
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01 ޖަނަވަރީ 2017ން  31 ޖަނަވަރީ  2017އަށް 

 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ަބަދުލ  ކުރާ ުޙކުމްތައް ތަންފީޒުޮކށްިދނުމާއި، އެކި ފަާރތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްުލމުގެ  ކޯޓްތަކުން 
ބާވާުތެގ  ހޯދަިއިދުނމުެގ މައްސަަލތަކަކީ މި ކޮިމޝަުންނ ބަލަްނ ަހމަެޖހިފައިވާ

ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަުކން ޢަމަުލ  ނުވާީތއާއި، ޯކޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުްމތަކަށްމައްސަަލތަކެއްކަަމށް 
ަމއްސަަލ ޖެހޭނީ އަލުްނ ކޯޓަށް ުހށަހަޅަްނ  ނުކޮށްިފނަމަ ޙުކުމް ަތންފީުޒ ކޮށްދިުނމުގެ

ކުިރޔަްށ ގެްނިދޔުަމށް ޝަކުާވ ުހށަހެިޅ ފަާރތުގަިއ  ކަމަށްާވތީ، ެއގޮތުގެަމތިްނ މައްސަލަ 
 ނުބެލުމަްށ ިންނމީެއވެ.މައްސަަލ  ުނންދަންަނަވއި މިކޮިމޝަ

 

ަނމުަގއި ރަިޖސްަޓރީ  ފަރާތެއްގެދިރިުއޅެުމންިދަޔ  މާިފލާފުށީަގއި .ޅ ން،ޤަިޟއްާޔއަކުކޯޓުގެ  ސިވިލް
ެމިއ  2015ހުޅުމާލޭގެ ބިުމން ގޯްއޗެއް ނުަވތަ ްފލެޓެއް  އި ޯގތީގެ ބަަދުލގައި،ެގއަކާ ޅ.މާިފލާފުށި ކޮށްފައިވާ

 މަްސުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ ިދނުަމްށ ކުިރ ޙުކުްމ ަހއުިސންގ ިމނިސްްޓީރން 07އިްނ ފެިށެގން  07
  މައްސަލަ.ތަންފީޒުކޮށްދީަފިއ ުނވާކަމަްށ ުބނާ

1 

ކުިރއަްށ ެގންދިުއމަްށ ޝަުކާވ  ޝަކުާވ ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްަރއިބިުއަނލްއަށް ހުަށހަޅަިއެގންމި
ިދއުަމްށ ކުރިައށް ުނެގންމައްސަަލ  ހުށަހެިޅފަރާތުގަިއ ަދންނަވަިއ މިކޮމިަޝނުން 

 ނިންީމެއވެ.

އަހަރުގެ ދިގު ުމއްދަެތއްަގިއ  30ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޮކމްޕެީނ ޕލކ ގަިއ  މޯލްޑިވްްސ ޓްާރްނސްޕޯޓް އެންޑް 
ވަޒީފާިއްނ ވަކިކުރުަމށް ބޯުޑްނ  އޭާނ ޗުއްޓީގަިއ ވަނިކޮްށ އެކުންުފނީގެ ، އް ކޮށްަފއިާވ މުވަްއޒަފެ މަސައްކަތް 
އަިމްއލައަްށ ަވޒީފާިއްނ ރިަޓޔަރ ކުރުމަށާިއ ރިޓަަޔރ  ވަޒީާފއިްނ ވަކިކުރުުމެގ ކުިރންނިންަމިއ 

2 

a 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެިހރާއްޖެ 

ިއޖްތިމާޢީ ަހމަޖެުހން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ  

a 



 

2 

 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ވަކިކުރުަމްށ  ވަޒީާފއިްނ ަވކިކުރެވޭނެކަަމްށ އަންގާފަިއާވ ކަަމށާއި، އޭާނ ވަީޒފާއިން  ނުކުރާކަުމގައިވާަނމަ
ކުާރ ަމސައްކަތަކަްށ އެަފރާތަްށ ަފރާތުން ނު ' މަާރާމތު ކުރުމަށް ޙަާވލުކޮށްފައިވ6ާނިންާމފައިވަީނ 'ނިާޔމަ 
ެއއްެވސް  ަމއްސަަލއެްއގައިކަަމށް ބުާނ ަކމަށާއި، ަނމަވެްސ ެއމައްސަަލއާގުޭޅ ިއތުރު އިތުަރށް ފައިާސ ދިން 

މެނޭްޖމަންޓުން އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާުމެގ  މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް އެނގިަފިއުނވާ ކަމަށާއި، އަދި މިއީ ކުންުފނީގެ 
  ަމއްސަލަ.ަމޞްލަޙަތު ިޙމާަޔތް ުކރުމަށް ޮކށްފަިއވާ ކަމެއްަކަމށް ުބނާ  ގެން އެފަާރތްތަކުގެ ނުފޫޒު ޭބނުްނކޮށް 

 

ުމަވއްޒަުފންނެްތކަްނ  ޝަކުވާގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ކަންތައްަތއް ކުަރމުންދަީނ ކޮން
ނެުތމުްނ ިމމައްސަަލ ފުްޑ  އެނގެްނ ނެތުުމްނނާިއ ޝަކުވާ ުހށަހެިޅ ފަާރތް ެއނގެން

  ނިްނމީއެވެ.ްޑރަްގ ޮއތޯރިީޓގެ ަސމާލުކަމަށް ގެަނުއމަށް އެންޑް 

)ިވހި( ރުިފޔާެގ ރޭުޓްނ  20.00ުމވައްަޒުފން  އެއަރޕޯްޓގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފުޑް އެންޑް ްޑރަގް ޮއތޯރިޓީގެ
ފެރީ ޭބނުން ކުރަމުންދާ ަކމަާށއި، ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ ހަަދމުންަދނީ ަވކި  ފެރީ ފަިއސާ ަނަގއި ހިލޭ ެއއަރޕޯޓް 

ޢަަދދުތަެކްއ ދޭ  ަފއިާދވާގޮަތށް ކަމަށާއި، ސަރވިސް އެލަަވންސްގެ ޮގތުަގިއ ވަކިބަޔަކަްށ ޮބޑެތި ބަޔަކަށް
އެލަވަްންސ ަނާގ ކަމަާށއި، ދަންވަުރ ޑިއުީޓަގިއ  ކަމަށާއި، ރިސްްކ އެކުލެވޭ މަސަްއކަތެއް ުނކޮްށ ިރސްކް

ޯޕޓް ޔުނިްޓތަކުެގ މުަވއްޒަުފްނ ން ދާ ަކަމށާއި، ައނެއް ުމަވއްޒަފަކު ގެައްށ ނިދަ  އެއް ުމަވއްޒަފަކު ހުރެފައި 
 ުބނާ މައްސަލަ. ާޙޟިރުވުަމްށފަހު ގަޑި ނުެޖހޭޮގތަށް ާޙޟިރީގަިއ ސޮއިކުރާކަމަށް  ގަޑިޖެިހެގން އޮީފަހށް

 

3 

މިމަްއސަަލ މިކޮމިަޝުންނ  މިޝަކުާވަގިއ ކޮރަޕްޝަުނެގ ައަމލެއް ބަާޔންކޮށްަފއިނުވާތީ 
 ށް ިނންީމެއވެ. ކުރިއަްށ ނުގެްނިދުއމަ

 

ދޫޮކށްފަިއވާ ބިމުގައި ަމސައްކަތް ނުފެށި ލަްސވާކަަމްށ  ށް ުކންފުންޏަކަ ތ.ިދޔަމިގިލީ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާިއން 
 ުދވަހުގެ ނޯޓިްސއެއް  20ކަމަށާއި، އެބިްނ ައތުލާފައިވަީނ އެްގރީަމންާޓ ިޚލާފަށް  ބުނެ ިބްނ ައތުާލފައިވާ 

  މައްސަލަ.ނުީދ ކަމަްށ ުބނާ

4 

 ގެ މީހާ ުހށަހަޅާފަިއާވ ލިުޔންަތކަށް ބަާލއިރު، އޭނާގެ ައނބި ފަާރތުން ޝަކުާވ ުހށަހެިޅ 
ކޮށްފަިއާވ  ޝަރުޠު ފުރިަހަމނުވާަކމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއަވނީ ގޯްއޗަްށ އެދި ުހށަެހޅުމަށް 

ބަޔާންޮކށްފަިއާވ  ަވނަ ަނންަބރުގައި  7އިޢުލާނުގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަޝރުޠުތަކުގެ 
މިަކމުަގއި ކޮަރޕްޝަނުގެ ައމަލެްއ  ޝަރުޠު ުފރިަހމަ ނުާވތީކަން އެނެގންއޮުތުމންާނއި އަދި

 ޭނޅުމަްށ ނިްނމީެއެވ.ަމއްސަަލާއމެުދ ިފޔަަވުޅ  ހިންގާފަިއވާކަަމްށ ބެލެވެްނ ނެުތމުން 

ދުަވހު ކުރި އިޢުާލނާ ގުޅިެގން ގެވަަޅށް  ަވނަ 2016އޭޕްިރލް  19އއ.ޮތއްޑޫިއން ަބންޑާރަ ިބން ދޫުކރުަމށް 
ބަެއްއގެ ައމިއްލަ ަމޞްލަޙަުތ  ުހށަެހިޅ ފޯުމތަްއ ިއވެލުޭއްޓ ކުރުމަށްަފުހ ޢާްނުމކުރި ލިސްަޓްށ ަބލާއިރު  އެދި 

ކަންތައްަތްއ ބަޔާންކޮށް، ގެަވޅު ދިުނމުެގ ކަންތަްއ  އިސްކޮށްަފއިާވ ކަމަށާއި، މިގޮުތން ާފހަގަުކރެވޭ 
 ލިުބމުްނ މަްޙރޫްމވެފައިވާ ނިކަެމތިްނަނށް ގެއްިލެގންާދ އަސާީސ ަޙއްޤު  މަޑުޖައްާސލަިއ ގެަވޅު

 ސަލަ. މައް ކަށަވަރުކޮްށިދނުމަށް ެއދޭކަަމށް ބުނާ 

5 



 

3 

 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ިނޔާުވާމ  ންމައަދި، ޝަކުވާ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ަކންތައްތަކުެގ ތެެރިއން، ބައްޕަ ުނަވތަ މަ 
ފޯުމ  ގުޅިގެްނ ެއ ދެމީުހންކުެރ ީމހެއްގެ ގޯިތްނ ބައެްއ ިލޭބނެކަމަްށ ުބނެ 

ެތރެިއން ޯގތި  ކެންސަލްކުރެވުުނކަމަށް ުބނެފަިއާވ މީުހްނނާިއ، އެގޮަތށް ތިިބ ީމުހންގެ 
ުހށަހެިޅ ފަާރތްތަުކެގ  ލިބޭނެކަމަްށ ބަާޔންކޮށްފަިއވާކަަމްށ ބުނެަފއިާވ ީމުހންާނއި، ފޯމު 

މަިއންބަަފއިްނެގ ޯގތިްނ ލިބެްނ  ރެިއން އެީމހުންގެ އަނިބންަނށް ނުަވތަ ިފރިްނނަށް ތެ
ުބނެފައިވާ މީހުންާނއި، ދިރިުއުޅން މާެލއަށް ނުވަަތ  އޮތުާމއެކު ޯފމު ެކންސަްލކުރެވުނުކަމަށް

ަބދަލުކޮށްަފއިާވ ީމހުްނެގ ެތެރިއން ގޯިތ ލިުބނުކަމަްށ ުބނެފަިއާވ  އެހެްނ ރަށަކަށް 
 މާޭލގައި ދިިރއުޭޅ ީމހުންގެ ެތރެިއން ރަށުަގއި ދިިރއުޭޅކަމަށް ބަަލއިެގން  އި،މީހުްނނާ

ޯގިތ  ޕޮއިންްޓ ދީަފއިާވަކމަްށ ބުނެަފިއާވ ީމހުްނނާއި، ެއކަނިވެިރ މަިއންެގ ެތރެިއން 
ލިބިފަިއވާ ގޯތި ެއރަށުގަިއ  ނުލިބޭކަމަށް ުބނެަފއިވާ މީހުްނާނއި، ރާއްޭޖގެ ެއހެން ަރށްރަުށން 

ގޯތި ދެުވނުކަަމށް ބުެނފައިވާ މީުހންނާއި،  އްގެ ަދރިންަނށް ދިންަކަމށް ިނންަމއިތިބި އެމީހެ
ީމުހންާނއި، ައތޮުޅ ކައުންސިލަުރންާނިއ  5ުބނެފައިވާ  އެްއގެއަުކން ގޯިތ ލިބުނުކަަމށް

ާޢއިލާތަުކެގ ތެރެިއން ގޯތި ލިބުނުކަމަށް ުބެނފައިވާ މީުހންާނއި،  ރަށު ކަުއންސިލަުރންގެ
މީުހންާނިއ،  ތަކުަގއި ތިިބ ީމހުްނެގ ެތރެިއްނ ޯގިތ ލިބުނުކަމަްށ ުބެނފައިވާ ަމާޤމު މަތީ 

ދީފަިއާވކަމަށް ުބނެފަިއާވ  ކަނޑައަޅާަފއިާވ އުސޫލާ ޚިާލފަށް ޢުމުރުގެ ބަިއން ޕޮއިންޓް
އެޑްެރހާއެކު( ހުަށހެޅުުމން މިކޮިމޝަުންނ  މީހުްނނާ ބެހޭ މަުޢލޫމާތާއެކު )އެމީުހންގެ ނަމާއި 

 ީވެއވެ.ގެްނާދނެަކމުގައި ޝަުކވާ ހުަށހެޅި ފަރާުތަގއި ދެްނނެ ރަްށ ކުރިައށްމައްސަަލ ިއތު
  

ީދެގންކަމަްށ މިނިސްްޓރީ ޮއފް  އަތޮުޅގެތަކުގަިއ ކައުންސިލަުރން ތިބެންވާީނ ކުްއެޔއް
އޮތޯރިޓީއަށް އެްނގުމާ ގުިޅގެން، ެއ  ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަީރން ލޯަކލް ގަަވރެމންޓް

 ައންގާަފއިވާ ަކމާއި، އެެހންަނމަވެްސ ކުލީގެ  އޮތޯރީީޓން އެކަްނ އަތޮުޅ ކަުއންިސލްތަކަށް

ދޫކޮްށފައިަވނީ ެއކަީށެގންވާވަަރށްުވރެ ަދށް  ގއ.ައތޮުޅ ކަުއްނސިލްގެ މެމްަބުރންަނށް އަތޮޅުގެިއން ކޮޓަރި 
 ޮކްށފައިަވނީ ކުިލ ނަގާނެ ަޢދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ަކއުންސިލްގެ ާޢްނމު އަެގއްަގއި ކަަމާށއި، މިކަން

ހިެމނޭ މިފަދަ ަކެމއް  ަމާށއި، ކައުންސިަލުރންގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތުބައްދަލުވުެމއް ާބއްވަިއެގން ކަ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ައންގާފަިއނުާވ ކަމާއި، އެހެްނކަމުން، ައތޮުޅ  ގޮތުގަިއ ވަިކ ައދަެދއް ކަނަޑއަަޅއި
ަޢމަލުކޮށްފަިއ ހުރީ، ަކއުްނސިލުން ކުްއެޔްއ  ކައުންސިލްތަުކްނ ޢާްނމުޮގތެްއަގއި
ަކއުންސިަލރުްނނަށް އަތޮުޅގޭގައި ތިެބވޭ ޮގތަށް ކަާމއި،  ކަނޑައަަޅއިެގން، އެ ކުލި ދީގެން 

ުހްނނަ ކުްއޔަކީ ެއަތންަތނާ އެަކށީެގްނވާަވރަްށވުރެ މާުކޑަ   ކަނަޑއަޅާަފއިއެޮގތުެގމަިތން
 ަކމާއި، އަދި އެ ކުލިްނ އެތަންަތނުގެ ކަަރްނޓް ޚަރަުދ ފަދަާފަހގަކުރެވޭ ކުއްޔެއްަކން

 ޚަރަދުަތްއެވސް ހަމަުނޖެއްޭސނެަކން ފާަހގަކުެރޭވ ކަމާއި، ެއެހންކަމުން، އަތޮޅު 
އެލަވަްނާސ  އަތޮުޅގޭގަިއ ތިޭބނަމަ، އެީމހުްނަނށް ދެުމްނގެންދާ ލިވިންގކައުންސިލަުރްނ 

ަކއުންިސލްތަކަށް ައންގަްނ  އެކަށީެގންވާ ކުްއެޔއް ސަރުކާުރްނ ކަނޑައަަޅއި އަތޮޅު
ްޓރެޜަރީއަށާިއ މިިނސްޓްރީ އޮްފ ޯހްމ  ފެންނަަކމަްށ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ިފޭނންްސ ެއންޑް

 ންނީެވއެވެ.ދެ  ްޓ ޮއތޯރިޓީގައި އެފެއާޒަށާއި ލޯަކްލ ގަވަރމެން
  

މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަން ުހސްކުރުަމށް  އަމިއްލައަށް ިންނމިދާނެކަމަށް ނުެފންނަކަަމށާއި، ައތޮޅުގެ
 ޯހމްއެެފއާުޒްނނާއި ލޯކަްލ ގަވަރމެންްޓ އޮޯތރިޓީްނ އެންގުުމން އަޮތޅުގެ  މިނިސްްޓރީ ޮއފް

ކައުންސިލްގެ ަރއީސް ައތޮުޅގޭަގިއ  ކުރެވިަފިއވާކަމަށް އެތަންތަަނށް ޖަވާބު ިދނުަމށްަފހުވެސް ގއ.އަތޮޅު ހުސް
  މަްއސަލަ.ުބނާ ދިރިުއޅެުމންެގްނާދކަމަށް

ަމހިބަޫދ ކައުްނސިްލެގ  އދ.ަމހިބަޫދ ޕްީރސްކޫލް އައުޓްޯސސް ކުރަްނ ބޭުނންވެގެން 
ޕްރޮޕޯސަލްގަިއ  ގެެޒޓްގައި ާޝއިޢުކޮްށފައިވާ ަކމާިއ، އަދިއިދާާރިއން ޮކށްަފއިވާ އިުޢލާން 

 1ެއއިން ޮކންމެ ަކމަކަށް  ހިމަަނންެޖހޭެނ ަމޢުލޫމާތުަތއް އިޢުލާުނަގއި ިހަމނާފަިއވާއިރު،
އިޢުލާުނަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއާވ  ާއ ެދމެދުގެ ައދަަދކަްށ މާކްސް ލިބޭެނކަމަށް 10އާއި 

ަވަނ  115ކުރަން ަކއުންިސލްގެ  އުޓްސޯސްކަމާއި، އދ.ަމިހބަދޫ ޕްރީސްކޫލް އަ 
ިއޢުލާނުގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވކަން ާފހަގަކުެރޭވ  ޖަލްސާިއްނ ިންނމާފަިއވާކަމަށްވެްސ އެ 

ުކރިްނ ރަށު ކަުއންިސލުން އެީމހުްނާނ ގާތްަކން ޮއްނަނ  ކަމާއި، އިޢުާލުނކުރުމުގެ
ދައްކައި ަކންކަން ނިްނމަުމްނ ޕްރީސްކޫލް ހިންުގމާ ުގޅޭޮގތުން ވާހަކަ  ކޮންެމވެސް ފަާރަތކާ

 ަކމަާށިއ، ަނމަވެްސ އެީއ ކޮްނ ަފރާެތއްކަްނ ޭނނގޭަކމަްށ ޝަކުާވ ުހށަހެޅި  ގެްނިދޔަ
ަމއްަސލަ  ފަރާތުްނ ުބނެަފއިވާީތއާިއ ައިދ ޝަކުާވ ުހށަހެިޅ ފަރާްތ ެއނގެްނ ނެތުުމން 

 26ކައުންސިލްގެ އިދާާރިއން  އދ.ަމހިބަޫދ ޕްީރސްކޫލް އައުޓްސޯސް ކުރަން ޭބުނންވެގެްނ ަމހިބަދޫ 
ަފރާތަކަްށ ެއ  ކޮްށފައިާވ ިއޢުލާނަީކ ކަނޑަެއޅިެގްނ ވަކި ގަިއ ހަމަެއކަިނ މަިހބަދޫގައި  2016ޑިސެންބަުރ 
އިޢުާލނެއްކަަމށް ަޤބޫލުކުރެވޭކަަމށާއި، ެއ  ޙަވާުލކުރަންެވެގން ކުިރޔާލާ ރާވަިއގެން ކޮށްފައިވާމަސައްކަތް 

  މައްސަލަ.ާޝއިޢުކޮްށފަިއނުާވކަމަށް ުބނާ  އިޢުލާްނ ެގޒެޓުަގއި
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ލަ މިކޮމިޝަުންނ ަމއްސަ  ކުރިއަށް ެގންިދއުމަށް ޭބނުންވާ އިުތރު ަމއުލޫާމތު ލިެބން ނެތަތީ 
 ިދޔުަމށް ނިްނމީއެެވ.ކުރިއަްށ ނުގެން 

އިާދރާިއން ިއްނތިޒާމުކޮށްެގްނ  ޝަކުވާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މަކުނުދޫ ކަުއންިސލްގެ
ުބނެަފއިުވމާއެކު، ކޯހުަގއި ަބިއވެރިކުާރެނ  ޯކހެއްކަަމްށ ޝަުކާވ ހުަށހެިޅ ފަާރތުން ހިންގާ 

ިހންާގ ފަާރތަްށ ިއޚުތިޔާުރ ލިިބގެންވާެނ ކަެމއްކަމަްށ  ފަރާތްަތއް ަކނަޑއެޅުމަީކ ކޯސް
 ިނަޔމިކަމަީކ އޮޑިދޯިނފަހަުރ ުދއްވުާމ ުގޅޭ ަކމަކަށްެވފައި، ެއރަެށއްެގ ރަށު  ބެލެވޭީތއާއި،

ެގންުގޭޅ  ސިުލން ިހންާގ އެކަމާގުޭޅ ކޯހެްއގައި އެަރށެްއގައި ހުްނނަ އޮިޑދޯނިަފހަރުކައުން
މިކަުމގައި ކޮރަޕްަޝުނެގ  ފަރާތްތަަކށް އިްސކަން ިދނުމަކީ ަމއްސަލަެއއްކަމަށް ނުބެލެޭވތީ،

ަމށް ިމކޮމިޝަުންނ ަމްއސަލަ ނުބެލު ޢަމަލެްއ ިހންގާަފއިވާކަަމްށ ބެެލެވްނ ެނުތމުން
 .ނިންީމެއވެ

 

ހދ.މަކުނުދޫގައި ހިންގަން ަހމަެޖހިފަިއާވ  އިން ެފށިެގން ެއއް މަްސދުވަހުގެ ުމއްަދތަށް  2017ޖަނަވަރީ  03
 ފަރާތްތަުކން އެަކމަށް އެދި ުކރިމަިތލުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާަލއި މަުކުނދޫ  ނިޔަމި ޯކހުގައި ަބއިވެިރާވން އެދޭ

އިޢުާލނެްއގައި ރަށުގެ ކޮްނެމ  އަހަރުގެ ަފހުކޮުޅ( ކުރިަވަނ  2016ކައުންސިލްގެ ިއާދރާއިްނ ދާދި ަފުހން )
ބަާޔންޮކށްފައިވާ ަކމަށާއި، ަނމަވެސް ފަުހން ރަށު ކަުއންސިލްގެ  މީހަކަްށވެސް އެޯކހުަގއި ަބއިެވރިެވޭވނެކަމަށް 

ަހރު އޮޑިޯދނިފަ ާބއްަވއި ނިްނމާަފިއ ވަނީ އެ ކޯުހަގއި ބައިވެިރވެޭވީނ ހަމައެކަނި ަރުށގައި ބައްދަލުވުެމއް
ާޖަގ ޭދޮގތަްށ ކަމަށާއި، މިގޮަތްށ  2އޮޑިވެިރޔަކަްށ  ކަަމާށއި، އެޮގތުްނ ޮކްނމެ ގެންގުޭޅ ަފރާތްަތކަށް އެކަނި 
 ރަްއޔިުތން އެ ޯކހުަގއި ބައިވެރިާވން ދާންޖެހެީނ ބޮޑު ޚަރަދު ކޮށްަފއި މާެލައށް  ހެދުުމން ނިކަެމިތ ޢާންމު 

 ނާ މަްއސަލަ.ކަމަށް ބު 

8 

މިަމއްަސަލ މިކޮމިަޝނުްނ  ކޮަރޕްޝަނުެގ އަމަެލއް ަބާޔންކޮށްފަިއނުާވތީޝަކުވާގަިއ 
 ްށ ނިްނީމއެވެ.ނުބެލުމަ

ހދ.ނަިއވާޫދ ކަުއްނސިލް ެމމްބަުރންނަށް  ވަަނ ައހަރު ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުަމްތ ިދުނމަށްޓަކައި  2017
 ކޮށްަފއިވާ ކަމަށާއި، މިޮގތުން ވެްއދުމަށާއި ީޓަޗރުން ހޯދުަމށް ިއޢުލާނު  އެނގުމަާކ ނުލަިއ ސްކޫލަށް ކުިދން 

ންަކން ެއނުގމަާކ ނުލައި ޕްީރސްކޫލްގެ ކަ ތަޢުލީމީ ކަްނކަމާ ޙަވާލުވެ ުހރި ކައުންސިލް މެމްަބރަށްެވސް
 ނެެރގެން ކަމަށް ުބނާ  ށް ެފްނނަ ޮގތަކަށް އޭާނގެ އަިމއްލަ ަމޞްަލޙަތު ކުިރޔަށްއަ ކުރަމުން ެގންަދނީ ރައީސް

 މައްސަލަ.
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 ކޮރަޕްޝަުނެގ ައަމލެއް ަބާޔންކޮށްަފއިނުވާީތ މިމަްއސަލަ މިކޮމިަޝުނން  މިޝަކުާވަގއި 
 ްށ ނިްނީމއެވެ.ނުބެލުމަ

 2016މީެގ ކުރިން ަހއްދާފަިއ ނުވާަކމަށް ުބެނ ޑިސެންބަުރ  ގެ ުއފަްނދުވަުހެގ ސެޓްފިކެޓްދިެވހި ަރއްިޔތެއް 
މަސައްަކްތ  ސެޓްފިކެޓް ހެްއދުމުގެކައުންސިލަްށ ިސޓީއެްއ ޭއނާ ޮފނުވުާމ ުގޅިެގން ެއ  ގަިއ މާޭލ ސިޓީ 

ކުރަމުްނ ަދނިކޮްށ ރަިޖސްޓްރޭަޝންގެ ީސިނއަރ އެްޑމިްނ އޮފިަސރ ުޗއްޓީަގއި ހުރެަފިއ އޮީފހަްށ ނުުކެމ 
 ފޮތުްނ ކޮޕީއެއް ނެުގަމށްފަހު އެ ކޮޕީަގިއ މީހާގެ ނަްނ ިލޔަްނ އޮްތ ަތނުަގއި  އުފަްނދުވަުހެގ ރަޖިސްޓްރީ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

ްށ ޭއނާއަ ނަަމވެސް އެ ިލޔުން   އެ ލިޔުްނ ޭއނާައށް ދޫކޮށްަފއިާވ ކަަމށާއި،ގެ ަނން ލިޔުަމށްފަހުއެފަރާތު 
ސީިނައރ ފައިވާ ަފރާެތއް ާސުފވާނެަކމަށް ސުވާލުކުރުުމން އެ ލިުޔން ދޫކޮށް  ޭއނާއާ ދޫކޮށްަފއި ނުާވެނކަމަށާއި 

ތަްއތަާކ ގުިޅެގްނ ކަން ންދުވަުހެގ ސެޓްިފކެޓް ެހއްުދމުގެުބނެފައިާވ ަކމަށާއި، މި ުއފަ  އެޑްިމން އޮފިަސރ
ފާހަގަކުރެވިެގން އެކަމާ ބެހޭގޮުތްނ ކަމާ ުގޅުްނހުިރ  ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތަްއތަކެއް ިހނަގމުްނދާކަަމށް

އެަކމުެގ  މަޢުޫލމާުތ ސާފުކުރަުމންދަިނކޮށް ަތނުެގ ކަާމުގޅޭ ކޮްނމެވެްސ ުމވައްޒަފަކު  މުަވއްޒަުފންެގ ަފރާތުން 
  ަމއްަސލަ.އަްށ ޯފރުކޮށްދީަފއިވާކަމަށް ުބނާރމަޢުލޫާމތުތަްއ ޑެިޕއުޓީ މޭޔަ 

 

 ކޮރަޕްޝަުނެގ ައަމލެއް ަބާޔންކޮށްަފއިނުވާީތ މިމަްއސަލަ މިކޮމިަޝުނން  މިޝަކުާވަގއި 
  ނިްނީމއެވެ.ނުބެލުމަށް 

ޖެުނއަީރ  05ވިއްކުަމށްޓަކަިއ ުހޅުވާލަިއ  ހައުިސންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )ެއޗް.ޑީ.ސީ( އިން ބިން 
 ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ފައިސާ ެދއްކުަމށް  14ކަމަށާއި، އެ އިުޢލާނުަގއިަވނީ  ަގއި ިއުޢލާނެއް ކޮްށފައިވާ 2016

ހޯދާަފއިާވ ފަރާްތތަކަށް ިލޭބ  ކަމަށާއި، މިކަމަީކ މަީނ ލޯްނޑަރިްނގއާިއ އެހެިނހެްނ ނަަހމަޮގުތގައި ފައިސާ
ިއެގްނފިަނމަ އެފައިާސ ހޯދިގޮްތ ބެުލމުެގ ފައިާސ ބަލަ ފުރުޞަެތްއ ކަަމާށއި، ސަބަބަކީ ަނުގުދ ަފއިާސއިން 

 ލިބިަފއި ނެުތން ަކމަށާއި، ެއފައިސާ ޭބންކިންގ ިސސްޓަްމ ެތރެއަްށ ުނަވންާނނެ  ބާރު އެޗް.ޑީ.ީސައށް
ކަމަށާއި، ައިދ  ކަމަށާއި، ެޓންޑަރކުރި އިޢުާލނުަގއި ފައިސާ ދެްއކުމަށް ވަކި ގޮތެއް ުބނެފަިއނުވާ 

ުހށަހެުޅމުެގ ުފުރޞަުތ ެއޗް.ޑީ.ސީން  ާލ ެމމްބަުރްނ ުގޅިގެން ބިޑް އެކުއިޒިަޝްނެގ ގޮުތގައި ޢާއި 
 ވަކިބަޔަަކށް ނާާޖިއޒު ފައިދާ ހޯދަިއިދނުަމށް ުކރާ ކަެމއްކަމަްށ ުބނާ  ދީފަިއުނވާކަމަާށއި، ެއހެްނކަމުްނ ިމއީ

 މައްސަލަ.
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ހިމެނިފަިއވާކަމަްށ ަޢމަލެއް  ޝަކުވާގައި ަބާޔްނކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެ ެތރޭަގއި ކޮރަްޕޝަނުގެ
ކަްނތަްއތަކެއްކަމަްށ ެފްނނާތީ، މި މަްއަސލަ  ނުފެްނނާީތއާއި، އެީއ އިދާީރ ިހްނގުމާގުޅޭ 

ހުށަހަަޅއިގެްނ ުކރިއަްށ ގެްނިދއުަމށް ޝަކުާވ ހުަށެހޅި  ލޯކަލް ގަަވރަމްނޓް އޮތޯރިީޓއަށް 
  ނިްނީމއެވެ.މިކޮިމޝަުނން ަމއްސަަލ ނުެބލުމަށް ފަރާތުގަިއ ަދންަނަވއި 

 

ަސރަޙައްދުްނ ބިޑް އުޞޫުލން ިބްނ ޫދކުރުަމްށ  ހދ.ަނިއވާޫދ ކަުއންސިލްެގ ިއާދރާިއން ނަިއވާޫދ ބަނދަރު
ށް ޭނނގޭ ކަަމާށއި، ކަ ނައިވާޫދ ކަުއްނސިލްގެ މެމްބަރަ އެްއވެސް މަރުޙަާލއެއް  ފާސްކުރުމަށްަފހު ދެްނ ހިނގާ

ްލެގ  ލަާފ ހޯދާފަިއ ުނވާކަމަށާއި، ކަުއންސި މެމްބަުރންގެ އެގްީރަމންޓް ތަްއޔާުރ ކުރުމުގައިެވސް ކައުންސިލް 
ަހދައި ޮސއިކުރުަވމުްނދާކަަމްށ  މަޞްލަަޙތަށް ނުބަލައި ަމާޤމާއި ނުފޫޒު ބޭުނންކޮށްގެން ެއްގީރމަންޓް ރައީސް
  މައްސަލަ.ބުނާ
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