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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިމާޗ1021ިިްނ12ިްިމާޗ1021ިިްށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި  ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
 ނަންބަރުި

ނޑަކަށްވާތީ،ި ިމ ންގަ ިރަނގަޅު ނޑަކީ ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޭން ިމާރކްސް އ ވެލުއޭޝަނުގައ 
 މ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިހޯދަންި ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިދުވަހަށް ިއެއްއަހަރު ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.މަޑަވެލީ
ި ިއ ދާރާއ ން ިއެ 02ިިބޭނުންވެގެން 1021ިިފެބްރުއަރީ ިކޮށްފައ ވާ 21ިިގައ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ 00ިނަންބަރު

ިމާކްސް،20ިހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލަށްިދެވޭނީ،ިފެބްރުއަރީިގައ ިބޭއްވ ިމަޢުލޫމާތުިދ ންިބައްދަލުވުމުގައ ިމާކްސްި
 ކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިމާކްސ00ިިްިއަގަށްިއަދ ި

 

1 

ދެންނެވީއެވެ. ިމ މައްސަލަިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 
ި

ހޯދުމަށްިއެއ ދާރާއ ންިކުރި އ ދާރާއަށްިޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރެއްގެިމަގާމަށްިމީހަކުިއދ.ހަންޏާމީދޫިކައުންސ ލްގެި
ި 12ިި)1022/00ިނަންބަރު: ިތެރެއ ނ1022ިްނޮވެމްބަރ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ )

އެމަގާމަށްިހޮވުނުިދެފަރާތުގެިނަންިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވާފައ ވަނ ކޮށް،ިއޭގެިތެރެއ ންިއެކަކުި
ިހަންޏާމީ ިބުނެ ިކަމަށް ިބޭނުންނުވާ ިކަމަށާއ ،ިއެވަޒީފާ ިފޮނުވާފައ ވާ ިސ ޓީ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ދޫ

ިއެދ ފައ ވާި ިކޮމ ޝަނުގައ  ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިހަމަޖައްސައ ދ ނުމަށް ިވަޒީފާ ިއޭގެތެރެއ ން އެހެންކަމުން،
ިއޭނާއަކީި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިހަމަނުވާ ިޝަރުތެއް ިއެއްވެސް ިބުނާ ިއެއ ޢުލާނުގައ  ިމާރ ޔާއަކީ މަރ ޔަމް

ިބުިމޫސާިޢަބްދުއްސަމަދުގެިދަރ އެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ކުޑަކަތީ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިމ މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެންިނެތުމުން،ި ިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތުިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ،ިއަދ  މައްސަލަ
ިމ މައް ިއެޅެންނެތުމުން ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު ިނެތުމުން ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ސަލަިމައްސަލައާގުޅޭ

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި
ި

ި ިސްކޫލުން ިޕްރީ ިސ ރާޖުއްދީން 0ިިލ.ފޮނަދޫ ި"މ އަހަރ1021ިިުމާޗް ިވަނީ، ިއ ޢުލާނެއްގައ  ިނެރެފައ ވާ ގައ 
(ިއެިސްކޫލަށްިއަލަށްވެއްދ ިދަރ ވަރުންގެިރ ޕޯޓްިފޮތްތައްި'ފޯކަލްިޕޮއ ންޓް'ިފ ހާރައ ންިމ ހާރުިލ ބެނ1021ިް)

ި ިކަމަށާއ ، ިލ ބޭގޮތަށްިހުންނާނެ" ިފޮތްތައް ިރ ޕޯޓް ިމެދުވެރ ކޮށް ިފ ހާރަ ިޕޮއ ންޓް' ި'ފޯކަލް މ ގޮތަށް
ިއެއްވެސްި ިބެލުމަށް ިހުރ ތޯ ިއެހެންފަރާތެއް ިޝައުޤުވެރ ވާ ިއެކަމަށް ިވަނީ ިކޮށްފައ  ިއެކަން ހަމަޖެއްސ އ ރު،

 އ ޢުލާނެއްިނުކޮށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ބަދަލުކުރުމުގައ ،ިބަދަލުވާންިއެދ ިހުށަހަޅާިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓުގައި ިމެޖ ސްޓްރޭޓުންިއެއްކޯޓުންިއަނެއްިކޯޓަށް
ިހުންނެވ ިކޯޓަށާއ ،ިބަދަލުވާންިއެދި  ިއޮތްނަމަ،ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިމަޤާމެއް ިއޮތްތޯިބަލައ ،ިހުސް ިމަޤާމެއް ހުސް

ިކޯޓުި ިއެދެރަށުގެ ިއާބާދީއަށާއ ، ިއެދެރަށުގެ ިޢަދަދާއ ، ިމައްސަލަތަކުގެ ިހުށަހެޅޭ ިކޯޓަށް ތަކުގައި ހުށަހަޅާ
ިތ އްބެވި  ިމެޖ ސްޓްރޭޓުން ިދާއ ރާގައ  ިޖުޑ ޝަލް ިހ މެނޭ ިއެދެކޯޓް ިޢަދަދަށާއ ، ިތ އްބެވ  މެޖ ސްޓްރޭޓުން
ިއެންމެި ިއެއީ ިބަދަލުކުރުން ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ިސަބަބުތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިބަދަލުވާން ޢަދަދަށާއ ،

ޓްރޭޓުންިބަދަލުކުރުމާމެދުިގޮތެއްިނ ންމަމުންިގެންދަނީިރަނގަޅުިގޮތްކަމަށްިކޮމ ޝަނަށްިފެންނަހ ނދުިމެޖ ސް
ިހާލަތުގައ ،ި ިއެދޭ ިބަދަލުވާން ިއެއްކޯޓަކަށް ިމެޖ ސްޓްރޭޓުން ިގ ނަ ިމެޖ ސްޓްރޭޓަކަށްވުރެ ިއެއް ިއަދ  ކަމަށާއ ،
ިއެދ ި ިބަދަލުވުމަށް ިފެންނަނަމަ، ިބަދަލުކުރުމަށް ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ިމައްޗަށް ިކަންތައްތަކުގެ ިއ ސްވެދ ޔަ
ހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިމެޖ ސްޓްރޭޓުންގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުލުމަށްފަހުިގުރުއަތުންިހޮވޭިފަރާތެއްިބަދަލުކޮށްދެމުންި
ިކޮންމެހެންި ިބަދަލުކުރުމުގައ ، ިމެޖ ސްޓްރޭޓުން ިކޯޓަށް ިއަނެއް ިއެއްކޯޓުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ގެންދަނީކަމަށް

 ފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިއ ޢުލާނެއްިކުރަންނުޖެހޭތީ،ިމ މައްސަލައާމެދު

ި

ި ިނަންބަރު ިދަފްތަރު ިމުޙަންމަދު/ ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިކަމުގައ  ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިސީނ އަރ ިކޯޓުގެ 8018ިކ.ގުޅީ
ިއޮތީިހުސްކޮށްިކަމަށާއ ،ިއެހެންިނަމަވެސްި ިމަޤާމު އެވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރ ިހ ސާބުންިފެށ ގެންިގުޅީިކޯޓުގެިއެ

ނުކޮށް،ިއދ.ފެންފުށީގައ ިހުރ ިމެޖ ސްޓްރޭޓަކުިއެމަޤާމަށްިހަމަޖައްސައ ފ ިކަމުގެިމ ހާރުިއެއްވެސްިއ ޢުލާނެއްި
ިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިއެގްރ ކަލްޗަރއާި ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެފް.އޭ.އޯއާއ ، ިލ ބ ގެން ިއެހީ ިސަރުކާރުގެ ޖަޕާނުގެ
ިހ ންގަމުންދާ ިގދ.ގައްދޫގައ  ިއޮޅުއަލަިިގުޅ ގެން ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިއަޅަން ިގައްދޫގައ  ިދަށުން ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ރަފްޓާ

ފެކްޓްރީިހެދުމަށްިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދަނީި

ިގުޅ ގެން،ިގައްދޫގައ ި ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިއެފް.އޭ.އޯއާއ ،ިގދ.ގައްދޫ ިލ ބ ގެން ިއެހީ ިސަރުކާރުގެ ޖަޕާނުގެ
ިމަސައްކަތްި ިޢ މާރާތްކުރުމުގެ ިފެކްޓްރީއެއް ިއޮޅުއަލަ ިގައްދޫގައ  ިދަށުން ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިރަފްޓާ ހ ންގަމުންދާ
ިތެރެއ ންި ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެމަސައްކަތަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ
ިބޮކަރުގެި ިގދ.ގައްދޫ ިޢަލ މަނ ކު/ ިއ ބްރާހީމް ިހުށަހެޅީ ިކޮށްދ ނުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިހެޔޮކޮށް ިއަގު އެންމެ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިގަވާ ިކުރަމުންދަނީ ިމ މަސައްކަތް ިމަތ ންކަމަށްވާތީއާއ ، ިލަފާގެ ިދީފައ ވާ އ ދުންކަމަށްވާތީ،ިމ ކޮމ ޝުން
ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިއޭނަ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިދޭން ިއެމަސައްކަތް ިނަމަވެސް، ިއަގުބޮޑުކޮށްިކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ ިލައްކައެއްހާ އަށްވުރެ
ިބުނާި ިކަމަށް ިނ ޒާރުއަށް ިވ ކްޓްރީ، ިގައްދޫ/ ިއޮންނަ ިގުޅުން ިއާޢ ލީގޮތުން ިމެނޭޖަރާއ  ިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުށަހެޅ ،

 .މައްސަލަ

ި
ި ިއެކައުންސ ލްގެ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިއެޅުމަށް ނޑެއް ިދަ ިމަލްޓ ޕާޕަސް މެމްބަރުނ3ިިްރ.މަޑުއްވަރީގައ 

ިޢަމަލެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ މައްސަލާގައ  ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ނ ންމައ ގެންކަމަށް
ިބަޔާންކޮށްފައ ިނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިކުރުމަށްޓަކައ  ިމަރާމާތު ނޑު ިދަ ިފުޓްބޯޅަ ިރަސްމީ 1022ިިރ.މަޑުއްވަރީގެ ިއަހަރު އޮފްިިމ ނ ސްޓްރީވަނަ
ި ިއެންޑް ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް ިއެރަށަށްިހ އުމަން ިރުފ ޔާ(ި-/500,000ިދީފައ ވާި ސްޕޯޓްސްއ ން ރ.ި)ފަސްލައްކަ

ި ިކައުންސ ލްގެއ ން، ިގެިމަޑުއްވަރީ ިއަޙްމަދުިިއެމް.ޑީ.ޕީ. ިޝ ހާމްއާއ  ިޙުސައ ން ިކަމަށްވާ ިމެމްބަރުން ތ ން
ިތަސްލީމް ިއ ބްރާހީމް ިކަިރަފީޢުއާއ  ިރައްޔ ތުންނަށްިއެއްބައ ވެގެން ިމެމްބަރުންނަށާއ  ިބާކީތ ބ  އުންސ ލްގެ

ނޑެއްިއަޅަންިނ ންމާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ި މެމްބަރުންިމ ގޮތަށ1ިިްއޮޅުވާލައ ގެންިއެފައ ސާއ ންިމަލްޓ ޕާޕަސްިދަ
ިދުވަސްވަރު،ި ިކުރަމުންއައ  ިކެމްޕޭން ިއ ންތ ޚާބަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއެފަރާތުން ިއުޅެނީ، ކަންތައްކުރަން

ނޑެއްިއަޅައ ދޭންިވަޢުދުވެފައ ވާތީިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މަޑުއް  ވަރީގައ ިމަލްޓ ޕާޕަސްިދަ
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މ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިމ ކޮމ ޝަނުންިފ ޔަވަޅުިއެޅެންިނެތްިކަމަށާއ ،ި
ިހުށަހަ ިކޯޓަށް ިމައްސަލަ ިބޭނުންނަމަ، ިގެންދަން ިކުރ ޔަށް ިމ މައްސަލަ ިގެންދ އުމަށްިއަދ  ިކުރ ޔަށް ޅައ ގެން

ިމައްސަލަިހުށަހެޅ ފަރާތުގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

އަކަފޫޓުގެިބ ންިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާކަމަށ0022ިިްދީފައ ވާިއެރަށުންިގދ.ހޯޑެއްދޫ/ިމާދެލާ،ިއައ ޝަތުިއަގުލީމާއަށްި
 ގައ ިއޭނާއަށްިއަންގާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.0200ިމާޗްި

7 

ި ިނޭޅުމަށްިމ މައްސަލާގައ  ިފ ޔަވަޅު ިމ މައްސަލައާމެދު ިނެތުމުން ިބަޔާންކޮށްފައ  ިޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިތަކެތި  ިބޭނުންވާތީ، ިނަގަން ިސާމާނު ިގ ނައަދަދެއްގެ ިސްޓޮކަށް ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތު ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ 21ިިވ އްކަން 1021ިިމާޗް ިތަކެތީގެިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ސާފުކޮށްދ ންއ ރު،

ލ ސްޓްގައ ،ިތަކެތ ިބޭނުންވާިޢަދަދުިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިބައެއްިއައ ޓަމްތަކުގެިސައ ޒެއްިނުވަތަި
ިއެި ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިހޯދައ  ިފައ ދާއެއް ިވަކ ފަރާތަކަށް ިމ އީ ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ނެތް ވައްތަރު

 ޓްރީންިއޮޅުވާލައ ގެންިކުރާިކަމެއްކަމަށްިވަރަށްބޮޑަށްިލަފާކުރެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މ ނ ސް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިމ މައްސަލާގައ ިއެކަށީގެންވާިވަރަށްިމަޢުލޫމަތުިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ވެރ އެއްިކަމުގައ ވާިހ.ދ ޔަދޫގޭ،ިމޫސާިގެިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕެނ ޓެންޝަރީިއެންޑްިރ ހެބ ލ ޓޭޝަންިސެންޓަރުި
ބުނާިިގައ ދީންިލައްވާިއޭނާގެިއަމ އްލަިމަސައްކަތްިކުރުވާކަމަށްިޢާޒ މް،ިމާލޭޖަލުގައ ިހުކުމްިތަންފީޒްކުރަމުންދާ

 މައްސަލަ.
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ިނ ންމ ގޮތާމެދުި ިކޯޓުން ިގދ.ފ ޔޯރީ ިމ މައްސަލައާމެދު ިމައްސަލައަކަށްވާތީ ިމަދަނީ މ މައްސަލައަކީ،
ިމައްސަލަިހ ތްހަ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެން ިކޯޓަށް ިއ ސްތ އުނާފްކުރުމަށް ިމައްސަލަ މަނުޖެހޭނަމަ،

ިހުށަހެޅ ިފަރާތުގައ ިދެންނެވީއެވެ.

އެގޭގެިހައްވާިއ ބްރާހީމަށްިހ ބައ ންިދީފައ ވަނީިއެގޭިއެހެންިމީހުންނަށްިނޭނގ ކަމަށްި، ގދ.ފ ޔޯރީިތ ބްރޯޒްިގެ
 މައްސަލަ.ިބުނާ

10 

 


