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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިއޯގަސްޓ1021ިްނ12ިްިއޯގަސްޓ1021ިިްށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި  ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
 ނަންބަރުި

ިމ މައްސަލަި ިއަދ ، ިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް ިމައްސަލައެއް ިލ ޔުމުގައ  ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ
ފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިމައްސަލަިއަނބުރާިގެންދ އުމަށްިފޯނުކޮށްިބުނެފައ ވާތީ،ިމައްސަލައާމެދުި

ިނ ންމީއެވެ.

ިބާި ިސްޕްރޭކޮށްފައ ވާ ިގަނެފައ ވަނީ ިމާލެގޮސް ިގަތުމަށް ިއ ންޖީނެއް ިއ ންޖީނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ލ.ފޮނަދޫ
ވަނަިއަހަރުިޖުލައ ގައ ިއެފަރާތުނ1021ިިްއ ންޖީނެއްިކަމަށާއ ،ިއ ންޖީނުިވ އްކ ިފަރާތަށްިފައ ސާިނުދީގެންި

ިގޮސްފައ ވާ ިބަލާ ިފޯރުކޮށްިިއެއ ންޖީނު ިޚ ދުމަތް ިކަރަންޓުގެ ިބޭނުންވާ ިރައްޔ ތުންނަށް ިފޮނަދޫ ކަމަށާއ ،
ިކަމަށާއ ،ި ިކުރ މަތ ވަމުންދާ ިދަތ ތަކާ ިވަރަށް ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިއަހަރެއްހާ ިވޭތުވެދ ޔަ ިސަބަބުން ނުދ ނުމުގެ

1022ިބުނ ނަމަވެސް،ިމ ކަމާިކައުންސ ލާިސުވާލުކުރުމުންިފައ ސާިނެތުމުންިދ މާވާިދަތ ތައްކަމަށްިއެފަރާތުންި
ވަނަިއަހަރުވެސްިއެތަނަށްިގ ނަިއަދަދެއްގެިފައ ސާިލ ބ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއ ންޖީނުގެއ ންިތަންތަނަށްި
ިފަރާތްތަކާި ިތ ބޭ ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިމެމްބަރުންނާއ ، ިކައުންސ ލްގެ ިދައްކާފައ ނުވާކަމީ ިފައ ސާވެސް ދައްކަންޖެހޭ

 ޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްގެިގޮތުގައ ިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ގުޅ ގެންިހ ންގާިވަރަށްބޮޑުިކޮރަ
ި

1 

ިމައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ި ިގެ ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިއޮފީހަށް ިދ ރާގު ިހުންނަ ިތ ނަދޫގައ  ިމުއްދަތ2012ިިުގދ. ިނ ޔަލަށް ިމަހުގެ ޖުލައ 
އެިއ ޢުލާނުގައ ވާިި،ހަމަވާތީިއަލުންިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިޖުލައ މަހުިކުރީކޮޅުިއ ޢުލާނުކޮށްިއެސްޓ މޭޓްތައް

ތާރީޚުގެިރަސްމީގަޑީގެިކޮންމެިވަގުތަކުވެސްިބަލައ ގަންނާނެކަމަށްިއަންގާފައ ވާތީިއެކަމަށްިއެދ ިއެސްޓ މޭޓްތައްި
ިބޭއްވީކަމަށާއ ،ިހުށަހެޅު ިނާންގާ ިވަކ އެއްޗެއް ިބެލުމަށްފަހު ނޑާ ިކަ ިއެސްޓ މޭޓެއްވެސް ިކޮންމެ ިހުށަހަޅާ މުން
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިޚަބަރެއްނުވެިދުވަސްކޮޅެއްިދ އުމުންިއެކަމާިދ ރާގުިއޮފީހުންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމުން،ި އެހެންކަމުންިމ ކަމުގެ
ިމ ހާރު ިބޭނުންނުވާކަމަށާއ ، ިހ ފަން ިގެއެއް ިއެއްވެސް ިހަމަވުމުންިިމ ވަގުތު ިމުއްދަތު ިގެވެސް ހ ފާފައ ވާ

ިމ ކަންި ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުރ  ިއ ސްކޮށް ިއެތަނުގައ  ިކަމަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ
ިގެި ިފަރާތެއްގެ ިއޮންނަ ިގާތްގުޅުމެއް ިއޭނާއާ ިތެރޭގައ ހ މެނޭ ިމީހުންގެ ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓީމޭޓް ކުރަމުންގެންދަނީ

ިންމާިނުލެވ ދާނެކަމަށްިފެންނާތީިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަޖުލައ މަހުގެިނ ޔަލަށްިނ 

ދެންނެވީއެވެ. ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކުރ ންިގދ.އަތޮޅުިއޮފީހުގެިނަމުގައާއ ،ިއަދ ިއޭގެފަހުންިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިނަމުގައ ިގަވާއ ދާި
ިމުވައްޒަފުންި ިއެމަސައްކަތްކުރ  ިސަބަބަނުން ިދޫކުރުމުގެ ިލައ ސަންސް ިކަނޑުގެ ިއެއްގަމާއ ، ޚ ލާފަށް

ި ިއޮތޯރ ޓީން ިޓްރާންސްޕޯޓް ިދުރުކުރުމަށް ިމުވައްޒަފުންިއަންގައ ިއެމަސައްކަތުން ިއެމަސައްކަތްކުރ  ގެން
ިޑ ރެކްޓަރާި ިއެސ ސްޓަންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިދުރުކުރެވ ފައ ވަނ ކޮށް، އެމަސައްކަތުން
ިދޫކުރުމުގެި ިލައ ސަންސް ިއެއްގޮތަށް ިކުރ އެކޭވެސް ިގުޅ ގެން ިހަވާލުކުރުމާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ

ިއޭ ިކުރަމުންދަނީ ިޚ ލާފަށްިކަންތައްތައް ިގަވާއ ދާ ިޑ ރެކްޓަރ ިއެސ ސްޓަންޓް ިކަމަށާއ ، ިދަށުން ިބެލުމުގެ ނާގެ
ިދެވަނަި ިތަހްގީގްކުރަމުންދަނ ކޮށް، ިއެމައްސަލަ ިކުރެވ ގެން ިތުހުމަތު ިދޫކޮށްފައ ވާކަމުގެ ލައ ސަންސް

ިހަވާލުކު ިއެމަގާމް ިއޭނާއާ ިކުރެވޭގޮތަށް ިއެކަން ިދޮރުހުޅުވޭގޮތަށް، ިއެފަދަކަމަކަށް ިކުރުމަކީިފަހަރަށްވެސް ރ 
ިއޭނާި ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިއަމަލެއް ިހ ންގ  ިމަގުފަހ ކުރުމަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ިކުރީގެި ިމައްސަލައެއް ިޚ ޔާނާތުގެ ިފައ ސާގެ ިހ ންގާފައ ވާ ިއެތަނުގައ  ިދުވަސްވަރު ިއުޅުނު ިގައ  އެސް.ޓީ.އޯ

ކ ގޮތަކަށްިނުނ މެނީސްިފައ ސާއާބެހޭިއެއްވެސްިކަމެއްިކޮރަޕްޝަންިބޯޑުންިބަލަމުންދާތީ،ިއެމައްސަލަިވަ-އެންޓ 
ިބޯޑުންނާއ ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޓޮލްސްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުންި-އޭނާއާިޙަވާލުނުކުރުމަށްިއެންޓ ި ކޮރަޕްޝަން

ިގުޅ ގެންި ިހަވާލުކުރުމާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިއަދ ،ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިކަމަށާއ ، ިދުރުކޮށްފައ ވާ ިއޭނާ އަންގައ ގެން
ިފައ ސާއާބެހޭިމަސައްކަތްތައްވެސްިހ ންގަނީިއެސ ސްޓަންޓްިޑ ރެކްޓަރިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

3 

ިޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ި ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއ ން ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ޙަވާލުކޮށްގެން،ިމ ނ ސްޓްރީ
ނޑުިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގ10ިިެގދ.ފަރެސްމާތޮޑާިބަނދަރުގެިއެއްގަމުިތޮށީގެިދެކޮޅުންިޖަހާފައ ވާި ފޫޓުގެިތޮށ ގަ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިވަކި  ިނުލައ  ިބީލަމަކަށް ިވާދަވެރ  ިއ އުލާންކުރުމެއްނެތ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަރާމާތުކުރުމަށް ރައްޔ ތަކަށް
 .މައްސަލަ ފަރާތަކަށްިފައ ދާވާގޮތަށްިކަމަށްިބުނާި

 

ިބަޔާންކޮށްފައި  ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިއާއ  ިމައްސަލައަކަށްވާތީ ިފޮނުވާފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ  ކޮމ ޝަނަށް
ިނުވާތީ،ިއެމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ިނައ ފަރުންގޯތ ޅ. ިއެބައެއް ިލ ބ ގެން ިބައެއް ިބ މުން ިމީގެކުރ ން ިފޯމުގައ  ިނުވަތަިދޫކުރުމުގެ ވ އްކާފައ ވުން
ިއެއްފަހަރުި ިދޫކޮށްލާނެކަމަށް ިބައ  ިލ ބ ފައ ވާ ިއެފަރާތަށް ިގޯއްޗަކުން ިވަކ  ިދަށުން ިމ މާއްދާގެ ދީފައ ވުން
ިރ އާޔަތްި ިހުކުމުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޓުން ިބަޔާންދީފައ ވީނަމަވެސް ިކަމަށް ިދޫނުކުރާނެ ިފަހަރު ިއަނެއް ބަޔާންދީ،

ިބަ ިކަމަށް ިދޫކޮށްލ  ިއެވަގުތުިކޮށްފައ ވަނީ ނޑެންޖެހޭނެކަމަށް ިކެ ިމާރކްސް ިއެފަރާތަށް ިކަމަށްވާތީ ލައ ގެން
ިއެއްވެސްި ިދ ފާއުގައ  ިގަބޫލުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެކަމުގެ ިހުރ ހާިކައުންސ ލަރުންވެސް ިބައ ވެރ  މަޝްވަރާގައ 

ި ިބައެއް ިގަބޫލުކުރ  ިއެގޮތަށް ިމ ހާރު ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިނުދައްކާ ިވާހަކައެއް ފަރާތްތަކުންިމެމްބަރަކު
ިލަފާދީފައ ވާި ނޑުމަށް ިނުކެ ިއެމާރކްސް ިރައީސްވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިއަދ  ިނުކެނޑޭނެކަމަށާއ ، އެމާރކްސް
ކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުންިމ އީިވަރަށްިބޮޑަށްިސުވާލުިއުފެދޭިކަމެއްކަމަށާއ ،ިނައ ފަރު،ިވަކ ިގޯއްޗާބެހޭިގޮތުންި

ިނުވަތަި ިނ ންމުމަށްޓަކައ  ިގޮތެއް ިކޮމ ޓީއަށްިިއަމަލުކުރަންވީ ިގޯތ  ިނުކުރުމަށް ިނުވަތަ ިއުނ ކުރަން މާރކްސް
މައްސަލަިފޮނުވުމަށްިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރަކުިލަފާދީފައ ވަނީިމައްސަލައާިގުޅޭގޮތުންިޚ ޔާލުފާޅުކުރުމަށްިބައެއްި

ިކައުންސ  ިނ ންމާ ިމަސައްކަތް ިކޮމ ޓީން ިގޯތ  ިސަބަބަކީ، ިކަމަށާއ ، ިދެކޭ ިޖެހ ލުންވާތީކަމަށް ލާއ ިމެމްބަރުން
ި ިކައުންސ ލުން ިޙަވާލުކުރ ފަހުން، ިއެއްވެސ21ިިްމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިގެނައ އ ރު ިއުނ އ ތުރު ފޯމަކަށް

 .މައްސަލަ މައްސަލައެއްިގޯތ ިކޮމ ޓީއަށްިފޮނުވާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާ
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ިންމީއެވެ.މ މައްސަލައ ގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ  ިހުރ ިިނަޑެއްލާ.ގދ ިވާގޮތަށް ިތެރެއަށް 01ިިިގެއެއްގެ ިކަމަށާއ ،ިކެނޑުމަށްފަހުނީލަންކ ޔާ،ރުއްދ ވެހ  ފައ ވާ
ިގުޅ ގެންި ިމ ކަމާ ިކަމަށާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިކައުންސ ލުން ިނަޑެއްލާ ިކޮށްފައ ވަނީ މ ކަން

ިރަސްމީ ިކުރަންޖެހޭ ިފުރ ހަމަ ިފަރާތުން ިބަދަލުކޮށްފައ ވާނެކަމަށްިިކައުންސ ލްގެ ިމ ހާރު ލ ޔުންތައް
 .މައްސަލަ ލަފާކުރެވޭކަމަށްިބުނާ

6 

ިމ މައްސަލައ ގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިނޯޓ ސް،ިދެންނެވުންިއަދ ިގޮވާލުންތައް،ިވަކި ިނަޑެއްލާ.ގދ ިބައެއް ިގެންނަންޖެހޭ ރައްޔ ތުންގެިސަމާލުކަމަށް
ިގޮތާމެދުިި ިގެންދާ ިހ ންގަމުން ިކައުންސ ލް ިގޮވަމުންދާތީ، ިސްޕީކަރަކުން ިލައުޑް ިބަހައްޓާފައ ވާ ިގޭގައ  މީހެއްގެ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަ ިޕާޓީއެއް ިސ ޔާސީ ިމ އީ ިކަމަށާއ ، ިއުފެދޭ ިވަސީލަތްތައްިސުވާލު ިސަރުކާރުގެ ކައ 
 .މައްސަލަ ބޭނުންކޮށްގެންިހ ންގަމުންދާިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްކަމަށްިބުނާ

 

ިސ ޓީއަކަށްވާތީއާއ ި ިފޮނުވާފައ ވާ ިމައުލޫމާތަށްޓަކައ  ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިސ ޓީއަކީ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ މައްސަލަ
ނުވާތީިފ ޔަވަޅުި ިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައި 

ިގުޅ ގެންި ިސ އްހީމަރުކަޒާއ  ިނަޑެއްލާ ިއ ސްނަގައ ގެން ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ނަޑެއްލާ
ވަނަިއަހަރުިނަޑެއްލާގ1021ިިެޖޫނ20ިިްހ ންގަމުންދާި"މަދ ރ ިކޮންޓްރޯލްިކުރުމުގެިޕްރޮގްރާމް"ިގެިދަށުންި

ިވ  ިހެދ ފައ ވާ ިހޭޅ ފަށުގައ  ިފަރާތުގެ ިކަމަށާއ ،ިފުއްޓަރު ިހަލާކުކޮށްފައ ވާ ިކޮށާ ިގަސްފަދަތަކެތ  ިއަދ  ނަ
ނަޑެއްލާއަކީިގުދުރަތީިބޮޑެތ ިކާރ ސާތައްިދ މާވަމުންދާިރަށަކަށްވީނަމަވެސް،ިމ ކަންިކޮށްފައ ވަނީިރައްޔ ތުންގެި

 .މައްސަލަ ސަލާމަތާއ ،ިރައްކާތެރ ކަމަށްިފުރ ހަމައަށްިބެލުމެއްނެތ ިކަމަށްިބުނާ
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ި ިއާއ ިމައްސަލަ ިސ ޓީއަކަށްވާތީ ިފޮނުވާފައ ވާ ިމައުލޫމާތަށްޓަކައ  ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިސ ޓީއަކީ، ހުށަހަޅާފައ ވާ
ނުވާތީ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައި 

ިނަޑެއްލާސްކޫލުގައ .ގދ ިސަބަބުން ިނެތުމުގެ ިމުދައްރ ސުން ިދ ވެހ  ިލ ބ ފައ ވާ ިނުލ ބި ތަމްރީނު ފަންނުވެރ ކަން
ިދ ވެހި  ިއ ސްލާމާއ ، ިނ ންމާ ިއޯލެވެލް ިކަމަށާއ ، ިހީނަރުވަމުންދާ ިބ ންގާ ިތައުލީމީ ިސްކޫލުގެ ނަޑެއްލާ
ިހ ންގާނެި ިއެސްކޫލް ިކ ޔަވައ ދެމުންދާކަމަށާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިޓީޗަރުން ިވަގުތީ ިފަސްވެފައ ވާ މ ދެމާއްދާއ ން

 .މައްސަލަ ބުނާ މަސްދުވަސްިވެފައ ވާިކަމަށ00ިްތްނާިމ ހާރުިތަމްރީނުިލ ބ ފައ ވާިޕްރ ންސ ޕަލަކުިނެ
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ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ. ި ިފަރާތުން ިސޮސައ ޓީގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިފީއަލީ ިފީއަލ2012ިިީފ. ިހުޅުވ  ިމަހު ިފެބްރުއަރީ ިއަހަރު ވަނަ
ިފަރާތުންި ިގުޅުމުގެ ިއެކުވެރ ޒުވާނުންގެ ިފީއަލީ ިމުސާރަދެނީ ިޓީޗަރުންނަށް ިތ ބޭ ިސްކޫލްގައ  ިޕްރީ އައ ލެންޑް
ިޕްރީި ިއައ ލެންޑް ިފީއަލީ ިކަމަށާއ ، ިޚ ލާފަށް ިޤަވާޢ ދާ ިބަޖެޓުން ިސްކޫލްގެ ިޕްރީ ިފީއަލީ ހ ންގަމުންގެންދާ

ިޓީޗަރު ިޕްރީިސްކޫލްގެ ިރާއްޖެތެރޭގެ ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދެމުންދަނީ ިމުސާރަ ންނަށް
ިބުނާި ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިއުޞޫލުތަކާ ިޤަވާޢ ދުތަކާ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެ ިކުރުމަށް ިޚަރަދު  ސްކޫލްތަކަށް

 .މައްސަލަ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިއުފެއްދުމަށްފަ ިމަތ ން ިލަފާގެ ިއަރުވާފައ ވާ ިބަދަލުކުރުމުގެިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށް ިމުވައްޒަފުން ހު
ިގޮތުގައި  ިޚަރަދުކުޑަ ިއެންމެ ިބައްޓަންކުރެވ ފައ ވަނީ ނޑު ިއޮނ ގަ ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން، ިކުރަމުން މަސައްކަތްދަނީ
ނޑަށްި ިއެއޮނ ގަ ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިހުރ ހާ ިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިވަރކްސް ިބަދަލުގައ  ިރޭވުމުގެ ިގޮތަކަށް ހ ންގޭނެ

ށްިކޮންމެިމުވައްޒަފަކަށްވެސްިކޮންމެވެސްިމަގާމެއްިއެކުލެވ ގެންވާިގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއަދި ހ ޖުރަިކުރެވޭނެިގޮތަި
ިކަމަށްި ިބުނެފައ ވާ ިހުށަހެޅ ފައ ވާކަމަށް ިމަގާމަކަށް ިވަކ  ިއެމުވައްޒަފަކު ިބައްދަލުކޮށް ިމުވައްޒަފުންނާ ބައެއް

ިއެކުލަވާލެވ ި ނޑު ިއޮނ ގަ ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ ިފަރާތުން ިމުވައްޒަފުންގެިއެމުވައްޒަފުންގެ ިވަކ ވަކ  ފައ ވަނީ
ިހ ންގުމާި ިކޯޕަރޭޝަން ިވަރކްސް ިދުވަސްވަރު ިއެކުލަވާލ  ނޑު ިއޮނ ގަ ިކަމަށާއ ، ިބުރަވެ މަސްލަހަތަށް
ިބުނެފައ ވުމާއ ،ި ިހުށަހެޅ ފައ ވާކަން ިމަގާމަކަށް ިވަކ  ިބައްދަލުކޮށް ިމުވައްޒަފުންނާ ިބައެއް ިފަރާތުން ހަވާލުވެހުރ 

ިހ ޖުރަކުރުމަށްި ނޑަށް ިބޭރުންިިއޮނ ގަ ިއ ންސާފުން ިއުސޫލުތަކާއ ، ިކުންފުނީގެ ިގޮތުން މަގުފަހ ކުރުމުގެ
ިއ ންފްރާި ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިކުރ އެރުން ިމުސާރައ ގެ ވަޒީފާއާއ ،

މަވެސްިއެކަންިސްޓްރަކްޗަރއ ން،ިމުވައްޒަފުންގެިމެދުގައ ިއާންމުކޮށްިއ އުލާންކުރުމަށްިމެމޯއަކުންިއެދ ފައ ވީނަ
ިއެމަގާމަކަށްި ިނުވަތަ ިއެއްވެސްިމަގާމެއްގެިމަސްއޫލ އްޔަތެއް ިއޭގައ  އެގޮތަށްިކޮށްފައ ނުވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް
ިސަރވ ސްި ިސ ވ ލް ނޑު ިއެއޮނ ގަ ިނެތްކަމަށާއ ، ިއެނގެން ިތަފްސީލް ިއ ނާޔަތްތަކުގެ ިއެލަވަންސްއާއ ، ދެވޭ

ިމުވައްޒަފުން ިފޮނުވުމުން، ިފާސްކޮށް ިޝަރުޠުިކޮމ ޝަނުން ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިބައްދަލުކޮށް ނާ
ިހ ނދެއްގައ ި ިނުލ ބ އްޖެ ިއެމަގާމު ިއަދ  ިކުރ މަތ ލެވ ދާނެކަމަށާއ ، ިމަގާމަކަށްވެސް ިކޮންމެ ހަމަވާނަމަ
ިއެމުވައްޒަފަކަށްި ިއެމަގާމު ިއޮންނާނެކަމާއ  ިއޮނ ގަނޑުގައ  ިމަގާމެއް ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ އެމުވައްޒަފަކަށް

ި ިމަގާމްިލ ބޭނެކަމުގެ ިނުވަތަ ިވަޒީފާ ިކަނޑައެޅުނު ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިދީފައ ވީނަމަވެސް ޔަގީންކަން
ިމ އަދާހަމައަށްވެސްިހާމަކޮށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ިއަދ ،ި ިމައްސަލައެއްކަމާއ ، ިބަލަމުންދާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައަކީ ިގޯތ ތަކާބެހޭ ިދޫކުރ  ގދ.ތ ނަދޫއ ން
ިމ ކޮމ ޝަ ިފަރާތުންިމ ކަމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިކަމަށް ިއަމަލެއްވާ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމެމްބަރުންގެ ނުގެ

ިކޮރަޕްޝަންެއިި،ބުނެފައ ވީތީ ިމެމްބަރުންގެ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިމައްސަލާގައ  ިގޯތ ތަކުގެ ިދޫކުރ  ގދ.ތ ނަދޫއ ން

ިލ ބޭިމީހުންި 2011 ވަނަިއަހަރުގެިފަހުކޮޅުިގދ.ތ ނަދޫއ ންިދޫކުރުމަށްިނ ންމަވާފައ ވާިގޯތ ތައްިދޫކޮށްިގޯތ 
ިއެންޓ ި ިހޮވާފައ ވަނ ކޮށް ިމައްސަލަ-ގުރުއަތުން ިކޮމ ޝަނަށް ިލ ބުނުިިކޮރަޕްޝަން ިއެގޯތ ތައް ި ހުށަހެޅުމުން

ިއަމުރެއްި ިވަގުތީ ިނުކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިބާވަތެއްގެ ިއެއްވެސް ިގޯއްޗެއްގައ  ިއެއްވެސް ިފަރާތަކުން އެއްވެސް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިމ ނ  ިމަޖުލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިބަލާނީ ިއެކަން ިގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ިއޮތްކަމަށް ިމުއައްސަސާއާބެހޭިއަމަލެއް ވަން
ިކޮމ ޓީންިކަމަށްވާތީިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއެންޓ ި ިކޯޓުގައ  ިގދ.ތ ނަދޫ ި-ނެރެދ ނުމަށް ިއެދުމުން ިއ ން ިކޮމ ޝަން 21ިިކޮރަޕްޝަން 1021ިޖޫން
ި ިހަވީރު ިވަގ20:61ިިުވަނަދުވަހުގެ ިޢ މާރާތެއްިގައ  ިފަރާތްތަކުން ިލ ބުނު ިކަމަށާއ ،ގޯތ  ިނެރެފައ ވާ ިިއަމުރު ތީ

ިސ މެންތ އާއ  ިމެޓީރ އަލްއާއ ، ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ިތ ނަދޫއަށްިި،ކުރުމަށް ިމުދާ ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިފަދަ ފ ލާ
ި ިދޫކުރ  ިކަމަށާއ ،ިތ ނަދޫއ ން ިމ200ިަގެންގޮސްފައ ވާ ިގޯތ ތަކެއްގެ ިމައްސަލައުޅޭ ިތެރެއ ން، ސައްކަތްިގޯތީގެ

ިސ ފަކުރާނީިި،ހުއްޓުވ ނަމަ ިމައްސަލަ ިމ  ިކަމަށާއ ، ިނުވާނެ ިގެއްލުންތަކެއް ިމ ކަމުން ިފަރާތްތަކަށް އެހެން
ިއެންޓ ި ިނުފޫޒުން ިމެމްބަރުންގެި-ބަޔެއްގެ ިއެކޮމ ޝަނުގެ ިހުއްޓުވާފައ ވަނީ ިމ ކަން ިކޮމ ޝަންއ ން ކޮރަޕްޝަން

ިކޮރަ ިހ ންގާފައ ވާ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމ ކަމުގެިމަޤާމާއ ، ިކަމަށާއ ،އަދ  ިގޮތުގައ  ިޢަމަލެއްގެ ޕްޝަންގެ
ިސަބަބުންިލ ބުނުިގެއްލުމުގެިބަދަލުިހޯދައ ދ ނުމަށްިއެދ ،ިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.

ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ި ިއަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިލ ބެންޖެހޭިހއ.އ ހަވަންދޫގެ ިރައްޔ ތުންނަށް ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިއަޅަމުންދާތީ ިލޮނުމަސް ބަޔަކު
ިފައ ސާގެިމައްސަލަ.

13 

ިނޭޅުމަށްި ިފ ޔަވަޅު ިހ މަނާފައ ނުވާތީ ިމައުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް ިމައްސަލަ ިމެއ ލްގައ  ިހުށަހެޅ  މ ޝަކުވާ
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިމ ނ ސްޓަރުންގެ ިމ ނ ސްޓަރުންނާއ ،ިސްޓޭޓް ިއެދ ިސަރުކާރުގެ ިތަހްގީގްކޮށްދ ނުމަށް ިކަންތައްތައް ިިމުސާރައ ގެ
 ހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.

14 

ިނެތުމުންި ިއެނގެން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ،ިއަދ  ިމައުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް މައްސަލަ
ިޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމައުލޫމާތުިހޯދެންިނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭ

ި

ވަނަިއަހަރުިހ ސާބުިޙަވާލުވެފައ ވާިފަރާތުން،1001ިިގޭގެިމެނޭޖަރެއްގެިމަގާމާިދ.މީދޫިރައްޔ ތުންގެިއ ންޖީނުި
ބުރ އަށްިގ01ިިެއެމަޤާމާިޙަވާލުވުމަށްފަހުިހައ ރާންިކުރަނ ވ ގޮތަށްިފައ ސާގެިގޮތުންިތަނަވަސްވެިވ ޔަފާރ ފަށާި

ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިމުސާރައ ގ1001ިިެިބ ނާކޮށްފައ ވާ ިޙަވާލުވ އ ރު، ިއ ންޖީނުގެއާ ިރައްޔ ތުންގެ ިފެށ ގެން ން
ި ިލ ބެނީ 5,000.00ިިގޮތުގައ  ިއާއ ލާގައ  ިއޭނާގެ ިކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާ( މެމްބަރުނ0ިިްރ.)ފަސްހާސް

ިތެލުި ިތަނަވަސްވެ ިއަތްމަތ  ިތެރޭގައ  ިކުރުމުއްދަތެއްގެ ިއެހާ ިޚަރަދުތައްކޮށްފައ  ިގޭތެރޭގެ ގެިތ ބ އ ރު،
ިފުޅާދާއ ރާއެއްގައ ި ިވ ޔަފާރ  ިވ އްކުމުގެ ިދަނގަޑު ިއ ތުރުން ވ ޔަފާރ އާއ ،ިހ ލައާއ ،ިހ ލަވެލ އާއ ،ިސ މެންތީގެ

ޕ ކަޕްިގަނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ވ ޔަފާރ ތައްިފަށަންިރައްޔ ތުންގެިއ ންޖީނުގޭގެިފައ ސ01ިިާކުރުމުގެިއ ތުރުންި

15 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިތައްބައެއްގެިހާޒ ރުގައ ިއެއްބަސްވެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ބޭނުންކުރ ކަމަށްިއޭނާިރަށުގެިހޮޅުއަށީގައ ިއެ
 

 


