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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 މާރިޗު  2018ން  31 މާރިޗު 2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމު މެދުވެރިކޮށް  ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ  ގއ.ވިލިނގިލީގައި
މިޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް މިކަން ހިނގަމުންނުދާތީ މިމައްސަލައާމެދު  ބެލިބެލުމުގައި 

 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ފިޔަވަޅު

ފަދަ ތަކެތި  ގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައިން ދަނގަޑާއި ޓިނާއި ޓީވީއާއި ދޮންނަ މެޝިން  ގއ.ވިލިނގިލީ 
ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  14:00ގެ  2018ފެބްރުއަރީ  26ކިއުމުގެ ކަންތައް  ނީލަން
ވުމަށް ފޯމު ނެގުމަށްފަހު ނީލަމުން ނަގަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ  މި ނީލަމުގައި ބައިވެރި  ،ކަމަށާއި

ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ޖަހައި  އަދި ނަގަންޖެހުމަށް ތަކެތި ދައްކަން އެފަރާތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި،  އަގު
ހަލާކުވެގެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ތަކެތި ކަމަށްވީ  އެތަކެތި ނީލަމުން ލިބޭއިރު އެ ތަކެއްޗަކީ

ބުނިކަމަށްބުނާ  އެތަކެއްޗަށް އަގު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯ. ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފެއް ނަމަވެސް
 މައްސަލަ

1 

ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި
ކުށްތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ކަމާއި،  ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ

ނުލިބުމާއި، މީހުނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައް  މީހުނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް

ވަނީ އެކިއެކި ދުވަސްވަރު މަތިން  ފަރާތަކަށް  ށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކ.ހިންމަފު 
އަހަރު ކުރިން  02މީގެ  ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު އަނިޔާ ލިބިފައި ކަމަށާއި، ޖަލު

ރުސަތު ނުދީ އަލުން ޖަލު ބަދަލުކޮށް އޭނާއަށް އެދުމުން އެފު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރެގެން ލުއި ޖަލަށް ބަދަލުވުމަށް
2 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ނުވާތީ،  އެ ޤާނޫނުގައި ބެލުމަކީ
 މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެފަދަ

ކޮމިޝަން އޮފް  އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
މައްސަލަތައް ހިއުމަން  ސްއަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނިޔާކުރުމުގެދަ މޯލްޑިވް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރަށް 
 ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް  ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށްވެސް ފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

މަރުކަޒަށް  ކުރި ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު ވާނީ އައްސޭރި ޖަލުން ތިލަފުށީ އަހުލުވެރި އިތުރު އަނިޔާތަކެއް
ފުރުޞަތު ނުދީ އެހެން ގައިދީންނަށް އެ  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ

 ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށް ފުރުޞަތު ދެމުންދާ 

ވަޒީފާއަށް ފުރަތަމަ ހޮވުނީ އޭނާ  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
 ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުމަކަށް  މަސައްކަތުގެ

އޮފް  އޭގެފަހުން މިނިސްޓްރީމާކްސް ދީ، އެ މާކުހުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، 
އަންގައި އެ  އެޑިޔުކޭޝަނުން ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު އެ ލިޔުމަށް މާކްސް ނުލިބޭނެކަމަށް

އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މާކްސް ޝީޓް އިޞްލާޙުކުރުމުން ނަތީޖާއަށް
ށް ކުރިން ދިން ވަގުތީ އޭނާއަ އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭތީ، ވަޒީފާ ދިންކަމަށް އަންގައި 

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ޗިޓް ކެންސަލްވީކަން އޭނާއަށް އެންގީ ކަމަށް 
ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މަސައްކަތުގެ އޭނާ

 ނިންމާފައިވަނީ، އެ މާކްސް ނުދެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލިޔުމަށް
ސްކޫލުން  ލިޔުމުގައި ޚިދުމަތް ފެށި ތާރީޚު ސާފު ނުވާގޮތަށް އޮތުމުންކަމަށް އޭނާއަށް އެ

ޖަނަވަރީ " އޮންނަނީ އަންގާފައިވާކަމަށާއި އެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚުކަމަށް
އެޑިޔުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ލިޔުމަށް މާކްސް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަމަށާއި އ" 2000

ދުވަހެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން ކަމަށް  ނިންމީ އެ ތާރީޚުގައި ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކޮން 
 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ބެލެވޭތީ، މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

 ވަކި ފަރާތެއް  އިފްޠިތާޙްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް )ޕްރީސްކޫލް( ގެ ޓީޗަރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް  ތުލް މަދަރުސަ
ގައި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު  2018 ޖަނަވަރީ 14ކުރިމަތިލުމުން އިންޓަވިއުކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ޗިޓް 

 24މަތް ފެށި ތާރީޚް ސާފުނުވާކަމަށް ބުނެ ލިޔުމުގައި ޚިދު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ
 މައްސަލަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ގައި 2018ޖަނަވަރީ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 
 އަދި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ

ތެރެއިން  ނަމަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ  މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް
  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ
ބަޔާންކޮށްފައި ކޮބައިކަން  ބުނެފައިވާއިރު، ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނާ ކަންތައްތަކަކީ
ކޭޓަރިންގާއި ބްރަދަރސް  ނުވުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިންގާ ސައުތު

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ބިޑް ހުށަހެޅި  ކޭޓަރިންގުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް
ލިޔުމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، އެ ދެފަރާތުންކުރެ  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މި   ނުލިބުނީ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީކަން އެނގޭތީ، ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް
 .ނިންމީއެވެ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ކ.ގިރިފުށީގައި ތިބޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޓެންޑަރ ކުރި
ޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް( ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލް) ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

 ބުނާ މައްސަލަ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ
4 

ވަޒީފާ ދިނީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތުމާއި،
ވަޒީފާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން، އެ މަޢުލޫމާތު  ދިނީ ކޮންނުވަތަ ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް 

މެއިލްއެއް -ގައި އީ 2018ފެބުރުވަރީ  27މެއިލް އެޑްރެހަށް -އީ ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
އެފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ކުރިޔަށް  ފޮނުވިނަމަވެސް،
ނޑައަޅައި، މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ގެންދެވޭވަރަށް   ނުވާކަމަށް ކަ

  ނިންމީއެވެ.ނުބެލުމަށް

މީހަކަށް ވަޒީފާ  03ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުން 2018، 2017، 2016
  މީހުން ކަމަށް 03އާއިލާއެއްގެ  ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މީހުންނަކީ އެއް

5 

ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:ޝަކުވާގައި 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި  ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް އެގްރިމަންޓްކޮށްގެން ދީފައިވާ  ގދ.ތިނަދޫގައި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ހަމައެކަނި
 ކަމަށާއި، ތެޔޮ  ހުއްދަ ނެތި ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  ބިމެއްގައި ކައުންސިލްގެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ  ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެ
 ނޫންކަމަށްވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ. ހިމެނޭ ކަމެއް މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި

އެޅުން އެއީ ރައްކާތެރި  ޓޭންކްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ކައިރީގައި ފެޓްރޯލް ޝެޑެއް އެގޮތަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނުގައި އެދުމުން، އެ މަސައްކަތާ ވަންދޫ  ލަފަޔަކަށް 

ގައި މި ކޮމިޝަނުން  2018ޖަނަވަރީ  28ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށް  ގުޅޭ
ނުވާތީއާއި  އިދާރާއަށް ލިޔެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ސިޓީއަށް އެ އިދާރާއިން ޖަވާބު ދީފައި އެ

އަމިއްލަ ވަކި ފަރުދަކާ  މަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު،މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ހަ
ރައްޔިތު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެ  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރަށުގެ

ޝާމިލުވާގޮތަށް އެ މީހުންނަށް އުޖޫރައެއް  މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެންމެން
ސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި މައް ދީގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ) 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

  ނިންމީއެވެ.މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ވަނަ އަހަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  2018މަސައްކަތް  ތ.ވަންދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ 
އެ އިދާރާގެ  ފަރާތުގެ އަންހެނުން ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ލިބެން އަންނަ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

 .ގެ ލަފަޔަކަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ އޭ.ސީ.ސީ
އަޑުގަދަކުރާއިން ރަށުގެ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ދެތިން ދުވަސްފަހުން

ކުނިކެހުމަށް ނުކުތުމަށާއި ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް  އަންހެނުންނަށް ގޮވައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 
 7 ބުނާ މައްސަލަ  މަށް ބުނެ އެ އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ދޭނެކަ ރ. 150/-

ދެފަހަރު  ނަގާފައިވަނީ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްއެ މަސައްކަތަށް 
 ބުނެފައިވުމާއެކު، އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް މީހަކު ނުވެގެން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި  އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް މީހަކު ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް
  ނިންމީއެވެ.މައްސަލައާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕިކަޕް ދުއްވާނޭ ފަރާތެއް  ބ.އޭދަފުށީގައި ކުނިއުކާލުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ބ.އޭދަފުށީ 
 އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ  މަތިން ހޯދުމަށް ދެފަހަރެއްގެ 

ބުނާ  އެމަސައްކަތަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް  ވަކި ފަރާތެއްރ. )ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން 300/-ދުވާލަކަށް 
 މައްސަލަ

8 

ނޑައެޅުމަށް ޙައްޖަށް މީހުން   މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
 ގެ ނަން ވަކި ހައްޖު ގްރޫޕެއްބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި  ބޭއްވި

އިޞްލާޙު  ދެފަހަރަށް ލިޔުނުނަމަވެސް، ފަހުން އޭގެތެރެއިން އެއްފަހަރު އުނިކޮށް އެކަން
ދެވޭނީ ކިތައް  ކޮށްފައިވާތީއާއި، އޭގެ އިތުރަށް، ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ 

ނޑައެޅުމަކީ އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު  ފަރާތަކަށްކަން ކަ

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން  ޖަށްވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ޙައް 1439
ޙައްޖާޖީންގެ  ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި )ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި( ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ

ޕޮއިންޓް  10ޖަނާޒާގެ ކަންކަމަށް  ޕޮއިންޓް އަދި ނިޔާވާ ޙައްޖާޖީންގެ 12ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާއިރު މި ދެކަމަކީވެސް އިތުރު ޚަރަދަކާ ނުލައި ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި،  ކަ

ދުވަހު ވަކި  ކަންކަން ލިޔެފައިވާއިރު ތަފްޞީލްކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ދިން  އަދި ބޭސްފަރުވާގެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ގެންދިޔުމަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ އަދަދުގެ މައްޗަށް  ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށާއި ޙައްޖަށް މީހުން 
ފަރާތަށްކަން މިއީ ކުރިއާލައި އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކިތައް  ބަރޯސާވެފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ،

 2000/2ކަމަކަށްނުވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ
 ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން 

-އެންޓި) 2008/13ބަރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަން
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

އެ ގްރޫޕުން ދެމީހުން ، ސުވާލު ކުރުމުން ށް ނޯޓްކޮށްފައިވާތީނަން ލިސްޓްގައި ތަކުރާރުކޮ ޙާއްޖު ގްރޫޕެއްގެ 
 02 އެހެން ގްރޫޕަކުންޖެހީކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ދިޔުމުން ލިސްޓްގައި ދެފަހަރަށް ނަން

ވަނަ  03ކުރުމުން  ޙާޟިރުވިނަމަވެސް ނަންޖަހާފައިވަނީ އެއްފަހަރު ކަމަށްވާތީ އެކަމާ ސުވާލު މީހުން
ގަލަމުން ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ޙައްޖަށް  ގްރޫޕްގެ ނަން އިސްވެދެންނެވުނު ރުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަ

އެހެންކަމުން  ހުއްދަދެވޭނީ ކިތައް ފަރާތަށްކަން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، މީހުން ގެންދިޔުމަށް 
ބައެއް އުނިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮތްކަމަށް  ންނުވާ އެ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ބައެއް އިތުރުކޮށް އަދި ބޭނު 

 ބުނާ މައްސަލަ

 ގައި ބަލައި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން އެހެން މައްސަލައެއް، މި މައްސަލައަކީ
ނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މައްސަލަ ނިންމީ  ނުވާކަމަށް ކަ

އަދި އެންގިފައި  ދުވަހު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އޭނާއަށް ވަނަ  2018މާރިޗު  08
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވާތީ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އޭނާއަށް އަންގައި، މި މައްސަލާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2000/2
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަ

މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގ1ެ)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  .ނިންމީއެވެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބޭނުންވާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ޅ.ނައިފަރު މަދަރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް 2018
ވަޒީފާއަށް  އެވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަން އަންގައި، ފަރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އަދި ނުކުތްފަހުން އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށާއި 
  ނާ މައްސަލަކަމަށް ބު  ދޫކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ސައްޙަނޫން
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