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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިޖޫނ1021ިިްނ30ިްިޖޫނ1021ިިްށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިސްޕޯޓްސްއަށް ިއެންޑް ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް، ިހ އުމަން ިއޮފް އެލް.ސީ.ޑީ.33ިިމ ނ ސްޓްރީ
ގައ ިއެމ ނ ސްޓްރީންިކުރ ިިއ ޢުލާނުގައި 1021ިމެއ 12ިިޕްރޮޖެކްޓަރިގަންނަންިބޭނުންވެގެންި
ި ިބ ްޑ ިފަރާތްތަކުން ިމުއްދަަތކީޝައުގުވެރ ވާ ިދީފައ ވާ ިބޭުނންވާި، ހުށަހެޅުމަށް ިހުށަހަޅަން ބ ޑް

ިމ މައްސަލަި ިނުބެލެޭވތީ، ިމުއްދަތެއްކަމަށް ިކުރު ިުހށަނޭޅޭވަރުގެ ިބ ޑް ިފަރާތްތަކަށް  ވާދަވެރ 

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިސްޕޯޓްސްއަށް ިއެންޑް ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް، ިހ އުމަން ިއޮފް ިޕްރޮޖެކްޓަރ33ިިމ ނ ސްޓްރީ އެލް.ސީ.ޑީ.
ި ިޭބނުންވެގެްނ 12ިިގަންނަން ިަމޢުލޫމާތ1021ިިުެމއ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއެމ ނ ސްޓްރީން ގައ 

ި 32ިިސާފުކޮށްދ ނުން 1021ިިމެއ  ިދުވަހުގެ ިބުރާސްފަތ  ިއެސްޓ މޭްޓ22:00ިިވީ ިބޭއްވުމަށްފަހު، ގައ 
ި ިދުވަހަކީ 03ިިހުށަހަޅަންޖެހޭ 1021ިިޖޫން ިދުވަހުގެ ިއާދީއްތަ ިކަމަށާއ ،22:00ިވާ ިއ ޢުލާނާިިއަށް މ 

ިބ ޑްިހުށަހެޅުމާދޭތެރޭިއެކަށީގެްނނުވާިވަރުގެިކުރުިމުއްދަތެއްިދީފައ ވާކަްނި ގުޅ ގެންިމަޢުލޫމާތުިދ ންަފހުން
މުއްދަތުިި،ފާހަގަކުރެވޭިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ކަމާބެހޭގޮތުންިއެމ ނ ސްޓްރީގެިކަާމބެހޭިފަރާތަކާިވާހަކަދެއްކުމުން

ިމ އީ ިކަމަށާއ  ިނުކުރެވޭނެ ިކަމަށްިިއ ތުރުވެސް ިުބނެފައ ާވ ިކަމަށް ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް ިހޯަދންއުޅޭ އަވަހަށް
ިބުނާިމައްސަލަ.
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ވަނަިއަހަރުގެިނ ޔަލަށްިއދ.ކުނބުރުދޫިސްކޫލުގެިފައ ސާއ ންިގަވާއ ދ1002ިިާފެށ ގެނ2993ިިް
ނޑައެޅ ގެންިވަކ ކަމަކަށްކަންިޝަކުވާގައ ި ބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ިޚ ލާފަށްިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިކަ

ޝަކުވާގައ ިބުނެފައ ވާިތާރީޚަކީިކުރީގެިތާރީޚަކަށްވާތީއާއ ،ިމ މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެންި
ިނެތްކަމުްނ،ި ިގެންދެވެން ިުކރ ޔަށް ިމައްސަލަ ިނެތުމުން ިސާފުކުރެވެން ިމަޢުލޫާމތު ިއ ތުރު ނެތުމުން

 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.

ި

2993ިި ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނ1002ިިީފެށ ގެން ިފައ ސާ ިސްކޫލުގެ ިއދ.ކުނބުރުދޫ ިނ ޔަލަށް ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިއެފައ ސާިޚަރަދުކުރުމުގެިއުސޫލާިޚ ލާފަށްިވަކ ިހަމައެއްނެތ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިދެންނެވީއެވެ.މ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިލޯކަލްިގަަވރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީގެިމަޢުލޫމާަތށްަޓކައ ި ިމެމްބަރަކާއެކު ިއ ތުރު ިއެކައުްނސ ލްގެ ިނައ ބުރައީސްއާއ ، ިރައީސްއާއ ، ިކައުންސ ލްގެ މާލޭގައި ، ފ.ފީއަލީ
ި ނޑަކަށް ި)ގާތްގަ ިބައ ވެރ ވުމަށް ިމުޒާހަރާއެއްގައ  ިއެމް.ޑީ.ޕީގެ 1021ިިއޮތް ިމާލ2،4،2ިިެއޭޕްރ ލް ގައ (

ިދު ިދ ޔަ ިމާލެ ިބޭނުމަކަށް ިރަސްމީ ިދުވަސްތަކަކީ ިރަސްމީިދ ޔަ ިހާޒ ރީގައ  ިހަދައ ، ވަސްތަކެއްކަމަށް
ި ިބުނީ ިއެފަރާތުން ިބެހޭގޮތުންިސުވާލުކުރުމުން ިކަމަށާއ ،ިއެދަތުރާ ިޖަހާފައ ވާ ިދ ޔަކަމަށް ިމާލެ 1ިބޭނުމަކަށް

ިކޮންި ިއެީއ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިބައްދަލުކުރ  ިވެރ ންތަކަކާ ިއެތަނުގެ ިގޮސް މ ނ ސްޓްރީއަކަށް
ި ިކަމެއް ިރައްޔ ތުންނަކަށްިމ ނ ސްޓްރީތަކެއް ިކަމެއް ިކަންތައްތަކެއް ިކޮން ިމަޝްވަރާކުރީ ިއެފަރާތުން އަދ 
ިނޭނގޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

3 

ި ިބަޔާންކޮށް، ިސަރވ ސްގެިޝަކުވާ ިޕޮލ ސް ިމޯްލޑ ވްސް ިއޮތޯރ ޓީައށާއ ، ިގަަވރންމަންޓް ލޯކަލް
ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވީއެވެ.ި

ި

ިއެރަށުި ިމަސައްކަތްކުރުވަން ިލައްވާ ިކައުންސ ލަރުން ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ޅ.ނައ ފަރުގައ ،
ިކުރަނީި ިމަސައްކަތް ިބ ރުދެއްކުމަށް ިއެގޮުތްނ، ިކަމަށާއ ، ިބ ރުދައްކަމުންދާ ިކައުންސ ލަރުންނަށް ބަޔަކު

ިއެކްޓ ވ ސްޓުން ިގޮފީގެ ިނައ ފަރު ިއެޕާޓީގެ ިނ ސްބަތްވާ ިއަށް ިއަދ ،ިޑީ.އާރު.ޕީ ިކަމަށާއ ، ތަކެއް
ިވަކ ކޮށްފ އްޔާި ިޕާޓީން ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ ިއެގޮފ ން ިމ ހާރު ިކޮމ ޓީއެއްވެސް ިލަފާދޭ ކައުންސ ލަރުންނަށް
ިކަހަލަި ިބައެއް ިބޭނުންކޮށްގެން ިއޭގެ ިނަގައ ގެން ިތަންކޮޅު ިއޮންނަ ިޤާނޫނުގައ  ިގެއްލޭނެކަމަށް ނޑ  ގޮ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިގޮތަށް ިބޭނުްނވާ ިވަކ ބަޔަކު ިޕާޓީންިިކަންތައްތައް ިމަގުފަހ ކޮށްނުދީފ ނަަމ ިތެރެއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިބާރުި ިމ ގޮތަްށ ިއެގޮފ ން ިކަމަށާއ ، ިދައްކަމުންދާ ިބ ރު ިކުރުވައ ގެން ިއ ހްސާސްތަކެއް ވަކ ވެދާނެކަމުގެ

ި ިމ ހާރު ިއުޅޭތާ ިޕްރެޝަރ1ިިުފޯރުވަން ިމ ކަމުގެ ިމ ދުވަސްކޮޅަކީ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިވެއްޖެ މަހެއްހައ ދުވަސް
 ޅޭިދުވަސްވަރެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މަތ ކޮށްއު

ި

ިނެތުމުންނާއ ،ިއަދި  ިހ މަނާފައ  ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭނެވަރުގެ ިފޯމުގައ ،ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅ  މ ޝަކުވާ
ިސާފުކުރެވެންި ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިމައްސަލައާގުޅޭ ިނެތުމުން ިއެނެގން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  މައްސަލަ

ިނެތުމުންިމައްސަލަިކުރ ޔަށްިނުގެންދެވޭނެތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާުބންިނ ންމީއެވެ.ި
ި

ި ިޗާޖަރެއް ިބެޓެރީ ިގެންގުޅޭ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ 12ިިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ިއެރަށުގ1021ިިެމެއ  ގައ 
 ފަޅުގައ އޮތްިދޯންޏަކަށްިލާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިގެނައ  ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބޭނުމަށް ކާރާބެހ50ިިޭސަރުކާރުގެ
ިމ މައްސަލައާމެދުި ިމައްސަލައަކަށްވާތީ، ިނ ންމާފައ ވާ ިތަޙްޤީޤްކޮށް ި ިމ ކޮމ ޝަނުން މައްސަލައަކީ

ި ިނޭޅުމަށެވެ. ިފ ޔަވަޅެއް ިއ ތުރު ިއެއަދ ، ިއެކ ފަހަރު ިދޫކުރުމުގައ  ިކުއްޔަްށ ކ ިފ ހާަރތައް
ފަރާތްތަކަށްިނާޖާއ ޒްިގޮތްޮގތަށްިކަންތައްތައްިކޮށްދީފައ ވާިކަމަށްިިބުނާިމައްސަލާގައ ިބެލޭވަރަްށި

ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.، މަޢުލޫމާތުިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ

ި

ސޮއ ކުރެވުނުިއެގްރ މެންޓުގެިގައ 1020ިިޑ ސެމްބަރ02ިިކާރުިހޯދުމަށްޓަކައ 04ިިސަރުކާރުގެިބޭނުމަށްި
ިފުރ ހަމަނުާވި ިއެކާރުތަކުގެ ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިސަރުކާރުން ިފަރާތަށް ިގެނައ  ިއެކާރުތައް ދަށުން
ިގ ނަި ިމ ހާ ިއެކަންތައްތައްނުކޮްށ ިނަަމވެސް، ިކަމަށާއ ، ިޝަރުޠުކޮށްފައ  ިފުރ ހަމަކުރުމަްށ ކަންތައްތައް

ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިވެގެންދާއ ރުވެސް ިފ ޔަވަޅެއްިިދުވަސް ިއެއްވެސް ިޓްރެޜަރީން ިއެްނޑް ފ ނޭންސް
ި ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ިކަމަށާއ ، ިކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ220ިިއަޅާފައ ނުވާ ިސަޕްލައ  ިކާރު ިތެރޭގައ  ދުވަހުގެ

ިއެގްރ ެމންޓުގައ ވާި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅަންެޖހޭ ިގެރެންޓީ ިޕާރފޯމަްނސް ިއެމުއްދަތަށް ވާއ ރު
އ ިކުރެވެންިެނތ ގެންިސަޕްލަޔަރިއެދުމުންިމުއްދަތުިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވަީނިޕާރފޯމަންސްިމުއްދަތަށްިސަޕްލަ

ިޕްރޮޕަޓީި ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިވާހަކަ ިމ ކަންތައްަތކުގެ ިކަމަށާއ ، ިއ ތުރުނުުކރަނީސް ިމުއްދަތު ގެރެންޓީގެ
ިުނބެހު ިއެކަންތަކާ ިއެންގުުމން ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލަށް ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިައންާގފައ ވާިސެކްޝަން މަށް

ކަމަށާއ ،ިމީގެއ ތުރުންިފ ހާރަތަްއިކުއްޔަށްިދޫކުރުމުގައ ިއެކ ފަހަރުިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިނާޖާއ ޒްިގޮތްގޮތަްށި
 ކަންތައްތައްިކޮށްދީފައ ވާިކަމަށްިިބުނާިމައްސަލަ.
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ި ިއެނާރޖީގެ ިއެންޑް ިއެންވަޔަރަމަންޓް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ މ ކަންތައް
ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ިބުާނި ިކަމަށް ިގެންގޮސްފައ ވާ ިރ ސޯޓަށް ިފުށ ވެލަވަރު ިނަގައ ގެން ިރުއްތަކެއް ިހުރ  ރ.ރަސްގެތީމުގައ 
ިމައްސަލަ.
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ިކޮރަޕްޝަނުގެި ިމ ސ ޓީގައ  ިައދ ، ިސ ޓީއަކަށްވާތީއާއ ، ިކޮޕީކޮށްފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް މ ސ ޓީއަކީ
ިމ މައްސަލައާއ މެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުާވތީި

ި ިސެމ ނަރތަކާއ ،ިމޯލްޑ ވްސް ިާދންނުޖެހޭ ިޮކންމެހެން ިމުވައްފުން ިލ މ ޓެޑުގެ ިކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް
ިކަމަށާއ ،ި ިބޮޑުވަމުންދާ ިދުވަހުދުވަހަށް ިޚަރަދުތަކަށް ިކުރެވޭ ިކުްނފުނީގ1021ިިެވަރކްޝޮޕްތަކަށް ޖޫންމަހު

ިދ އު ިމުވައްޒަފުން ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިވަރކްޝޮޕްތަކަށް ިސެމ ނަރތަކަށާއ  ިއެފަދަ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ 3ިމަށް
ި.މައްސަލަިމ ލ އަނަށްވުރެިގ ނަިރުފ ޔާިޚަރަދުކުރާިކަމަށްިބުނާ
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ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

ިލައ ނާއ  ިފޯނު ިސްކޫލްގެ ިގޭގެތެރެއ ންވެސްިިމ.މުލަކު ިހުންނަ ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލްގެ ިއެ އ ންޓަނެޓް،
ިޕްރ ންސ ޕަލްގެި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިހުންނަކަން ިއަޅާފައ  ިނަރު/ކޭބަލް ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް

ިބު ިކަމަށް ިސްކޫލުން ިދައްކަންޖެހެނީ ިބ ލްތަްއ ިއޭގެ ިހެދުމުން ިޭބނުންކޮށް ިއެވަސީލަތްތައް ނާިއަނބ ދަރ ން
ިމައްސަލަ.
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ިއެޖެންސީގެި ިޕްރޮޓެކްޝަން ިއެންވަޔަރަމަންޓަލް ިމ ަކންތައް ިބަޔާންކޮށް، މ ޝަކުވާ
ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވީއެވެ.

ި

ި ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިގެ ިއީ.ޕީ.އޭ ިސ ސްޓަމް ިސ ވަރޭޖް ިގާއ މްކޮށްފައ ވާ ިމ ހާރު ވަނ02ިިަރ ސޯޓުތަކުގެ
މާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިޮގތަްށިމ ހާރުިއޮޕަރޭޓްިކުރަމުންދާިުހރ ހާިރ ސޯޓުތަކުގެިސ ވަރޭޖްިސ ސްޓަމްި

ިއެ ިހޯދަންޖެހޭއ ރު، ިލައ ސަންސް ިއީ.ޕީ.އޭއ ން ިރ ސޯޓުތަކުގެިއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައ  ިނުނަގާ ލައ ސަންސް
ިދީފައ ވަނީި ިރ ސޯޓުތަކަށް ިއ ން ިޓޫރ ޒަމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދަ ިއޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ިސ ސްޓަމް ސ ވަރޭޖް
ިުއސޫލުތަކާި ިނައްތާލުމާބެހޭ ިފެން ިނަޖ ސް ިނަޖ ހާއ ، ިރާއްޖޭގައ  ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ އީ.ޕީ.އޭއ ން

ިޚ ލާފަށް ނޑުތަކާ ިމ ންގަ ިސ ސްޓަްމިިގަވާއ ދުތަކާއ  ިސ ވަރޭޖް ިރ ސޯޓެއްގެ ިއެއްވެސް ިއަދ ، ކަމަށާއ ،
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ނޑުތަކަކަށްތޯިބަލާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ނޑައަޅާިމ ންގަ ިގާއ މްކޮށްފައ ވަނީިއީ.ޕީ.އޭއ ންިކަ

 

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.ި

ި

ި ިގަވާއ ދާިމ.މުލީ ިމާލ އްޔަތު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމުލީ ިބޭނުންކުރުމަށް، ިއ ންޖީނުގޭގައ  ރައްޔ ތުންގެ
ި ިހެދުމަށ50ިިްޚ ލާފަށް ިއެާތނގީތައް ިކަމަށާއ ، ިަދްށކޮށް ިފެންވަރު ިވަރަށް ިހަާދފައ ވަނީ ތެޔޮތާނގީ

ިތާންގީި ިކަމަށާއ ، ިފ ލާތަެކއް ިތުނ  ިވަރަށް ިފ ލައަކީ ިދަނގަޑު ިަހދައ ގެންިބޭނުންކޮްށފައ ވާ ތައް
ިހ ސާބުތައްި ިަކމަށާއ ،ިއަދ ،ިއ ންޖީނުގޭގެ ިލީކްވާ ިފެން ިފަރާތަކުން ިުހރ ހާ ިއެޅުމުން ިފެން ޓެސްޓްކުރުމަށް

 އޮޑ ޓްިނުކުރާތާިއެތައްިއަހަރެއްިވެއްޖެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިފާހަގަކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުި

ި

ި ިއ ދާރާއ ން ިކަުއންސ ލްގެ ިޏ.އަތޮޅު ިނީލަންކ ޔަންވެގެން ިމަސްމާރުކޭޓް 11ިިޏ.ފުވައްމުލަކު 1021ިޖޫން
ިބުނާި ިކަަމށް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއުޅެނީ ިކ ޔަން ިނީލަން ިމަސްމާރުކޭޓް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ

 މައްސަލަ.
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ިމ މައްަސލާ ިބަޔާންކޮށް، ިއޮފްިމ ޝަކުވާ ިމ ނ ސްޓްރީ ިބެލުމަށް ިގޮތެްއ ިހ ނގާފައ ާވ ިކަން ގައ 
ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށާއ ،ިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ިި

ި

ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިޢ މާރާތަީކ ިހ ންގ  ިކުރ ން ިމަރުކަޒު ިޞ އްޙީ ިއަހަރ1002ިިުހއ.އ ހަވަންދޫ ވަަނ
ިއެި ިކަމަށާއ ، ިމަރުކަޒު ިއަންހެނުންގެ ިހުރ  ިއަޅައ ދީފައ  ިއަންހެނުންަނށް ިއެރަށު ިއެހީގައ  ޔުނ ސެފުގެ

ި ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިމ ހާރުގެ ިނުވަތަ ިރަށުއޮފީހުގެ ިއެއްގޮތަކަށްވެސް ިދަށުގައ ިމަރުކަޒަކީ ބެލުމުގެ
ިކަންކަމުގައ ި ިމުހ ންމު ިވޯޓްލުންފަދަ ިމ ހާރު ިއެތަނަކީ ިކަމަށާއ ، ިނޫން ިހުރ ތަނެއް އެއްވެސްއ ރަކު
ިމަރުކަޒުި ިއެ ިދަށަށް ިބެލުމުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއ ހަވަންދޫ ިމ ހާރު ިކަމަށާއ ، ިތަނެއް ބޭނުންކުރަމުންއަްނނަ

ިޢ  ިކައުންސ ލްގެ ިއެބ މުގައ  ިތަޅާލައ  ިއެތަން ިއ ދާރާއ ްނިގެނެސް ިކައުންސ ލްގެ ިއަޅަން މާރާތެއް
ނ ންމާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ޮގތަށްިނ ންމ އ ރު،ިއެިމަރުކަޒުގެިބެލެނ ވެރ ިފަރާތަކީިކޮބައ ތޯއެއް،ިއަދ ިއަލުްނި

13 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއ ުޢލާނެއްި ިނުބަލައ  ިއޮތްތޯވެސް ިލ ބޭނެޮގތެއް ިފައ ސާ ިނެތްއ ރު ިމ ހާރު ިފައ ސާ ިއަޅާނެ ޢ މާރާތެއް
 ފަރާތެއްިޯހދަން(ިނެރެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.ި)ޢ މާރާތްިތަޅާލަދޭނެ

ި
ިކަމަކަށްވެފައ  ިހ ނގާފައ ވާ ިއެކަމަކީ ިއ ތުުރި، މ ހާރު ިއެނގެންނެތުމުން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  މ ޝަކުވާ

ިމަޢުލޫމާތުިހޯދެންިެނތުމުންިމަްއސަލަިކުރ ޔަށްިނުގެންދެވޭނެކަމަށްިނ ންމީއެވެ.ި
ޖޫނ22ިިްހ ލަބަސްތާތަކެއް،ިމާލޭިސ ޓީިކައުްނސ ލްގެިމުވައްޒަފުންތަކެއްިގޮސްިމާލޭގެިގޯޅ އެއްގައ ިހުރ ި

ގައ ިނަގާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ިބަސްތާތައްިއުފުލާފައ ވަނީިސ ޓީިކައުންސ ލުގެިވެހ ކަލެއްގައ 1021ިި
ިހ ސާބެއްކަމަށްނު ިހުރ  ިޢ މާރާތެއް ިއެއްވެސް ިސަރުކާރުގެ ިހ ާސބަކީ ިއޮްނނަ ިގޯޅ  ިއެ ިއެިކަމަށާއ ، ާވީތ،
 ބަސްތާތަކަކީިކޮންމެވެސްިއަމ އްލަިފަރާތެއްގެިތަކެތ ިކަމަށްނޫނީިުނވާނެިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމަޢުލޫމާތަްށޓަކައ ި ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިމ ކަްނތައް ިބަޔާންކޮށް، މ ޝަކުވާ
ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ި ިމެއ  ިއ ދާރާއަށް، ިކައުންސ ލްގެ ނޑުހުޅުދޫ 1020ިިގއ.ކަ ިމީހުންނަީކިގައ  ިމަސައްކަތު ލައްވާފައ ވާ
ިކަމަށާއ ،ިއެމީުހްނިއަމ އްލައަށްިސޮއ ކުރަންވެސްިނޭނޭގި ިބައެއް ިލ ޔަންކ ޔަންިނޭނގޭ ިވަރަކަށް އެއްވެސް

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

15 

ިމ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިސަރުކާރުން ިދެުމންދާއ ރު، ިޖަމ އްޔާއަކަށް ިއެރަށު ިޚ ދުމަތް ިކަރަންޓުެގ ވަނ1021ިިަށ.ބ ލެްތފަހީގައ 
ި ިލ ބ ފައ ނެއްއ ރުވެސް، ިއަދ  ިސަބްސ ޑީ ިމަހުގ1021ިިެއަހަރު ިމެއ  ިމަހާއ  ިއޭޕްރ ލް ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިފައ ސާ ިބ ލްތަކުން ިލ ޔެ ިސަބްސ ޑީކަމަށް ިބ ލްތަކުގައ ،ިސަރުކާރުންދޭ ިަކމަށާއ ،ިިކަރަންޓް އުނ ކޮށްފައ ވާ
ވަނަިއަހަރުިއަދ ިސަްބސ ޑީިހަމަނުޖެހޭިކަމަށާއ ިއެހެްނނަމަވެސްިވަރަށްއަވަހަށްިހަމަޖެޭހނެކަމަްށ1021ިި

ިޢަަމލުކުރުމުން ިމ ގޮތަށް ިޖަމްޢ އްޔާއ ން ިއެ ިއޮތްއ ރު، ިސ ޓީއެއްވެސް ިޮފނުވަފައ ާވ ިއެންސްޕާއ ން ، ބުނެ

 ޅޭކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.މ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިއު

ި

16 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއ ލެކްޝަންސްި ިބަޔާންކޮށް، ިމ ޝަކުާވ ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ މ މައްސަލައާމެދު
ިކޮމ ޝަނަށާއ ،ިލޯކަލްިގަވަރމަްނޓްިއޮތޯރ ޓީގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ި ިލޯކަލް ިއދ.ހަންާޏމީދޫގެ ިޭބއްވުމަށްިއއ.މަތ ވެރ އާއ ، ިއ ލެކްަޝނެއް ިބައ  ކައުންސ ލްެގ
ިގޮތުންި ިފޯރުވުމުެގ ިނުފޫޒް ިއ ންތ ޚާބަްށ ިކެންޑ ޑޭޓެއް، ިބައ ވެރ ވާ ިއެއ ންތ ޚާބުގައ  ތައްޔާރުވަމުންދާއ ރު،
ިއެަޖަނރޭޓަރުި ިހަންޏާމީދޫއަށް ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިނ ންމާފައ ވާ ިެގންނަން ިޖަނަރޭޓަރެއް ހަންޏާމީދޫއަށް

29ިިިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިލ ބ ފައ ާވ1021ިިޖޫން ިމަޢުލޫމާުތ ިލާނެކަމުގެ ިދޯންޏަކަށް ިހުޅުމާލެއ ން ގައ 
ިަޖނަރޭޓަރުި ިރައްޔ ތުންނަށް ިނުޮހވ އްޖެނަމަ، ިއޭނާ ިއެއ ންތ ޚާބުގައ  ިނ ންމާފައ ވަީނ ިއޭނާ ކަމަށާއ ،

ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ި، ނުދޭގޮތަށް ިޖަނަރޭޓަރު ިރައްޔ ތުންނަށް ިހޮވ އްޖެނަމަ ިއެއ ންތ ޚާބަށް ިކަމަށްިއޭނާ ދޭގޮތަްށ
ިބުނާިމައްސަލަ.

17 

ިރަޖ ސްޓްރަރއަށް(ި ި)ޖަމްއ އްޔާތަކުގެ ިހޯމްއެފެއާޒުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްްޓރީ ިބަޔާންކޮށް، ޝަކުވާ
ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވުމަށެވެ.

ި

ރ.މަޑުއްވަރީިޖަމްއ އްޔާއެއްގެިމެމްބަރަކީިއެޖަމްއ އްޔާގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފުވެިއަދ ،ިކޮރަޕްޝަނުގެިަޢމަލުތައްި
ި ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިބެެލވޭ ިފަރާތެއްކަމަށް ިމީދުއްޕަރ1022ިިުހ ންގަމުންދާ ިއެކަނ ވެސް ިއަހަރު ވަނަ

ި ިޝޯވްދ 01ިރ ސޯޓުގައ  ިރ.އ ނގުރައ ދޫއ ން ިަފއ ސާއާއ ، ިއީދުގައ ިޝޯވްދ ން ިބޮޑު ިފައ ސާއާއ ، ން
)ދެހާސްިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާިމ ހާތަނަށްިފެނ ަފއ ނުވ2000.00ިިާކޯޑ ޖަހައ ގެންިއެރަށުިރައްޔ ތެއްިޙަވާލުކުރ ި

ިފައުންޑޭޝަނުން ިރައްޔ ތަކު ިއ ތުުރ ިއެރަށުެގ ިއަދ ، ިނ ްނމުމަށްި، ކަމަށާއ ، ިބައ  ިނުނ މ ހުރ  ަޖމްއ އްޔާގެ
ގެިތަކެތ ންިމަސައްކަތްިނުނ ންމާ،ިއޭގެތެރެއ ންިސީލ ންގިފަންކާފަަދިތަކެތ ިހަވާލުކުރ ިއެތައްހާސްިރުފ ޔާ

ިގެއަށްިގެންގޮސްިއަޅުވާފައ ވާިކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިސްޓޭޓްިްޓރޭޑ ންގިއޯގަނައ ޒޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވީއެވެ.

ި

ި ިތ ބޭ ިަމސައްކަތްކުރަން ިގުދަނުގައ  ިފ ހާރައ ގެ ިއެސް.ޓީ.އޯ ިހުންނަ މުވައްޒަފަކަށ02ިިްޏ.ފުވައްމުލަކުގައ 
ި ިހޯދައ ނުދޭތާ ިޝޫޒް ިހ ފަހައްޓަީނ02ިިސޭފްޓީ ިލ ބ ޔަނުދީ ިޝޫޒް ިސޭފްޓީ ިވެއްޖެކަމަށާއ ، މަސް

ިއެފ ހާރައ ގެިމެނޭޖަރުގެިނުފޫޒުންކަމަށްިބެލެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްަސލަ.
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