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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޖުލައި 2018ން  31 ޖުލައި  2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭމައްސަލައަކީ ކުޅިވަރު  މި
އިޚުތިޞާޞްގެ  މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ 
ނެތްކަމަށާއި،  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން 

  އަރޒްއަށް މައްސަލައެފެ މިމައްސަލައާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް
 ނިންމީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 30/2015 ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބު ޤާނޫނު ނަންބަރު
ގަވާއިދުތަކާއި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ  ހެދިފައިވާކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އިންތިޚާބަކީ ޞައްޙަ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ބަލައި، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވައި އެ
ކޮށްދީފައި ކަމަށާއި،  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޯޑް ރަޖިސްޓަރީވެސް 2018

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީވެސް މަޤާމުގެ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް  އިންތިޚާބު ބޭއްވުނުއިރު އެ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމާ
ކަމަށާއި،  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުން ދޭހަވާ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  މިޓީގައި ތިބިމީގެ އިތުރުން އެވަގުތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮ
މަސައްކަތްކޮށްފައި  ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީ، ވަކި
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ގުޅޭ  މި މައްސަލައަކީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމާ
އިޚުތިޞާޞްގެ  ލައެއްކަމަށްވެފައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މައްސަ

ނެތްކަމަށާއި،  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން 
  އެފެއަރޒްއަށް މައްސަލަ މިމައްސަލައާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

 ހެޅި ފަރާތައް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަ  ހުށަހެޅުމަށް
 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2018 އިންޓަނޭޝަނަލް ކެރަމް ފެޑެރޭޝަނުން
ސީ ވޭތުވެދިޔަ ހަމަޖެއް އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ރެފްރީއަކަށް ކެރަމް ވޯލްޑްކަޕްގެ

އަދާކޮށްފައިވާ ތަފާތު އެކި އޭނާ މުބާރާތްތަކުގައި  އަހަރުތަކުގައި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެރަމް
ނަމަވެސް މުބާރާތް  އަމްޕަޔަރިންގެ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި، މަޤާމުތަކާއި އަދި ކެރަމް

ބަދަލުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އޭނާގެމޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ  ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
އިންޓަނޭޝަނަލް ކެރަމް ފެޑެރޭޝަނަށް  ނަންގެ އަމްޕަޔަރުކަން ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތެއް  އެއްވެސް މެޗެއްގައި

ކަމަށާއި،  އޭނާއަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައި ހުށަހަޅައި އަދި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބަޖެޓުން
ކުރަނީ ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު  ސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެ ފެޑެރޭޝަނާ މުޢާމަލާތް އެސޯ
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އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާތީ ، ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް
އިދާރާގައި  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ންދިއުމަށް ގެ ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ކުރިއަށް

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

ބެލެހެއްޓުމަށް މާލޭސިޓީ  މާލޭހިޔާ ފްލެޓުތައް ފޮޅާސާފުކުރުމާއި މެއިންޓަނަންސްއާއި ސެކިއުރިޓީ ސިނަމާލެއާއި
ދުވަހުގެ މަސް 06ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި 

އޮފް  ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީ  ނޯޓިސްއެއް ނުދީ،
ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެ އެއްބަސްވުން 

މަހުންމަހަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދީ ލަސްވުމުންވެސް އެކުންފުންޏަށް  މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 
އަދި އެއްބަސްވުމުގައި  ފަހަރަކު ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެތަކެއް

، އި އިޖުތިމާޢީގޮތުންވެސް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާނޭ ކަމަށާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެތައް ޚަރަދުތަކަކާއި

އެގްރިމެންޓާ ގުޅިގެން  އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާއިރު އެ ނަމަވެސް މިއިން
މަސްދުވަސް ވެފައިވާ  7ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭތާ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް
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މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  އްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ އެޝަރީއަތުން ކުރާ ހުކުމްތަކާ އެ
 ކޯޓަކަށް ކަމަށްވާތީ، މިމައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް   އެކަމާގުޅޭ ޝަރުޢީ

ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް  އަމިއްލަ ފަރާތެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުންދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް 
ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  ބިލްޑިންގ ކައިރި ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުއްޓައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ހުރަވީ

ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ގެއްލިފައިވާތީ  ސައިކަލު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށްޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ހުށަހެޅި  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާ
  ނިންމީއެވެ.ޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށްފަރާތަށް އަންގައި، މިމައްސަލައާމެދު ފި

ކުރި ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތްއެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް 
ފައިނުވާތީ، އެކަން ޙުކުމަށް ޢަމަލުކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ގަޟިއްޔާއަކުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ބަލައިދިނުމަށް އެދި

 


