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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ފެބުރުވަރީ 2018ން  28 ފެބުރުވަރީ 2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2/2000ނަންބަރު މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު  މި
ނުވުމާއެކު،  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް

މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ،  މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ 
މައްސަލައަކީ ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް  ން ނެތްކަމަށާއި މިމި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެ

މި މައްސަލައަކީ ސްކޫލަކާ ގުޅޭ  ގެއްލިގެން ޝަކުވާކުރާ މައްސަލައަކަށްވެފައި
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ ހިއުމަން

ންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން 
  ނިންމީއެވެ.ޖަވާބުދިނުމަށް 

އިމްތިޙާނުގައި އަޙްމަދިއްޔާ  ލެވެލް އެޑެކްސެލް" އޭ" ވަނަ އަހަރުގެ މޭ/ޖޫންގައި އޮތް 2017
ކުދީންގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ އަލުން ރީޗެކަށް ފޮނުވުމަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި

 ކުދިންގެ ނަތީޖާ ރީޗެކަށް ނުފޮނުވައި، އެކަން ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް  އެސޫލުގައި އެދުނު
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެކަން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް

 .މައްސަލަ
1 

ނުބެލެވޭތީ މައްސަލައާމެދު  ވާ ކަމަށްމިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައި
 މަށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅު

ހަދާފައިވާ ކުނިކޮށީގައި މާމެންދޫ  ލ.މާމެންދޫގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން 
 ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ވަނީ ސިޔާސީ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެތަން ބެލެހެއްޓުމާ

2 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ކުރީގެ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކައްކައި ކައި،  ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން
ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަން ކުރަމުން ދިޔައިރުގެ  ލަވަތައް ކިޔުއްވައި، އަދި ސިޔާސީ ޝުޢޫރު

 އްސަލަ.ނާ މަޢިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުޝާވީޑިއޯ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް   މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި،
 ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތަތީ މައްސަލައާމެދު އެނގެން

 މަށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅު

 ބަށް ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާ އިންތިޚާބުގައިލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2017
ލިޔުންތައް  ހަދާފައިވާ ފާސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 

ބޭނުންކޮށްގެން އެކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަކެތި
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ " އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް " ންކަމަށާއި، އެގޮތު 

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ބޭނުން  ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ކައުންސިލްގެ" ކާޑު
ނިމިގެން ދިޔަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

އެކިފަންތީގެ މުވައްޒަފުން އެންގި ނަމަވެސް އެކައުންސިލްގެ  އާއި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި
ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައެއްތަކެތި  ވަނީ އެ މަސައްކަތުގައި އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިއް މެމްބަރެ

  ބުނާ މައްސަލަ.ތެރޭގައި މިހާރުވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ސްޓަމްގެޑީ.އެން.އާރުގެ ސި

3 

ނޑައެޅުމަކީ ކޯޗާއި  ކުޅިވަރު ޓީމުތަކަށާއި ކުޅިވަރު ޕޫލްތަކަށް ނަގާނެ ކުޅުންތެރިން ކަ
ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ރޭންކް  މެނޭޖްމަންޓަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާފައި ހުންނަނީ ކުރިން އެމީހަކު ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކަށް ކަމަށްވެފައި  ކަ
ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ތިބިނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ  ކުރިން މޮޅަށް
 ނުވަތަ ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ކޯޗަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ފެންނަ ކުޅުންތެރިން  ރަނގަޅުކަމަށް

ލިބިގެންވާނެ  ތަކަށް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެފަރާތްތަކަށްކުޅިވަރު ޓީމުތަކަށާއި ކުޅިވަރު ޕޫލް
ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގައި މީހާގެ  ކަމަށް ފެންނާތީ، ކުޅިވަރު ޓީމުތަކަށާއި ކުޅިވަރު ޕޫލްތަކަށް 

ނުފެންނާތީ، މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ  ރޭންކަށް ބެލުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްކަމަށް 
ބެހޭ އިސް އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކުޅިވަރާ އެ މައްސަލައެއް

 މަށް ނިންމީއެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވު  ޝަކުވާ

ކުދިން ހޮވުމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް  އޭޝިއަން ޖޫނިއަރސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ 
ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމް މިހާރު ކުރިއަށް ދަމުންދާ ކަމަށާއި،  އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކުދިން ހޮވުމަށް ހިންގި

 ހޮވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް  އެދަތުރަށް ކުދިން
  މައްސަލަ.ރޭންކިންގއަށް ބަލައިގެން ނަގާފައިވާ ކުދިން ނޫންކަމަށް ބުނާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދާ  މެދު އެ މުވައްޒަފަކުވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޅާ  އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ އިސް އިދާރާއަކުން 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000
ކަންތައްތަކެއް ކަމަކަށް ނުވާތީ، އެފަދަ ހިމެނޭނެ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޤާނޫނީގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  ކަންތައްތައް ބެލުމަށް 
ފަރާތުގައި  އެއިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށްވާތީ
 މަށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވު

ބޭނުންކޮށްގެން  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ފަރާތުގެ ލީމީ މަރުކަޒު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރިގއ.އަތޮޅު ތަޢު
އެ ވަކިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ވަޒީފާއިންއް އެ މަރުކަޒުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެ

 ޔާލު ތަފާތު ކުރުމަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކައި ބެލެނިވެރިންނާ ސްކޫލާ ދެމެދު ޚިލީޑިންގ ޓީޗަރ 
ދުވަހަށް  30ތަށް ލިބޭގޮ ކޮށް އަދި ގާލްގައިޑް ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މުސާރަކަތްމަސައް

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އޭނާ ސްޓާފް  އަމިއްލަ ފަރާތަކުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް
 ކީ ބަޔާން ދިން ފަރާތަ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަން އިންކަމަށް ބުނިނަމަވެސް  ރއެ ލީޑިންގ ޓީޗަރޫމަށް ވަންއިރު 

މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށާއި،  އެއްގޮތަކަށްވެސް ސްޓާފް ރޫމަށް ވަންނަ މީހެއް ނޫންކަން ސްކޫލުގެ
ދުވަހުގެ ހާޒިރީންވެސް ހިންގާ ފަރާތް ކަމަށާއި، އެކަން އަންގާރަ  ކީ ގާލްގައިޑުގެ ޙަރަކާތްތައްލީޑިންގ ޓީޗަރަ

ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު  ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ގާލްގައިޑުން އިސްނަގައިގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވާ  އެނގޭނެ 
ގެންގޮސް ވަޒީފާގައި ހުންނަން ބޭނުންނަމަ  ފަރާތެއް އެ މަރުކަޒުގައި ވަގުތީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު

ސޮއިކުރުމަށް  އެފަރާތުން ބުނި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުންންހިސޮއިކުރުމަށް   ލިޔުމެއްގައި
މަރުކަޒުގައި އުޅޭ ޒަމާންވީ އެއްވެސް  ފިޔަވައި އެހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް އިންކާރުކުރި ކަމަށާއި، 

 އެގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން  ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި، އެ ލީޑިން ޓީޗަރަށް މުވައްޒަފަކު 
 ވަކި ސިޔަސީ ޕާޓީއަކަށް އަކީ  ދީފައިވާ ސިޓީތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކުރަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ

  ބުނާ މައްސަލަ.މީހެއް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ނިސްބަތްވާ

5 

ފަރާތް މިހާރު  ބަޔާންކުރާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ޝަކުވާގައި 
  ނިންމީއެވެ.ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ  އަދި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި އަހުލިއްޔަތާއި ވިލާޔަތު ގެއްލިފައި ކޯޓުތަކުގައި
ނޑައަޅައި، އެކަން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ފަރާ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ކޯޓު ތެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ފަރާތެއް ކަ

އެކި މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އާއި ޖުޑީޝަލް  ންއަމުރަކު
އާ  2018ފެބުރުވަރީ  07ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2017ފެބުރުވަރީ  16އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގުޅިގެން 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ށް ބަޖެޓުން މުސާރަ ދެމުންގެންދާ އެފަރާތަ ށްވެސްހަމައަ

6 

 16މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ މަފްޙޫމަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުގެ 

މާފަންނު ވެސްޓްޕާކްގައި ބޭއްވި  ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޤައުމީ ޓީވީއން ލައިވް ކުރި  2018ފެބުރުވަރީ  07
 މާލީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި  ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ފަރާތަކުން ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހީގެ   ފިރިޔަކަށް އެއްވެސްއަންބަކަށް ނުވަތަ 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، އެތަކެތި  ގޮތުގައި ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިނުން 

ކަމަކަށް އެދިގެން އުޅޭ ނުވަތަ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  ދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުން
ން އުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށާއި ކުރަ ބައިވެރިވެގެން ކަމެއް

އޭގެތެރޭގައި   ށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން އަދިއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން  ސަރުކާރުން ކަމަކަށް އެދިގެން އުޅޭ ނުވަތަ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން

ނެތް  ހިމެނޭކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން އްކަމެއް ކުރަން އުޅޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެ
މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް  ކަމަށާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެނގެން ނެތި،
އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެނގެންނެތި  ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އާއި އަދި

ޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބެލުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން މި ކޮމި މީސްމީހުންގެ މުދަލާބެހޭ މައްސަލަތައް
 މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ބާރެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ މި

ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ފިލުވައި ދިނުމަށްޓަކައި  އުޅުއްވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމަނިކުފާނަށް" ވަރަށް ޙާލުގައި"
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މާލީގޮތުން އެހީތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ބައެއް ރަށްޓެހިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ގަދަރާއި ހައިބަތަށް  އެކަށީގެންނުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކަމަށާއި، އަދިމަޤާމާ 
ފައިދާ  ކަމެއްގެ އިތުރުން މިކަމަކީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަމިއްލަ އުނިކަން ލިބިގެންދާނެ

 ބުނާ މައްސަލަ. ހޯއްދަވާކަމަށް ޝައްކު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް

ގައި  2001ޖުލައި  05ދީފައިވާ ގޯތީގައިހުރި ރުއްގަހާ ބެހޭގޮތުން  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް އެ އޮފީހުން ދީފައިވާ  ބާރަށު އެ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއެއް

ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައި  އޭނާގެ ބޭބެރުއްގަހުގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ  ޖަވާބުގައިވާގޮތުން އެ
އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ  ކަމަށާއި އަދި ބަދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

އެއްގޮތަށްކަންވެސް އެ ޖަވާބުން އެނގޭކަމަށާއި  ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ގަވާއިދާ
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް  އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި އިތުރު 

ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ބާރަށު އޮފީހަށް ފޮނުވި ފަރާތުގެ އަދި އެ މައްސަލަ  ށް ފެންނަކަމަށާއިކަމަ
ލިޔުންތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާއޭނާ ކޯޓަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް

ތެރެއިން ކުރިޔަށް  އެނގޭކަމަށާއި ވީމާ، އެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ
މިހާރު ޝަރީޢަތަށް  ގެންދަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެ މައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލަތައް މި 

ދޫކުރި ގޯތީގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި ހއ.ބާރަށުން ގޯތި ދޫކުރިއިރު 2000
ނޑާފައިވަނީ  05 އެހެން ފަރާތެއްގެ ދަރިއަކަށް އެންގުމަކާ  އެއްވެސްއެ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރުއް ކަ

 900.00ހަމަޖެއްސުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، އެ ރުއްތަކަށް  އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަދަލުގެ ކަންކަންނުލައި 
ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޙަވާލުކުރިކަން އެނގުމުން ދޮށީ ދަރިއާ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ )ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ 

އާޢިލާގެ އެންމެ ދޮށީމީހާ އަކީ ދަރިދޮށީ  ރާތުގެއެ ރުއްތަކުގެ ވެރިފައެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހަގު ދަރި 
 ބަދަލުގެ ކަންކަން އެފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހަމަޖައްސައި އެފައިސާ  ކަމަށްވާތީ އެ ރުއްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

ކަމަށް ވާ ޙަވާލުކޮށްފައި ދޫކުރީކަމަށް ރަށުއޮފީހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފައިސާ ރަށުއޮފީހާ
ނޑަމުންގެންދާ  ބުނާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ރުއްތައް ދަރިދޮށީ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަ

ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކަށް ކުރެވުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާ ގޯތި ދޫމައްސަލަ އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި، އެގޯއްޗަކީ 
 މަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކަބަދަލުކޮށްފައިވާ  ގޯއްޗެއްކަމަށް ހަދައި ލިޔެކިޔުންތައް
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މި ކޮމިޝަނުން މި  ކޮމިޝަނުން
 މަށް ނިންމީއެވެ.ފަރާތަށް އެންގުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ބެލެން ނެތްކަ މައްސަލަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ލ.ގަމު މަށް ނިންމީއެވެ.ގެނައު މި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް 
 2015އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ފޯނަށް ލައްވައިގެން ތެރެއިން މޮޑަމެއްގެ ސިމް،  އިންޓަރނެޓް މޮޑަމްތަކުގެ

 ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ މޮޑަމްއަކަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމިއްލަ
ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ  ރ. )ނަވާރަ -/1900ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަހަކު 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޅައިދޭ އިންޓަނެޓް ޑާޓާ އަ
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 ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން  މަށް ނިންމީއެވެ.ގެނައު މި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް 
ނޑެއް  ބެލެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ  ހަދައި، އެމަސްފެންގަނޑުއަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން މަސްފެންގަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ހުއްދައެއްނެތި ލ.  މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި،
އިވާ ހަމަޖައްސާފަ ކޯޓުގައި ކޮމިޓީތަކެއް އުފައްދައި އެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެއަރމަނަކީ އޭނާކަމަށް ޖަމު މެޖިސްޓްރޭޓް

އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަނެތި ޔުނިފޯމް  ކަމަށާއި، އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 
އަހަރު ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުކުރިމަގު އަވަށު ސެކްޝަން  ވަނަ  2014އަޅުވަމުންދާ ކަމަށާއި، 

އަދަދެއްގެ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޙަވާލުވެ ހުރިއިރު އެކޯޓުން ނިންމާފައި ހުރި ހިންގުމާ އޭނާ
ނޑީ އަވަށުގައި ވަޑާންގެއެއް ހިންގަމުންދާ  މައްސަލަތަކެއްގެ ރިޕޯޓު ނުލިޔެ ހުރި ކަމަށާއި، ލ.ގަމު ތު

 ކޯޓަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  ބޯޑު ނޯޓިސް 02އަތުން  ފަރާތެއްގެ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ 
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ސޮއިކުރުވާފައިވާ އެއް ލިޔުމުގައި  ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި
ނޑައި  )ސާދަހާސް( ރުފިޔާ ޖެހުމަށްފަހު 14,000.00 )ފަނަރަހާސް(  15,000.00ކަ

ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ލިޔުމުގައި ހުށަހެޅި  ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ 
ނުވާ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ކަނޑާލި ތަނުގައި  )ސާދަހާސް( ޖަހާފައި 14,000

ސާދަ( ) 14  )ފަނަރަހާސް( ޖަހާފައިވަނީ  15,000ކަމަށާއި،  )ސާދަ( 14ޖަހާފައިވަނީ 

 ގައި ކުރި 2017 އޮގަސްޓް 13ހޯދުމަށް  މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ގައި  2017އޮގަސްޓް  20ކަމަށާއި،  ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 02އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 14,000.00ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ އެއް ލިޔުމުގައި  ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް
ނޑައި  )ސާދަހާސް( ރުފިޔާ  ށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަ 15,000.00ޖެހުމަށްފަހު ކަ

ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، އެސްޓިމޭޓް  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށައި، އެ ލިޔުމުގައި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ނޑާލުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، އަދަދެއް ނޫންކަން އެހެންކަމުން، އެއީ ފަހުން ޖަހާފައިވާ   ކަ
 އެ ލިޔުމުގައި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  އެނގޭކަމަށާއި،

މީހުން  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި
ތަކުން ފަރާތް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާ ލިޔުމުގައި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތް ފަރާތުން ނުވަތަ

ނޯންނަ ކަމަށާއި، މި  ސޮއިކުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ލާޒިމުކޮށްފައި
ގެ ތާރީޚުގައި  2017ސެޕްޓެންބަރު  14މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ރަޕްޝަނުގެ ކޮމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި  ލިޔެ
ނޑައަޅައި ނިންމުމަށްފަހުކުށެއް   2018ޖަނަވަރީ  30މައްސަލަ ނިންމިގޮތް  ނެތްކަމަށް ކަ

 އަންގާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، މި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްގައި ލިޔުމުން 
ނުފެންނަކަމަށް  މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް 

ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2 ނުމަށާއި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރުއެފަރާތަށް ޖަވާބުދި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) މާއްދާގެވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.ކަ

 2ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝީޓަކީ އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ ސޮޔާއި އެސްޓިމޭޓް 2ބަލައިގަތް 
ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާ އެސްޓިމޭޓް ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައިހުށަހަޅާފައި  ފަރުދެއްގެ ނަމުގައި

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެސްޓިމޭޓް ނޫން  2

 ކުރިންވެސް ކޮމިޝަނުން ބަލައި، ބމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މައްސަލައަކީ 
އަންގައި މައްސަލަ މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިކަން  ،އަންގާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ

 ނިންމީއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެއިންބުއިމާއި ކޭޓަރިންގގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް 
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ގައި ކޮށްފައިވާ ފެބުރުވަރީ  02ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ 

އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅައި ބިޑާ ގުޅުންހުރި ސަޕޯޓިންގ ލިޔުންތައް ވަކި ކުންފުންޏެއް އެއީ ހުށަހެޅި 
 ،ފުރިހަމަކޮށް އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުންވެސް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު ފަރާތް ކަމަށާއި

އް ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ދަށް އަދި ނަމަވެސް އެ ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެވެސް  ،ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި
 ބުނާ މައްސަލަ  ފަރާތަކުން އަންގައިގެން ކަމަށް ލަފާކުރުވޭ ކަމަށް 

 


