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 ތައާރަފު  1
  

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުެގ  އެކި ގޮތް ގޮތުން އަްނނަ ނުވަތަސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާއަކ  "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ" 

 ރިސަރޗް އެންޑް ދިވެލޮޕްމެންޓްކޮމިަޝންގެ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ންއިތުރު ކަންކަޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި އަދި  ބާވަތާއި އަދަދު

 ސަރވޭއެކެވެ.ކޮށްފައިވާ  ސެކްޝަނުން

ނަ އަހަރުގެ ނިޔަަލށް، ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނެގުމަްށަޓކައި ވަ 2014ޑިސެމްަބރު  07ން  ނޮވެމްބަރު  06 މި ސާރވޭ ހިންގާފައި ވަނ 

މި ގޮތުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މުވައްޒަފުންނާ ަހވާލުކުރެވިގެންނެވެ.  ތަކުގެސެކްޝަންހުރިހާ  ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް،

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން  މައްޗަށް އަންނަ ކޮންމެ ޝަުކވާއެއް މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ވަނ  ފުރާފައެވެ. މި މުއްދަުތ ތެރޭގައި

ލިބިފައިވާ  މި ފޯމުތަކުން ސަރވޭގެ ނަތ ޖާ ބިނާވެފައިވާނ އެވެ. އެހެންކަމުން  )އެގާރަ( ފޯމެއް ލިބިފައިވެ 11 ފުރިހަމަކޮށް

  ވެ.އުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެ މަ

1.  

 ސާރވޭ ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު  2

ނޑު ފޯކަސް ދާއިރާތައް  2.1   ސަރވޭގެ މައިގަ

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާތު   )ހ(  

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޞ ލަތް/ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  )ށ(  

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް ދެނެގަުތން  )ނ(  

 ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި އޭރިއާ ދެނެގަތުން  )ރ(  

 01 އެޕެންޑިކްސް – ފޯމް ސަރވޭ  

 ފޯކަސް ގްރޫޕް އަދި މައުލޫމާތު ނެގުން ، ސަރވޭ ހިންގާފައިވާ މުއްދަތު 2.2 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2014ޑިސެމްބަރ  7ނޮވެމްބަރ  6 ހިންގާފައިވާނީ މި ސާރވޭ )ހ(  

އަދި ސާރވޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ޕްރެޒެންޓްކުރުމާއި ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުމުގެ  )ށ(  

 ގައެވެ. 2014މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 

ސާރވޭގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ މުވައްޒަފުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންސް ސާރވޭ ފޯމް އިން ލިބިފައިވާ  )ނ(  
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 މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ.

 މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް ގެ މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. )ރ(  

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް ސާރވޭގައި  3

 ފިރިެހނުންނެވެ.  100މި ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  % 

 ސާރވޭގެ އެންމެހައި ހޯދުންތައް  4

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  4.1 

އާއިއެކު އާންމު  45ކޮމިޝަނަށް އެމްނެ ގިނައިން ޝަކުވާ ހުށަހޅާ ފަރާތެއް ކަމުގައި މި ސާރވޭ އިން ދައްކަނ  % )ހ(  

 ފަރުދުންގެ ފަރާތްތަކެވެ. 

ޝަުކާވ  18ޝަކުވާއަކ  ރ ބްރޯޑްކުރާ ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެވެ. އަދި، % 36ދެވަނައަށް % )ށ(  

 ހުށަޅާފައިވަނ  ޕަބްލިކް/ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނެވެ.    

ސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކުން އަދި ސިޔާސ  ޕާޓ އަކުން މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެއްވެ )ނ(  

 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފަ އެއް ނުވެއެވެ.

 ގައި އެވަނ އެވެ. 01މި ޕަރސަންޓޭޖް ތިރ ގައިވާ ޗާޓް    

 : ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ޗާޓް    
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 އާންމު ފަރުދެއް  

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން  / ޕަބްލިކް 

  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް
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 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ   4.2 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއ  ޖުމްލަ ޝަކުާވ  08މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ުމއްދަތުގައި ފޯނުގެ ޒަރ އާއިން  )ހ(  

 އެވެ. 1ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުގެ %

 ފަރާތަކުން  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  03އަދި، ފޯމު ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް   )ށ(  

 ގައި އެވަނ އެވެ. 02މި ތަފާތުތައް ތިރ ގައިވާ ޗާޓް    

 ގޮތް : ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 2ޗާޓް    
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 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  4.3 

 ކޭބަލް ޓ ވ  )ރ ބްރޯޑްކާސްޓް( އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ މި ސާރވޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 67% )ހ(  

 ޝަކުވާހުށަހަޅާފައިވާއިރު؛ 33އަދި، ޓ ވ  )ބްރޯޑްކާސްޓް( އާ ގުޅޭ % )ށ(  

ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ކަންކަމާގުޅޭ އަދި އާންމުކޮށް މ ޑިއާ  އިދާރ  ކޮމިޝަންގެ، (ބްރޯޑްކާސްޓް) ރޭޑިއޯ )ނ(  

 ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  :4ޗާޓް    

    

 

 ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި  4.4 

( 23)% 3( ޝަކުވާ ހުަށހަޅާފައިވާއިރު، ކޮންޓެންޓާއި ގުޅުްނހުރި 46)% 6ލައިސަންސިންގާ ގުޅުންހުރި  )ހ(  

 ޝަކުވާހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 )ށ(  

 

( ޝަކުވާއެއް ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަްށ 31)% 4އަދި، އިތުރު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 އިތުރު މައްސަލަގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފްޞ ލް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ އެވެ؛ )ނ(  

   1. 

 

އިސްނަގައިގެން ިމފަދަ ކަންކަްނ  ިމނަޓު ފަހުްނ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 10މަޤްރިބް ނަމާދު ބަންގި 

 މައްސަލަ ނުބަލާ 

   2. 

 

ކުރިްނ އިން ބަލަމުންގެންާދ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ެއޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓ  )ކެކް( 

އެ މައްސަލަ ބަލައިދިުނން ައވަސްކުރުމަށް ލަސްވުމުން އެ ފަރާތުން  ފިޔަަވޅު އެޅުންޝަކުވާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

67% 

33% 
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 ( ރީބްރޯޑްކާސްޓް)ކޭބަލް ޓީވީ 

 (ބްރޯޑްކާސްޓް)ޓީވީ 

 ( ބްރޯޑްކާސްޓް)ރޭޑިއޯ 

  މީޑިއާ

 އިދާރީ ކަންކަން
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 ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 ުނދޭތ  އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްރަނގަޅުގޮތުގައި ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް  .3   

ނޑާލާފައިވާ ކަމަށް  ޗެނަލެއްގެ .4     ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަޚިދުމަތް ސިޔާސ  މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަ

 ގައި އެވަނ އެވެ. 5އިންސައްތަ ތިރ ގައިވާ ޗާޓް    

 ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި  :5ޗާޓް    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

23% 

ލައިސަންސިންގއާ ގުޅުންހުރި   31%
 ޝަކުވާ

 ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ

 އިތުރު
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 ސާރވޭގެ މުހިންމު ހޯދުންތައް ކުރުގޮތަކަށް  5

 11ޑިސެންމްބަރާ ހަމައަށް ޖުމްލަ  7ނޮވެމްބަރު މަހާއި  6ވަނަ އަހަރުގެ  2014މި ސާރވޭއިން ދައްކާގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް  

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުަށހަޅާފައުވަނ  އާންމު ވަކި ވަކި ފަރުދުންނެވެ. އެއ  ޖުމްލަ ޝަކުވާ 

ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށްާވއިރު  36އެވެ. އަދި % 45އްތައިގެ %ހުށަހަޅާފައިވާ އިންސަ

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޕަބްލިކް/ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނެވެ.  %18

ޓ ވ  )ރ ބްރޯޑްކާސްޓް( ކުރާ  ކޭބަލް 67ކޮމިޝަނަށް އެންމެގިނައިން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  ފޯނު ކޯލް މެދުވުރިކޮށެވެ. އަދި، %

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.   33ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޓ ވ  )ބްރޯޑްކާސްޓް( ގެ %

 އް ނުވެއެވެ.ފަރާތަކުން އަދި ސިޔާސ  ޕާޓ އަކުން މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފަ އެ

( 46އަދި މި ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި، ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ިގަނއިން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ލައިސަްނސިންގ އާ ގުޅުންހުރި )%

މައްސަލަ  23މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި % 31މައްސަލަތަކެވެ. އަދި އިތުރު މަސައްލައިގެ ގޮތުގައި %

 .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 'ފޯމް ސާރވޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިމިވަނ  ޕޮލިސ  އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޑް އިން އެކުލަވާލި 'މި ސާރވޭ 

ތަފްޞ ލް  ކުގެއެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންނަ ޝަކުވާ ތަ، ކޮށްޙިއްޞާމުވައްޒަފުންނާ  ގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގެންކޮމިޝަ

ރުމުން، މި ފޯމުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން، ކޮމްެލއިންޓްސް އެންޑް ލައިސަންސިންގ އި ފުރިހަމަކުމި ފޯމުގަ

 ރިސެޕްޝަންއިން ސާރވޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.ސެކްޝަން، މޮނިޓަރިންގ އެންްޑ އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން އަދި 
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 01 އެޕެންޑިކްސް

 

 ފޯމް ލެއިންޓްސް ސަރވޭ ޕް ކޮމް 
 /2014ފޯމް ނަންބަރ:                                                                  

 . ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  3 . ޖިންސ2ު . ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  1 
  ްބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ ފަރާެތއ 

  ްރ ްބރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާެތއ 
  / ްސަރުކާުރގެ ިއދާާރއަކުްނ ޕަބްލިކ 

  ްސިޔާސ  ޕާޓ އަކުނ 
  ްއާންމު ފަުރެދއ 

  ްއަންހެނ 
  ްފިރިހެނ 
 

  ްފޯމް މެުދވެރިކޮށ 

  ްއ ެމއިލް މެުދވެރިކޮށ 
  ްފެކްސ  

 ްފޯން ކޯލް މެދުެވރިކޮށ  
  ސިޓ  

 

 އިތުރު:
 
 

 

 . ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި 5 . ޝަކުވާގެ ބާވަތް 4
   ބްރޯޑްާކސްޓް(އާ ުގޅޭ ޓ ވ( 

  ޭރޭޑިއޯ )ްބރޯޑްާކސްޓް(އާ ުގޅ 

  ޭކޭބަލް ޓ ވ  )ރ ބްޯރޑްކާސްޓް(އާ ުގޅ 
  ޭމ ޑިއާ ގުޅ 

  ޭއިާދރ  ކަންކަާމގުޅ 
  

  ްކޮންޓެންޓާ ގުޅުންުހރި ޝަކުާވެއއ 

  ްލައިސަްނސިންނާ ގުޅުްނހުރި ޝަުކވާެއއ 
 

 އިތުރު: 

 

 
 

 މަޢުޫލމާތު މް ފުރިހަމަުކރި ުމވަްއޒަފުގެ ފޯ
 : ތާރ ޚް ނަން/ަމޤާމް :

 : ގަޑި ސޮއި :

 

 


