުމަށް މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާނީ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި
 2012ވަނަ އަހަރާއި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ރެކޯޑުތައް ނުހުންނާނެކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވްސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިކޮމިޝަނުން
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭވަރަށް ހެކިލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން
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ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ޢަލީ ނިޔާޒްގެ ނަމުގައި މެލޭޝިޔާގެ ބެންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ނެތުމުން މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް  05މިލިއަން ޑޮލަރ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،މި
ފައިސާއަކީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  2010ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ
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ވަނިކޮށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި މައްސަލަ ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީއާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އެކަން ހިނގާފައިވާތާ ( 8އަށެއް) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެކަމެއް
ހިނގިތާ ( 8އަށެއް) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި (ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ޙައްދު
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ނަންބަރު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި) ދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
މ.މުލިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  2ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެން ގޯއްޗަށް އެދުމުން ޕޮއިންޓް ހަމަވިނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ

75

 3ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުމުން ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލަށް ބަދަލު ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ އޭގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ކުރިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީފަހުން ކޮށްފައިވާ
ގެނެސްފައިވާތީ ޕޮއިންޓް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ގޯތި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނަކަށްވުމާއެކު ގޯތި ދިނުމުގެ އުސޫލާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ
އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި  3000ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާއި
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ އެހެން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ހައުސިންގ ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/2 :ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި ،މި ކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވާތީ ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން
ނެތްކަމާއި ،އަދި އެ މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރ.އިންނަމާދޫން ގޯތި ލިބިފައިވާ ދެފަރާތަކުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި އިރު "ހިޔާ" މަޝްރޫޢާއި "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ގެ މަޝްރޫޢާއި "ގުޅީފަޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ފްލެޓް
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މާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް ބުނެ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެދެފަރާތަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ
ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

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.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކ.މާފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ސައިހޮޓާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި އެހެން މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ،
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މަންފާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

މޭ ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދިފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެ އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާތާ
އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް
ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުއްދަ ދީފައިވީނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ،ފުރަތަމަ
ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިނުލާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަލުން އިޢުލާންކުރުން
ކަމަށް ފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މި އަހަރު މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މިއީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަކުން ހިންގާ ކަމަށް ބުނާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މިފަދަ
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ޖަމާޢަތްތަކުން މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައި ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މީހަކާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިން  1440ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ
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މކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުއޮފީހަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ލިބޭ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައި ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބެލު ަ
ނިކަމެތިންގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ،
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ކުރުމަށް އެރަށު ދެކުނުއަވަށު ބީޗް ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކައިރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ހުއިފިލަނޑާ އަލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް
ކައުންސިލުން މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ
މަޤުޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ލ.ފޮނަދޫ ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޖޫން  2019ލ.ފޮނަދޫ ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން،
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ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުފޮތް ގަނެ ،ބިޑު ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހު އެތަނަށް
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ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އެއް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ޙާޟިރުވެވެން ނެތުމުން ސިޓީއަކާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙަވާލުގައި ބިޑު ފޮނުވުމުން  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ނަމުގައި އެކަކަށް ބީލަން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުގެ ބިޑު ބަލައިގަނެފައި ނުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަން
ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޖެޓްނުކޮށް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ސްޓޭޓް އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށްވުމާއެކު އެއީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް
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އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއަށް އެ ރަށުން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި ،ބިން ބަޖެޓްނުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ބިން
ޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް
ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ މައްސަލަ އަތޮ ު
ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގާކޮށި ފްލެޓް ޢިމާރާތުން  10އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މީގެ އަހަރެއްހައި މި މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތަކީ ފްލެޓްގެ އަގުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ
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ދުވަސްކުރިން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން މި ފްލެޓްތައް ވިއްކުމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ކަމަށްވެފައި ،އެއީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މި މައްސަލައަކީ މަކަރާއި
ހިފުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ
މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދިރާގުން އޭނާއަށް މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ ނަން ބުނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ،ސިމް ނަގަން ދިޔައިރު
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ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތާ  6މަސްދުވަސް ފަހުން އެ ނަންބަރު ނެގުމަށް ކައުންޓަރުގައި އިން މުވައްޒަފުގެ ނަން ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ
ދިރާގަށް ދިޔުމުން ދިރާގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުރިން އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ނަންބަރު ވިއްކުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
ސލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒިފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މައް ަ
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ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ މައްސަލަ
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން ،އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް
ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ އެ ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮތް ބިންކޮޅެއް ،އެރަށު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު:
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މީހަކަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވަނީ ދިރިއުޅެން ( 2002/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވެސް އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ
ގޯތިދޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،ދިރުއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ
ބަންޑާރަ ގޯތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެއީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ
ބަދަލުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ޢާންމުކޮށް ކޮށްދެމުންގެންދާ ކަމެއްކަމަށްވުމާއި ،ޝަކުވާގައި
ބުނާ ފަރާތުގެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދީފައިވަނީ އެ އުސޫލުންކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން އޮތުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިއްކިކަމަށް ބުނެފައިވާ ބިންކޮޅަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި
ކުރިން
އަދި،

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ

ބިންކޮޅެއް

ނޫންކަން

ޝަކުވާއިން

އެނގެން

އޮތުމާއެކު،

އެ ބިންކޮޅަކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިއްކި ބިންކޮޅެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ އެ ބިންކޮޅާ

ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިނގް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަށް
ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވީއެވެ.
2017
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އޮކްޓޯބަރ މަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ނުދާ 2017

އޮކްޓޯބަރ މަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ނުދާ ސަރުކާރު

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ނާއިބުރައީސް

ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ނާއިބުރައީސް ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި

ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބުނެފައިވާއިރު ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ސުވާލުކުރިކަން ،އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އެޅިކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި ،އޭނާއަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ
މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކަށް ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވަނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހައި ތާނގައި ކަމަށްވެފައި ،އެތަން

90

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުޅުވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިފްކޯއިން  03ޖޫން  2018ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ފަހުން އެތަނަށް
މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން ގެޒެޓުން އެނގެން ނެތުމާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ
ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ހަމަޖެއްސި ކޮން ވަޒީފާތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެކަށީގެންވާވަރަށް މަޢުލޫމާތު
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

26

ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
މާލޭ ސިޓީގައި ފެއަރ ،ނައިޓްމާކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމަށް ދުވަސްތަކެއް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވުމާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ
ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކާނުލައި މި ޙަރަކާތްތައް އަހަރަކު  12ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،މި
ކައުންސިލުން

ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ޞައްޙަނޫން

މަޢުލޫމާތު މައްސަލައަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ ލޯކަލް
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަމަށްވާނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރޫމޭނިޔާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 2
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނެގި  2ލައްކަ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގައި

ލައްކަ ޑޮލަރު ނަގައިގެން ،ދިވެހި ދައުލަތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް ޔޫ.އެން ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ބޭންކުގެ ނަމެއް އަދި އެކައުންޓު
ނަންބަރެއް ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ ،ބޭންކުގެ ނަން ނުވަތަ އެކައުންޓް ނަންބަރު އެނގިގެން ނޫނީ

ކައުންސިލްގައި ވޯޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ޚާރިޖީވަޒީރު

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

އޭނާގެ

ދަރިއަކަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށްވުމާއި ،ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެންބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޓު ދަ އެމްބެސެޑަރުގެ ވަކިކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ
މަޤާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށްވުމާއެކު ،އެ މަޤާމަށް އޭނާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގައި މައްސަލައެއް
އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 19ސެޕްޓެންބަރ  2018ގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ  660ކޭސްގެ މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ މިމައްސަލައާމެދު
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ސިގިރެޓް ޝިޕްމެންޓް ޑިއުޓީ ނުދައްކަނީސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްއިން މި މުދާ މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  03ޖުލައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހެޅި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ
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 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެފަރާތަށް މާކްސް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ކަމަށްވެފައި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ
ބުނާ މައްސަލަ.

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މުއްދަތަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ކޯހުގެ
ސެޓްފިކެޓަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ލިޔުމަކަށް ނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މާލޭގެ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަށް އެ ގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި އެހެން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު ،ޝަރީޢަތުން
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ފަރާތަކަށް ( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެފަރާތަށް އެނގުމަކާނުލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ
އެ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަން އޭނާގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ށ ަ
ނ ްތ ަކ ަމ ް
ނ ެ
ނ ެބ ެލ ް
ނ ް
ޝ ު
ކ ިމ ަ
ސ ަލ ިމ ޮ
ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވާތީި ،މ ަމ ްއ ަ
ޝ ުކ ާވ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް
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ޙަވާލާދީ ރ.މާކުރަތު ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތާއި ބިން  07ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނޫންކަމަށާއި ،އެ މައްސަލައިގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދައިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ
ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެތަން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ރަށްވެހިގޭގެ ބިމާއި ޢީމާރާތް އެ ކައުންސިލާ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މހުން ގެންދާ ގްރޫޕުތަކުގެ މިކަމަކީ ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންނަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު ،މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ޙައްޖަށްދާ މީހުން މާލެއިން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ޙައްޖަށް ީ
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ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާއިރު ސަރުކާރުން ހިލޭސާބަހަށް އެ ކަންތައް ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
އެއީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހޯދައިދޭ ފައިދާއެއްކަމަށް ނިންމީއެވެ.
ބުނާ މައްސަލަ.
ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން

99

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން ޢިޢުލާނުކޮށް އެ ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވެންދެންކަމަށް ބުނެ ޖުލައި  15އިން ފެށިގެން ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރ

ކޮށްގެން ވަކި ފަރާތެއް ހަމަޖެހެންދެން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭއާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް

އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް ބެލެނިވެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލުމާތު ދީފައިވާތީ ،އެ އުސޫލުން
މައްސަލަ.
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ބެލެނިވެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށްނުވާތީ،

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އެ

މާދަޑު މީހެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރާއި އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނަބަލުން ނުފޫޒު ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް  27ޖޫން  2019ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ޝަކުވާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވުމާއި،
މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޭގެ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގައިވާ

ފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވުމާއެކު ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.

101

 2019ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު ރިސަރޗް ވޯކްޝޮޕެއްގައި އޮންނަ

ވާރކްޝޮޕް އޮތީ ކޮން ޤައުމެއްގައިކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ

އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ ގާތް އެކުވެރިންނަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އަދި
އެމީހުން އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށްވީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާ

ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ ގާތް އެކުވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން އެ މެއިލަށް ޖަވާބުދީފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރި އޮފް ހެލްތުން އައްޑޫ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާއި ރ.އުނގޫފާރު

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މ މިމައްސަލައާމެދު

ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ޖުލައި  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ގުޅިގެން

އެ

ވަޒީފާތަކަށް

ކުރިމަތިލާ

ފަރާތްތަކުގެ

އިންޓަރވިއު

މާލޭގައި

ބޭއްވުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

103

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް ގެންނަ މުދާ ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ
ޚިލާފަށް މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ޕްރަވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ވ.ތިނަދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނެސް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
ކަމަށާއި ،ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުލިބެނީސް ،އަދި އެރަށުގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު
ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ނުލިބެނީސް ،އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

105

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތެއް

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން ފައިދާތަކެއް ހޯދަން އުޅުނު

ލ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމާ
އެމަޤާމު އަދާކުރިއިރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މި މައްސަ ަ
ކުންފުންނެއްގައި އޮތް  50%ހިއްސާ އޭނާއަށް އެނގުމަކާ ނުލައި ޞައްޙަނޫން ލިޔުންތަކެއް ގުޅިގެން މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން  14ޖުލައި  2019ގައި އެ އިދާރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ހުށަހަޅައިގެން އެހެން ބައެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދީފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތާއެކު ،އަދި،
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 96/10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ
ލިޔުންތަކެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ހުށަހެޅުމަކީ ބާޠިލް ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  23ޖުލައި  2019ގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާތީ،
މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ކެފޭތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި ތަންތަން އެކި މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކި މުއްދަތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ފައިދާވާގޮތަށް 2019

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި ،ކުންފުނީގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަމަށް
މައްސަލަ.

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތަށް އެކަމުން ވާ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އއ.އެތެރެމަޑިވަރުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތް ޙިއްޞާވާ ފަރާތެއް ކަމަށްނުވުމާއެކު އެ ބޭންކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެ ބޭންކުން އެ ރަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވުމާއި،
އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ޝަރީޢަތުން އެފަރާތަށް

30

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮތުމާއެކު ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ
ވަކި ފަރާތަކަށް ނުއަގުގައި ރިސޯޓު ވިއްކާލުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ،އެ
ރަށަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގެ މުދަލެއް ކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ
ލަފާ ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން 2014

މި ކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ

ވަނަ އަހަރު އެރަށުގައި ހިންގި "ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  "1ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވެފައި،
އަގެއްގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއެކު އެއްބަސްވެވިފައިވާ އުޖޫރައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ދެބައިކުޅައެއްބައި އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބޮޑެތި ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިޞާޞްގެ
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޓރީއަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މި މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސް ް
ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގދ.މަޑަވެލީގައި ހަދާފައިވާ ހައުންސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ މި މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީއާއި ،އެ މައްސަލަ
އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ނާޖާއިޒު ބެލިއިރު ،ގދ.މަޑަވެލީގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  22ގެ (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) އަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއްކަން އެނގޭތީއާއ ،އެއީ ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއް
ނޫންކަމަށް ވާތީއާއި ،އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތި
ދަރިންގެ މެދުގައި ހަމައަށް ބަހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަވެފައި،
ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މީހާއަށް ލިބޭ ބައި އެގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ  12ޕޮއިންޓް
ލިބޭނެތީއާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ހަމައަށް ބަހާލުމުން
ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެބައި ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވިޔަސް
އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބޭގޮތަށް އެ އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާތީއާއި ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަގެ
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ނަންބަރު
ގޯއްޗާއި ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހައިފިނަމަ (ކޮންމެ ގޯއްޗަކުން)  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންމެ
ދަރިއަކަށް ލިބޭތީއާއި ،އަދި  2ގޯތިން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  2248.11އަކަފޫޓް ލިބޭކަމަށް ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ބިންތައް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެ ސިޓީ ލިޔަސް
އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެތީއާއި ،އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އޭނާ ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމުން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވާތީއާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ޖަވާބު ދީފައިވާތީއާއި،
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް
ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

111

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޓްރައިބިއުނަލުން ކަމަށްވާތީ ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ސިވިލް
ސަވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 04މޭ  2017ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ
ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއް އެ ކޮމިޓީގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި
ބަދަލުކޮށް އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

113

މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  2019ވަނަ އަހަރު ގަރާޖު ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް މި މައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަން ނިންމާފައި ކުރިން މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލުން
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކާރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުއްވުމުން ،އެފަރާތާ ދެފަހަރު ގުޅުމުންވެސް،
އެ މަޢުލޫމާތު އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށާއި މިވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނީކަމަށް ނިންމިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި
މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމާ އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،އެފަރާތުން
ސލައާމެދު
މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ މައްސަލަ ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ،މި މައް ަ
ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 01އޮގަސްޓް  2019ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ އައި ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކު މޯލްޑިވްސް މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
އިމިގްރޭޝަނުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އަނބުރާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލަ
ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ފެލިމީ ކޯޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތުން

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި މީހާގެ ނަމާއި މިކަން ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މި

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް
އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއަކަށް އެ ކޯޓުގެ އިދާރީ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ފޮނުވައި މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޞައްޙަނޫން އޮފީހަކާއި ނަންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ފައިސާ މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި ސަރުކާރު
ނުދައްކައި ،މިޞްރުގެ ރައްޔިތަކާއި ޕޮލެންޑްގެ ރައްޔިތަކު ދެ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ކަމަށްވެފައި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޤާނޫނާ
ހުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި ސަފާރީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޚިލާފު ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު
ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފަރާތަކަށް މަރަދޫފޭދޫން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ،ޝަރީޢަތުން
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ކަމަށްނުވާތީ ،މި
މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް
ޕާމެނެންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށާއި ،ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދާރުއްޛިކްރާގެ މަޝްރޫޢުގެ
މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެޗް.އޯ.ޑީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ވަކިކޮށް ހެދުމަކީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ކަމަކަށްވެފައި،
އެޗް.އޯ.ޑީގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން އެޗް.އޯ.ޑީގެ މަޤާމުން ވަކިކޮށް ،އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ކުންފުނި ހިންގަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ
އެޗް.އޯ.ޑީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިޒުނައަކާނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި
ރިސޯޓަކުން އެރަށަށް ޕިކްނިކް ގޮސް ،އެ ރަށުގައި ހުރި ކޮޓަރިތަކުގެ ބޭނުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީއާއި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުންކަންވެސް އެނގެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލައާމެދު
ހިފަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ށ.މިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމަށް  2019ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓްމަހު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަޒީފާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި،
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ދޮގު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްނުވާތީއާއި ،މިކަމުގައި
ޞައްޙަނޫން ލިޔުމަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެހީތެރިވެ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކީ ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެފަރާތުން
އެކަން ކޮށްދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ
މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް،
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ދަރުމަވަންތަ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް އަދި މެޒަނިން ފްލޯރގައި ކެފެޓީރިއާ ހިންގުމަށް

ދަރުމަވަންތަ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް އަދި މެޒަނިން ފްލޯރގައި ކެފެޓީރިއާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  29ޖުލައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  2019ޖުލައި  29ގައި އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް  2019ގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ،އަލުން ބިޑް
ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ބިޑު މަރުޙަލާގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ  4ފަރާތަށްވެސް ދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުތިރާޟް ނުކުރާތީ އަލުން އަގު ހުށަހެޅުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2019އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިއީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކުރި  4ވަނަ އިޢުލާން ކަމަށްވެފައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން ކުރި  3ވަނަ
އިޢުލާން ( 18މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ) ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި 3 ،ވަނަ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި އެ މައްސަލަ ވަކިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ލިޔެވިފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތަށް  03މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ޖޫން  2019ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތަށް  03މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  18ޖޫން
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރ.ރަސްގެތީމު މީހަކު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔުންތައް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ފޮނުވިނަމަވެސް އެ ލިޔުންތައް ނުލިބޭކަމަށް ރަސްގެތީމު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ހިމެނިފައިވާކަން ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ނޭނގޭތީ ،އޭނާ ލިޔުންތައް
ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ އީމެއިލްގެ ކޮޕީ ފޮނުވައިދިނުމަށް އޭނާއާ ފޯނުން ގުޅައި ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް ،އެ އީމެއިލްގެ
ކޮޕީ ފޮނުވާފައިނުވާތީ ،އޭނާ އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވިކަން ސާބިތުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު،
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

124

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑުގައި ބްރޭންޑެޑް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް މި
ކޮމްޕިއުޓަރކަމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައި އޮތުމުން އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދޭން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
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ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދުމަށް ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދުމަށް ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މީހަކު ފޮނުވިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،ފޮނުވުނު މީހާގެ ނަން

126

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިޢުލާނުގައި އެކަން

ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ފޮނުވުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އެނގިގެން ނޫނީ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުނުކުރެވޭނެތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

 27ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއް ޝަރުޠާ ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ

ފަރާތްކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައެއްގައި ނިންމާފައިވާތީއާއި ،މި ޝަކުވާގައި
ހިމެނިފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެހެން ޝަރުޠުތަކުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ނ.ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ބިމުގެ ތެރެއިން ދެ ބިން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ބިޑަށް ލައިގެން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މ
ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަނީ އެއްބިމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެއް ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނާ ބުނެފައިވުމާއި ،ބިޑް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިނުވުމާއެކުި ،
މައްސަލަ.

މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 1440ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބ.ކުޑަރިކިލު އެކުވެރިންގެ ގުޅުމާއި ޑްރީމްސް ޓީމް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ،ދީނީގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް
ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ވުމާއެކު ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން
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ނައިބުރައީސާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ އިދާރާގެ މުދަލާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ކެނޮން ކެމެރާއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ކެނޮން ކެމެރާއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރީ
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިޑު އެވޯޑްނުކޮށް ،ރިކުއަރމެންޓްސްއަށް  3ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ .ދެވަނަފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ
ބަދަލުގެނެސް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކުރިއިރު އެހާ ބޮޑު ގުޅިގެން  2ނުވަތަ  3ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިޑު އެވޯޑްނުކޮށް ރިކުއަރމެންޓްސްއަށް
ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަދަލުގެނެސް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކުރިއިރު އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި
ނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ތިންވަނަފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރިކްއަރމެންޓްސްއަށް ކޮންމެވެސް
ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ .ރިކްއަރމެންޓްސްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ
އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ .އެހެންކަމުން މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

130

ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެރަށު ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތަކީ ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތެއް
ހަދަމުންދާ ލެބޯޓްރީ ހެދުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއެކު ،އެ
އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާފައި

މަސައްކަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އަގުދީގެން ކުރުވަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަން ޝަކުވާއިން އެނގޭތީ،

ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ
މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފަކު ރ.ހުޅުދުއްފާރު މިސްކިތްތަކާ ޙަވާލުވެ އުޖޫރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ މުވައްޒަފަކީ ކޮން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު
މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެތައް ފަހަރަކު ގުޅުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސިފައިންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި  300ހައުސިންގ ޔުނިޓް މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ
އެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތީރިޓީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް  20އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ނުވާ ޓެކްސީތައް ޓޯވް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ކަމަށްވެފައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައްސަލައިގައި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ
މައްސަލަ.

މި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ .އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ދެންހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު،
އެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ދުވަސްވަރެއް އެނގެން ނެތުމާއި ،ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި
މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި މަޤާމު ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،މި ބުނެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު
ތަފުސީލުކޮށް ވަކިވަކިން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އދ.އޮމަދޫ އެއް ގެއަށް އެކަނި ފައިދާވާގޮތަށް އެރަށު ކުޑަމިސްކިތް ކައިރިން ގޯޅިއެއް މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
ކަނޑާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހިއްޞާ އޮންނަ ފިހާރައަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައިލޯ މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް
ކޭހެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެނެސް ،މީގެ ފަހުން އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުންނަ ވިޔަފާރިއަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން
އެކަން ކުރުމަށް އެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސިފައިންގެ އިސްވެރިއެއް އޭނާގެ ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސިފައިންގެ އިސްވެރިއެއްގެ ހަދަމުންދާ އޭނާގެ
އަމިއްލަ ގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އޭނާގެ އަންހެންދަރިފުޅުގެ ކާވެނި ޕާޓީ އަމިއްލަ ގޭގެ މަސައްކަތް ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ސިފައިންގެ އިންޖިނއަރިންގ ސެކްޝަން
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ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބާއްވަންވެގެން ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

ކަމަށްވާ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެއިންޓެނަންސްގެ ސިފައިން ލައްވައި ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،މި

މައްސަލަ.

ޢިބާރާތުން ދޭހަވަނީ މިކަމަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަކީ މިހާރު
ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މީހެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ އަންހެންދަރިފުޅުގެ ކާވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން
ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،މިކަމަކީ ކޮން
ދުވަސްވަރެއްގައި ހިނގި ކަމެއްކަން ،އަދި ބޭނުންކުރީ ކޮން ތަކެއްޗެއްކަން ،އަދި މިކަން ދަންނާނީ ކޮން ބައެއްކަން
ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ކާކުކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތަތީ
މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ "ސިވެކް" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏާއި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ "ސިވެކް" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏާއި "ސިފްކޯ" ކިޔާ
"ސިފްކޯ" ކިޔާ ކުންފުނީގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުންފުނީގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެއީ ކޮން
ކަންތައްތަކެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

139

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލުން ނައިފަރު ޖުވެނައިލްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމާ އެ މި ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖީލީހުގައި މީހަކު ދިން ބަޔާނަކާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
ސލައަކީ
ޖަމިއްޔާއިން ޚިލާފުވެފައިވާތީ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޅ .ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ،އެކަމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ ،މި މައް ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ކޯޓުގައި ދޮގުހެކިބަސް ދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިމޭގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ
ބުނާ މައްސަލަ.

މަތީކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެގޮތަށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  50ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާ  16އޮކްޓޫބަރ  2019ގައި ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  50ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާ  16އޮކްޓޫބަރ  2019ގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރަނީ ސްކޫލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ކަމަށާއި އެ ކްލަބަކީ ސްކޫލުގެ
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  03ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ ކްލަބެއްކަމަށާއި ،އެ ޙަފްލާއާ ގުޅިގެން އެ ކްލަބުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ސްކޫލުން
ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާތީ ،އެ ކްލަބަކީ ދައުލަތުގެ
ބުނާ މައްސަލަ.
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މުއައްސިސާއެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ މުއައްސިސާތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ސލައާމެދު
ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ ،މި މައް ަ
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އުތުރުތިލަފަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ސިފްކޯ ކުންފުންޏަށް ނަގައި ،ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ އެހެން މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގެތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ މި
ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސިވެކް" އިން ސިފައިން ލައްވައި މި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު ބިލް މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ހަދައި ،މި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ކަލެޓްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެގްރިމެންޓް ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ
ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާއި ރީޖަނަލް މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެއަރޕޯޓްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން
ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަރަހަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ،އޭނާއަށް އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވަނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އޭނާއާމެދު ޒާތީ ނުރުހުންތެރިކަމެއް
ކުރުމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކާ ޒާތީ ނުރުހުންތެރިކަމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހުންނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މެމްބަރަކު އިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެ މެމްބަރު ބަދަލުކޮށް އަލުން އިންޓަވިއު
ހިމަނާފައި ވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އިންޓަރވިއު އިން އިންސާފުވެރި މާކްސްއެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ކޮށްދިނުމަށާއި އިންޓަރވިއުގައި މާރކްސް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންސާފުންތޯ ބަލައިދިނުމަށެވެ.
ބުނާ މައްސަލަ.

އެހެންކަމުން އެކަމަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެކަމަކަށްނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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 2020ވަނަ އަހަރު ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން

ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޭގައި

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޭގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެޕާރޓްމެންޓްގައި ހިމެނޭ ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގރޫމުންކުރެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 12 × 12
ފައިދާވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފޫޓް ހުންނަންވާނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން ،އެއީ ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިއޮތް
މިނެއްކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އަކަފޫޓުން މިން ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެއީ ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް އޮތްކަމަކަށް
ނުފެނެއެވެ .އެހެނީ ،އެއީ އެންމެ މަދުވަގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންކަމަށާއި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ކޮންމެތަނެއް ކުއްޔަށް
ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެފަރާތަކަށް އެކަމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވާކަން އެނގޭތީއެވެ .އަދި އަކަފޫޓުން މިން
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ސުމާރު

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ހަނިތަނެއް ނުވަތަ ދިގުތަނެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމާއި
އޭގެ

ސަބަބުން

ތަނުގެ

ތެރޭގައި

ބޭނުންވާ

ފަރުނީޗަރ

ފަދަ

ތަކެތި

ބެހެއްޓުމުގައި

ދަތިތަކެއްހުރުމަކީ

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމެންޓްގައި ހިމެނޭ ކޮޓަރިއާއި
ސިޓިންގރޫމުންކުރެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  12 × 12ފޫޓް ހުންނަންވާނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތުން،
އެއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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2019ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ  2019ވަނައަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ބޭނުވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް  2ފަރާތަކާއެކު
އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ  2ފަރާތުގެ ދައުރެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ޓީޗަރުން

މައްސަލަ.

ގެންނަކަމަށާއި އެގޮތުން ގެންނަ ބިދޭސީން މާލޭގައި ތިބޭއިރު ،އެމީހުންގެ އެކޮމަޑޭޝަންއާއި ވޯކްވިސާފީ ދެއްކުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުވަނީ އެ ދެކުންފުނި މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ
ޓީޗަރުން އެއްވެސް ފަރާތެއް މެދުވެރިނުކޮށް ސީދާ މިނިސްޓްރީން ގެނައުން މަނާކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް
ޤަވާއިދެއްނެތްކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ އެކޮމަޑޭޝަންއާއި ވޯކްވިސާފީ ދެއްކުމުގެ
މަސައްކަތް އެ ދެކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ،އެހެންކަމުން މިކަމުގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މައުޟޫއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ،ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް
ނެތި  2019އޮކްޓޫބަރު  30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީއާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް
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ގ ުތ ް
ސ ޮ
ސ ާ
ނ ަވ ިކ
ޔ ީ
އ ި
ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް  05ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައި ވާކަމަށާއިި ،މ ީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ރ ަތ ަކ ް
ަފ ާ
ށ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރެކް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ތެޔޮގަނެފައި ،ތެލުގެ

އަގު

މިހާތަނަށް

ބަގުރޫޓުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

40

އަދާކޮށްފައި

ނުވުމުގެ

ސަބަބުން

އެސް.ޓީ.އޯ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުވާތީ،

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އަންގައި ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި ވަކި މީހަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން މުވައްސަސާއަކަށްވެފައި ،އެ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ
ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕަޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާތީއާއި ،މިކަމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ
އެ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގުޅޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިނަމަވެސް މިކަމުގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެކަމަށް
ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއި އެ ސްކޫލާ ދެމެދު

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެ ކުންފުނިން ޚިލާފުވިނަމަވެސް އެ ފަރާތާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި

ނާޅާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށްވާތީ ،އެ އިދާރާއަށް
އަދާކުރާ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
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ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނިންމީއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޤާއިމްކުރި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ،

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އެ އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެތިބި އެކި ގިންތީގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ

ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު

މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުނި ބަގުރޫޓު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސަބަބުން އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިމިފައިނުވާތީ މަސައްކަތް
ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުނިންމާކަމަށް ބަލައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ( 161,915/-އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ
އުނިކުރުމަށް އެ އެޖެންސީން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

41

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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ގއ.ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް އިންޖިނިއަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  2019ނޮވެންބަރުގައި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ
އިޢުލާނުކޮށްގެން ނެގި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުތްތާ  03ދުވަސް ނުވަނީސް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމުން އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ
އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން މީހަކު ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ސްކޫލް އަދި މީދޫގައި ހުންނަ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާލުމަށްފަހު ޔުނިފޯމް ފަހާ ފޮތިގެނެސް ވިއްކުމުގައި ހަމަހަމަ ޢުސޫލުން އަމަލުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި އެއީ ކޮރަޕްޝަނަށް
ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދުރަސާއަށް ދެ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން  2020ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަކަމަކަށް ވާތީ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މިމައްސަލައާމެދު
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް ފޮތި ގެނެސް މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ވިއްކުމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްއާއި މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްސާދާރެއް ކަމަށްވާ އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކާއި އިކޮނޮމިކް މިއީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ބޭއްވި
މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މީޓިންގ ގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގެ
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެޖެންޑާގައިހުރި ބައެއް ކަންކަމަކީ ،ސިވިލްކޯޓްގެ ނަންބަރު /01/2019ވީއޭ/ސީއާރ -4ބީ 3ގެ އަމުރާ ޚިލާފު
ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި އެކަމަކީ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރެއްކަމުގައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް
އިސްކަންދީގެން ހިންގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް މިކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭފަދަކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާކަމަށާއި އަދި ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ކުންފުނީގެ
ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ މިހާރުވަނީ ސިވިލްކޯޓުގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
މި ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ހިނގައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު،
ކޓަށް
ސިވިލްކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކޯޓަށް ކަމަށް ފެންނާތީ ،އެ މައްސަލަ އެ ޯ
ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވިނަމަވެސް އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައި ހުށަހެޅީ  2ފަރާތުން ކަމަށާއި ،އޭގެތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ވަޒީފާގެ ޚަބަރެއް
ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެފަދަ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން އެ ވަޒީފާ ލިބުނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި އަނެއްފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އެއީ ސްކޫލު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި
ފަރާތުގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި ،ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވިޔަސް އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އޭނާއާ ފޯނުން ގުޅުމުން ،އޭނާ
ހުށަހެޅީ ހަމައެކަނި ލިޔުންތަކެއް ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ހުށަނާޅާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި އަދި ވަޒީފާއަށް
ވަކިވަރަކަށް މީހުން ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީވެސް
އެކަން އެގޮތަށް އޮންނަކަން އެނގިގެން ނޫންކަމަށް ބުނެފައި ވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ވަކިވަރަކަށް މީހުން
ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް މިހާތަނަށް ހެދިފައި ނުވާތީއާއި
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުން އެމީހަކަށް ގުޅައިގެން ލިޔުން ގެނެސް
ށ
ހަދާ އުސޫލެއް ނޯންނާތީ ،މި ސަބަބުތައް މިހެންހުރުމާއެކު މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ ް
ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން

މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށާއި އޭނާގެ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި
ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކަށް

ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ ޢަމަލަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި އަދި އެ ޢަމަލަކީ

ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޢީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ފެތޭ
ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ނިންމާފައިވީނަމެވެސް އެ ނިންމުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދާހަމައަށްވެސް ޢަމަލެއް ކަމަކަށްވެސް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައިވާ
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައެއްކަމުން މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

157

ރ.ހުޅުދުއްފާރުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގޯއްޗަށް

ގޯއްޗަށް އެދޭއިރު ތިމާގެ ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް އޮވެފައި އެ ގޯތީގެ

އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ބަހައިގެން އަނބިމީހާގެ ރަށުން ވެރިފަރާތް ނިޔައުވެފައިވާނަމަ އެގޯތީގެ ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތެއް ސާފުކޮށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
އަނބިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ގޯތި ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،ފުރިހަމަކޮށްގެން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަކީ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީއާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު
އަނބިމީހާއަށް ބިމެއް ލިބިފައިވާކަން އެ މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުންވެސް އަދި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ހޯދަން ނޭދެނީސް އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
އިދާރާއިންވެސް އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިހުމާލުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން
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ލިބިފައިނުވާތީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމްވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސާބިތު ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުނެ ޗާންދަނީމަގުގެ ފިހާރައެއް ހިމެނޭ ބިން ސަރުކާރުން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން

ވިއްކާލުމުގައި އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލާގައި ސުވާލުއުފެދޭ
މައްސަލަ.

ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަގުތީ
އަމުރެއް ހޯދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައާމެދު
މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 2020ވަނަ އަހަރު ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކީ ށ.ނޫމަރާ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި (އެހެން ފަރާތެއް
ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެރަށު ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ހުށަޅާފައިވާ ބިޑަށް ބައިވެރިނުކޮށް)

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

2014/19

(އަމިއްލަ

ފަރުދުންގެ

ވިޔަފާރީގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

ދަށުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރު އެ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްވުމާއެކު ،އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދިނުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް (ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް) އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.45ގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންދާސީހިސާބު
އެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލު" އަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް (ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލް) ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެކަމަށް
މަންފާވާނެހެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ،އަންދާސީހިސާބު (ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލް) ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުން އެކަމަށް ޤާބިލު
ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ވަކި މުއްދަތެއްގައި ހުރިގޮތް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،އެއީ
ބީލަންތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަގޮތް ކަމަށްވާތީ ،އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އޮތްކަމަށް
ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

44

