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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޑިސެންބަރު 2018ން  31 ޑިސެންބަރު 2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ހުޅުމާލެއިން ބިން ދެވުނު ފަރާތްތަކުން  މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، މާލެއިން ލިބޭ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ވެށިފަހި
 ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން، އެ ބިންތައް ހިމެނޭ ގޯތިތަކުގެ ބެހެނިވެރިންނާއި އެ  ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލި ބިންތައް ވިއްކުމާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު  2018އިޢުލާނެއް  3ނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ބިންތަކާ އިންވެގެންވާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިން
ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައި  2018ފެބުރުވަރީ  21އޭގެތެރެއިން  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާއިރު،

 ބިން އަކަފޫޓުގެ  239.51މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެއިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ 
އަދި އެބިން ވިއްކާލާފައިވަނީ ެއ  ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެ އިޢުލާން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ ބިން ވިއްކާލާފައިވަނީ އެ އިޢުލާނުގައި ގެއިން ބައެއް ލިބޭ މީހަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި
ވިއްކާލާފައިވަނީ، އިޢުލާން ނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ  ން އެނގެއެވެ. ވީމާ، އެ ބިން ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ފަރާތަކަށްކަ 

ފިޔަވަޅު  ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ނުވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ
 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދީފައިވާކަމަށާއި،  ދޫކޮށްލާމަތިންމާލެ ގެއަކުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ލިބުނު ބައި 
ނުލައި އެގެއިން ބައެއް ލިބޭ މީހަކަށް ހައުސިންގ  އޭނާ ދޫކޮށްލިބައި އިޢުލާނު ކުރުމަކާ

 ސެކްޝަންގެ މީހަކު ވިއްކާލައިފާވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ބިމާބެހޭ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – ފުދުންތެރިކަންއިޤްތިޞާދީ   
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ކަމަށްވެފައި، ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  އްސަލައެއްމި މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ މަ
މަރުޙަލާތައް  އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނަށް

ޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ ިމ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެ ނުނިމޭނަމަ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މަތީ ކޯޓުތަކަށް
 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

ނިންމާފައިވަނީ  ގޯއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެގޯތި ވާރިޘުންނަށް ބެހުމުގައި ކޯޓުން
ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާއިރު، އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ދުނިޔޭގައި  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި 

މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ބާރުގަދަ  ސް އެގޮތަށް އެގޯތި ބަހަން ނުރުހުނު ކަމަށާއި، މިކަންހުރިއިރުވެ
 ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތަށް

2 

 ިމާހުރ ޭއާނ ުއނޫގފުާރނ  ، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޏ.ފުވައްމުލަކު މީހެއް ކަމަށާއި
އޭނާއަކީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުކޮށް  ފުރައިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު،

އެރަށުން  ފޮނުވާފައިހުރި މީހެއް ކަމަށްވާތީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިނަމަވެސް އޭނާއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެރަށަށް
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ،  ތް ވަންދެން އެރަށުގައި އޭނާ ހުންނާނެ ތަނެއް ސަރުކާރުގެ ފުރޭގޮ 

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  އެކޮމަޑޭޝަންގައި އޭނާ ހުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ހޮސްޕިޓަލުގެ
 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

  ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯޑިނޭޓަރރީޖަނަލް  ރ.އުނގޫފާރު
ލިޔުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 2018ނޮވެމްބަރު  18

އެހޮސްޕިޓަލްގެ އެކޮމެޑޭޝަންގައި ކަމަށް ބުނާ  ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ ހުންނަނީ
 މައްސަލަ

3 

އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްތަކެއް  ސަރވިސް މީޑިޔާއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ޕަބްލިކް
ކޮން  ބުނެފައިވާއިރު، މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވަނީ ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިދިނުމަށް  އި، އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަންތައްތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާ
 ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް  ޝަކުވާގައި އެދިފައިވުމުން ޝަކުވާ 

މަސައްކަތް ކުރި އެނގޭތީއާއި،  ކޮށްފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގިފައި ނެތްކަން ޝަކުވާއިން
ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް  ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް

 މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ކަމަށްނުވާތީ،

ކަންދީގެން އިސް ސަރވިސް މީޑިޔާއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ޕަބްލިކް
މަސައްކަތްތައް ކުރި ފަރާތްތަކުން އެ  ކުރުވާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން އެ

 ބުނާ މައްސަލަ ކުންފުންޏަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް

4 

ނޑައެޅުމުގައި  ވަނަ އަހަރު މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގެ ސަރުކާރު 2019 ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ކަ
 ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމާއި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  ސަރުކާރު" ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ނޑައެޅުމުގައި މާލޭގެ ސްކޫލްތައް  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި، ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން" 2015އުޞޫލު  ކަ
ނޑައެޅުން( އަށް ރިޢާޔަތް ވަނަ މާއްދާ  5ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާފައިވަނީ އެ އުސޫލުގެ   )ސްކޫލްގެ ސަރަޙައްދު ކަ

ބްލޮކަކުން، ފެށޭ  ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާލާފައިވަނީ، ކޮންމެ ކުރުމަށް ފަހުގައި

ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން  ވަނަ އަހަރު މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގެ ސަރުކާރު 2009
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތިކަމަށާއި، އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ  ކަ

ނާއި އެފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި އިސްފަރާތްތަކުގެ ދަރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
ވަކި ސުކޫލަކުން ޖާގަދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ  ފަރާތްތަކުގެ ދަރިންނަން 

 މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖާގައަށް ބަލައިގެން ކަމަށް،  އަށް ބަދަލުވާ ކުދިންގެ އަދަދާއި ސްކޫލުގެ 1އަހަރުގެ ގްރޭޑް 
 ފަރާތަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަން، ޝަކުވާއާއެކު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  އެޑިޔުކޭޝަނުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ކުދިންގެ އަދަދާއި ސްކޫލްތަކުގައި ޖާގަ  ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ސްކޫލްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ 
ނޑައަޅާއިރު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެވެސް ތަފާތުތަކެއް  އޮންނަ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން  ސަރަޙައްދުތައް ކަ

   އަންނާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
ބެލެނިވެރިން އެދޭ ސްކޫލަކަށް  އަށް ކުދިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން 1ގްރޭޑް 

ކުދިން ވެއްދުމާއި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ްސކޫލަށް ސްކޫލްތަކަށް  ސަރުކާރު" ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް،  ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  7ގެ " 2015އުޞޫލު  ބަދަލުކުރުމުގެ

 ވުރެ ނަމަވެސް އެ ސްކޫލަކަށް ވައްދަން އެދޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ޖާގައަށް " އެ އިބާރާތާ ވިދިގެން އޮތް އިބާރާތުގައި،
ކުދިންގެ ތެރެއިން ދަރިވަރު  އިތުރުވާނަމަ ކުދިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލާނީ އެ ސްކޫލަކަށް ވަނުމަށް އެދިފައިވާ 

ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، ދަރިވަރާ  ވަނުމަށް އެދޭ ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި
ނޑު ނޑު ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން  އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަ ބަލަންޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ޖާގަ  އެއްބަ

ކުދިންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށްފަހު ބާކީ ޖާގަ އޮވެއްޖެނަމަ ކަމަށް އެ  ދޭނީ ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ
ގޮތުގެމަތިން ކުދިން  ވާބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަ  ނަންބަރުގައި 

ޢަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ  ބެހުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ދެން 
އޮތުމާއި، ސްކޫލްތަކަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  7އެ އުސޫލުގެ  މަތިން ކަމަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ސްކޫލުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކަމަށް  އިސްކަންދޭނީ އެ ސްކޫލަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި ކަ
ހަމަޖެއްސުމުގައި އެންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން 5އުސޫލުގެ  އެ

  މެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށްކަން އެނގެއެވެ.ސްކޫލް ހި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެ
އަށް ކުދިން  1ގްރޭޑް  ވަނަ އަހަރު މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ 2019ވީމާ، 

ވެއްދުމާއި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން" ހަމަޖެއްސުމުގައި
ހުށަހެޅުމުން ނޫނީ މި  ޚިލާފަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކުދިންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއެކު އާ" 2015ލު އުޞޫ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި، މިކަމާ
ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި" ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަމަޢުލޫމާތު  އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ  އާއި އެކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން" ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ލައާމެދުކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަ ކަންތައް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން، މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މައްސަލަ  ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ
މައްސަލައާމެދު  ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާތީ، މި ޔަށްއިތުރަށް ކުރި 

 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި  މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށH8ް (މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2018ހިޔާ 
 ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް  48ނުވާއިރު އެބައިން ލިބި ފްލެޓް ލިބިފައި ޕޮއިންޓް 47ފަރާތަކަށް 

 ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިނަމަވެސް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ  12ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަޔަށް 
ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އެކޮޓަރީގައި ދެމަފިރިން  01ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކުން  5

 04އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ބާކީ  09ގޮވައިގެން އުޅޭތާ  ކުދިން 02
ޢާއިލާގެ އެންމެން  މީހުން ހިމެނޭ އެ 17ޅެމުންދާ ކަމަށާއި، އާއިލާއިން ދިރިއު 04ކޮޓަރީގައި 

ތަންކޮޅެއްގައި ކަމަށާއި، އޭނާއަށްވުރެ  ކައްކައި ކައިބޮއިހަދަނީ ސިޓިންގރޫމްގައި އިންނަ ކުޑަ 
ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި  ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު މާރަނގަޅު 

ފްލެޓް  އި ދިރިއުޅޭ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ވަރަށް މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެގޭގަ ހަމައެހެންމެ
އެއީ އެއް ޙާލަތެއްގައި  ލިބިފައިވާއިރު އެ ދެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ދަރީންގެ އަދަދު އެއްވަރުވެފައި

 ދިރިއުޅެމުންދާ ދެފަރާތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި،  ދައުލަތުގެޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ 
ނަންބަރެއް ނުވަތަ  ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅަން ބެލިއިރު އެފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު މި މަޢުލޫމާތު

ންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދީފައި ނުވުމާއެކު، މި
 މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައާ

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ  2019
 މުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަށް އެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައް، ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ގޮތަކަށް ނަތީޖާ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާއާއި ދެކުނު  ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކާއި އޭނާގެ ޢާއިލާއިން ދަނީ 
މީހުން ފުވައްމުލަކު  އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޢާއިލާ  ދިރިއުޅޭ ދާއިރާއާއި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި،  އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހޯދަޑު އަވަށަށް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިހާރުވެސް މާދަޑު އަވަށާއި މިސްކިތްމަގު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި  އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
 ގެދޮރު އެ އަވަށްތަކުގައި ހުރި ފަރާތްތަކާއި އުފަންވީއްސުރެ އެ އަވަށްތަކުގައި  އަމިއްލަ

މީހުންވެސް ހިމެނޭ   މާނަކު ހޯދަޑު އަވަށުގައި ދިރިނޫޅޭ ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކާއި މިއިން ޒަ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދާ  ރ.މާކުރަތު ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސައިޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މައްސަލައަކީ މި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ސައިޓުގެ ބޭނުމަށް ނަގައި  މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ރ.މާކުރަތު ޕަބްލިކް ވާރކްސް

 2/2000ނަންބަރު:  ބޭނުމަކަށް ނަގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިމެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގައި ޤާނޫނު ބިމަކީ ދައުލަތުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ބެލެވެންކަމަށް 

 2018ވޯކްސް ސައިޓެއް ހަދައި،  ރ.މާކުރަތުގައި ރަސްމީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއްނެތި ޕަބްލިކް
ނެގުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުންތަކެއް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެތައް ބައިވަރު

ކެމްޕައިން މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދިދަފަތި  ލައްވައި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ 
ކަމަށް  މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް އެކި އަދަދުން ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މުސާރަދިން  ދެމުމުގެ 

 ބުނާ މައްސަލަ
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އިޚުތިޞާޞްގެ  ފަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނާ ޚިލާ އެންވަޔަރމަންޓްގެ 
ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވުމާއި، ޝަކުވާގައި ތުހުމަތު

ޢަމަލުތަކަކީ  ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން އެ މަސައްކަތުގައި  ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ
 މައްސަލައާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ކޮބައިކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މި

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އީއައިއޭ ރިޕޯޓެއް އަދި  ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ ފަރާތު ފުއްޓަރުން އެންވަޔަރަމަންޓް
ނޑައި،ސަރވޭއެއް ހެދު ބޮޑު ބައެއް ކޮނެ ރަށާ ގުޅިފައިވާ މައިފަރު ހަލާކުކޮށް،  މެއްނެތި ނެރުކަ

ނޑުތައް ކޮނެ ބުރިކޮށް ނަގާފައިވާ  އަދި ރަށާ ގުޅިފައިވާ   ރަށުގެ ޙިމާޔަތުގެ ގޮތުގައި އޮތް ހިލަ އާނުގަ
ސަރަޙައްދަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެވުނު ހެވީލޯޑް ސާމާނުތައް އެ

ފަރާތެއްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި،  ކޮށްލެވިފައިވާއިރު އެތަކެތި ގެންދާނެ ފަރާތެއް އަދި ހަވާލުވާނެދޫ
ގޮތަކާއި، ހެވީލޯޑް ސާމާނުތަކާއި ވެހިކަލްތަކަށް  އަދި އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަދިން

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތެޔޮއެޅި ގޮތެއްވެސް ނޭނގޭ
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ރައްޔިތުންގެ  ކާރުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވެފައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަސަރު  ޔޫތު ސެންޓަރަކީ
ކަމަށްނުވާތީއާއި، ޔޫތު ސެންޓަރު ޢިމާރާތް ނުކުރުމަކީވެސް  ޢިމާރާތެއްގައި ހިންގުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ހުއްޓުވުމާއި  )ކޮރަޕްޝަން 2/2000ރު ކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ

ހުށަހެޅި  އެކުލެވިގެން ނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް
 ރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.ފަ

 ތެރޭގައި ރ.މާކުރަތުގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދައުލަތުން  ވަނަ އަހަރުގެ  2015
ސެންޓަރު  ނިންމިނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެ ސެންޓަރު އެޅިފައިނުވާއިރު ބަދަލުގައި ޔޫތު

ޢިމާރާތެއްގައި ކަމަށް ބުނާ  ރަތު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިހިންގަމުންދަނީ ރ.މާކު
 މައްސަލަ

10 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނެ ކަމަށް  ގުޅިގެން އިތުރު ތަފުސީލު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން، އެ ޝަކުވާއާ
މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައިނުވުމާއެކު، މައްސަލަ ދުވަސްވީއިރުވެސް އެ  ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ 15ބުނިނަމަވެސް، އޭގެފަހުން 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ބެލޭވަރަށް

ފެސިލިޓީގައި އިމާރާތްތަކެއްގެ  ރކ.މަނިޔަފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރިކަލްޗަ 
ނޮވެންބަރު  05ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  މިނިސްޓްރީ އޮފްމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައި 

ނޫން  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްދަނީ އިންސާފުނ2018ް
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

11 

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން، ޢާއިލީ  ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ 
 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދޭން

ހުށަހެޅި  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންގެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް 2018 ހިޔާ
ލިބިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ ޕޮއިންޓް  55ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމު ކުރިއިރު 

މާކްސް އިތުރު  10އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
 66ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކެޓަގަރީން  65ލިސްޓުގައި އޭނާއަށް ލިބުނީ  ކޮށްދީ ދާއިމީ

ކޮޓަރީގެ  5 ކަމަށާއި، އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީމާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ 
 04ކޮޓަރީގައި  04 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އަދި ބާކީ  01އެޕާޓްމަންޓަކުން 

ކައިބޮއި ހަދަނީ ސިޓިންގރޫމްގައި  މީހުން ކައްކައި  17ޢާއިލާއިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެއާއިލާގެ 
ކުދީން ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާތާ  02ހާލަތުގައި އޭނާގެ  އެއިންނަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ކަމަށާއި، 

 ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އޭނާއާ އެއް ހާލަތެއްގައި އެގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  09
 ފަރާތްތަކަށް މަތީން މާކްސް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

12 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މިމިއްސަލައިގެ ޝަކުވާއިން
މެމްބަރު ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެފަދަ އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ރައްޔިތުންގެ 

 2/2000ލުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ހޯދާފައިވާ ގޮތް ބެ ތުހުމަތެއް ނެތި 
ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު،  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނަށް)

 މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިސާއާއި މުދާ ހުރިކަމާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަ މިލްކިއްޔާތުގައި  ކުމެމްބަރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
މިލިޔަން  5މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ޖުމްލަ  މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ހުރި ފަސް އަހަރުން

 ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މިހާ މުދާ ހޯދީ 

13 

 އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު
ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެ ބިންތަކުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ދަފުތަރެއް ހަދައި އެ ބިންތަކުގެ އަދަދާއި ކުއްޔަށް

 ނީ އެނގޭނޭހެން ބިންތައް ހިންގައި ދައުލަތަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަ ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރިއާއި އެތަންތަނުން

ވަރަކަށް  7ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީގެ  އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޅ.ނައިފަރު
ކުއްޔަށް ދޫކުރި  އަކަފޫޓުގެ ބިން، 600ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަހަރު ކުރިން އަމިއްލަ ފަރާ

ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 2017މުއްދަތު 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ،  ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އެކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް
 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެންމެހައި ބިންތައް މުއްދަތު  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އެކިއެކި 

ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިދިނުމަށް  ހަމަވެގެން އަނބުރާ އަތުލުމާއި އަލުން ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހުރިހާ 
ގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  2017ޑިސެންބަރު  10 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން

 ގައި ކައުންސިލްތަކަށް އެކަން 2017ޑިސެންބަރު  24 ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން  އެންގުމާ ގުޅިގެން،
 އެންގުމުންކަން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން

ނޑައަޅައި، މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މާބެހޭ އެކަމެއް ހިނގާފައިވާ ގޮތް، ކަ ނުވާކަމަށް ކަ
ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލައާމެދު  އިދާރާތަކުން ސާފުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ

 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ފިޔަވަޅު

އަތުން އެ ބިން ވަކިނުކޮށް ކުލި ނަގަމުންދާތާ މިހާރު  އެގްރިމެންޓް އައު ކުރުމެއްނެތި އަދި އޭނާގެ
ވަނަ އަހަރު  2018ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި  ހައި ދުވަސްއަހަރެއް
ކަމަށް  އެބިން އޭނާގެ އަތުން ނަގާނެކަން ކައުންސިލުން މިހާރު އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ  ނިމުމުން

 ބުނާ މައްސަލަ

 ޢިނާޔަތްތައް އުނިކޮށް އެފައިސާ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ ފައިސާއާއި  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ
ނޫންކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް

ވާރކްސް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ކަމަށާއި، ޕަބްލިކް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
އެ ދެބައިމީހުން  ތ.ވިލުފުށީ ޔުނިޓުގައި ގެންގުޅޭ ދެ ހާޒިރީއަކީ މުވައްޒަފުން ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި  ސަރވިސަސްގެ 

ޝަކުވާއިން އެނގެން އޮތުމާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިން ސޮއިކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން ގެންގުޅޭ ދެ ހާޒިރީކަން
 ޒިރީއެއް ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހާ ތެރެއިން ދެބަޔަކު ސޮއިކުރަން ދެ

 ޖަވާބުދީ، މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް  ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ތ.ވިލުފުށީ ޔުނިޓުގައި
ގަޑިތައް އުނި ކުރުމަށްފަހު މުސާރަ ދެމުންގެންދާތާ މިހާރު  އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ދުވަސްވެދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަން ދެ ހާޒިރީއެއް  އަހަރެއްހާ 02
 ހަދާފައި އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 2018ސެޕްޓެންބަރު  20ޓެއް ދީފައިވަނީ އެންމެފަހުން ޕޭމަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށް
 އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ނުދީ އެއްބަސްވުމުގެ  2އޭގެފަހުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި  ގައި ކަމަށްވުމާއި،

ނޮވެންބަރު  19ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި  އެމެންޑްމަންޓް އެކެއްގައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް އިންވޮއިސް 
ފޮނުވާލާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، މި މައްަސލައަކީ  ވޮއިސް އަނބުރާއިން 2ގައި އެ  2018
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު )އެމް.ޕީ.އެލް.( އިން
މުވައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް އަޅައިދިނުމުގެ  ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރަމުންގެންދާ އެމް.ޕީ.އެލް.ގެ

މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު އެ
ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ  ގެ ކުރިން  12:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ނޮވެމްބަރު  08 ޢަދަދެއް

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ މައްސަލައެއްކަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

އިންޖީނުގޭ މެނޭޖަރ އަމިއްލަ ބޭނުން ތަކަށާއި ވަކި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ތަކެތި ރ. މާކުރަތު 
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ 

 ކޯއްޗެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތަތީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޖީނުގޭ މެނޭޖަރ އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ރ.މާކުރަތު އިން
އަދި އިންޖީނުގޭގެ ތަކެތި އޭނާ އަމިއްލަ ބޭނުން ތަކަށާއި  ،އިންޖީނުގެއިން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި

މަށް ބުނާ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަ
 މައްސަލަ
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ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ  ބުނާ ކަންތައް ހިންމުންދަނީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް  ޝަކުވާގައި
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަކަށްވާތީ، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ  ރާއްޖޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް

މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް   ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށްޓަކައި، މި މައްސަލައާ މެދުއެކުލެވިގެންވާ ޢަމަލެއް
 ނިންމީއެވެ.

 ސްކޫލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް  ސަރުކާރުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ  ނުންއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ ކަ

 ފިކްސްޑް އެލަވަންސް ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ގެނައުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،  ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓަށް ބަދަލު 
 ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ އެކަން ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމަކީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް  ބޭސްފިހާރައަކުން އާސަންދައިގެ 

ބިޑް ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ  ޝަރުޠުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް  އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބިޑް 

 .ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ބޭސްފިހާރައެއް ކުއްޔަށް  ހުންނަ އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި
ފަހަރަށް ޙަވާލުކުރި ބިޑު  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން، ދެވަނަ ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި

 ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން ޝަރުޠަކަށް  ޑޮކިޔުމަންޓުގައި އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ނޑައަޅާފައި ވާއިރު އޭގެކުރިން ވިއްކި ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ކަ

މިހާރުވެސް ބޭސްފިހާރަ ހިންގަމުންދާ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، އެ ބަދަލު ގެނައީ
 މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުމުގެ 

19 

މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ  މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މި މައްސަލައަކީ ފޯޖަރީއާއި
ޕޮލިސް  ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް އިޙުތިޞާޞްގެ

މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސަރވިސްއަށްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދަންނަވައި، މިމައްސަލައާ
 ނިންމީއެވެ. 

ލީގަލް ސެކްޝަންގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ 
ގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  2018ޖޫން  30މަސައްކަތްކުރާ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 

 327,646ކުންފުންޏަކުން  ރައިވެޓް ޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ނަމުގައި މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއް
ރުފިޔާގެ ތަކެތި އެ މިނިސްޓްރީއަށް  )ތިންލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް(

 02އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ  ބިލްކުރާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި
 މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ  މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްގެން
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ަމސައްކަތް  ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރެއް އެނގެން ނެތުމާއި
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ކަމަށް ޝަކުވާގައި 

ންފުނީގެ އިސްވެރިންނާ އޮންނަ ގުޅުމަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާއިން ބުނެފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިތަކާ އާސަންދަ ކު
މި ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް  ،އެނގެން ނެތުމާއެކު

މި މައްސަލައާމެދު  ،އެކުމި މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާ ،ފޮނުވުމުން ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީ
 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ގުޑްސް ސަޕްލައިކުރުމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  2ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ވެރީންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ 
 .މައްސަލަ

21 

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިލޭ މެޝިނަރީޒް ލިބެން ހުއްޓައި މެޝިނަރީ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 
ހޮސްޕިޓަލަށް މެޝިނަރީ  ،ހިލޭ މެޝިނަރީޒް ލިބެންހުރީ ކޮންތަނަކުންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި

މި މަޢުލޫމާތުތައް  ،ކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކުގަނެފައިވަނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކޮން ފަރާތްތަކަކުން
މި މައްސަލަ ބެލޭ  ،ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން ޖަވާބުދީފައިނުވާތީ

 މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ،މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު

 

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓަރީއަށް ހިލޭ މެޝިނަރީޒް ލިބެން ހުއްޓައި ބޮޑު އަގުގައި ކޮލިޓީ ދަށް 
މެޝިންތަކެއް، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮލިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓާއި އަދި ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިޔަރިންގ 

ރީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ލެބޯޓަ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުއްދަނެތި ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި
އެއްވެސް ބޭނުމެއްނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ  ބޭނުންނުވާފަދަ ހައިޓެކް މެޝިނަރީޒްވެސް ގެނެސް

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

22 

މި މައްސަލައާމެދު ނިންމެވީ، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސްފަދަ އިނާޔަތްތައް ނުދޭ 
 ހުންނައިރު މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ މައްސަލަތަކަކީ މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާގައި

ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ 
ޒަފުން ހެނދުނު އޮފީހަށް އައިސް ކާޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ކަމަށާއި، ބައެއް މުވައް

ކެމްޕެއިނަށް ދާގޮތަށް އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު އައިސް ކާޑު ޖަހައިގެން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް 
ތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ސާފު މަޢުލޫމާތު ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބެލެން ނެ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ކްލީން ޔުނިޓްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް 
އަނެއްބައި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 

ނޑިޑޭޓެއްގެ  އެފައިސާ ދެމުންދާއިރު، ހެނދުނު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ކާޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަކި ސިޔާސީ ކެ
 .ކެމްޕެއިންނަށް ދާ މީހުންނަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

23 



 

10 

 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ  މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ،

ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައި  2/2000

ނުވުމާއެކު، މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ 
 .ވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޔަ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ލިންކު ރޯޑުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން ފިޔަވައި މާބޮޑު 
 .ބުނާ މައްސަލަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުއެއް އެ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުހިންގާ ކަމަށް
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ވީ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކަކީ ޤާނޫނު މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް   2/2000ނަންބަރު
ނަށް ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު މި ކޮމިޝަ  2000އޮގަސްޓު  31ކަމުގައި ނުވުމާއި، 

ލިބިފައިނުވުމާއެކު، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި، ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައިވާނަަމ 
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަކުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ 

 އާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންކުރި އަނިއްޔާއެއެއްގެ ސަބަބުން މައިބަދަ ބިނދި، ފައިތިލަ ވާގިނެތި،  1995
ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލަށް ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި، 

އިދާރާތަކަށާއި މަދަނީ ކޯޓަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ސަރުކާރުގެ އެކި 
މައްސަލަ ބަލައިދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިހުމާލް ވެފައިވާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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