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ކޮރަްޕޝަން ޮކމިޝަން -އެންޓި  
 ާމލެ،

.ިދވެހިާރއްޖެ  

 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ  މައްސަލަތައް 

 01 މެއި  2011ން 31 މެއި  2011ށް 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

ތޯާތެގ /ދަނގެތި.މުަގއި ހުރި އދޓްެރއިންޑް ީޓަޗރެގ މަޤާ  ދަނެގީތ މަަދރުާސގެ.އދ                15-05-2011

ފޮރ ެގ ިނަޔލަށް ެސންޓަރ  2009ޫޖން /ްނ ފެށިގެްނ ެމއި 2008ޖޫްނ  6 ޢާއިަޝތު އިާފޝާ،

ޖޫްނ  18، ގ ޯކސް ފުިރހަމަ ުކުރމަށްފަހު ނުްނ ހިްނގި ކޮންޓެންްޓ އަޕްްގރޭޑިން ކޮންޓިިނއުިއންގ އެޑިއުކޭޝަ 

 31ން  2009ޫޖން  18ައިދ . އްީދން ސްކޫލަށް ވަޒީފާައށް ނުުކމެފަިއެވެއވެން ެފށިެގން ިޣޔާޘު  2009

ަދނގެތީ މަަދރުސާިއން ާޢއިލީ ޒިންާމގެ ޗުްއޓީއާއި، ަގވާިއދުްނ މެޑިކަްލ .ެގ ިނޔަލަްށ އދ 2009ޖުލައި 

އްދީްނ ސްކޫލަްށ ެގ ނިޔަލަްށ ިޣާޔޘު 2009ުޖލަިއ  31ްނ  2009ްނ ޖޫ  18ސެޓްފިކެޓް ހުށަަހޅައި،  

ވަޒީފާައށް ނުކުެމ، ދެ ސްކޫލުްނވެސް މުސާރަ ނަގާަފއިާވ ކަަމށާއި، ެއގޮުތން ެއމުއްދަުތގެ ެތރޭަގިއ 

ރުފިޔާ ) ިދހަޭދއްއެގާރަހާްސ ހަތް( 11،072.00ދަނގެީތ ަމަދރުސާއިން ުމާސަރއިގެ ޮގތުަގއި ުޖމްލަ .އދ

  .ވެއެވެނަގާަފއި 
     

 10ެގ  2008-ޢާއިަޝތު އިާފޝާެގ ެއ ޢަމަލަކީ، ސިވިްލ ަސރވިްސގެ ަގވާިއދު     

ަވނަ މާއްދާަގއިވާ، ސަލާްނ ބުަނންވާީނ،  1މި ބަިއެގ " ސަލާންބުުނން "ވަަނ ބަިއގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

ދަނގެީތ ސްކޫލުގެ ޓްެރއިންްޑ ޓީޗަރެގ ަމގާުމަގއި ހުިރ .އދ

 2009ޫޖްނ  18ތޯާތެގ ޢާިއޝަުތ އިާފޝާ، ެއ ސްކޫުލން /ދަނގެތި.އދ

މާެގ ޗުއްީޓ ެނގުމަްށފަހު، ެގ ިނޔަލަށް ާޢއިީލ ޒިން  2009ުޖލައި  31ން 

ސާަރ އްީދްނ ްސކޫލަށް ވަޒީާފއަްށ ނުކުމެ، ދެ ސްކޫލުންވެްސ މު ޣިޔާޘު

 ަދނެގތީ .އެމުްއަދތުެގ ތެޭރގަިއ އދނަގާަފއިާވ ކަމަށާއި، އެގޮުތން 

ސްކޫލަށް ަގާވިއދުްނ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުަށހަޅައި، މުސާަރއިެގ 

ރުިފާޔ ) ެއގާރަހާްސ ހަްތދިަހދޭއް( 11،072.00ގޮުތގަިއ ުޖމްަލ 

 ނަގާަފިއާވ ކަމަށާއި، ައދި ެއ ްސކޫލުން އެ ަފއިާސ ައނބުާރ ެދއްކުމަށް 

އެންގުުމންެވސް އެ ަފއިސާ ައނބުރާ ދައްކާަފއިުނާވ ކަމަށް ބުާނ 

  .ލަ މައްސަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

ުނހުރެ ުނާވފަދަ ޮގތެްއ ތިާމ ބަލިެވގެން، ނުަވތަ ތިާމ ބަަލންޖެިހފަިއވާ މީަހކު ބަލިެވގެން ެއތާނގަިއ ިތމާ 

މަށް ވާއިރު، ާޢއިަޝތު އިފާޝާ ަޢމަުލކޮށްފަިއވަނީ، މި ާމއްާދގެ ޫރާޙ ެގން ކަވެމެުދވެރި 

ޚިލާފަށްކަމަްށާވތީާއއި، އެއީ ޢާއިަޝތު އިފާާޝ ސަލާމް ބުެނފައިވާ ދުވަސްަތކުގައި އޭނާ ަވޒީާފ 

ޭއާނެގ ، ފާއާ އެްއފަދަ ވަޒީފާެއްއއަދާކޮްށފަިއވަނީ، ސިވިްލ ސަރވިސްގައި އޭާނ އަދާކުަރންޖެހޭ ަވޒީ

ފުރިހަމަ ޞިއްަޙުތގަިއ ުހރެެގންކަަމށްާވތީއާއި، އަިދ ސަލާްމ ބުނެފަިއާވ ދުވަްސތަކުަގއި، ެއހެން ވަޒީާފެއްއ 

އަދާކޮްށފަިއވަނީ، ިސވިލްސަރިވސްެގ ުމވައްަޒުފންގެ ވާޖިބާިއ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުުރމުަގިއ ަމކަރާއި 

 ތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ޢަަމލުތަާކ ދުރުެވގެން ތިެބކަމަށް ިސވިލް ސަރވިްސގެ ާޤނޫނުގެ ޙީލަތް ެހދުުމގެ ޢަމަލު

އަދި ސިވިްލ  ޑް އޮްފ ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިާލފަށް ކަަމށްާވތީާއއި،ަވނަ މާްއާދގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ކޯ 33

ސަރވިްސގެ ުމވައްޒަުފްނގެ ޯކޑް އޮފް ކޮްނޑަކްޓްގައި، ުމަވއްޒަފެްއގެ ވާޖިާބއި ަމސްއޫލިއްަޔތު 

އަދާކުުރމުަގިއ ތިާމގެ މަޞްަލަޙތަްށ ބުަރވެެގްނ ފުށުައާރ އެއްެވްސ ކަމެްއ ކޮށްގެްނނުވާނެަކަމށް 

ގެ މުަވއްޒަެފްއގެ ާވިޖބާިއ ބުނެފަިއވާިއުރ، ޢާއިަޝތު އިާފޝާގެ މި ޢަަމލަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް 

  ޢަމަލެއްކަްނ ފާހަަގ ކުެރވޭތީ، މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކުރުމުގަިއ ުފށުައރާ

  

ަދނގެތީ މަަދރުސާއިްނ .ގެ ނިަޔލަށް އދ 2009ުޖލަިއ  31ން  2009ޫޖން  18    

ޖޫްނ  18ޢާއިލީ ޒިންާމގެ ޗުއްީޓަނގައި، ގަާވއިދުްނ އެ ަމދަުރސާއަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުަށަހޅައި،  

އްީދން ސްކޫލަށް ވަޒީފާައށް ނުކުމެ، ދެ ސްކޫލުްނެވސް ެގ ނިޔަލަށް ިޣޔާޘު  2009ޖުލައި  31ން  2009

ަދނެގތީ މަދަރުާސއިްނ މުާސރަިއގެ ޮގތުަގއި ުޖްމލަ .މުސާަރ ަނގައި، ެއމުްއދަުތގެ ތެރޭަގިއ އދ

ދަނެގތި މަަދރުސާައްށ .އދ ުރފިާޔ ނަާގފައިާވ ަފއިާސ ައނބުރާ ) ެއގާރަހާްސ ހަްތދިަހދޭއް( 11،072.00

އިފާާޝގެ އެ ޢަަމލަކީ، މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާުލންަކމަށް މިކޮމިަޝނުްނ ދެއްކި ކަުމގަިއިވަޔސް، ޢާއިޝަތު 

ދަޢުވާޮކށްެދއްވުަމްށ  ެއމައްސަާލގަިއ ޢާއިޝަުތ ޢިާފާޝގެ މަްއަޗށް ކުރި ތަްޙީޤުޤްނ އެނގޭތީ،

  . ނިްނމީެއވެ ކިއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީަހްށ ފޮުނވުަމށްޕްރޮސެ

 


