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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިޖުލައ 1021ިިނ30ިްިޖުލައ 1021ިިށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިނޭޅުމަށްި ިފ ޔަވަޅެއް ިަމއްސަލައާމެދު ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ، ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ މ ޝަކުވާގައ 
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއ ން ިއެސް.ޓީ.އޯ. ިސަޕްލައ ކޮށްދެނީ ިފ އުލް ިޖެޓް ިބޭނުންވާ ިއެއަރޕޯޓަށް  ގދ.ކާޑެއްދޫ
ިކަމަށާއ ،ި ިހަމައަށް ިޖެޓީއާ ިކާޑެއްދޫ ިގެންގޮސްދެނީ ިފ އުލް ިއ ން ިއެސް.ޓީ.އޯ. ކަމަށްވީނަމަވެސް،
ިސ ވ ލްި ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިއެއަރޕޯޓުގައ  ިކާޑެއްދޫ ިއުފުލަންޖެހެނީ ިހަމައަށް ިޓޭންކްތަކާ އެއަށްފަހު

 ސަރވ ސްގެިމުވައްޒަފުންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

1 

ިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިފ ޔަވަުޅިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިމ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެ

ި

އއ.ބޮޑުފުޅަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ން،ިއެރަށުިއ ޖްތ މާީޢިސަރަހައްދުިކުނ ކަހައ ދޭނެިފަާރތެްއި
ިހާޒ ރުވި  ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިދާދ ފަުހްނ ިބޭނުންވެގެން ހޯދަން

ިމަ ިއޭނާއަށް ިހާޒ ރުވުމުން ިގަޑ ޖެހ ގެން ިފަރާތަކުން ިހ މެނޭ ޢުލޫމާތުނުީދިފަރާތްތަކުގެތެރޭގައ 
އަނބުރާިފޮނުވާފައ ަވނ ކޮށް،ިފަުހންިއޭނާިަބލައ ިމީހަކުިޮފނުވާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއޭނާިބަލާިމީހަުކި
ފޮނުވުމުންިއޮފީހަށްިއޭނާިހާޒ ރުނުވުމުން،ިއޭނާއަށްިމަުޢލޫމާތުިސާފުކޮށްދޭންިބޭނުންވާިކަަމށާއ ،ި

2 



 

2 

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

އަްށިހާޒ ރުވާންވީިކަމަށާއ ،ިހާޒ ުރިއަށްިކައުންސ ލްގެިއ ދާރ03:30ިާއެހެންކަމުންިއެދުވަހުގެރޭި
ނުވެއްޖެނަމަިފުލުހުންިމެދުވެރ ޮކށްިހާޒ ރުކުރާނެިކަމަށްިއޭނާއަށްިއެއ ދާރާއ ންިފޮނުވ ިސ ޓީގައ ި

 ބުނެފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.

 

ިނޭޅުި ިފ ޔަވަޅު ިދީފައ ވާތީ ިުމއްދަތު ިއެކަށީގެންވާ ިހުށަހެޅުމަްށ ިހ ާސބު ިއަންދާސީ މަށްިމ އ ޢުލާނުގައ ،
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިކޮށީގައ ވާި ިހުޅަނގު ިކަްނމަތީގައ ވާ ިހ ނގުމުގެ ިރަށްދެބައ  ިހުޅަނގަށް ިމަގުން ބޮޑުތަކުރުފާނު
ި ިނަންބަރު ިވޮލީޯބްލ13ިި×10(363ި)ކޮށީގެ ިުބނެ ިބޭނުންވާކަމަށް ިކުއްޔަށްދޭން ިގުދަނެއް ފޫޓުގެ

ި ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިއޮފް 03ިިއެސޯސ އޭޝަން 1021ިިޖުލައ  03ިިގައ ިލ ޔެ ގައި 1021ިޖުލައ 
ިމަޢުލޫާމތުި ިފަރާތްތަކުން ިޭބުނންވާ ިކުއްޔަށްހ ފަން ިގުދަން ިއ ޢުލާނުގައ ، ިނެރުނު ގެޒެޓުގައ 

ިހަމަ ިގަޑ އަކީ ިދާންޖެހޭ ިިސާފުކުރަން ިހެނދުނު ިބަޔާންކޮށްފައ ވ20:00ިިާއެދުވަހުގެ ިކަމަށް ގައ 
ިގުދަންި ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމ އީ ިއޮތުމުން ިނެރެފައ  ިއ ޢުލާން ިމ ގޮތަްށ ިއެހެންކަމުން، ކަމަށާއ ،

 ކުއްޔަށްިދޭންވެގެންިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމުގައ ިބެލެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

3 

ިއަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެި

ި

ިމޯލްޑ ވ އަންއ ންި ިމ ހާރު ިއެތަން ިއުވާލައ  ިލޯންޖް ިވީ.އައ .ޕީ. ިއެއަރޕޯޓުގެ ގދ.ކާޑެއްދޫ
 ބޭނުންކުރަނީިއެއްވެސްިކުއްޔަކާިނުލާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިމަުޢލޫމާތަށްޓަކައ  ިސ ޓީތަކާއެކު، ިފޮނުވުަމށްިމ ޝަކުވާގެ ިޔުނ ވަރސީޓ އަށް ިަގއުމީ ދ ެވހ ރާއްޖޭގެ
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިޑީން ިލޯގެ ިއެންޑް ިަޝރީޢާ ިއޮފް ިފެކަލްޓީ ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ިދ ރާސާތ ލް ެއި، ކުއްލ އްޔަތު
ި ިހަދަމުްނގެންދާ ިމ ހާރު ިކޯހެއް ިޑ ގްރީ ިޯލ ިެއންޑް ިޝަރީޢާ ިގުޅ ގެްނ4ިިފެކަލްޓީގައ  ފުުލހަކާ

ިގެންާދި ިއެބަ ިކަންތައްކޮށްދެމުން ިގޮތަކަށް ިބޭނުންވާ ިމީހުން ިއެ ިދ އުމާއ  ިކޮފީއަށް އެމީހުންނާއެކު
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިފަސްކުރުމާއ ، ިޓެސްޓް ިުބނާއ ރަށް ިބޭނުންވެގެން ިފުލުހުން ިއެ ިއެގޮތުން ިޓެސްޓްިިކަމަށާއ ، އަދ 
ިބުާނި ިކަމަށް ިކުރަމުންދާ ިކަންތައްތައް ިދ އުންފަދަ ިކޮފީއަށް ިއެކުދ ންނާއެކު ކެންސަލްކުރުމާއ ،
ިއެންްޑި ިޝަރީޢާ ިއޮފް ިފެކަލްޓީ ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ިދ ރާސާތ ލް ިކުއްލ އްޔަތު ިއަދ ، މައްސަލައާއ ،

ި ިމ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިޑީންގެ ިގުޅ ގެނ04ިްލޯގެ ިގަވާއ ދާިިފުލުހުންާނ ގާނޫނާއ 
ިމައްސަލަ.ބުނާިޚ ލާފަށްިއެކުދ ންިބޭނުންވާިގޮތަަކށްިކަންތައްތައްިކުރަމުންދާކަމަށްި

ި

ިމ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނެތުމުންިފ ަޔވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.
ި

ި ިސަރަހައްދު ިހުންނަ ިއެންޓެނާ ިދ ރާގު ިހުންނަ ިހޯދުމަްށިހދ.ކުމުންދޫގައ  ިފަރާތެއް ކުނ ކަހައ ދޭނެ
ި ިއ ޢުލާނުގައ 1021ިމެއ  ިކުރ  ިދ ރާގުން ިި،ގައ  ިޙަވާލުކުރެވޭނީ 500.00ިމަސައްކަތް

ިއެގޮތުން،ި ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިފަރާތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިއަގު ިމަތ ނުވާގޮތަށް ރުފ ޔާއަށްވުރެ
ި ިއެއްފަރާތަކުން ިއެދ  ިކުރުމަށް 500.00ިިއެމަސައްކަތް ިއަނެއްި)ފަސްސަތޭކަ ިރުފ ޔާ، ރުފ ޔާ(

ި ިނަމަވެސް،400.00ިިފަރާތުން ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާ( ިސަތޭކަ )ހަތަރު
ި ިއަންގާފައ ވަނީ ިމ ހާރު ިފަރާތެއްކަމަށް ިލ ބޭ ިހުށަހެޅި  500.00އެމަސައްކަތް ިއަގު ރުފ ޔާގެ

 ފަރާތަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވީއެވެ.މ ކަންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތުެގި

ި

ި ިލ ޭބ10ިިމ ވޭތުވެދ ޔަ ިބޭސްފ ހާރައ ން ިއަންހެނުންގެ ނޑ ދޫ ިދ.ބަ ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ އަހަރު
ިސަރުކާރުންި ިހ ންގަނީ ިތަން ިކަމަށާއ ، ިނޭނގޭ ިރައްޔ ތުންނަކަށް ިގެއްލުމެއް ިނުވަތަ ފައ ދާއެއް

ނަމަވެސްިބޭސްފ ހާރަިހ ންަގންިެފށ އ ުރި،ިހުއްދަކުރާިރަޖ ސްޓްރީތައްިކުރެވ ގެނެއްިނޫްނިކަމަށާއ 
ވަގުތީިހުއްދައެއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިތަންިހ ންގަންފެށ އ ރުިފާމަސ ސްޓަކުިހުރ ިނަމަވެސްި

ި ިކަމަށާއ 23ިފާއ ތުވ  ިނެތ  ިފާމަސ ސްޓަކު ިއަންަނނީ ިހ ންގަުމން ިއެތަން ިއަހަރުދުަވހު ި،ވަރަކަށް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިޭބސްފ ހާރަ ިއެ ިމީސްމީހުންނަށް ިވަރަށްިބައެއް ިއ މަޖެންސީގައ  ިދީގެން ިބޭހެއް ިނުބައ  އ ން
ިހާލުބޮޑުކޮށްިއެހެންިރަށްރަަށށްިގެންގޮސްފައ ވެސްިއެބަހުރ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ިމ ޝަކުވާގައ ،ިކޮރަޕްޝަނުގެިއަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިފ ޔަަވޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިއެރަށު ިއ ންޖީނުގެއަކީ ނޑ ދޫ ިއ ންޖީނުގޭގެިދ.ބަ ިހ ންގަމުންއައ އ ރު ިމާލ އްޔަތުން ރައްޔ ތުންގެ
ިއުފެދުނުފަހުްނ،ި ިކައުންސ ލްތައް ިނަމަވެސް، ިއެނުގނު ިރައްޔ ތުންނަށް ިމަޢުލޫމާތު ޚަރަދުތަކާބެހޭ
ިހަމަޖެހުނުފަހުްނި ިކުރާގޮތަށް ިބެލުމުގެދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިކަންތައް އ ންޖީނުގޭގެ

ިހ ސާބުތަ ިކަމަށާއ ،ިއ ންޖީނުގޭގެ ިޭނނގޭ ިރަްއޔ ތުންނަކަށް ިއެއްގޮތަކަށްވެސް ިމަޢުލޫމާތު ިބެހޭ ކާ
ިޖޫްނި ިދަނ ކޮށް ިކުރ އަށް ިހަމައަްށ1021ިިމ ގޮތަށް ިޙަވާލުވުމާ ިއ ންޖީނުގެއާ ިޔުޓ ލ ޓީޒްއ ން ގައ 

ިޔުނ ޓަަކްށި ިކަރަންޓް ިބޮޑުކަމަށްބުނެ ިޚަރަދު ިހ ންގ އ ރު ިއ ންޖީނުގެ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
 ރ.ިއަށްިބޮޑުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.00/3ިނަގާވަރުި
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ިމ ޝަކުވާގައ ިމައްސަލަިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތުިހ މަނާފައ ނުވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ސުނާމީިކާރ ޘާއާިގުޅ ގެންިދ.މީދޫިގަބުރުސްތާނުގެިއ ންފާރުިވެއްޓ ފައ ވަނީ،ިރައްޔ ތުންގެިއަތުްނި
ިމ ގޮތަށްި ިކަމަށާއ ، ިހުއްޓާ ިސ މެންތ ޖަހަންވެފައ  ިރާނައ ނ މ  ިފާރު ިނަގައ ގެން ފައ ސާ

ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިރޭނުމަށްޓަކައ ، ިއެފާރު ިކޮންމެވެސ5002ިްދ މާވެފައ ވަނ ކޮށް ިއަހަރު ިވަނަ
ިއެކައުންޓްި ިކޮންމެވެސް ިދ ން ިކަތީބު ިދ.މީދޫ ިފައ ސާ ިދީފައ ވާ ިޖަމާއަތަކުން ރެޑްކުރޮސް
ިއަހަރުތަކެއްި ިނުރޭނ  ިަވށާފާރު ިގަބުރުސްތާނުގެ ިކަމަށާއ ، ިޖަމާކޮށްދީފައ ވާ ނަންބަރަކަށް
ިރާނަމުންދާި ިއެފާރު ިމ ހާރު ިހޯދައ ގެން ިފައ ސާ ިއެކ ގޮތްގޮތުން ިރައްޔ ތުން ހޭދަވެފައ ވަނ ކޮށް

ިގަވާއ ދުްނިކަ ިބެލުމުގެދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިމީދޫ ިކުރަމުންދަނީ ިމ މަސައްކަތް މަށާއ ،
ިވަށާފާުރި ިގަބުރުސްތާނުެގ ިއެެހންކަުމން، ިކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކޮށްގެން ިބަޔަކާ އ ޢުލާންކޮށްގެން
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކަީތުބި ިމީދޫ ިއެހީއަށް ިފައ ާސގެ ިދ ން ިފަރާތުން ިރެޑްކްރޮސްއެއްގެ ރޭނުމަށްޓަކައ 
 މައްސަލަ.ިތްތެރ ވެފައ ވާިކަމަށްިބެލެޭވިކަމަށްިބުނާޚ ޔާނާ
ި

ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމ ކަންިހ ނގާފައ ވާިގޮތެއްިބެލުމަށްފަހުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްޓަކައ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި
ިޖުޑ ޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެްނނެވީއެވެ.

ި

ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއ ދާރީ ިކޯޓުގައ  ިޓްރެވަލްިިދ.މީދޫ ިސަން ިފަރާތަކުން ިމަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގައ 
ިފޯނާއ  ިކޯޓުގެ ިދ.މީދޫ ިމަސައްކަތް ިއ ދާރީ ިޕާޓީގެ ިއުޅޭ ިހަދަން ި،ކޮމްޕ އުޓަރާއ ި،ޝ ޔާމް،

ިމެއ ި ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިބޭުނންކޮށްެގން ިވަސީލަތްތައް ިފެކްސްމެޝ ްނފަދަ ފޮޓޯކޮޕީމެޝ ނާއ 
ިހ2102ު ިޗުއްޓީގައ  ިއެމުވައްޒަފު ިކޯޓަށްިގައ  ިއުފައްދާތީ ިޕާޓީ ިޝ ޔާމް ިސަންޓްރެވަލް ރެފައ 

ިކަންތައްތަކުގެި ިކުރާ ިމީނާ ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޓުގައ  ިމަސައްކަތްތައް ިއ ދާރީ ިޕާޓީގެ ނުކުމެ
ިކޮމްޕ އުޓަރުި ިފެކްސްކުރުމާއ ، ިނެގުމާއ ، ިފޮޓޯކޮޕީ ިފޮޓޯކޮޕީމެޝ ނުން ިކޯޓުގެ ތެރޭގައ 

 އްިޓައ ޕްކުރުންފަދަިކަންތައްތަްއިކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ބޭނުންކޮށްެގންިޕާޓީގެިލ ޔެކ ޔުންތަ

ި

10 

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

ި ިމަދަރުސާގައ  11ި،15ިިދ.އަތޮޅު ިހ ންަގމުންދާތާ ިމ ހާރު އަހަރުވީނަމަވެސް،5ިިއުފައްދައ ގެން
ި ިމަދަރުސާގެ ިއެ ިމަސައްކަތްކުރަނީ ިމ ހާރު ިޕްރ ންސ ޕަލް އުވާލުމަްށ15ިި، 11އެސ ސްޓެންޓް

ިމާރަނގަޅުި ިއެމަދަރުސާގައ  ިގުޅައ ގެްނ، ިބެލެނ ވެރ ންނަށް ިކުދ ްނގެ ިއޭނާ ިއެގޮތުން ކަމަށާއ ،
ިޢަމަލުކުރަީނި ިއޭނާ ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިހަދަމުންދާ ިވާހަކަދައްކާ ިބުނެ ިނުލ ބޭނެކަމަށް ތަޢުލީމެއް

ިމ  ިކަަމާށއ ، ިރެކެންބޭުނންވާތީ ިޒ ްނމާއ ން ިެނތީމާ ިފެންވަރު ިއޭނާގެ ވަަނ5015ިިހ ނގާ
ހ ންގުމަްށޓަކައ ިއ ދާރީގޮތުންިކުރަންޖެހޭިކަންތައްިއޭނާިއެއްގޮތަކަށްެވްސ11ި،15ިިއަހަރުވެސްި

ިއެހީއާއެކުި ިޓީޗަރެއްގެ ިދެތ ން ިބެެލނ ވެރ ން ިހުއްޓ ފައ ވަނ ކޮށް، ިކްލާސްތައް ިއެ ކޮށްނުދީގެން
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިއ15ިެ، 11އެޑ ޔުކޭޝަން ިހުއްދައަށް ިއެހުއްދަިއުފެއްދުމުގެ ިހުށަހަޅައ ގެން ދ 
ި 15ިި، 11ލ ބ ގެން ިރަށެއްގައ  ިއެއްވެސް ިއޭނާއަށް ިކަމަށާއ ، ިކ ޔަވައ ދެމުންދާ ވަނ5ިިައަށް

ިހެދ ި ިމައްސަލަތަކާ ިއެހެނ ހެން ިއަދ  ިގޮތުންނާއ  ިއަޚްލާޤީ ިކަމަށާއ ،ިސަބަބަކީ ިނުހުރެވޭ އަހަރަކު
ިއެއްކަމަކީ، ިހާމަވާ ނޑު ިމ ްނގަ ިއަޚްލާޤީ ިއޭނާގެ ިއޭނާިިކަމަށާއ ، ިމަދަރުސާގައ  ރަސްމީގަޑީގައ 

ިމަދަރުސާެގި ިވަދެގެންއުޅޭތަން ިސައ ޓްތަކަްށ ިބަރަަހނާ ިއ ްނަޓރނެޓުގެ ިކޮމްޕ ޔުޓަރުން ބޭނުންކުރާ
 މުވައްޒަފުންނަށްިފެނ ފައ ާވތީކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ި ިޚ ދުމަތް ިއާސަންދައ ގެ ިތަންތަުނން ިޕްރައ ވެޓް ިޚ ދުމަތްދޭ ިމ ޚ ދުމަތްިޞ އްޙީ ނޑާލާފައ ވަނީ މެދުކަ
ިކަމަށާއ ،ި ިބޭނުންާވތީ ިވަގުތު ިކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިކުރަންޖެހޭ ިގެންދ އުމަްށޓަކައ  ިއުސޫލުން ހަމަހަމަ

 އަދ ،ިމ ޚ ދުމަތްިމ ހާރުިދޭންިފަށާފައ ވާތީިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިފ ޔަވައ ، ިހޮސްޕ ޓަލް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިތަންަތނުްނިސ އްހީ ިޕްރައ ވެޓް ިއެހެން ިއ ތުރު ޚ ދުމަތްދޭ
ިހ ފަހައްޓާފައ ވަނީ ިނުދީ ިޚ ދުމަތް ިޗީފްި، އާސަންދައ ގެ ިކުރީގެ ިހޮސްޕ ޓަލުގެ އޭ.ޑީ.ކޭ

ިބޭނުންކޮްށގެްނި ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިފަރާތުގެ ިހުރ  ިމަގާމުގައ  ިއޮފ ސަރގެ އޮޕަރޭޝަންސް
ިއެހޮސްޕ ޓަ ިހ މާޔަތްކޮށް ިމަސްލަހަތު ިމަސައްކަތްިއެހޮސްޕ ޓަލުގެ ިގޮތަށް ިއ ތުރުވާނޭ ިމަންފާ ލަށް

 ކުރަމުންދާކަމެއްިކަމަށްިގަބޫލުކުރެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިހ އްސާވާ ިމެޖޯރ ޓީ ިމާލ ްއޔަތުގެިި،ދ ރާގަކީ ިދައުލަތުގެ ިއަދ ، ިކުންފުންޏަކަށްނުވާތީއާއ ، ސަރުކާރުގެ
ިނެތްކަމަށްި ިބެލެން ިމ މައްސަލަ ިމ ކޮމ ޝަުނން ިލާޒ މުނުވާތީ، ިޢަމަލުކުރަން ިދ ރާގުން ގަވާއ ދަށް

ިނ ންމީއެވެ.
ި

ްނިގދ.ތ ނަދޫގައ ިހުންނަިދ ރާގުިޮއޕަރޭޝަންިސެންޓަރުގެިބޭނުމަށްިތ ނަދޫންިގެއެއްިކުއްޔަށްހ ފަ
ވާިބުރާސްފަތ ިދުވަހުގެިއޮފީސ1021ިިްޖޫނ13ިިްބޭނުންވެގެންިދ ރާގުންިކުރ ިއ ޢުލާނެއްގައ ،ި

ިކަމަށާއ ،ިމާޭލި ިުހށަހަޅަްނިއ އުލާނުގައ ވާ ިފަރާތްތަކުްނިބ ޑް ިެއދޭ ިކުރ ްނިމ ކަމަށް ބަންދުވުމުގެ
ިސެންޓަރަށްވެސް ިއޮޕަރޭޝަން ިދ ރާގު ިހުންނަ ިތ ަނދޫގައ  ިއޮފީހަށާއ  ިހެޑް ބ ްޑިިދ ރާގު

ިބ ްޑި ިތ ނަދޫން ިބަލައ ގަތުމުގައ  ިބ ޑް ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ިއެ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް
ނޑައ ގެްނި ިކަ ިސ ޓީއުރަ ިބ ޑްލާފައ އޮތް ިކުއްޖާ، ިއ ންނަ ިކައުްނޓަރުގައ  ބަލައ ގަންނައ ރު
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކަމަ ިފެނ ފައ ވާ ިމަންޒަރު ިބާއްވާ ިޖަހާފައ  ނޑެއް ިތައްގަ ިބ ޑްގައ  ިއެ ިުބާނިބެލުމަށްފަހު ށް
 މައްސަލަ.

 

ިއަމުރަްށިބަލާއ ރު،ިއެއަމުރުގައ ވަނީ،ި ިވަގުތީ ިކޯޓުގެ ިމަދަނީ ިލ ބ ފައ ވާ ިގުޅ ގެން އޭ.ޑީ.ކޭިމ މައްސަލައާ
ބޯޓުިފުރައ ގެންިދ އުމަށްިމަނާކޮށްފައ ކަމަށްވާތީ،ިެއބޯޓްިޓްރޭޑްިއެންޑްިޝ ޕ ންގިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑުގެި

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިމ މައްސަލައާމެުދިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ނުވ އްކޭނެކަމަށްިއެއަމުރުގައ ި

ިލ މ ޓެާޑި ިޝ ޕ ންގިޕްރައ ވެޓް ިއެންޑް ިޓްރޭޑް ިބަންކަރ ންގިލ މ ޓެޑާއ ،ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިޑޭން އޭ.އެސް
ިލ މ ޓެޑުގެި ިޓްރޭޑްިއެންޑްިޝ ޕ ންގިޕްރައ ވެޓް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުން ިވެފައ ވާ ދެމެދު

ިސަ ިކޯޓަށްިބޯޓަށް ިމަދަނީ ިހޯދުމަށް ިއެފައ ސާ ިނުދީވާތީ ިފައ ސާ ިއަގަށްވާ ިތެލުގެ ޕްލައ ކޮށްފައ ވާ
ިއަމުުރި، ހުށަހަޅާފައ ވާތީ ިމަނާކޮްށ ިފުރުްނ ިއެބޯޓު ނޑައަޅަންދެްނ ިކަ ިގޮތަކަށް ިވަކ  އެކޯުޓން

 ލަ.ނެރެފައ ވަނ ކޮށް،ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިގޮތަށްިއެބޯޓުިވ އްކާާލފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަ
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ިއ ުޢލާާނި ިހޯދުމަށްކުރ  ިފަރާތެއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިބެޑްޝީޑް ިކޯޕަރޭޝަނަށް ިސަރވ ސް ިހެލްތް މާލޭ
ި ިނުކުރެވޭނެކަމަށްިގުޅ ގެން، ިއެކަން ިމުއްދަތަކަށް ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިފަރާތުން ިޙަވާލުކުރ  މ މަސައްކަތް

ި ިކުރ ޔަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ިމަސައްކަތް ިނ ންމުަމކީ،ިބެލެވޭތީ، ިނ ންމާފައ ވާ ގެްނދ އުމަށް
 ކޮރަޕްޝަންިއެކުލެވޭިކަމެއްކަމަށްިނުބެލެވޭީތ،ިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިކުރ ިހޯދުމަށްިފަރާތެއްިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެިބެޑްޝީޑްިކޯޕަރޭޝަނަށްިސަރވ ސްިހެލްތްިމާލޭ
، ޕވޓ.ލޓޑިއާއެކުިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކޮށްއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިއެސ ސްޓަްނސްިމޯލްޑ ވްސްި

ި ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިސަޕްލައ ކުރުމަށް ިދީފައ ވާތީ،12ިިބެޑްޝީޓްތަށް ިމުއްދަތެއް ދުވަހުގެ
ިދެންނެވުމުން ިއެކޯަޕރޭޝަނުގައ  ިއެދ  ިމުއްދަުތިއ ތުރުކޮށްދ ނުމަށް ިގެނައުމަށް ނޑުމަގުން ބ ްޑި، ކަ

ިއަންގާފައ  ިކަމަށް ިބާޠ ލްކުރ  ިރީބ ޑްކޮށްފައ ވާިއެގްރ މެންޓް ިއަލުން ިމ ހާރު ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ވާ
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމ ޝަކުވާގެިކޮޕީއަކާއެކު،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިފޮނުވީއެވެ.
ި

ިސަރުކާރުެގި ިވައްދާފައ ވަނީ ިއެސްކޫލަށް ިދަރ ފުޅު ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިސްކޫލުގެ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
ިގްރޭޑް ިދަރ ފުޅަކީ ިކަމަށާއ ،ިއަދ ،ިއޭނާގެ ިޚ ލާފަށް ިއުސޫލާ ިވެއްދުމުގެ ިކުދ ން 2ި-ސްކޫލުތަކަށް

ިއެކުއްާޖި ިބޭުނންކޮށްގެން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިކުއްޖެއްނަމަެވސް، ިވައްދަންޖެހޭ އަށް
ިއަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1ި-ވައްދާފައ ވަނީިގްރޭޑް

16 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިބުނާ ިމ ޝަކުވާގައ  ިމީގެ ިމ މައްސަލ10ިިަކަމަކީ ިކަމަކަށްވާތީއާއ ،ިއަދ  ިހ ނގާފައ ވާ ިކުރ ން އަހަރުގެ
ިބެލެްނި ިމައްސަލަ ިހޯދެންނެތުމުން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިޝަކުވާއާގުޅޭ ިނެތުުމން ިއެނގެން ިފަރާތް ހުށަހެޅ 

 ނެތްކަމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިމަޤާމަށް ިމެނޭޖަރެއްގެ ިއ ންޖީނުގޭގެ ނޑުހުޅުދޫ 2333ިިގއ.ކަ ިފަރާތްިގައ  ހަމަޖެއްސ 
 ހަމަޖައްސާފައ ިވަނީިއޭނާނޫންިއެހެންފަރާތެއްިހޮވ ފައ ިވަނ ކޮށްކަަމށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިނޭޅުމަށާއ ،ިއަދ ،ި ިފ ޔަވަޅު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ މ ޝަކުވާގައ 
ިކޯޕަރޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިެދންނެީވއެވެ.ިސަރވ ސްިހެލްތުިސައުތުިއަޕަރމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ި

ި

ިހ ންގުމާިިސަރވ ސްިހެލްތްިސައުރުިއަޕަރ ިސ އްހީމަރުކަޒު ިގދ.ނަޑެއްލާ ކޯޕަރޭޝަނުގެ
ިހ ންގުމުގެ ިފަާރތަށް ިހުރ  ިކުރ ން ިއޭާނިިހަވާލުވެގެން ިއަދ ، ިީދފައ ނުވާކަމަށާއ ، ެއލަވަންސް

ިގަވާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިމަގާމުގެ ިވަކ ކޮށްއަދާކުރަމުންދ ޔަ ިޚ ލާފަށް އެސ ސްޓަންްޓި، އ ދާ
ިގޮތުގައ ި ިއެލަވަންސްއެއްގެ ިއޭނާއަްށިހ ންުގމުގެ ިޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ިއޮފ ސަރާ އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް

ި ިމައްޗަށް ިކަމަށާއ ،ިއަދ ،000ިިމަހެއްގެ ިޚ ލާފަށ1021ިިްރުފ ޔާިދެމުންދާ ިއާދަޔާ ޖޫންމަހުގައ 
 އޭނާއަށްިދީފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.އ ތުރުިއަދަދެއްިއ ތުރުގަޑީގެިގޮތުގައ ި
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 މ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިލޯކަލްިގަަވރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީގެިމަޢުލޫމާަތށްަޓކައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ިމުސާރައ ންިކައުންސ ލްގެިރަތަފަންދޫިގދ. ިބޮޑުބައެއްިމެމްބަރގެ ިނަމުގައ  ިފައ ސާގެ ިގަޑީގެ
ިކަމަށާއ  ނޑާފައ ވާ ިއޭނާި،ކަ ިމަސައްކަތެއްިިއ ށީންާނނެިއަދ ، ިކުރާނެ ިމޭޒެއް ނޑ އެއް ގޮ

 މ ހާތަނަށްިދައްކާފައ ނުވާކަަމށްިުބނާިމައްސަލަ.

19 

ނޑައަޅައ ގެންި ިކަ ިރޭޓެއް ިވަކ  ިސަރުކާރުން ިފައ ސާއަކީ، ިދެވޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިދަތުރުތަކުގައ  އެފަދަ
ި ިޚަރަދުނުވާ ިމަތ ން ިއެރޭޓަށްވުރެ ިފައ ސާއެއްކަމަށްވާތީ، ިޚަރަދުކުރުމުގައި ދެވޭ ިއެފައ ސާ ގޮތަށް

ިއެމުވައްޒަފަކުގެިއ ޚްތ ޔާރުިއޮންނާތީިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.
ި

ިތ ނަދޫއަށްިިޖޫންގައ ިގ1021ިެިކައުންސ ލްިލީގަލްިއެސޯސ އޭޓްިކޮމ ޝަނުގެިސަރވ ސްިސ ވ ލް
އެސ ސްޓަންްޓިިއ ދާރާގެިކައުންސ ލްގެިއަތޮޅު، ކަންތައްިއެކޮމޮޑޭޝަންގެިދަތުރުގައ ިކުރ 

ިުބާނިިބޭބެގެިޑ ރެކްޓަރގެ ިކަމަށް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ގެއ ން
 މައްސަލަ.

20 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިހެްލތުިސަރވ ސަސްިކޯޕަރޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިފޮނުވީއެވެ.
ި

ޑޮކްޓަރުިއެރަށުގައ ިއެއްވެސްިމައްސަލައެއްނުޖެހ ިހުއްޓާިގދ.ރަތަފަންދޫިހޮސްޕ ޓަލުގައ ިހުންނަި
ިލެޓަރހެޑްގައ  ިނުނ ންމައ ،ިކައުންސ ލްގެ ިޖަލްސާއަކުންވެސް ިކައުންސ ލްގެ ޑޮކްޓަރުި، ރަތަފަންދޫ

 ބަދަލުކުރުމަށްިރައްޔ ތުންިއެދޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްި
ި

ިއެކި  ިއަކީ ި)ސީ.އައ .ޓީ.އެމް.( ިމެނޭޖްމަންޓް ިޓެކްނޮލޮޖީ ިއ ންފޮމޭޝަން ިފޮރ ސެންޓަރ
އަތޮޅުތަކަށްިގޮސްގެންިއ ންފޮޭމޝަންިޓެކްނޮލޮޖީި)އައ .ޓީ.(ިގެިޓްރޭނ ންގިކޯސްތައްިބާއްވަމުްނި

ިސެން ިއެ ިކަމަށާއ ، ިސެންޓަރެއް ިއެރަށްަރށުެގިއަންނަ ިހ ންގަނީ ިޯކސްތައް ިރަށްރަށުގައ  ޓަރުން
ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިލެބްގައ  ިކޮމްޕ ޔުޓަރ ިކޮމްޕ ޔުޓަރެއްިި،ސްކޫލްތަކުގެ ިސްކޫލަކަށް އެއ ން

ހަދ ޔާކުރުމުން،ިއ ތުރުިކުއްޔެއްނުނަގައ ިސީ.އައ .ޓީ.އެމް.ިއަށްިލެބްިދޫކުރާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ި
ިކޯ ިއ ން ިކަމަށާއ ،ިސީ.އައ .ޓީ.އެމް. ިނަގައ ގެން ިފީ ިއަުތން ިބައ ވެރ ންގެ ިހ ންގަނީ ސް

ިކަމެއްކަމަށްި ިކުރާ ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިސްކޫލްތަކުން ިއެ ިދޫުކރުމަކީ ިލެބް ިމ ގޮތަށް އެހެންކަމުން
 ފެންނަކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
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ިހ މަނާފައ ނުާވތީއާއ ،ިމައްސަލަި ިބެލޭވަރަްށިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަލަ ިފަރާްތިއެނގެންިޝަކުވާގައ  ހުށަހެޅ 
ިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިހޯދެންެނތުމުންިމައްސަލަިބެލެންިެނތްކަމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިގެި ި)ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް.( ިެސންޓަރު ިރ ހެބ ލ ޓޭަޝން ިއެންޑް ިޕެނ ޓެންޝަީރ ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
ިމަސައްކަތެއްިނު ިއެއްވެސް ިއޮފ ސަރުންނަށް ިކަމަށާއ ،ިއަށްވަރަކަށް ިވެއްޖެ ިއެތައްދުވަހެއް ދައްކާތާ

ިނަމަވެސް،ިއެމީހުންނަށްިބަރާބަަރށްިމުސާރައާއ ިއެލަވަންސްިދެމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

23 

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ި ިވަންނަންއެދޭ ިވަޒީފާތަކަށް ިސަރވ ސްގެ ިއ ދާރާތަކުންިސ ވ ލް ިއ ންޓަވ އުކުރުމުގައ  ފަރާތްތަކާ
ިކަމަށާއ ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިއ ންސާފުންނޫންަކން އެގޮތުން، ގއ.ދާްނޫދ  ޢަމަލުކުރަނީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެެގންކުިރ 

24 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ޓަވިއުކުރި ޕެނަލުން މާކްސްދިނުމުގައި އިންސާފުން އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިން
އަހަރުގެ  22އެއްކިބާވެފައިވާ ކަމަށާއި، މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ިދންއިރު އެކަކަކީ، 

 01މާކްސް ދީފައި، ދެން ކުރިމަތިލީ މީހާއަކީ  01ތަޖްރިބާ ހުރި މީހަަކށްވީނަމަެވސް %
މާކްސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  01ވެސް އޭނާއަށްވެސް %އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ހުރި މީހަކަށްވީނަމަ

ދެމީުހންނަކީ އެއްކޯހެއް ހަާދފައިތިިބ  ،ދެމީހުންގެ ތަުޢލީމީ ފެންވަަރްށ މާކްސް ދިނުމުގައި
ދެމީހުންނަށްީވނަމަވެސް އެކަކަކީ އަނެކަކަށްވުރެ އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއް ހަދާފައި ހުރި 

ފައިވާ ކަމަށާއި، ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީހަކަށްވުމުން އޭނާއަށް ގިނަ ާމކްސް ދީ
ވަަނ  2102ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުމުން،  2102ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި 

އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުރިގޮތުން ވަީޒފާދިނުން އަދި މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތް ކަމަށް ބުނެ ގއ.އަޮތުޅ 
މަޤާމަށް މީހުްނ ވެއްދުމަްށ  2ހުްނ އެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަވާުބ ދިންފަ

ހުއްދަދީފައި އޮތްކަން ެއނިގފައިވާ ކަމަށާއި، އެެހންކަމުން މިއީވެސް ވަކިފަރާތަކަްށ 
އިސްކަންދޭންވެގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކޮށްފައިވާ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، ސިވިްލ 

ކްސްދޭ މިންަގނޑު ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުފެންަނ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ވެއްދުމުގައި މާ
ކަމަށާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، އިދާރާތަކަށް މަޤާމު އިތުރުކޮށްދިނުމުގައިވެސް 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ިނ ންމީއެވެ.މ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްި

ި

ިދާދ ފަހުްނި ިވަޙީދު، ިރައީސް ިބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ިރައްޔ ތުންނާ ިރަށްރަށުގެ ހދ.އަތޮޅުގެ
ި ިދަތުރެއްގައި 12ިކައ ރ ކައ ރީގައ  ިރަސްމީ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ ދަތުރުތަކަކީ ދަތުރުކޮށްފައ ވާ

ި ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިދަތުރެއް ިނުރަސްމީ ިރައްޔ ތުކުރެއްވ  ންާނިހދ.ހަނ މާދޫގެ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއަޅަމުންދާ ިއެރަށުގައ  ިވަޑައ ގަންނަވަނީ ިވަޙީދު ިރައީސް ިއެރަަށށް ިބުނެ ، ބައްދަލުކުރަންކަމަށް

ިރައީސްިވަހީދުގެިގޭގެިމަސައްކަތްިބެއްލެވުމަށްކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.

ިމ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިތަކެތ ިހއ. ިޭބނުންނުކުރެވޭ ިނުވަތަ ިބޭނުްނނުވާ ިކޮންމެހެން ިއ ާދރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ހޯރަފުށީ
ިޕާޓ ޝަނެްއި ިވައްތަރުގެ ިބަހަްއޓާފައ ުހންނަ ިނާސ ގޭގައ  ިއެޮގތުން، ިކަމަށާއ ، ިހުންނަ ހޯދާފައ 
ިކައުންސ ލްެގި ިގަނެފައ ވަނީ ިޕާޓ ޝަްނ ިގަނެފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެއ ދާރާއަށް ބޭކާރުގޮތުގައ 

ިމްބަރުންގެިރައްޓެހ ބަޔަކަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމުގެިގޮތުންިކަަމށްިބުނާިމައްސަލަ.މެ
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ިިވެރ ކަންިިގާނޫނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ 1021ިިވައްޓާލުމަށް ިހ ނގައ ދ ޔ00ިިަފެބްުރއަރީ ދުވަހުގައ 
ިއެހެންކަމުންި ިކަމަށާއ ، ިއ ންކުއަރީ ިނޭޝަނަްލ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިއުފައްދާފައ ވަނީ ިބެލުމަށް ކަންތައްތައް
ިއެމައްސަލަި ިަބއ ވެރ ވެފައ ވާނަމަވެސް ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިބަޣާާވތުގައ  ިބުނާ ޝަކުވާގައ 

ިބަލާފަ ިިއެކޮމ ޝަނުން ިކަމަށާއ ، ިއަޅާނެ ިއެހެްނިފ ޔަވަޅު ިދައުލަތުގެ ިނުވަތަ ިމ ކޮމ ޝަނުން އަދ ،
ިއެކޮމ ޝަާނި ިމަޢުލޫމާތު ިއެކަމުގެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާނަމަ، ިއެފަދަކަމެއްގައ  މުއައްސަސާއަކުން

ިހ އްސާކުރުމަށްިމ މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިޖަވާބުިދ ނީއެވެ.ި
ި

ިވައްިވެރ ކަންިގާނޫނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިބޭއްވ 00ިފެބްރުއަރ1021ިިީޓާލުމަށް ބަޣާވާާތިިދުވަހުގައ 
ިއެންޓި  ިަދި-ގުޅ ގެން، ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިަރއ ޓްސް ިހ އުމަން ިކޮމ ޝަނާއ ، ކޮރަޕްޝަން

ިކަމަށާއ ،ި ިއަޅާފައ ނުވާ ިފ ޔަވަޅެއް ިއެއްވެސް ިކޮމ ޝަނުން ިއ ންޓެގްރ ޓީ މޯލްޑ ވްސްއާއ ،ިޕޮލ ސް
ި ިމައުލޫމާތު ިފުރ ހަމަ ިމ ކަމުގެ ިއަދ ، ިމ  ިއ ންކުއަރީއަށް ިޭނަޝނަލް ިއޮފް 3ިކޮމ ޝަން

ި ިމ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިސާފުކޮށްދީފައ ނުާވ ިހުށަހަޅާފައ ވ3ިިާކޮމ ޝަނުން ކޮމ ޝަނަށް
ިމަޢުލޫާމުތި ިފަރާތްތަކުގެ ިބައ ވެރ ވާ ިަބޣާވާތުގައ  ިވައްޓާލ  ިވެރ ކަން ިތެރެއ ން މައްސަލަތަކުގެ

ިސ އްރުކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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