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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 އޮގަސްޓު 2018ން  31 އޮގަސްޓު 2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

އިންކާރުކޮށްފައި  ނާއިބު ރައީސް އެކަމަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ވަޞީލަތެއްކަމާއި ސަރުކާރުގެ ކޮން  ވުމާއި، އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރީ ސަރުކާރުގެ ކޮން

އެނގެންނެތުމާއި، މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން  މަޤާމުތަކެއްގައި ތިބި ކޮންބައެއްކަމެއް
އް ކުރުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް މަސައްކަތްތަ ގަދަކަމުން ކެމްޕެއިން

 ބުނެފައި ވުމާއި އަދި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  އޮތޯރިޓީން 
  ނިންމީއެވެ.ނެތުމުން މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅުނޭޅުމަށް

އަތޮޅު " ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރިސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން  2018
އް މެމްބަރެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2018ޖުލައި  24ރަސްމިޔާތުގައި  ހުޅުވުމުގެ" ޖަގަހަ

ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިތުރު ދައުރެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނީ  ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ވެރިކަމުގައި އޮންނަ
މުވައްޒަފުން  ވަޞީލަތްތަކާއި، މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއެކު ކަމަށާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ  ސަރުކާރުގެ 

  މައްސަލަބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

1 

އިންކާރުކޮށްފައި  ނާއިބު ރައީސް އެކަމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 
ވަޞީލަތެއްކަމާއި ސަރުކާރުގެ ކޮން  މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރީ ސަރުކާރުގެ ކޮންވުމާއި، އެ 

އެނގެންނެތުމާއި، މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން  މަޤާމުތަކެއްގައި ތިބި ކޮންބައެއްކަމެއް
މަސައްކަތްތައް ކުރުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް  ގަދަކަމުން ކެމްޕެއިން

 ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ  ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 2018ސެޕްޓެންބަރު  23
މަސައްކަތް ކުރާނީ  ތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، އިތުރު ދައުރެއް ހޯދަން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާ  އަތޮޅު"

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް އެޕާޓީގެ ނާއިބުރައީސް  ސަރުކާރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި، މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންވެސް
ނަށް މުވައްޒަފު ކަމަށާއި، މިފަދަ ވާހަކަ ތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ  ބުނެފައިވާ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 ނެފައި ވުމާއި އަދި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ބު އޮތޯރިޓީން 
  ނިންމީއެވެ.ނެތުމުން މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅުނޭޅުމަށް

ވޯޓުލުމަށް  ޖަލްސާތަކަށާއި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ދިއުމާއި،
  މައްސަލަ ޔަޤީންވެގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މަޖުބޫރުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކައް އިތުރަށް

 ސްކޫލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ބަލަހައްޓާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ  ސެކިއުރިޓީ 
އޮފް  މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލަކީ މިނިސްޓްރީ

މައްސަލަ  އެޑިޔުކޭޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފު އުސޫލެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ
ޖަވާބުދީ  ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

  ނިންމީއެވެ.މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ކުރެވުނު  ފަހަރެއްގެ މަތީން 03މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
ސް އަހަރު ވެ  02މީގެކުރިން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހަމައެކަނި ހުށަހެޅީ

ކަމަށާއި،  އަށް ( ރުފިޔާ ނުވަދިހަ  ނުވަސަތޭކަ  ނަވާރަހާސް )  19,990.00ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 
އެންގި ކަމަށާއި، އަދި ތިންވަނަ އިޢުލާނާ  ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑު ކަމަށް

 ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންގި ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ އެމަސައްކަތް  ގުޅިގެން ސްކޫލުން އަމިއްލައަށް
މަސައްކަތުގެ ވަގުތަށް އައި  ފަރާތުން ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ

ނޑައަޅާފައި  ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، މިފަދަ މަސައްކަތް ވާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ
ނޑަކީ  ކަމަށް އެ  ރުފިޔާ ( ވިހިހާސް )  20,000.00އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ކިޔަވާ ސްކޫލުތަކަށް  300މިންގަ

ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މިހާރު  މިނިސްޓްރީގެ ބ.އަތޮޅަށް ޚާއްޞަ ކޯޑިނޭޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ
 5,000.00ދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެން ސްކޫލުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ގެންދާއިރު ސްކޫލް  މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރަމުން  03ރ.އަށް  (ފަސްހާސް )
ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ޑިއުޓީއަށް އަންނަންދެން  އިން ފެށިގެން 14:00ނިމޭ ގަޑި ކަމުގައިވާ މެންދުރުފަހު 

  މައްސަލަ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތުމީހުން ލައްވައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީސެކިއުރިޓީ 

3 

ޝަކުވާގައި ބެލުމަށްފަހު،  މިމައްސަލަ އެހެން މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން
އެފަރާތުން ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ

އެންގުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތެއް ހޯދަން
 ބެލެވެން ނެތުމާއެކު މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  ކަމެއްކަމަށް

ނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް  މަށް ނޭޅު ނުވާކަމަށް ކަ
  ނިންމީއެވެ.

މީގެކުރިޔާ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޙަވާލުކޮށްގެން  އަބަދުވެސް އެއް ކުންފުންޏަކާން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނު 

ނަގަމުންދާއިރު، ބިދޭސީމިހާ ހޮސްޕިޓަލުގައި  އަގެއް ޚިދުމަތަށް ބޮޑު  އެކުންފުނިންމިކަމުގެ ސަބަބުން  ކަމަށާއި،
 ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހެނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން  އެޑްމިޓް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ހުރިހާ

 ނާ މައްސަލަ މިކަންކުރަމުން ގެންދަނީ އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށް ބު
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިންގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ 
ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅިގެން  ދޫކުރި ގޮތާ ބެހޭ މައްސަލައަކީ ކުރިން

މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިކަމާގުޅޭ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ  މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ 
ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައުސިން  އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް

  ނިންމީއެވެ.ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް ކުރިޔަށް 

 ފަރާތަކަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 
ލިބޭ  ވެސް، ލިބެންވާވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ފްލެޓް ލިބިފައިވީނަމަ  ޕޮއިންޓް  107

   މައްސަލަނާ ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައި އޭ

5 

އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް  ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން
ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅިގެން  ކުރިން ދޫކުރި ގޮތާ ބެހޭ މައްސަލައަކީ 
މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިކަމާގުޅޭ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ  މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅައިގެން  އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ށް ނިންމީއެވެ. ދެންނެވުމަގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ކުރިޔަށް 

 99 ފަރާތަކަށްފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ބުނެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ލިބެންވާވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް

  މައްސަލަ މެނިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާލިސްޓްގައި އޭނާ ހި

6 

 ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާ  2017މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އދ.
ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ކުރިން ޕޮއިންޓް  ފަރާތަކުންގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޕޮއިންޓް  10ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް  ލިބިފައިވަނީ، ރަށުގައި 
ދަރިފުޅު ދިރިއުޅެނީ  ފިރިމީހާއާއި އޭނާއާއި އޭނާގެކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ހިމަނައިގެން
ސިޓީންވެސް އެނގެން އޮންނާތީ، ރަށުގައި  މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އޭނާމާލޭގައިކަން 

ލިބެންޖެހޭނެ  އޭނާއަށްޕޮއިންޓް  10ހަމަޖައްސާފައިވާ  ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް
އުނިކުރުމުން، ގޯތި ލިބޭ  ޕޮއިންޓް 10ގޯތި ނުލިބެނީ އެ  އޭނާއަށްނުފެންނާތީއާއި،  ކަމަށް

ކަމަށާއި، ގޯތި ނުލިބެނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ  ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތީ އޭނާއަށްމިންވަރަށް 
އި އެހެން ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ނުލަ 10ދިރިއުޅުނުނަމަވެސް އެ  ނޫންކަމާއި، މާލޭގައި 

 ޖުމުލަ ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ހަމަވާނަމަ ގޯތި ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ގޯތި ލިބުނު  ޕޮއިންޓުގެ
ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް 73.5މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންނަށް 

ޕޮއިންޓް  73.5 އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން  10ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ 

ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް  ވަނަ އަހަރު ގޯތި 2017މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އދ.
އޭނާއަށް ލިބުނު  ޕޮއިންޓާއެކު ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނި 78 ފަރާތަކުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 15މީހަކަށްވާތީ ގޯތި ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އަދި  ގޯތީގެ ވިނަނޮޅައި ސާފުކުރިފަހުން އޭނާއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ
ރާއިން އެއިދާ  ހުށަހެޅުމަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަކީ 
ދިރިއުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ މާލޭގައި  މަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މާލޭގައިއޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަ

ކަމަށްވާތީ ކަމަށް  ކިޔަވައިދިނުމަށާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެނީ ދަރިފުޅަށް 
  މައްސަލަބުނާ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

އެފަރާތަށް ޖަވާބުދި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ގޯތި ނުލިބުނީކަމަށް އޭނާއަށް ހަމަނުވާތީ 
  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް

 ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ  ށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރހއ.ބާރަ
އިސްލާމިކް  އައުކޮށްފައިވަނީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

މިނިސްޓްރީއަށް  އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިގެން ނޫންކަމަށާއި، އޭނާ އަިމއްލަ ގޮތުން އެ
އެކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާތީ،ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2/2000
މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ، މި 

 ށް ނިންމީއެވެ.ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަ އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

 ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އައުކޮށްފައިވަނީ 
  މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ބުނާ 
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