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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 އޮގަސްޓް  2017ން  31 އޮގަސްޓް  2017އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ   )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މި
 ނޭޅުމަށް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ   40ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  ލްޑިވްސްމޯ
ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ   ގޮތުން ކުންފުނީގެ

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ިމ  2017ނަމަވެސް  ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ކަމަށާއި،
 ށް ބުނާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ

 މައްސަލަ.

1 

ބުނެފައިވުމާއެކު، މާލޭގައި   މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކީޝަކުވާގައި 
މާއްދީ މަންފާއެއް  މާލީ ނުވަތަ ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ އެފަރާތަށް އެއްވެސް ދިރިއުޅޭ މީހަކު މާލޭގައި ބާއްވާ

ހިންގުމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި މިކަމުގައި  ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލައަކީ އިދާރީ
  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަނުގެ

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

މާލޭގައި  ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކި މިނިސްޓަރުންނާއެކު
ކަމުގައި  ތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން

 ނުހިމެނޭ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ޢާއިލީ

އެކަނި ފުރުޞަތު ދީގެން   އް(ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެކްޓިވިސްޓެ) ކަށްގުޅުންހުރި ފަރާތަ
 ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބުނާ މަކީބައިވެރިކުރު
 މައްސަލަ.
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

  2015-2530މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ނަންބަރު  މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، މި
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   މައްސަލައަކަށްވާތީކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާ  މައްސަލައިގައި ބަލައި

 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށް

ވިލިނގިލީ   ގއ. ވިލިނގިލީ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސްބިމަކީ
އެއްޗެިތ  ކައުންސިލުން/ ނުވަތަ ވިލިނގިލީ އޮފީހުން ޕާކެއް ހެދުމާއި ދުއްވާ

މަޑުކޮށްލައިގެން   ޕާކް ކުރުމާއި، އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް
ވިލިނގިލީ   ތިބެވޭނެގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރީގެ ވިލިނގިލީ އޮފީހާއި

 2015 އޮގަސްޓް 01ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
 ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން މިން ލިނގިލީ މީހަކަށްވިގައި އެބިން 

 އުންސިލާއި މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިކަންއަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ކުރީގެ ކަ

ކައުންސިލުން   ވިލިނގިލީގެ ބާރުވެރި ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ ނާއަކީއޭކުރަނީ 
އެ ބިމާ  އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށާއި، އަދި

 ދެވޭބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ އެއްވެސް ޝަކުވާއަކަށް ކައުންސިލުން އެ

  މައްސަލަ.ޖަވާބެއް މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ

3 

ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުވުމުމުގެގޮތުންއެއް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖަގަހަ ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށް އް ފިޔަވަޅެއިތުރު، ޝަކުވާއާމެދު މައްސަލައަކަށްވާތީމައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލި  މި
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ   1.2މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އެފައިސާއަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް  ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި
ދި އެސަލަ ބަލައިދިނުން އެމައްވިދާޅުވެފައިވާތީ،  މަށްކަ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

4 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

އަތިރިމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށް  ވަނަ އަހަރު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު މަތީފަރާތު 2003
ވުރެން ބޮޑު  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 2.02ބަނދަރު ބައްތި  150

 އެންމެ  ކެތި ގަނެފައިވާ ކުންފުންޏަކީތަގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޚަރަދެއްކޮށްގެން

 ދެއަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނި ނަމަވެސް، ދެން އަގު ހުށަހެޅި 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އޮޅުވާލައިގެން   މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ން،ނިކުންފު
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

އަގު  ބަނދަރު ބައްތި ގަތުމަށް ހުޅުވާލުމުން، 220ވަނަ އަހަރު  2004
 1.950 ގަނެފައިވަނީ ތެރެއިން އެ ބައްތިތައް ންފުނި ތަކުގެކު ހުށަހެޅި

މި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަނީ  ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ކަމަށާއި،  މިލިއަން ރުފިޔާ
ގޮތެއްގައި އެއްބައެއް ކަމާއި، މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު   މައިގަނޑު

އެއްބައެއްކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީގައި އުޭޅ  ކޮށްފައިވަނީވެސް
 މައްސަލަކަމަށް ބުނާ  ބަޔަކު ޝާމިލްވެފައިވާ
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

ގުޅިގެން   ގައި ކުރި އިޢުލާނާ 2003ޑިސެންބަރު  31ދިވެހި ދިދަ ހޯދުމަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ   ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން އަގުއަގު ހުށަހެޅި 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

ދިދަ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަކާ    15،000.00ގައި  2005ޖަނަވަރީ  18
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޖީނު މަސައްކަތް ކުރާ   1.425އެމަސައްކަތް  ގުޅިގެން

ތް ކުރާ  ކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ ފެހުމުގެ މަސައްކަ ގަނެފައިވާ ކުންވޯރކްޝޮޕަ
 މައްސަލަ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

ސިސްޓަމްތަކެއް  ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް މައިކްރޯފޯން ސައުންޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް 2003ބޭނުންވެގެން 

މިސައުންޑް  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 1.785އިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 ސިސްޓަމްތައް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅި
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅިގެން އަގު ންފުނިތަކުންކު
 މައްސަލަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމަށް
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމަފޮނުވާފައިވާކަމަށް 

ގުޅިގެން އެރަށަށް  ކ.ގުރައިދޫއަށް ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ
ގެއްލުމަށް އެހީއެއްގެ  ޖަމްއިއްޔާއަށް ލިބުނު 2ކުރިން ކަރަންޓް ދެމުންދިޔަ 

ހެން އެރުފިޔާއާއި،  150,000.00ސްލާޙްއަށް ދިން ގޮތުން ޖަމްއިއްޔަތުލް އި
ކަމަށާއި،  ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 67,450.00 ކްލަބަކަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ   ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ސަރުކާރުން ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް
ބ.ތުޅާދޫ ފައިސާއަށާއި،  ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމަށް ދިން

ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް  ފާޚާނާ ނިޒާމް ރަނގަޅު ކުރުމާއި އިތުރު ގެތަކަށް
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއަށާއި،

ފައިސާއަށް ނޮދަން   ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރި ބައިގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ
 އިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަރީޖަނަލް އޮފީހުން ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ
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އެނގެން ނެތުމުންނާއި މައްސަލަ  ހިނގީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމެއް އަދި ގޯތި ދޫކޮށްލީ ކާކުކަމެއް ޝަކުވާއިން މިކަން
މިމައްސަލައާމެދު  ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޝަކުވާ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު

 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްފިޔަވަޅު 

އޭނާއަށް  އދ.ކުނބުރުދޫ މީހަކަށް އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ
ކަމަށާއި،  އދ.ކުނބުރުދޫ ގޯއްޗަކުން ބަހައިގެން ލިބިފައިވާ ބައި ދޫކޮށްލުމުން

 ބުނު ބައި އަދިވެސްނަމަވެސް އދ.ކުނބުރުދޫގެ ގޯތި ބަހައިގެން ލި

ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާއާށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، 
 ދައުލަތުގެ ބިމެއް ކަމުން އެބިން ދައުލަތަށް ނަގައި މިފަދަ ޢަމަލުތައް އެބިމަކީ

  މައްސަލަ.ހުއްޓުވައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ
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ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން   އިދާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މިއީ
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

މަރާމާތު މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މިސްކިތްތަކުގެ
އިތުރުން މާލޭގެ  ތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށާއި، މީގެއެކަށީގެންވާ ގޮ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މަދުނަމަވެސް ގިނަ  މިސްކިތްތަކުގައި މުޞްޙަފުތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު
މިސްކިތްތަކުގައި   މުޞްހަފުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތަކުގެ

  މައްސަލަ.ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ އެކަށީގެންވާވަރަށް މުޞްޙަފު ނުހުންނަކަމަށް

ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި  ހިނގީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމެއް އަދި މިކަން ކުރީ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަމެއް މިކަން
 އް އެނގެން ނެތުމާއެކުލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު

 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

ޚިޔާނާތުގެ   އދ.ކުނބުރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން
އަދި  ޢަމަލުތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،

ފަރުވާކުޑަކަމަށް   މިމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުގައިވެސް
ވަޒީފާގައި ބޭތިއްބުމަކީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ފަރާތްތައް
 ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވެ ރައްޔިތުން ރުޅިއަންނަ ކަމެއް
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މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނަކަށް ނުވުމާއެކު،   އަންއަކީ ދައުލަތުގެއިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔުނި
ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ   ކަންތައްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އެތަނުގެ އިދާރީ

 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

ދަރިވަރުންގެ   މޯލްޑިވްސްގައި އުފައްދާފައިވާއިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 
 ވަނަ އަހަރު 2016ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދު   01ފާސްކޮށްފައިވަނީ 
ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަން   މިހާރު

ންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ބަދަލުގެނެވޭނެ އުޞޫލެއް ޔޫނިޔަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެނގުމަކާނުލައި ޔުނިވަރސިޓީގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އެގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ޗާންސެލަރ އަމިއްލައަށް
ކޮމިޓީއަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ  ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ

  މައްސަލަ.ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އަހަރު ދުވަހަށް 02ދުގެ މުއްދަތު ގަވާއި
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މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނަކަށް ނުވުމާއެކު،   އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔުނިއަންއަކީ ދައުލަތުގެ
ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ   އްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭކަންތަ އެތަނުގެ އިދާރީ

 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު 

ތެރޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ   ވަނަ އަހަރުގެ  2017
 ތަނުން ވަރަކަށް 4ބޭއްވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކަށް  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި

ހޯދި ތަކެތި   ސްޕޮންސަރ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 ސުޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި، މި

 ސްޕޮންސަރގެ ކަންތައްތަކުގައި އަމިއްލަގޮތުން އުޅުނީ ޔޫނިއަންގެ ރައީސް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ   ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެފައިވުމާއެކު
މިހާރުވެސް އެމަޤާުމ  ރައީސްކަމުގެ މަޤާމް އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

  މައްސަލަ.އަދާކުރަމުންދަނީ އޭނާކަމަށް ބުނާ

މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ   މައްސަލައަކީ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، މި މި
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމައްސަލައެއް ކަމަށްނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

އަހަރުން ފެށިގެން އެކޯޓުގެ   ވަނަ 2017ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤާޟީ 
 ނާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންޑްރެސްކޯޑެއް ހަމަޖައްސައި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން

ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  އަންގައި އެ ޑްރެސް އަނގަބަހުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތް
ޑްރެސްކޯޑަކީ ޖުޑިޝަރީގައި ދަންނަވައި ހުއްދައެއް  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މި

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޑްރެސްކޯޑެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި މި  ހޯދައިގެން
  މައްސަލަ.އެލަވަންސެއްވެސް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ޑްރެސްކޯޑަށް
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އަރައިގަންނަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ   ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް
ވާ  ބުނެފައި  ރުޅިވެރިކަން އުފައްދައި ބައިބައިކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މައްސަލައާއި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި

މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައި އެކަންކަމަށް   މައްސަލައާއި، ރަށުގައި އިޤުތިޞާދީގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ
ބުނެފައިވާ   ނެރެގެން އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ މަދު ބަޔަކު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެމީހުން ގެނެސް ކައުންސިލްގެ   ށް ކުށްކުރުމަށް ހިތްވަރުދީމައްސަލައާއި، ރަށުގެ މަދު ބަޔަކަ
ފުރުޞަތުދީ ހިތްވަރުދޭކަމަށް ބުނެފައިވާ   މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އަރައިގަތުމަށް އިދާރާގައި

އޮފީހަށް   ނޭ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި ގަޑިއަށްމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ބުނެފައިވާ މައްސަލައަކީ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ   ހާޒިރުނުވުމާއި އޮފީހުން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުންދާކަމަށް

ނޫންކަމަށާއި،  ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްމައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި  މައްސަލައަކަށްވާތީ އެފަދަ
 ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ދޭކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ރަސްމީ ދަތުރުތައް

ވަރަށް ގިނަ  އ.ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރިއ
  މައްސަލަ.ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ދަ  ތާރީޚު ނުވަތަ ދުވަސްވަރު ފަ  ދަތުރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ދަތުރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ދަތުރުކޮށްފައިވާ
ކުރުވަމުންދާކަމަށް   މުވައްޒަފުން ލައްވައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ރަސްމީ ދަތުރުތައް މަޢުލޫމާތުތައް އެނގެން ނެތުމާއި، ބައެއް

މުވައްޒަފުންނާއި ދަތުރުކުރި ތަންތަނާއި ދަތުރުކުރި ތާރީޚު ނުވަތަ   ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ދަތުރުކުރި
ބަދަލުކޮށް އެލިޔުންތަކަށް   ތުތައް އެނގެން ނެތުމާއި، ލިޔެފައި ހުންނަ ރަސްމީ ލިޔުންތައްފަދަ މަޢުލޫމާ ދުވަސްވަރު

 މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ލިޔުންތަކަކަށްކަން އެނގެން އުނިއިތުރު ގެންނަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ

ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް   ވަމުންދާކަމަށްނެތުމާއި، މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެހެން މީހުންގެ ސޮއިކުރު
 މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވަނީ ކޮން ލިޔުންތަކެއްގައިކަން އެނގެން ސޮއިކުރުވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެ

ވާ ކަންތައްތަކެއް  ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހި ނެތުމާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ދުވަސްވަރަކު   ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ހިންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި ހިންގަމުން

،  މައްސަލަތައް ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ކުރި ކޮން މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  މުންމިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތު އެ މައްސަލަތައް

)ޤާނޫނު   14/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު  މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
އެހެނިހެން އިނާޔާތްތަކާއި   ސުލުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ މުސާރައާއިއީރަރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާ އާއި ) 11/2009ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެޚަރަދުތަކަކީ ދަޢުލަތުން 4ޤާނޫނު(ގެ  ބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އެއްވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ

ގޮތާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކެޕިޓަލް   މަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާހަ
 ނިންމީއެވެ. ނޭޅުމަށް މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  ނުވާތީ ޚަރަދެއްކުރިކަމަށް ޝަކުވާއި ފާހަގަކޮށްފައި

 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޖުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު "ގެ އަމިއްލަ ގެ ހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް

ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވެ،  ގެ ގޮތުގައި
  މައްސަލަ.ބުނާ ފައިވާ ކަމަށްހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެ
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