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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

U. ްއެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައ 

U ް01 ފެބުރުވަރީ  2016ން 29 ފެބުރުވަރީ 2016ށ 

 

  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނަރުދޫ ފާމަސީގެ ކުޑަދޮރުތައް ހެދުމުގައި ފައިދާ ނެގީ ކާކުކަން އަދި ނެގީ ކޮން ފައިދާއެއްކަން އެނގެން .ށ

ގުޅުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯނު ނެތުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެފަރާތާ 

ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ފޯނު ނަގަނީ އެހެން ފަރާތްތަކަކުން ކަމަށްވާތީއާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަމަށް އޮންނަ ޙުސައިން 

ފިރާޤަކީ އެފަރާތުން ދަންނަ މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާތީއާއި، އަދި އެމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ އެޑްރެހަށް މެއިލް ފޮނުވޭގޮތް -ތުން ދީފައިވާ އީފަރާ

ވެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ނެތުމާއެކު، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތަތީ 

 .މިމައްސަލައާއިމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 1 .ނަރުދޫ ފާމަސީގެ ކުޑަދޮރުތައް ހެދުމުގައި ފައިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ށ

ތެޔޮ ވިއްކާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަކީ ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

ހެކިން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތު  އެނގެން ނެތުމާއި، އެފަރާތުން ވަގަށް ތެޔޮ ވިއްކާކަން ދަންނާނެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެފަރާތާ ގުޅުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ފޯނު 

 ނަގަނީ އެހެން ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީއާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން ދަންނަ މީހެއް ނޫންކަމަށް 

ވިއްކަމުން ދާކަމަށް ނަރުދޫ އިންޖީނުގެއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަގަށް ތެޔޮ .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ށ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް -ބުނާތީއާއި، އަދި އެމަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ އީ 

ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ އެޑްރެހަށް މެއިލް ފޮނުވޭގޮތް ވެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު 

ދެވެން ނެތަތީ އެމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމައި، އަދި އެފަދަ ނެތުމާއެކު، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެން

 . ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ

 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ކަންތައްތަކަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ނުވާތީ 

 .މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ނޑުބިމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް .ށ  3 .ބުނާ މައްސަލަނަރުދޫ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދަ

އޯ ދީފައިވަނީ ކޮން .އީ.ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ސީ

ބާރުތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެބާރުތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ 

ރު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ކޮން ބަޔަކަށް ކޮން ވަޒީފާތަކެއްކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއި

އެނގެން ނެތުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު 

 .ނިންމީއެވެމަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ ބެލެން ނެތަތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް 

 

ގެ .އެލް.އެމްޕީ ،ވަނަ އަހަރު ހުރި ފަރާތަށް 2015މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކަށް 

އޯ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ދޭންނުޖެހޭ ބާރުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ބައެއް .އީ.ކުރީގެ ސީ

ސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް

ކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެބާރުތަކަކީ ބޯޑުން ނިންމައިގެން އޭނާއަށް ދީފައިވާ 

ބާރުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި އެބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒީފާ 

އޯ އާއި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު .އީ.އެލް ގެ ސީ.ޕީ.އިދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ އެމްހަމަޖައްސަ

 .ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެމިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ 

 

 2016ޖަނަވަރީ  30މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެއަތޮޅު ނަރުދޫން .ށ

މީހުންނަކީ ހޮސްޕިޓަލާ ހަމައަށް ހިނގާފައި  03މީހުން އެރަށަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެ  03ގައި، ބަލި 

ދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ފޯނުން ގުޅާފައި އެމްބިއުލާންސް ދެވޭވަރަށްވުރެ ބަލިމީހުން ކަމަށްވާތީ މިލަން 

ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށާއި، ވަރަށްގިނަ ސުވާލުތައްކޮށް ހެދުމަށްފަހު ފާލަންދޮށަށް އެމްބިއުލާންސް 
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފޮނުވައިދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އައިއިރު އެއަށް ވަރަށްގިނަ ލަގެޖް އަރުވާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ންމެ ބަލިމީހަކަށް އެރޭނެ ޖާގަ ފިޔަވައި އެހެން ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ޑްރައިވަރު ބުނިކަމަށާއި، އޭގައި އެ

އަދި އެ ލަގެޖްތަކަކީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ފުރާތީ އެމީހުންގެ ލަގެޖް ކަމަށާއި އެ 

މަރުކަޒުގެ ވެރިއެއް  ޑޮކްޓަރުންތައް ފުރުމުން ނޫނީ އިތުރަށް ބަލިމީހުން ނުއުފުލޭނެކަމަށް ޞިއްޙީ

މީހުން އެ  03ބުނެފައިވާކަމަށް ޑްރައިވަރު ބުނިކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން އެއްކަލަ ބަލި 

މީހުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިޔައީ  03އެމްބިއުލަންސަށް ނާރައި އެ ވެހިކަލް ފޮނުވާލީ ކަމަށާއި، އެ 

އަރައިގެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިލަންދޫ ޞިއްޙީ  ރަށުތެރެއިން ހޯދި ސައިކަލްތަކެއްގެ ފަހަތަށް 

މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސްގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ވެހިކަލުގައި 

 .އެހެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އިސްކަންދެނީ ތަނުގެ ވެރިންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، 

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މިމައްސަލައަކީ 

މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  މިކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެއިލްއަށް ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ނޑަކަށް   2015މަސްދުވަސް ވެފައިވާއިރު މާރިޗު  06އަހަރާއި  01ލޯމާ ރިސޯޓް ހުޅުވިގެން ގާތްގަ

އިން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް މުސާރަ ލަސްވުމާއި މުސާރަ ދެބައިކޮށް ބައިބަޔަށް ދިނުން 

އިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ސަރުކާރަށް  2015ޢާންމުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މާރިޗު 

 .ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .މަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެމިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަ

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން 

 1400/-ނިޔަލަށް ކިޔެވި ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނަމުގައި 

 .  މައްސަލަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ
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މައްސަލާގައި މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން 

ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ ބެލެން ނެތަތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

 .ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ހެނބަދޫ އޮފީހުގެ ) އަށް 2015ން  2003(ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގިއިރު .ނ

ސެކްރެޓަރީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ތެޔޮ ގަތުމަށް އޮޅުވާލައިގެން ބިލް ހެދުމަށްފަހު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފައިސާ ނަގައި އެފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ހެނބަދޫ 
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 .ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ބޮޑުކަތީބަށް އެނގިހުރެ އެމައްސަލަ އޮއްބާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާތީ ސަމާލުކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 .ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި 

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް 

ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  2014

މިނިސްޓްރީން ބުނަމުން އައީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ފޯމުތައް ބަލައިގަނެ ނިމުނު ތާރީޚާ ހަމައަށްވެސް އެ

ބަލާނީ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ ދަރިންނަށާއި ފޯމުލާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު 

ދިރިއުޅުނު ތަންތަނަށް ކަމުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިރިއުޅުނު ތަން މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ސްޓްރީން ފޯނުކޮށްފައި އަންގަމުންދަނީ ދިރިއުޅޭ ތަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ އެތަނެއްގެ އެމިނި

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއެކު ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

 .ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2002މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ 

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި،  14ބުނެފައިވުމާއެކު، މިކަމަކީ މީގެ 

ވަނީ، މިކޮމިޝަނުން ބަލާނީ އެމައްސަލައެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި 10މިކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ 

އަހަރު ހަމަނުވާ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތު  10ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު އެކަމެއް ހިނގިތާ 

ފާއިތުވުމަށްފަހު އެމުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

ބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި މައްސަލައިގެ އެސަބަބަކީ މަޤު

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެމައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި، އެމާއްދާގައި 

ވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި، އަދި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަނޭޅުނު ސަބަބު ޝަކު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން 

 .މައްސަލަ ބެލެން ނެތަތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން އެމަގާމަށް  2002ޒީފާއަކަށް ހެނބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަ.ނ

ހެނބަދޫ ސްކޫލުން އޭނާއަށް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް .ނިންމިކަމަށް ނ 07ކުރިމަތިލި ފަރާތަކީ ގްރޭޑް 

ނިންމާފައިވާ މީހެއް  06ހަދައިދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކީ އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 

ކީ އެ ސްކޫލް ހިންގުމާ އޭރު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ކަމަށާއި، މިކަމަ

 .ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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