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 ށް 2021ޑިސެންބަރު    31ން  0212ޖަނަވަރީ    01

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި    ، ގައި ބޭއްވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  2020ނޮވެންބަރު    09  ، މި މައްސަލަ

ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އަލުން އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ  

ގައި   2020ޑިސެންބަރު  02 ، ޖަވާބު ލިބުން ލަސްވާތީ ، ގައި މެއިލްކުރުމުން 2020ނޮވެންބަރު  14ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، މުންވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް ޖަވާބުލިބިފައިނުވާތީހަނދާންކޮށްދިނު

 

 

 

 

 

 

 

ހދ.މަކުނުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޮންކެޔޮ ހައްދައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި  

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ   ، ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގައި

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެހެން ފަރާތްތައް ތަފާތުކޮށްފައިވާ    މުވައްޒަފުންނާ

ދޮންކެޔޮ ދަނޑު ދޫކުރުމުގައި އެކި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ބިން   އެގޮތުން ، ކަމަށާއި

އަދި  ، ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ އެތައް ދަނޑެއް އޮންނަ ކަމަށާއި  ، ދީފައިވާއިރު

ގުޅުންހުރި   ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ދަނޑުގެ މިނަށްވުރެ    ، ފަރާތްތަކަށް ދަނޑު ދީފައިވާއިރު

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ދީފައިވާ އިމަށްވުރެ   ކައުންސިލާ ، ބޮޑުކޮށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި

ބޭރުން ކެނޑުން މަނާ ފުނަ / ކާނި / މިދިލި ގަސް ކެނޑިޔަސް ޖޫރިމަނާ ނުކުރާ  

ގުޅިގެން   އާ 19- ނަމަވެސް ކޯވިޑް ، ތަނުގައި ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި

ކޮށްކަން  ވަރަށް އިންސާފުވެރި  ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ދަނޑުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ

 ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ  

 ފޮނުވައިދިނުމަށް  އެ ރަޖިސްޓަރީ   ، އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް

  30އެދިފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓީން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

މިކަމުގައި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް   ، ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު 2020ނޮވެންބަރު 

މި  ،  އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައިޓްރާންސްޯޕޓް

 މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ  

ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ދޯނީގެ 

ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ގެނެސްދިނުމަށް އެދެމުންދާތީ މިކަމަކީ އެ އޮތޯރިޓީގެ  

ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ދޯނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެތަނުން  

ންފާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ގުޅިގެން ހިންގާ އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަ އެއްފަރާތަކާ

 ހިންގަމުންދާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް  

މި މައްސަލަ  ، ށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައިމި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހު ، ފެންނާތީ

 ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ  

ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި އޮއްވައި އެ ރަޖިސްޓަރީ  

ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ   ބާޠިލުކުރުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ވިލިމާލޭ ޖެޓީގައި އަޅާފައި އޮތް އެ ދޯނި ކައިރިއަށް ދޯނި   ، މުވައްޒަފަކު

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެތަނުން އެއްފަރާތަކާއެކު ގޮސް އެ ދޯނީގައި ވަގުތުން  

ޅުގައި  އޮޑީނަންބަރެއް އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކުރަމުން ދިޔައިރު އެ ދޯނީގެ ދިރުނބާކޮ

ދަވާދުން ޖަހާފައިވާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓަރީނަންބަރުގެ މަތީގައި ދަވާދުން  

ސްްޕރޭކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެވަގުތު އެހެން ރަޖިސްޓަރީނަންބަރެއް ޖަހައި އެ ދޯނީގެ  

އަސްލު ގެއްލުވާލައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  

 ނާ މައްސަލަ.ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބު
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ  

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ   ، މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވުމާއެކު

ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ   ، މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ، އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، އެމްަޕވަރމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

މިނިސްޓްރީން ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް   ޔޫތުތ.ހިރިލަންދޫގައި  

ނަމަވެސް   ، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި

މަސައްކަތުގައި އެރަށުގެ ފަރާތެއް އިސްކޮށް އުޅެމުންދާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް  

ވާއިރު އެގޮތާ ޚިލާފަށް  ކުރަންޖެހޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިގައިވާގޮތުން    ، މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

އިންޗިއަށް ކޮނެގެން ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް އޮތްނަމަވެސް ފައުންޑޭޝަން   18

ރާނަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ   ، އިންޗިއަށް ކޮނެގެން ކަމަށާއި 12އަޅާފައިވަނީ 

އަޅައިގެން ކަމަށްވިޔަސް އަތުން ގައު އަޅައިގެން ރާނަމުންދާއިރު   އުމެޝިނުން ގަ

އެމް.އެމް.އަށް ސިމެންތި ޖަހަން ޖެހޭއިރު  18އަދި  ، ކޮލިޓީ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި

 އެމް.އެމް.އަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  12ސިމެންތި ޖަހާފައިވަނީ 

އެ ފައިސާ އެތަނުގެ   ، ބޭނުންވާ މަރުކަޒަކީ ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްވެފައިކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ބޭނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ

ޒާ  ވަނަ އަހަރު ޣައް 2014މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން 

ފަންޑަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އެ ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ  

މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ  

އެ ފައިސާ  ސޮއިކުރުވައި މުސާރައިން ފައިސާ ކެނޑޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައި

ޑަށް ހަދިޔާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ  މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ޣައްޒާ ފަން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ސަރވިސްއަށް އެންގި  - މައްސަލައިގައި އެންޓި

އެންގުމަށް އެ ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބަލައި  މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ 

މި ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް   ، ނިންމުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޖަވަބުދީފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ވީމާ

 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބުދީ

ވަރަކަށް    16ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ އދ.އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާތާ  

 ، ދަރިންވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި  4އެ ދެމަފިރިންގެ    ، އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި

އެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ  

ދޫކޮށް ނިންމާލިއިރުވެސް އެފަރާތުގެ   ގޯތި 104އދ.އޮމަދޫން  ، ގޭގައި ކަމަށާއި

މަކު އޮފީހުގައި  އެކަ ، ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ގޯތި ނުދިން ކަމަށާއި

ތިބި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެންނަށްވެސް ގޯތި  

 ދީފައިހުރުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެން ހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލަ  ، ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ

 ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އަހަރުގެ ކުލި މާފުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   3ދަނޑުބިންތަކުގެ 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި  

 އެކަން އަދިވެސް އަންގާފައިނުވާ  ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކަށް  ، ވިދާޅުވެފައި ކަމަށާއި

ނުލިބޭ އާމްދަނީން ބޮޑުކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ   ، ކަމަށާއި

 މައްސަލަ.
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ މި  

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ    1/2014މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއިމައްސަލަ މި  

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން  

އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ، އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން    ، ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި

 ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 ފައިސާގެ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިލުފުށީ ސްކޫލުގެ ީޕ.ޓީ.އޭއަށް ލިބުނު 2019

ޑިސެންބަރު   08މިހާތަނަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް  ތަފްޞީލާއި

ގައި ވިލުފުށީ ސްކޫލަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން އަދިވެސް އެ ސިޓީއަށް   2020

 ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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އެއީ ކޮން  ، ޖޫޢަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރުގައި ކައިވެންޏެއް ރު 2020އޮގަސްޓު  07މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

އެކަން ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި އޮތް މެއިލަށް މެއިލެއް   ، ބަޔެއްގެ ކައިވެންޏެއްކަމެއް ބުނެފައިނުވާތީ

ންމެންގެ މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވުމުން އެ މެއިލް ވަނީ ރިޖެކްޓް ވެފައިވާތީއާއި، އަދި ޝަކުވާގައި ބުނާ ތާރީޚުގައި ރުޖޫޢަކުރި އެ

ކޯޓުން ހޯދިނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއީ ކާކުކަމެއް ސާފު ނުވާހާ ހިނދަކު އޭގެތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުން އެ ބުނާނީ ކޮންފަރާތެއްކަމެއް އެނގޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެތީއާއި، ނަމަވެސް އެދުވަހު ރުޖޫޢަކުރި އެންމެންގެ ފޯމްތައް  

ން ފޯމް ލިބުނު ތާރީޚާއި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވި ތާރީޚާއި ޝެޑިއުލްކުރި ތާރީޚު ބަލައިގެން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ބަލައިގެ

ކާކަށްކަން ނުވަތަ ކިތައް މީހުންނަށްކަން އެނގުނު ނަމަވެސް އެފަރާތަކީ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމެއް ދެނެއެއް  

ށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިނުވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ނުގަނެވޭނެތީ މި ޝަކުވާ ކުރިޔަ

 ނިންމުނެވެ. 

ފެމިލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާގޮތާއި ޚިލާފަށް ވަކި މީހަކަށް މަންފާއެއް 

އޯގަސްޓް    5، ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫލުން ބޭރުން ކާވެންޏެއް ރުޖޫއަކޮށްދިނުމައްޓަކައި

ގައި ސެކްޝަނަށް   2020އޯގަސްޓް  6ގައި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ،  2020

ގައި ޝެޑިއުލްކޮށް އަދި ހަމަ އެދުވަހު މައްސަލަ 2020އޯގަސްޓް  7ފޮނުވައި، 

  19ނިންމައި، އަދި ހަމަ އެދުވަހު ކާވެނި ރުޖޫއުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮވިޑް 

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ   އާއި ގުޅިގެން ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ގަޑީގައި އެކަނިކަމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވަނިކޮށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  

ކާވެނިކޮށް ނުދޭ ކަމަށާއި، އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާވެގެން ކާވެނި ރުޖޫއަ  

މަށާއި، ނުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ރުޖޫއުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވެފައި ވެސް އެބަހުރިކަ

މި މީހާގެ ކާވެނި ރުޖޫއަކޮށްދީފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް މަންފާއެއް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ލިބޭގޮތަށް ކަމަށާއި، ކާވެންޏެއް ރުޖޫއަކުރިއަސް ރެކޯޑް ސާފުކުރަންޖެހޭތީ، 

މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި ރުޖޫއަކުރި ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމަށް ވާތީ ރަށު  

ސާފުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ މިކަންކޮށްފައިވަނީ  ކޯޓުތަކުން ރެކޯޑް  

 .ހެދިފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ، މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުވާލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ  

 ކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ފަރާތަކީ ޑްރަގް ކޯޓުން މަނާކުރެވި 

ގައި ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ    2016ޖަނަވަރީ    25ބޭނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން  

ވަނަ އަހަރު   2017މީހެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް 

ީޕ.ީޕ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ  

އި، މިކަމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްތޯ ކޮންގޮތަކަށްތޯއާ

 .ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ށަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން  

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން   ، ނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރުއެ ފަރާތް މި ކޮމިޝަ  ، ކަމަށްވެފައި

މި    ، އެ ފުރުޞަތު އޭރު ހަމަނުވާތީ  ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވުމާއި

 ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކެޓެގަރީން ފްލެޓަށް    H6"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ  ހެޅި ފަރާތަކީޝަކުވާ ހުށަ

ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ފްލެޓް ގެއްލިފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް   ކުރިމަތިލި މީހެއް

ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ   2018ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި،  ލިބުނު ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް ދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް   27މިނިސްޓްރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް 

ޕޮއިންޓް  17.53ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ   2018ކަމަށާއި،  

 .އްސަލަޙާލަތަށް އެފަދަ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މަ 
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މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން    ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން    ، އެފަރާތުގެ ޝަކުވާގެ ސިޓީ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުއިރު  ، ކަމަށްވެފައި

މި    ، އެ ފުރުޞަތު އޭރު ހަމަނުވާތީ  ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވުމާއި

 ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އަހަރުގެ   8ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ގޮވައިގެން ދަތިކޮށް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓަށް   ދަރިޔަކު

ކުރިމަތިލުމުން ކުރީ ސަރުކާރުން އޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބޭނޭކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާ  

މަވެސް  ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކަމަށާއި، ނަ 50ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭރު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދީފައިވަނީ  

ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ    29.68

އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ   ވަނައަށް ވެއްޓިފައިވުމުން،  256ވަގުތީ ލިސްޓުގެ 

 .އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމީހުންގެ ތެރޭގައި  200

މި ދެމީހުންގެ    ، ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެފައި  2020ޑިސެންބަރު    30މި ދެ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ  ފްލެޓަށް އެދުނު    ، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  

މި މައްސަލަ މި  ، ވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު 2020ޑިސެންބަރު  30ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ    ، ން ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިކޮމިޝަނު 

މި މައްސަލަ  ، މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް 

 ނިންމުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަ

ފްލެޓް ކޮމިޓީން މި ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު    ، ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިމަތިލި

ނަމަވެސް ޙާލަތު ބެލުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ    ، ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށާއި

މި ސަރުކާރުން ވަރަށްގިނަ ފްލެޓްތައް    ، ރެވޭ ކަމަށާއިރަނގަޅަށް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކު

ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުރިން ދީފައިވާ ފްލެޓްތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަނބިން /  

ފިރިންނާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށްކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނާ  

 މައްސަލަ.
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 ، ލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނޫންކަމަށާއިމި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެ 

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރިވިސް ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް  

 މިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. މި މައްސަލަ މި ކޮ ، ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް)އަށް ޖަވާބުދީ

ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަން    4ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ  

މެއިލްތަކުގައި ހުރި ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ - މެމްބަރުންގެ ކޮމްިޕޔުޓަރުތަކާއި އީ

ށް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޑިލީޓްކޮށް ނައްތާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަ

 ބުނާ މައްސަލަ.

14 

 ، މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި 

މިޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުން  

އަދި މައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި   ، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް

ންތައް ހޯދުމަށް އެދުމުން ލިޔުންތައް ނުދިން މައްސަލަ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށް  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔު

 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.    ، ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 

ދުވަހުން ފެށިގެން  ވަނަ  23ނޮވެންބަރު  2003ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހެއް 

އައްސޭރި   ، އެގޮތުން މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމް އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ، ކަމަށާއި

ޖަލުގެ ވަށާފާރާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  

ވަނަ   13ސެްޕޓެންބަރު  2020 ، އެ ފަރާތް ، މައްސަލައެއްގައިްޕރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ 

އަދި ހަމަ އެ މައްސަލައިގައި   ، ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހު   10ސެްޕޓެންބަރު  2020ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ްޕރިޒަންސް 

މިގޮތުން   ، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފެށި ކަމަށާއި ، ސަސްެޕންޑްކޮށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި  

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުންނާއި ްޕރޮފެޝަނަލް  

ސްޓޭންޑަރޑްސް (އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުރާ އިދާރީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު  

ން މި މައްސަލަ ވަނީ ތަޙުޤީޤު ކޮށްފައި  ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަން) އި

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ްޕރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސްއަށް  ، ކަމަށާއި

އެ   ، ވަކި ގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ، ފޮނުވުމުން

ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބައެއް އިސް 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަން   ، ވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިމު

މައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔުންތައް   ، ފެށުމާއެކު

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ   1/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ހޯދުމަށް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް   ، މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމެއް ، ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން

އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް   ، ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން

 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފޯރުކޮށްދީފައި

ކޯަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކުވިޕްމެންޓްސް އޯޑަރުކުރުމުގެ ކުރިން ވަކި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ގެނެސް ތިލަފުށީގައި  ފެނަކަ  

އެގޮތަށް ތަކެތިގެނެސް ބަހައްޓައިގެން އުޅެނީ ކޮން   ، ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު

 ، ންކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްގެ

މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމެއް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް  

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ދީފައިނުވާތީގެންދެވޭ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސް އޯޑަރުކުރުމުގެ ކުރިން ވަކި  

 .ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގެނެސް ތިލަފުށީގައި ބަހައްޓަމުންދާކަމަށް މައްސަލަ
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ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީއާއިޝަކުވާގައި 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް   ، މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރީޢަތުން ކަމަށްވާތީ

 މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ފަރާތަށް ޖަވާބުދީގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ށ.ނޫމަރާގައި ފެނަކަ އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގައިހުރި  

މީސްމީހުންގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާއިރު  

ނާގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ލިބިފައިވާ  އިދާރާގެ ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޭ ކައުންސިލް

އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ރުއްގަހަށްވެސް ބަދަލު ލިބިފައިވާއިރު، ޝަކުވާ    ، ކަމަށާއި

ރުއްގަހަށް ކައުންސިލުން އަގުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ރުއްގަހުގެ   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ލިސްޓާއި ރުއްގަހުގެ  ކައުންސިލުން ބުނަމުންދަނީ އޭނާގެ  ޢަދަދަށް ނޫން ކަމަށާއި، 

 .ޢަދަދު ދިމާނުވާ ކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

17 

ސްކޮލަރޝިަޕށް އެދި ހުށަހެޅި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް

މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި  ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެ 

މި މައްސަލަ   ، އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން އެންގުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު   ، ބުނެފައިވާތީ

 މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ރު  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ނަންބަޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  

School/475/2021/1-(IUL)475 :    ްގެ ދަށުން އެްޕލައިކުރި ސްކޮލަރޝިަޕށ

 .މައްސަލަ ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

18 

އިޢުލާނުގެ ދަށުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ ކޮން   F4./IUL/2021/06-116 މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީގެ ނަންބަރު

އެކަން   ، އެއްޗެއްކަން ސާފުނުވާތީ މި ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން އެތަކެތި ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާގައި އެދިފައިވާއިރު

މި   ،  ޖަވާބުދީސާފުކޮށްދިނުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  F4./IUL/2021/06-116މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީގެ ނަންބަރު

ކޮން އެއްޗެއްކަން ސާފުނުވާތީ އެކަން   އިޢުލާނުގެ ދަށުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

 .ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

19 

މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީއާއި، މިއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  މި 

ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ  

 އްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައި މި މަ

 

ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  

ހިންގާ ކުޑަރިކިލު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ތިޖޫރީގެ ފައިސާގެ  

އާ ގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން ގޮސް ބެލި މައްސަލަ 2019ފެބުރުވަރީ  17 ހިސާބުތައް

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ  

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާ ދޭތެރޭގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ   މުވައްޒަފުން، އެ އިދާރާގެ

ޒާތީވެ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ނުފޫޒުން އިދާރީ   ހަމަ އެ ފަރާތަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މަޖުބޫރުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ   މުވައްޒަފުން ލައްވައި

ބަޔާންތަކަކަށް އެ ފަރާތް އިންކާރުކޮށް އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި، 

މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުން އަގުވައްޓާލުމަށް ކޮށްފައިވާ   އެއީ ހަމަ ސީދާ ޒާތީގޮތުންނާއި

 .ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ    ، މިއީ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި

މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް   ، ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

ޓްރަރ އޮފް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން  ހުށަހެޅިފައިވާކަން ރެޖިސް

 ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ްޕރިޒަން ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ްޕރިސްކޯ) ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ދައުރު  

ވަނަ އަހަރު ހަމަވެފައިވާއިރު އެ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ   2019

އަލުން އައްޔަންކޮށްފައިނުވަނީ ސީދާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ   މިޓީކޮ

އެއީ ްޕރިސްކޯގެ ތެރެއަށް އެހެން   ނުފޫޒުން ކަމަށާއި،   އިސް މުވައްޒަފެއްގެ

މުވައްޒަފަކު ވައްދައިފިނަމަ އިސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް  

 .ލައެނގިދާނެތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ

21 

ލ.ފޮނަދޫ ކުރިގަމު އަވަށުގައި މިހާރު ނަމާދުކުރަމުންގެންދާ ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ   ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓަށް ފެތޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ މައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މިސްކިތެއް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުލް ފުރްޤާނަށްވުރެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ބޮޑު މިސްކިތެއް  

މިސްކިތް ދޭތެރޭގައި ހުންނާނީ   2އެ އަވަށުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ 

ށް ފޫޓް ކަމަށާއި، އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް  ވަރަކަ 400ގާތްގަނޑަކަށް 

ހުޅުވުމަށްފަހު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި  

ބޭނުންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  

  އެފެއާޒްގައި އެދުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު، އެ ހުއްދަ 

ބާޠިލުކޮށް، އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށްފަހުވެސް މަސްޖިދުލް  

ފުރްޤާނުގައި ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން  

އަންގާފައިވާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ސިޓީތަކުން ހާމަވާ ކަމަށާއި، 

ތީ މިއީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރުދަކަށް  މިސިޓީތައް މިގޮތަށް ދައުރުވަމުންދާ

22 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން  

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ދޭހަވާތީ މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ  

 .މައްސަލަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައާއި އެހެނިހެން ބިޑްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް 

އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު   ، ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

 ނިންމެވިއެވެ.  މި މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  

އާ ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ ބިޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   10.28ގަވާއިދުގެ 

ފުރިހަމަނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަންކަން  

ގެނައުމުންވެސް އެކަންކަން ރަނގަޅުނުކުރާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނަށް ތަކެތި ގަންނައިރު ވަކިވަކި ތަންތަނުން ތަކެތި  

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ގަތުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިރުޝާދުދޭ

23 

ވަރަށް ބުރަދަންހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް  މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭ މިން 

 ނިންމުނެވެ.   

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރި   2021ފެބުރުވަރީ 21

"ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަޯޕޓް އެންޑް ދަ މެއިންޓެނެންސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  

ފަވަރު އެޓް އުތުރުތިލަފަޅު" އެއްބަސްވުމުގައި  ޑިފެންސް ފޯސް ހާބަރ ސި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ އިސް 

ޖެނެރަލުންތަކެއް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޭރު ޤައުމަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ 

 . ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

24 

ޝަކުވާގައި ކޮރަްޕޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮމިޝަނުގެ  

 އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ސް ކުރިޔަށް  ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގައި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީވެ

  2020އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތީޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށާއި، 

އިންތިޚާބަށްޓަކައި   ވަނަ އަހަރު އެ މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވި ހިސާބުން ފެށިގެން

އެ މެމްބަރުން ވަނީ ކުޑަހުވަދޫން ގޯތި ދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރަން  

ގޯތި   245އެރަށުން  ށާއި، މިހާތަނަށް އެ ހުއްދަ ނުލިބި ވަނިކޮށްފަށާފައި ކަމަ

ގައި    2021މާރިޗު    18ދޫކުރުން އެންމެރަނގަޅުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއް  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީން  ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި

ދޫކުރެވޭނީ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެގޮތަށް އެންގިނަމަވެސް އެ ގޯތި 

ގައި އެލް.ޖީ.އޭއިން  2021(އެލް.ޖީ.އޭ) އިން ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަށާއި، މާރިޗު 

ވަނަ އަހަރުގެ   2020ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 

ނީ ގޯތި  ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނޫ 

ދޫނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން ހުރިނަމަވެސް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ 

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް   ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާތީ

އެދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ސިޓީ ފޮނުވާއިރަށް އެ ހުއްދަ  

ށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފިނަމަ ކުރިމަތިލާފައި ތިބި އެހެން  ދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަ

 .ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ދާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަޒީފާއާގުޅޭ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް  

ފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެ ، ނޫންކަމަށާއި

 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބަލުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ޖަވާބުދީ

ޖަނަވަރީ    21ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުން   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން    RACL/IUL/2021/05ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި  2021

މީހެއް ކަމަށާއި، އެ ފަރާތް އެ ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު   ކުރިމަތިލި އެ ވަޒީފާއަށް

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ  ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ނިންމާފައި ދިޔަ ދުވަހުގެ

ޒީފާ ހަމަޖެހުނު ވާހަކަ ބުނި  ލިމިޓެޑުގެ އިސް ވެރިއެއް ފޯނުން ގުޅާފައި އެ ވަ

ކަމަށާއި، އޭނާ އެހެން ބުނުމުން ރަސްމީކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގާނެ ކަމަށް  

އުންމީދުކުރި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޖެހިގެން އައި ދުވަހުވެސް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުގެ  

ތުމަށް  ބަދަލުގައި އެ އިސް މުވައްޒަފު އެ ފަރާތަށް  ފޯނުން ގުޅާފައި ވަޒީފާއަށް ނިކު

އެންގި ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުވާނެ  

ެއ  ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންވެސް ނުކުރާ ކަމަށާއި، 

އިސް މުވައްޒަފު ދިޔައީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަމުގެ  
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 2021އިޚްތިޞާޞަށް ނުފެތޭތީ ތަޙްޤީޤު ނުކުރަން ނިންމި މައްސަލަތައް ކޮމިޝަންގެ       32 / 12 ޞަފްޙާ               1އެނެކްސް 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ނުވަތަ ވަޒީފާ  ސިޓީއެއްވެސް ނުފޮނުވައި

ބަޔާނެއްގައިވެސް ސޮއި ނުކުރުވައި، އަދި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ އެއްވެސް  

ކަމެއްވެސް ނުކޮށް އޭނާ ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަމުން ކަމަށާއި، މި ކަންކަމުގެ  

ރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ  އިތުރަށް އެހެނިހެން ކަންކަންވެސް އޭނާއަށް ކުރިމަތިކު

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި    2/2000މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި

އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް ނިންމިއެވެ.  ، ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 (ސްޓެލްކޯ) އިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް

ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ    4ޚިލާފަށް، ޢާންމުންނަށް ގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަކަށް  

 .މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުރިން މި ކޮމިޝަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިވެލުއޭޓު    ، ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސި މައްސަލައަކީ

ގައި ބޭއްވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން    2019ޑިސެންބަރު    16ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް    ، ކުރުމަށްފަހު

މް ހާޞިލުކުރި ކޮލެޖްގެ  އެ ފަރާތް ތަޢުލީ ، ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، ޝަކުވާގައި ދެންހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

 ؛ފެންވަރާބެހޭ ޝަކުވާއަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި

އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިހުރި   ، އެ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާއާގުޅޭ ލިޔުމަކީވެސް ހަދައިފައިއޮތް ލިޔުމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައިވެސް ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމާއި، ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދީފައިވަނީ އެ  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިވިލް

ކޮމިޝަނުގެ ވިއުގައިން ފެންނަންހުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް" ކަމުގައިވާ  

އިސްވެ   ،  މަޤާމުތަކުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންކަމަށް"އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް" އާ ގުޅޭ

ދެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި، އެ 

ރިން ބަލައި ނިމިފައިއޮތް މައްސަލައަކަށްވެފައި  ފަރާތް ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަކަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަކީ ކު

ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް   ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭފަދަ އައުކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި

 ، އި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ ، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން ދާ މީހުންނަށް އެ ފަރާތް ޖެއްސުންކޮށް

ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ކައުންސިލުގެ  

 އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ގޮތް ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށާއި، އޭނާ އެ  މުވައްޒަފަކަށް 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާ  

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

އެ ފަރާތުގެ ބައްަޕގެ ބޯޓުދޮށުގައި ބަނދަރުމަތީގައި މުދާ ބަހައްޓަމުންދާތީ   ، ބޭއަދަބީކޮށް މީހުންނާ މުޚާޠަބުކުރާ ކަމަށާއި

އެކަންކަން ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ   ، ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ޝަކުވާގެ ލިޔުމަކީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ    ، ޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީއާއިއި

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، ލިޔުމަކަށްވާތީ

މި މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބަލައި، މި މައްސަލަ   

ޝަކުވާގައި   ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށާއި  ، ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ

ނީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ބުނެފައިވާ ކަންކަން ހިނގަމުންދަ

ލ.ކަލައިދޫ   ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް ، ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ

ކާ ހުރެތޯ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަލައިދިނުން އެދި މި މައްސަލަ  ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮންސަބަބަ

ގައި ލޯކަލް   2020ޑިސެންބަރު  29ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމާ،  

އްސަލަ ނިންމިކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި، މިގޮތަށް މަ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެފަރާތަށް އެންގިފައެއް    ، ފަރާތަށް އެންގުމަށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރާ ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާތީ

މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް    މި  ، ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮތް އެފަރާތުން މިފަހަރު ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުވައި

 ނިންމިއެވެ. 

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ލައިސަންސްފޮތާއި، 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާކަމުގެ ލިޔުން ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި   ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި

އްލުންތަކެއް  ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ބޮޑެތި ގެ

 .ވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

29 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ   މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

 މައްސަލަ.

30 

މި ޝަކުވާގައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލަ 

 ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިންޑިޔާގެ ކެރާލާގެ މާސްޓަރސް އެކަޑަމީ މެދުވެރިވެގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ ލިބުނު މީހަކު އެ އެކަޑަމީގެ އޮފީހަށް  

އިންޓަވިއުއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުންވެސް ލިބުނު  

ގެ ވާހަކަ ނެތް ކަމަށާއި، އެކަމަކު  ކަމަށާއި، އޭގައި އެއްވެސް ސަރވިސްޗާޖެއް

ޔޫ.އެސް.  2,100.00ރުޕީސް ( 150,000.00މާސްޓަރސް އެކަޑަމީން އެދުނީ 

31 



 

 2021އިޚްތިޞާޞަށް ނުފެތޭތީ ތަޙްޤީޤު ނުކުރަން ނިންމި މައްސަލަތައް ކޮމިޝަންގެ       32 / 14 ޞަފްޙާ               1އެނެކްސް 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ޑޮލަރު) ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކަން ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ސީދާ އެ އެކަޑަމީގެ  

އޮފީހަށް ދެއްކުމަށްވެސް އެދުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ރަސީދެއް ދިނުމަށް އެދުމުން  

އް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރި ކަމަށާއި، އަދި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ކެންސަލްކުރާނެ  ރަސީދެ

ކަމުގެ ބިރުދެއްކި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އެފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ކަމަށާއި،  ނުދައްކާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ސޮއިކުރަން މަޖުބޫރުކުރި

ދިމާވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،   މިގޮތަށް އެހެން ޓީޗަރުންތަކަކަށްވެސް 

އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ  

 .މައްސަލަ

ޝަކުވާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއެއް މިނިސްޓްރީގައި ހުރިއިރު ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ  

  20ބުނެފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މޮބައިލް ފޯނަށް  ފަރާތެއްކަމަށް 

ގައި ގުޅުމުން، މައްސަލައިގައި ބުނާ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލަކީ ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެންނަން   2021މާރިޗު 

ޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ކުރުންކަމަށާއި މިގޮތުން ޑީސެން

ނުނިމެނީސް ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އޭނާ ކައިރީގައި ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ލިޔުން އޭނާއަށް ނުދޭކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ  

ރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދޮގު ހެކިބަސްދީ ބަޔާންތައް ތައްޔާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  

ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި އޭނާ ވަޒީފާއިން  އެފަރާތުން ދެކޭކަމަށާއި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި 

ވަކިކުރި މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ހައިކޯޓުގައިކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މި ކަންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި  

 ލިޔުންތައް  ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ދޮގުހެކި ދިނުމާއި ދޮގު

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  

 ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށްނުވާތީ، މިބައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ހިންގި ކޮރްަޕޝަންގެ   2016

ބައިވެރިނުވުމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު   ޢަމަލުތަކުގައި

ބޭނުންކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލާއި މައްސަލަ ހިނގި ދުވަސްވަރު ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން  

ޝަކުވާގެ އިތުރު ތަފްޞީލްގެ ގޮތުގައި ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލްގެ އޮފިސަރު ގޭގައި ހުރެގެން އޯވަރޓައިމް އާއި ބަންދު  

ގުނުގޮތާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނީ ކޮންފަރާތެއްތޯއާއި، އެ މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން  ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަން އެ

އޯވަރޓައިމް އާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ ކޮން ދުވަސްވަރަކުން ފެށިގެންތޯއާއި، ގއ.އޮތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުން  

ކަށް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  އިޢުލާނުކުރާ މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފު ބޭނުންވާ ވަކި ބަޔަ

އެއީ ކޮން ދުވަސްވަރަކު ކުރި ކޮން މަސައްކަތެއްކަމާއި، އަދި އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ އެ މަސައްކަތްތައް ކޮން ފަރާތަކަށް ދޭންތޯ  

  2މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަދި އެކަން އެނގުނީ ކިހިނެއްތޯ ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނީ ކާކުތޯ ހޯދުމަށް 

ފަހަރެއްގެ މަތި އީމެއިލް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް އެ މައުލޫމާތުތައް މި ކޮމިޝަނަށް ޙިއްސާކޮށްފައެއް ނުވަތީ  

 މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިސާ  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުގެ އޮފިސަރެއް ގޭގައިހުރެގެން އިތުރުގަޑީގެ ފަ

ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން އިޢުލާނުކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާ ބޭނުންވާ  

 .ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި އެއީ މި މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށާއި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށްވެސް 

އިދާރީ އޮޅުމަކުން ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް  

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  އަނގަބަހުން ބުނެފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ަމއްސަލައިގައި ވަކި

ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީއާއި، ނަމަވެސް އިދާރީގޮތުން  

ށް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަނުޖެހި އޮތްކަމުގައިވާތީ، މިހެންކަމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ 

 ނިންމުނެވެ. 

  2018ޖުލައި    01އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން  

ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ  

މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް  

ތުގެ ވަޒީފާވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، ބަދަލުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާ 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ވައިޓަލް  

މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައް ހިމެނިފައިވަނީ   ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރިމަތިލި

 ފްލެޓް ލިބޭ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

ލިސްޓުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ   މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އޭނާއާ އެއްކޮށް  

ބަދަލުކުރި މުވައްޒަފުން އެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ތިން  

ނާފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިސްޓުގައި  މުވައްޒަފުންވެސް ހިމަ

ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުއްޖަކު  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް   80އެފަރާތަށް  ބަލަހައްޓާ އެކަނިވެރި މައެއް ކަމަށާއި، 

  50ވައްޒަފުންނަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްއިރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ މު

ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އިންސާފެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ  

ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ   2018އޮތް ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، 

ގެ ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ  މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ  

މަޢުލޫމާތު ނެގި ލިސްޓާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  

ހޯދުމަށް އެ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   ދަށުން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު" ގެ

ޖަނަވަރީ    27ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރަށް  

 .ގައި ލާފައިވާ ފޯމަށް އެދެވޭ ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  2021

ލައިސަންސްއާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ގްރޭސް ީޕރިއަޑުގައި ޚިދުމަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް ރީބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ފެށިފައިނުވާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ތެރެއިން ބެލި ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  

ރާގަށް  ގައި ދި 2013ޖަނަވަރީ  29މައްސަލައެއްކަމާއި، "މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް  

ބުނާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ކޮރަްޕޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި  

މައްސަލައެއްކަމާއި، ވީމާ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް، މި މައްަސލައަކީ އެހެން   ނިންމާފައިވާ

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އެ މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ  

ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ  (ބް 2010/ 16ފަދައިން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  46މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަކީ އެ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދަކަށްވާތީ، އެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން  

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް،  

(ބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ތަރަހައިގެ   16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ށް ދެވޭ ޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ އެ ކޮމިޝަނުން  ބޭރުން، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮ

ރެގިއުލޭޓްކުރާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ  

 .އަށް ރީބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ގެނައުމަކީ އެ ކޮމިޝަނަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި،  

ނެވޭނީ ދައުލަތުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައިގެން  އެ އިޞްލާޙުތައް ގެ

ކަމަށްވާތީއާއި، އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  

ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ   ޝާއިޢުކޮށްގެން ކަމަށްވުމާއެކު، އެ މައްސަލަ

އެ މައްސަލައާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް 

 ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތީ، އެ ްޕރޮޖެކްޓް  ޏ.ފުވައްމުލަކު ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު އިތުރަށް އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެ މިނިސްޓްރީގެ  

ކުންފުނިން ހިލާފުވެފައިވާތީ  އާއި އެ    (a)ގެ    56.2ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންގެސްގެ  

އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރުމަށްކަމާއި، އެ ގޮތުން ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތުގެ  

  13ގެ ދަށުން    20.1ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވީއިރުވެސް މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ    184ކަމުގައިވާ    61%

ގެ ދަށުން އެ ބިން   21.1ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ބިން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތުމުން، އެއްބަސްވުމުގެ  2020ފެބުރުވަރީ 

ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ވަދެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ހުއްދައާއެކު ކަމަށްވެފައި، ބިން  

ރަށް އިތުރަށް އަންގަން ޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް  ސާފުކުރުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓަ

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންގެސްގެ  

އޮތް މުއްދަގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން  އާއި ހިލާފުކަމަކަށްވާތީއާއި ބާކީ  (a)ގެ  56.2

އެއްބަސްވުމުގެ އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރުމަށްކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން    (a)ގެ    56.2އެއްބަސްވުމުގެ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންގެސްގެ  

ދެކޭތީ އެކަމުގައި އިންސާފުވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުންތަކާމެދު ބައިވެރިންގެ މެދުގައި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޤުރުއާނާބެހޭ 

ފައިވާ  މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު އެ މިނިސްޓްރީން ވެ

 .އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ލު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ   އުފެދޭ ޚިލާފްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރި ހައް

 އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމިއެވެ. 

އެއްބަސްވުންތަކާމެދު ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚިލާފްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރި ހައްލު  

 ކަމަކަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރަތްކުރުމުގެ  

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު އެ މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ  

 . މައްސަލަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި  

"ްޕރޮޖެކްޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ހެޑް އަކަށް އުޅޭ ފަރާތުން" ހިންގާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް  

އި އުޅުނު ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭތީ ތުހުމަތުކުރެވެނީ ސީދާ ކޮން ފަރާތަކަށްކަންވެސް ނޭނގޭތީއާއި އެއީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގަ

މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ލިޔުމެއް (ފޮޓޯތަކެއް ފިޔަވައި) ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މި މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް  

ލިބިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ    ގެންދެވޭނެވަރުގެ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު

 މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކަންތައްތަކެއް  

 .ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއަށް ވެފައިވާގޮތެއް ބެލުމަށް   ، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ

ތަންތަން އޮޑިޓްކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވުމާއި މި  ، އޮޑިޓެއް ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށެވެ.   ،  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީޝަކުވާގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމެއް

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ޙިއްޞާކުރުމަށެވެ.  އަދި މި ޝަކުވާ އޮޑިޓަރ 

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  

މިގޮތަށް  ކައުންސިލަށް  ، އިމާރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވާނުވާ ނެނގޭކަމަށާއި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2010 ، ލިބޭ އާމްދަނީ އެ އިދާރާގައި ނެތްކަމަށް ބުނާތީ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައިންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވެފައިވާގޮތް ބެލުމަށް  

 އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވަނީ، އެ ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ، ސިޓީއަކީ ސައްހަ  ޝަކުވާގައި 

ސިޓީއެއްކަމަށްވާނަމަ ކަމަށާއި، ެއ ސިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކަށް ނުވާތީ، އެ ސިޓީ ފޮނުވިކަން  

ނު ފަރާތުގެ ބަހުން ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ސިޓީ ފޮނުވި ގޮތެއް، ޝަކުވާގައި  ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ފޮނުވި މީހާގެ އީމެއިލް ނުވަތަ ލިބު

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި އެ ސިޓީ ލިބުނުކަމެއް ޗައިނާގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ކޮރަްޕޝަންގެ  

 ޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. މައްސަލައެއް ބެލޭ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް މަޤާމުގެ ނުފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ  

ރަށުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކައުންސިލްގެ ލެޓަރހެޑް ބޭނުންކޮށްގެން  

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވައިގެން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  

 މުދާ ހޯދައި އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ސެްޕޓެންބަރު   24ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން - (އެންޓި 2008/13މި ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގައި ވުޖޫދުވެފައިވާ ކޮމިޝަނެއްކަމާއި، މި ކޮމިޝަންއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  2008

  2014/9(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2000/2

  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައްކަމާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން، އިންތިޚާބާބެހޭ 

ޢާންމު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަތައްކަމާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައަކީ  

ގައި ހިނގާފައިވާކަމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު، އަދި މިއީ ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު   1990

ފައިވާކަމެއްވުމާއެކު، މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާތީ، މި  ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރީގައި ހިނގާ

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ފިޝަރީޒް ްޕރޮޖެކްޓްސް އިމްްޕލިމެންޓޭޝަން ޑާިޕޓްމަންޓް   1990

މިލިއަން ޑޮލަރަށް   380(އެފް.ީޕ.އައި.ޑީ) ގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 

 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

41 

އިޢުލާން ނުކޮށް ލ.ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާއަށް    ، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން

 އެނގޭނަމަ ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރާއި ވަޒީފާއަށް  ކޮންނަމެއްކިޔާ ކޮންބައެއްކަމާއި އެ މީހުންގެ އެޑްރެސް އަދި  ، ނެރެފައިވަނީ

މީހުން ވަޒީފާއަށް    3މި    ، ނުވަތަ ދުވަސްވަރަކާއި  ، މީހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަށް ފަށައިފައިވާ ތާރީޚު   3ނެރެފައިވާކަމަށް ބުނާ  

 3 މޯބައިލް ނަންބަރަކާއި މި ނުކުތުމަށް އެންގީ ކޮންފަރާތަކުންކަން އެނގޭނަމަ އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ

މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރުނުކަން އެނގޭނެ ފަރާތެއްހުރިނަމަ އެމީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރަކާއި  

ން އަދި މި މައްސަލަ އެހެން އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެއީ ކޮ ، މިކަން އެފަރާތަށް އެނގުނީ ކިހިނެތްކަން

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   2021ޖޫން  01އިދާރާއެއްކަމާއި އެތަނުން ޖަވާބެއްދީފައިވަނަމަ އޭގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވައި ދިނުމަށް 

އިތުރު މަޢލޫމާތު ހޯދުމަށް ފެނަކަ    ، ) ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީއާއ2021ިޖޫން    10މެއިލްއަށް މެއިލް ކުރުމުން މިއަދާހަމަޔަށް (

ކޯަޕރޭޝަނުގައިވެސް ދެންނެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަން ނުވަތަ ކޮން ދުވަސްވަރެއްކަން  

މައްސަލަ    ، ންދެވޭނެތީމި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށްބަލައި ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށް ނުގެ  ، އެނގިގެންކަމަށްވާތީ

ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އީމެއިލް އަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޖަވާބުދީފިނަމަ ކޭސް  

 އޯަޕން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. -އަލުން ރީ  

  ލ.ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގައި އިޢުލާނު ނުކޮށް ތިން މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިތިބި 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

42 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް  

ނެތުމާއެކު،  ކުރިނަމަވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތް ވެފައި ނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން  

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.) ގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް 

މިލިއަން   4.5ސެކްޝަން ހިންގުމަށް ވައްދާފައިވާ އިސްވެރިއެއް ކޭޝްގެ ގޮތުގައި  

ނެފައިވަނީ ކޮރްަޕޝަނުން  ރުފިޔާ ދީފައި ހުޅުމާލެއިން ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއް ގަ

ހޯދާފައިވާ ފައިސާއިންކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، މީނާއަކީ މީގެ ކުރިން  

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއާއި މޯލްޑިވް ގޭސްގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް  
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މިލިއަނަށްވުރެ   50ީޕ.އެސް.އެމްއަށް މީޑިއަމް ރޭޑިއޯ ްޕރޮޖެކްޓް (ތިލަފުށި)އަށް  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

ގިނަ ފައިސާ ޖަާޕންގެ ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރ ާޕޓް ފަންޑިންގއިން  

ވަނީ އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ދީފައިވާކަމަށާއި، އެ ްޕރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކޮށްފައި 

ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް ސްރީލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް  

ބިޑް އެވޯޑްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޗް.އޯ.ޑީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު  

  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  

ނިންމަން ޖެހުނުނަމަވެސް އެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް އޮތީ  

ވަނަ އަހަރު މެނޭޖްމެންޓް ބަދަލުވުމަށްފަހު،  2019ެޕންޑިންގގައިކަމަށާއި، 

ކޮމެޓީއަކުން އެ މައްސަލަ ބަލާ އޭ.ސީ.ސީއަށް ރިޯޕޓް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި  

ފިޔަވަޅެއް  ނަމަވެސް ީޕ.އެސް.އެމްއިން އިދާރީ ގޮތުން އެއްވެސް 

ގެ ީޕ.އެސް.އެމްއެއީ އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ 

އިސްވެރިއެއްގެ ގާތް ފަތާތްކަށްވާތީކަމަށާއި އެ އިސްވެރިޔަކީ ކުރިން  

ީޕ.އެސް.އެމްއަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތެއްކަމަށާއި އެގޮތަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  

  ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ތެރޭގައިވެސް ކޮރަްޕޝަން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަދި އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފާ ގުޅައިގެން އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން  

ފަރާތްތަކަކަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި  ބުނެފައިވަނީ މިދެންނެވި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން  

  ؛ވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއިނު

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މަޑުޖައްސާލުން ނުވަތަ  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްކަމުން މި  ތަންފީޒުނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާގުޅޭ ކަމަށްވެފައި މިއީ އެ  

 މައްސަލަވެސް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  

މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޮލިޓީ އެޝޫރަންސްގެ މަޤާމަކަށް  

ތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ  ކުރިމަ

އެ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެްޕލިކޭޝަން އާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާ އެކި ލިޔެކިޔުންތައް  

ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ކޮރަްޕޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  

 އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކީ ވަޒީފާއަށް

ވަކިކުރުމަށް ކުރީގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި   4ނަމަވެސް ކުރީގެ 

  ހިސާބުން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއް ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތާ މެދު

އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ފިޔަވަޅު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެފަރާތް  

ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރާއި އެ  

ގުޅިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އަދި އެހެން  ، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފު

ރިވާކަމަށާއި އޭނާއަކީވެސް ވަޒީފާއަށް އިހުމާލުވުމުގެ  މުވައްޒަފަކު ހަރަކާތްތެ 

ސަބަބުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި އޭނާއަށް އަޅާފައިވާ  

ފިޔަވަޅުތައްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ނެތި، އެ މެމްބަރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން  

 އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އިންފޮމެޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ   މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤެއް ފެށޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަތައް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާގޮތަށް ނިންމައިދޭކަމަށާއި، 

ތި އަދަދުތަކުން ރިޝްވަތުނަގާ އެފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް އޭނާގެ  ބޮޑެ އަދި

 .އަންހެނުންނާއެކު ނޫހެއްހަދައިގެން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައަކީ ވިސުލް ބުލޮވަރ ޯޕރޓަލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު  

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުން މިކަމާބެހޭ    ، ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި

މި ޝަކުވާގައި އޮއްޓަރެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ    ، އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާތީ

 މަށެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު، ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހުރި ބެނާތަކެއް  

ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގޭގައި ކުކުޅު ކޮއްޓެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި އެ 

ކެންވަސްތަކަކީ ރަށުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ސްޮޕންސަރ ކޮށްފައިވާ  

 ކުޅިވަރު މުބާރާތަކަށް ކެންވަސް  ކެންވަސްތަކެއްކަމަށާއި އެތަކެއްޗަކީ ކޮންމެ

ްޕރިންޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބުނާ 

 މައްސަލަ.

47 

މަސައްކަތްތަކެއްކަން  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބައިބައިކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނީ ކޮން 

މައްސަލަ  ، ބައިބައިކޮށްގެން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކާކަން ބުނެދީފައިނުވުމުންނާއި ، ބުނެދީފައިނުވުމުންނާއި

 ، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޒީރޯ ޓޮރަލެންސް ޯޕޓަލްއިންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި

މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ްޕރޮކިއުމަންޓް   ، ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ފަރާތަކަށް ލިޔެފައިވާ ފަރާތަށް ގުޅުމުންމައްސަލައާ

ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމެއް  ، ޑިާޕޓްމަންޓުގައި ނޫންކަމަށާއި

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު   ، މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންމި  ، އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

 ނުކުރުމަށެވެ. 

މަސައްކަތެއް އެއް ފަރާތަކަށް   3ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށާއި    70,000އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ  

ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު   35,000ކޮށްގެން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތްތައް ބައިބައި

 ދަށްކޮށް، އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

48 

ރަށެއް ތަރައްޤީކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުއަގުގައި ރަށް ތަކެއް   16ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި  ، ޝަކުވާގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް   ، މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްދޭން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށްވުމާއި އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން  

 މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ.  ،  ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއެކުނެތުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުއަގުގައި ރަށްތަކެއް ދޭން  16

މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދާ ކަމަށާއި، މި ރަށްތައް ނުއަގުގައި ލިބޭ މީހުންގެ  

ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ ކަން    6މީހެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ    6  ލިސްޓުގައި ސިޔާސީ

 އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ފޮނުވި މެއިލަށް މެއިލެއްފޮނުވުމުން މިއަދާހަމަޔަށް އައި އިރުވެސް އެ މެއިލަށް ޖަވާބެއް  

ދެއްވާފައިނުވާތީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތްނުވުމުންނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް  

ނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓުތައް ވަކި ބަޔަކަށް ކާމިޔާބުކުރުވުމަށް މަސައްކަތް  ބަލާއިރު، ގދ.ތި

ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން ްޕރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމެއް އަދި އެ ްޕރޮޖެކްތައް ދީފައިވަނީ  

ގދ.ތިނަދޫ،   ރޮޖެކްޓުތައްގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ްޕ

 .ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

އަށް ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ، މިކަން އެނގޭނީ   2021އިން  2019ނާއި އަދި މިއީ ކާކަށްކަމެއް ބުނެފައި ނުވުމުން

ކައުންސިލްގެ ލިޔުންތައް ބަލައިގެންކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން، މިކަމަކީ އޮޑިޓެއް ކޮށްގެން ނޫނީ އެނގޭނެކަމެއް ނޫންކަމުންނާއި،  

، ގޭގެ ނަންކަމަށް ބުނެފައިފައިވާ ގެއެއް ތިނަދޫގައި ހުރިކަމަށް  އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ދީފައިވާއިރު

ޑީ.އެން.އާރ ގެ ސިސްޓަމްތެރެއިން އެގެންނެތުމާއި އަދި ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރަކީވެސް ސައްހަނޫން  

ގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވުމާއި އަދި  ނަންބަރުތަކެއްކަމަށް ވުމުން، މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް އެކަށީ 

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓް ކުރުމަކީ، މި ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މި  

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ. 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ރައީސަށް ނޭނގި ނާއިބު ރައީސް  ، ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ސޮއިކޮށް ލިޔުންތައް ޢާއްމުކުރާނަމަ އެކަންވާނީ އެތަނެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްކަމާއި، އެފަދަ  

ކީ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ  މައްސަލަތައްބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަ

ވަނަ   62) ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެއްކަމަށާއި، މި ޝަކުވާގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ  މާއްދާގައިވާގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަ

ޢަމަލެއް ހިންގައިފައި އޮތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިނުވުމާއި އަދި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ސޮއިކޮށް ނެރުނީ ކޮން  

މެއް  އަމުރެއްކަމެއް އެކަމުން ނުފޫޒެއް ފޯރީ ކާކަށްކަމެއް ދައުލަތަށް ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް ލިބުނީ ކޮން ގެއްލުމެއްކަ

މި މައްސަލައި ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި، ޝަކުވާހުށަހެޅިފަރާތުން ބޭނުންނަމަ މިކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ޖަވާބުދިނުމަށެވެ. 

ޔަ ދައުރުގައި  ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުންނެވި ނަމަވެސް ނިމިދި

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޢާންމު ކުރި ލިޔުންތަކުގައި ނައިބުރައީސް ސޮއިކޮށް  

ނެރެމުން ގޮސްފައި ވާކަމަށާއި، މިއީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު އަޑީގައި ހުރެގެން  

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނައިބުރައީސް ްޕރޮމޯޓު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް  

 .ބުނާ މައްސަލަކަމަށް 
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ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އުޞޫލާޚިލާފަށްކަމަށް އެ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލަ ޝަރުޢީ  

މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް އެފަރާތަށް ޖަވާބުދީ، މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން  

 ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ފަދަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުގެ އައުޤާފު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ 

އެްޕރީލް  A1/1/2016/37-(IUL)142  )13މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަޤާމު ލިބުން  2016

ގައި   2021ޖޫން  30ފަރާތުން އޭގެ ފަހުން އެވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

  ކުރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު، އިތުރު އިޢުލާނެއްނުކޮށް

ގައި އެ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް    2021ޖޫން    30ކުރިމަތިލީ އެހެން މީހަކަށް ހަމަ  

 .ބުނާ މައްސަލަ

މިއީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ އާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ގިނަ ޝަކުވާ ތަކެއްގެ  

ޝަކުވާއެއްކަމާއި، މި ޝަކުވާއެކު އެފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތައް  މިހާރުވަނީ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައިކަމާއި، މި ޝަކުވާގައި އެފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް  

 ، މެއް ބަޔާން ކޮށްފައެއްނުވާތީއާއި، ޝަކުވާގައި ހުރި އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮންކަމެއްކަ

މިއީ އެފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތަކަށް ބާރުދޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށްވާތީ، ޝަކުވާގައިހިމެނޭ  

 މިބައި ވަކިން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ. 

ޓީ ކައުންސިލްގެ ޑާިޕޓްމަންޓެއްގެ އިސްވެރިއަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ފުވައްމުލަކު ސި

 ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތަތީ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު  

 ވެ. ނުކުރުމަށެ 

ހދ.ނައިވާދޫ ބަނދަރު ކަނޑިންމަ ތިލަވުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ފުންކުރުމަށް  

ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ރައްޔިތުންގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް ވެލި ދޫކުރުމާއި ވެލި  

ރ.  10.00ހެޔޮއަގެއްގައި ވިއްކުމަށާއި، ކުންފުނި ފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެލިގޯންޏެއް  

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ   3ވޭތުވެދިޔަ (ދިހަ ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކަން 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ހުވާ ކުރުމަށްފަހު    4ނިންމާފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ރ. (ފަސް ރުފިޔާ) އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ  5.00ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން އެ އަގު  

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، ނައިވާދޫގައި ހުރި އުރީދޫ އެންޓަނާގެ ބުޑަށް ވެލި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަގައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ވެލިފުނިން މިހާރު ވެލި  

އަޅާފައިވާއިރު އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ވެލި ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ނައިވާދޫ  

 .ކައުންސިލްގެ ވެރިޔަކު ވެލި ދީގެން ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޗީފް ފައިނޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ  

(ބުރާސްފަތި) ގައި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމެްޕނީ ްޕރައިވެޓް   2020އޮގަސްޓް  27މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

ންފުނީގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލާ  އެ ކު ކޮމްެޕނީން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް

ޚިލާފަށް ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

އެ އިޢުލާނު   ، ) އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއ2020ިއޮގަސްޓް    MWSC-B/5/ADV/2020/056 (27ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރު  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އަދި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި  

ސެްޕޓެމްބަރ   01ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ތާރީޚަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް  (އަންގާރަ) ކަމަށް  2020

ދުވަސްކަމާއި އެއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން   03ދީފައިވަނީ ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި ކަމާގުޅިގެން މާލޭ    03ނީ  ކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް އިޢުލާނުތަކުގައިވެސް ދީފައިވަ

ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްަޕނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ލޯކަލް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން" ޮޕލިސީގައި އިޢުލާނުގެ  

މަޤާމުގެ ތެރެއިން ޗީފް   02ގަކުރެވެއެވެ. އެ މުއްދަތު ޖެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަ

އެ މަޤާމަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު   ، ފަރާތުންކަމާއި 4ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާނީ 

އެ   އޭގެތެރެއިން ، ފަރާތުން ކުރިމަރިލާފައިވާކަމާއި 6ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް  ، ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށާއި

އިން ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ   2020ޑިސެމްބަރ  09 ، މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް މަގާމަށް ހަމަޖައްސައި

 MWSC-A/3/2021/3147އަދާކުރަމުންދާކަމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

ތު ދީފައިވެއެވެ. ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ) ސިޓީން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމ2021ާޖޫން  13)

ފަރާތް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވާގޮތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމަްޕނީ ްޕރައިވެޓް    03ފަރާތު ތެރެއިން  

ނަށް މަޢުލޫމާތު  ) ސިޓީން މި ކޮމިޝަ 2021ސެްޕޓެމްބަރ  MWSC-A/3/2021/4741  (07ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެސިޓީގައި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ދައުވަތު  

ދެން ހުރި ފަރާތަށް އިންޓަވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުން    ، ދިނުމުން ހާޟިރުނުވެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ދެން ތިބި ތިން ފަރާތްތަކުން އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުވެފައިވާކަމަށް    ، މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ނެތްކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއިއެ  

  02ވަނަ އިންޓަވިއުއަށް  02މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުގައި ތިން ފަރާތަކަށް އިންޓަވިއުކޮށް 

ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވާކަން "އިވެލުއޭޝަން އޮފް ޖޮބް އެްޕލިކެންޓްސް" ޝީޓްތަކުން   02 އެ މީހަކު ނޮމިނޭޓުކޮށް 

އޮފިސަރއާއި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް މަސައްކަތް  

 .ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ވިމާ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   އެނގެއެވެ.

 ނުކުރުމަށެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުން ފައިސާނެގި މައްސަލަ ޮޕލިހަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ އޮމަދޫ ކައުންސިލް ފަޅާލައިގެން  

އެފަރާތުން ބަލައިފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެކަންކުރި ބަޔަކު ހޯދިފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި، 

ވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި ިމކަމުގައި ޒިންމާކުރު 

އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި، ޖިނާޢީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްކަމާއި،  

ޅާލި މައްސަލައިގައި ޝައްކުކުރެވޭ  ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއްނޫންކަމުގައިވާތީ، އޮމަދޫ ކައުންސިލް ފަ އެއީ މި

ބަޔަކު ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ  

  އެކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.  ޖަވާބުދީ މި މައްސަލަ މި

ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލްގެ   3އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުގެ ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާ  

ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ބެލި  ވަގަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ 

ނަމަވެސް އެކަން ކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ  

ޒިންމާދާރުވެރިޔަކަށް އޭރު ހުރި، އަދި މިހާރު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ  

ވާފައި  ރައީސްގެ ނުފޫޒުން، އޭރު އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމެއްނެތި ވަނީ ބާއް

 .އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 3ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން މިހާރު  
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މި  ، މި ޝަކުވާގެ މައިގަނޑަކީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް ބެލުން ހަވާލުނުކުރުންކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ

 ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށްނުވާތީ، އަދި ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޒާތީ މައްސަލަތަކަކީވެސް މި

އަދި މި މައްސަލަ  ؛ ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި

ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް    ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމިއެވެ. 

ބެލުމުގެ   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމް އެންމެ   ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

ފަރާތަކުން އެކަނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕައަށް 

އަކަފޫޓުގެ ގޯތީގެ މައްސަލައާ  4000އޮޑައްސަލު ސަރަޙައްދުން ލިބިފައިވާ 

ގެ އޭރުގެ މޭޔަރ އަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކި އިދާރާތްތަކަށް  ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޝަކުވާގައި  

ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުނުކޮށް އެ މުސްކުޅިމީހާއަށް އައްޑޫސިޓީ 

އެއަށްފަހު އައްޑޫސިޓީ  އި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ އިޙްމާލުވެފައި ކަމަށާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ އޭނާ އަކީ މޮޔަމީހެއްކަމަށް  

ހެދުމަށްފަހު ބަލާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމާއި އެކު ގުރައިދޫއަށް ފޮނުވާލަން  

އެހެންނަމަވެސް އެކަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ވަނީ   ކަމަށާއި، 

57 



 

 2021އިޚްތިޞާޞަށް ނުފެތޭތީ ތަޙްޤީޤު ނުކުރަން ނިންމި މައްސަލަތައް ކޮމިޝަންގެ       32 / 27 ޞަފްޙާ               1އެނެކްސް 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ބެލުމުގެ   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ބޭބެ ނާކާމިޔާބުވެފައި ކަމަށާއި، 

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތައް   ޒިންމާ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތާއި

ފައިވާތީ އާއި މިކަމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް  ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވި

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން  

 .މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޓަރޝިްޕގެ ނަމުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާގައި، ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސޯލް ްޕރޮްޕރައި

ގައި އިމްޯޕޓް  2021މެއި  19ޑިކްލަރޭޝަނުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ޝިޕްމަންޓަކީ  00MP/2021-R18794ނަންބަރު: 

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުދާ ކަސްޓަމްސް   2021މެއި  27ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ން ނިކުތުމަށްފަހު އަލުން ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު  ސަރަޙައްދު

R-ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު:  81(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނު) ގެ  8/ 2011ނަންބަރު: 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން    340(ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު) ގެ    41/2011

ކަމަށްވާތީ އަދި ކަސްޓަމްސް އިން އެޝިޕްމަންޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ފޯޖަރީއާއި މުދާ ގިންތި ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާގުޅިގެން  

 ؛މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށާއި މިށް ނުވާތީ،  މިއީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަ، ކަމަށްވުމާއެކު

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ޝިޕްމަންޓް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ފޯޖަރީ އަދި މުދާ ގިންތި ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  

މައްސަލައަކަށްވާތީ،  ކަމުގައިވާތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި، އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފުޞީލުތައް ނުހިމަނާ، މި  

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ކަމެއް ނުފެންނާތީ މި  

 މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމިކަން އެންގުމަށް ނިންމިއެވެ.މައްސަލަ 

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސޯލް  

 R18794-ްޕރޮްޕރައިޓަރޝިޕްގެ ނަމުގައި، ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނަންބަރ

0MP/20210 ީގައި   2021މޭ  19 ގެ ދަށުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ޝިޕްމަންޓަކ

  27އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުދާ  

ގައި ދޫކޮށްފައި، މުދާ ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދުން ނިކުތުމަށްފަހު   2021މޭ 

އެއްވެސް ލިޔެކިޔެމުނެއް ނެތި، ދުރާލާ އެއްވެސް އެންގުމެއްނެތި މި މުދާ ވަނީ  

ސް ސަރަހައްދަށް ވައްދާފައި ކަމަށާއި، އެދުވަހު ކަސްޓަމްސްގެ  އަނބުރާ ކަސްޓަމް

އޮފިސަރުން އަނގަބަހުން ދިން ޖަވާބަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް އިތުރަށް ޑިއުޓީ  

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެހާތަނަށް ލިޔުމުން އެއްވެސް އެންގުމެއް  

މަށާއި، މި ޝިޕްމަންޓާމެދު  އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަ

ކަސްޓަމްސް އިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން މިކަމުގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް  

 .އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އޮތޯރިޓީއަށް އޭގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހެޅި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ވެހިކަލްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޓްރާންސްޯޕޓް 

ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ   ، ލިޔުންތައް ފޮނުވައި ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމުން މީގެ ތެރެއިން

ހަޅައި  އަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އައްޑޫއަށް ހުށަ  B1B 3660އާއި ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު    B1B 3437ނަންބަރު  

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން، ކަނޑައެޅިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް،  

ވެހިކަލެއްގެ   4މް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ނާންގައި މެޓްރިކްސް ސިސްޓަ

  B1Bރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރުތަކަކީ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ވެހިކަލް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޒޯން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި   2ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި މިހާރު ޒޯން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 

އާއި ވެހިކަލް   B1B 4092އެްޕލިކޭޝަންތަކެއް އެ އޮތޯރިޓީގައި ނެތްކަމަށާއި، އަދި ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ރަ  B1B 3451ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު   

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަކަކީ ފޯޖް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  

ވާތީ، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން  ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައި

 ބަލަމުންދާތީއާއި، މިއީ ފޯޖަރީގެ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކަމަށާއި،   B1B 3451އާއި  B1B 3660އާއި  B1B 3437އާއި 4092

މަލެއް  މިއީ ކޮރަްޕޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލީ މަންފާވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޢަ

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގެސްޓްހައުސްއަކީ ކޮންތަނެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ތުހުމަތާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު  

 ހޯދެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހުރި ތަނަކަށް ގެސްޓުން  ފ.ނިލަންދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް  

ގެނެސް ބައިތިއްބާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ ކަރަންޓު ބިލް ހަދަނީ އާންމު ގެތަކުގެ  

ކަރަންޓުބިލާއި އެއްވަރަށް ކަމަށާއި މިކަން ކުރަނީ ފެނަކަ ނިލަންދޫ ބްރާންޗުގެ  

 މެނޭޖަރ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

60 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ މަންފާ ހޯދުމަށް ކުރި ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި  ޝަކުވާގައި  

 ނެތުމުން މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ޑިާޕޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

 މަންފާ ހޯދާކަމަށާއި، ޗީފް ޖުޑިޝަލް  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ

މީނާގެ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަރިހު ވަރަށް ގިނަ މީހުން

ޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް     މައްސަލަ

 .ބުނާ މައްސަލަ

61 

ށްވެފައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާއެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާކަމަކަ

ނުވާތީއާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ  

 މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ    2018ކްރެސެންޓްގެ ކްއިކްބުކްސް ރެކޯޑުތައް ދައްކާގޮތުން  މޯލްޑިވްސް ރެޑް  

މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮމްޕިއުޓަރ އިކްވިޕްމެންޓްސް ގަތުމަށް   2އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ޗައިނާ އެއިޑުން ގަނެފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ރެކޯޑު  

ރުފިޔާގެ  600000   ބްރާންޗްތަކަށްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މީގެތެރެއިން އެމްއާރުސީގެ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ   2ތަކެތި ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ދައްކާ ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް ޖަމްޢިއްޔާއިން ހަދާފައިވާކަމަށް  

 .ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ، ކެއް ވަރަށް ސިއްރުން ހިންގަމުން ގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްކޮރަްޕޝަންގެ ގިނަ ޢަމަލުތަ  ، މި ޝަކުވާގައި

މި ޝަކުވާގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތުމުްނ މި މައްސަލަ  ، ކޮރަްޕޝަންގެ ވަކި ޢަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި

 ނުބެލުމަށެވެ. 

ގައި  ގްރޭޓާރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) 

ކޮރަްޕޝަންގެ ގިނަ ޢަމަލުތަކެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަން ކުރަނީ ވަރަށް  

ސިއްރުން އެކަން ކުރާ މީހުން ނުހޯދޭނެގޮތަށް ކަމަށާއި މިކަން ކުރާތާ ގިނަ  

 .ދުވަސްތަކެއް ވެފެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ކުރަމުންގެންދާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމާއި، މި މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު

މައްސަލައަކީ ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ  

ނޭ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް  މައްސަލައަކަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރާއިރު މި ޝަކުވާގައި ހިމެ

 ގެންދިއުމަށާއި، މި މައްސަލަ ވަކިން ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ބޯޓުގެ  

ޔޫއެސްޑޮލަރ   700000ސަލްވޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން 

 .ބުނާ މައްސަލަދީފައިވާކަމަށް 
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މާލޭ ސިޓީގެ ބްލޮކްވެރިންނަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މަހަކު    ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ  ، މި ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު

އެއީ ކައުންސިލަށް   ، (އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާއިރު 1,000/-

ސަލައެއް އޮތްކަމަށް  ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ބްލޮކްވެރިން ހޮވުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މައް

ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި، ބްލޮކް ވެރިންނަށް އެލަވެންސެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވޭތޯ ނުވަތަ  

ނޫންތޯ ބެލުން އެއީ މިކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނެވެރި  

އިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަރާތްކަމުގަ

 ޖަވާބުދީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގެ ބްލޮކް ވެރިޔާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  

  1000/-ވާލާފައިވާއިރު، ބްލޮކް ވެރިންނަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅު

ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށާއި، މިފަދަ އެލަވަންސެއް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ ހައިސިއްޔަތެއް އެ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް  

 .ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ސަގާފީ   ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުންވަނީ މި މައްސަލައިގައި 

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް) މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިކަން އެ ފަރާތުން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި 

އޮންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް   ، ރުކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ތަންތަނުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާއި

އޭގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް   ، އެ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާއިރު ، ފެންނާތީ

ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކު  

 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަމްބަރ 2021ސެްޕޓެމްބަރ  7ބޭނުން ވެގެން 

AH/INDIV/2021/46 -(IUL)222  ިއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާއ

ޝީޓް އިއުލާން ކުރިއިރު    A2ނަމަވެސް ، އިކަމަށާއިވަނީ އިންޓަވިއު ކުރެވިފަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

  މައްސަލަ  ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މަރކްސް އަކީ  

ޤަބޫލުނުކުރެވޭވަރުގެ މާރކްސްއެއް ކަމަށާއި، މަޤާމަށް އެދި އޭނާ   އޭނާއަށްވެސް 

ހުށައަޅާފައިވާ ސަނަދުތަކާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފައި ެޕނެލިސްޓުން ދީފައިވާ  

 ލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.މާރކްސް ގަބޫ 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ ތެރޭގައި ހުރި އިންޓަރނަލް އިދާރި ކަންކަމާއި، އެމްްޕލޯީއ 

 ގްރީވަންސްތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤިޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ  ހުޅުލެ 

 . މައްސަލަ
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ސިފައިންގެ ކޯަޕރޭޓިވް ފަދަ، ދައުލަތުގެ މުއްސަސާތަކުން ހިންގާ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ކޮރަްޕޝަން މައްސަލަތައް 

އަކަށް ފައިސާ ދީފައިވުމާއި، ދައުލަތުން އެ ސޮސައިޓީގެ  ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން މިއިން ކޯަޕރޭޓިވް

މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާ ގަނެފައިވުމާއި، ދައުލަތުން އެ ސޮސައިޓީއަށް ލޯނެއް ދީފައިވުމާއި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ  

، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން އެ ކޯަޕރޭޓިވްއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވާނަމަ ކަމަށް ވާއިރު

ކަމަކީ ސިފްކޯގެ އެތެރޭގެ މުޢާމަލާތަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ އިހްތިސާސް މި  

ރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ރެޖިސްޓްރަ 

 އޮފް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައީޓީސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އޮގަސްޓު، ސެްޕޓެންބަރު ހާތަނުގައި ސިފްކޯގެ ބޯޑަށް ނޭނގި އަދި   2019

އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ސިފްކޯއަށް އެމްބްރޮއިޑަރީ މެޝިނެއް ގަތްކަމަށް ބުނާ  

 މައްސަލަ
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ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުމާ ގުޅިގެން ހުރި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ކަމަށްވުމާއި، އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު   ޝަކުވާގައި

ނެތުމާއި، މިއީ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމުނެވެ. 

ންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މިސްކިތަށް މަސައްކަތު މީހުން  މ.މުލަކު ކައު

ހޯދުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  

 .ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް   ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަމިއްލަ

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ތައްގަނޑު ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން  

މުން  ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، މިފަދަ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަ

ނުދާކަމަށް އެ ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވަ  

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ކައުންސިލްގެ  

 ނައިބުރައީސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހިނގާފާނެކަމަށް ހީވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭ މިންވަރަށް  

ންގެ ޢަމަލަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ޝަކުވާގައި މަޢުލޫމާތު ނެތުމުންނާއި، އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަ

 ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުން  

ކުޑަކުދިންގެ ާޕރކްތަކަކަށް ނަންބޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  

ކެންސަލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު 

 .ވަނީ ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

71 

ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ކެޓެގަރީއައި ތަޖުރިބާ ކަނޑައަޅާނީ އެ ހޮސްިޕޓަލުންކަމަށްވުމާއި، ކޮރަްޕޝަންގެ  

ހިންގާފައިވާކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ޢަމަލެއް 

 ނިންމުނެވެ. 

ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލުގެ ވަޒީފާތަކަށް ތަޖުރިބާހުރި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް  

ރުންނާއި  ކުރިމަތިލުމުން، އެފަރާތްތަކަށް އިސްކަންނުދީ ތަޖުރިބާ މަދު ޑޮކްޓަ 

 .ބައެއްފަހަރު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވެފައި، ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް  

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނު 

ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

އެއްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ   ކޯަޕރޭޝަނާ

ގާތްގުޅުން އޮންނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން   ޑިރެކްޓަރާ

 .މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަްޕރޮމޯޝަނާއެކު 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިިޕންގ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް  

ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް،  އޭވިއޭޝަނުން އުވާލާފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވަނީ ކޮން ބަޔަކަށް ކަމާއި، ހޯދައިދީފައިވަނީ ކޮންފައިދާއެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި، 

ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް އަސާސެއް އަދި އަދި މިކާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަގައި ޖިނާއީ  

 މަޢުލޫމާތެއް ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ޝިޕިންގ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި  

ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްގައި    2020ޖުލައި  16މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން 

ޝިިޕންގ   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  R/2020-52އިއުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދު ނަންބަރުޝާ

ވަނަ ދުވަހު    2020ސެްޕޓެންބަރު    16އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު)  

އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޝަން  

 .އުވާލައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށްވެފައި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޖިނާއީ  

 ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލޭވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ޞިއްޙީ 

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް  

ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން މި މަޤާމުތަކަށް މިހުން ހޮވުމުގައި އުޞޫލުތަކާ  

 .ށް ބުނާ މައްސަލަޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު  

 ނަންބަރު 

މި   މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތުމުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި 

ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ ޮޕލިހަށް ފޯވަރޑް ކުރުމަށް ްޕރެޒިޑެންޓަލް އެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނަމަ ޮޕލިހަށް ފޮނުވުމަށް އެ 

 ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލުން ޑިވެލޮްޕކޮށްފައިވާ ލެބޯޓަރީ އިންފޮމޭޝަން  

ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި  

 .ބައެއް އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަށް ވިއްކަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބޮޑަށް ބިނާވާނީ މީހުންދޭ  ، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް ހޯދޭނެ ކަންކަމަށް ނުވާތީއާއި

މިވަގުތަށް މި  މަޢުލޫމާތު ފަދަ ތަކެއްޗަށްކަމާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއެކު  

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ހިނގި ކަމެއްތޯއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނަނީ  

ކޮން ތަނެއްގެ ވާހަކަތޯއާއި އަދި ތުހުމަތު ތަކަށް ބާރުދޭނެ ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ބަޔަކު ތިބި  

މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިބޭ ނަމަ ހޯދުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ްޕރެޒިޑެންޓަލް އެކްޝަން   ނަމަ އެ

 ކޮމިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވްއަކީ މާލޭ ސިޓީގައި  

އިސްމީހާ ކަމަށާއި، އޮންނަ ގަވާއިދުގެ   ޢިމާރާތްކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ އެންމެ

ދަށުން ހުއްދަ ދޫނުކުރެވޭ ކަމުގައިވަނީނަމަ ކަޓް ނަގައިގެން އައުޓް އޮފް ޭޕަޕރކޮށް  

ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކުރެހުން   ހަމަޖައްސާލައިގެން މި ހުއްދަތައް ދޫކުރަމުންދާ

ކޮފީތަކުން ދިމާކޮށް  ފާސްކުރުމުގައިވެސް ހަމަ މި އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި،  

ކޭޝްކޮށް ފައިސާ ނަގައިގެން މީނާ ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކަމަށާއި، ޢިމާރާތް  

ޗެކްކުރަންދާ މީހުންވެސް އެ ލިބޭ ގަނޑުފައިސާކޮޅަކަށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  

ހުއްޓަސް ހުއްދަދޭ ކަމަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމާބެހޭ ބައިގެ ގިނަ  

ފައިސާއިން މުސާރަޔާ ނުބައްދަލު ދިރިއުޅުން  އިސްމީހުންނަކީ މިގޮތަށް ހޯދާ 

 އުޅެމުންގެންދާ މީހުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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