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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިއޭޕްރީލ1021ިިްނ00ިްިއޭޕްރީލ1021ިިްށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި  ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
 ނަންބަރުި

ިކޮރަޕްޝަނުގެި ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށްވާތީ ިއުސޫލް ިކުރަމުންދާ ިމ ކަން ިސަރުކާރުން ިފެށުނީއްސުރެ ިމ ޚ ދުމަތް މ އީ
ިޢަމަލެއްިނުހ މެނޭތީ،ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ދަރ ފުޅުިޢާއ ޝަތުިއަނާިބ ންތުިއައްޔޫބުިވަރަށްިބޮޑަށްިބަލ ވެގެންިއައްޔޫބުިސ ރާޖް،ިމ.ފަރަހަނާމަންޒ ލްގެި
ިއ މަޖެންސީގައި  ިރ ކޮމެންޑޭޝަނާއެކު ިޑޮކްޓަރުގެ ިއެޑްމ ޓްކުރުމަށްފަހު، ިހޮސްޕ ޓަލުގައ  ިރީޖަނަލް ސ.ހ ތަދޫ

12ިި ިގެންދ ޔައ ރ1021ިުމާޗް ިނަރުހަކުވެސް ިގެންދ ޔައ ރު ިމާލެ ިވައ ގެމަގުން އެހޮސްޕ ޓަލުންިި،ގައ 
ިބު ިޚަރަދަށް ިދަތުރު ިދަރ ފުޅުގެ ިއޭނާގެ ިދަށުން ިއާސަންދައ ގެ ިއަހަރަށ1021ިިްނެފައ ވަނީ ވަނަ

ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަނޑާނ30,000.00ިިެކަ ިފައ ސާ ިދަތުރުގެ ިއެނަރުހުގެ ިއ ން ިރުފ ޔާ( ރ.)ތ ރީސްހާސް
ިހަމަޖައްސަ ިޚަރަދު ިދަތުރުގެ ިމަންމައަށް ިއެދަރ ފުޅުގެ ިއެފައ ސާއ ން ިނަމަވެސް، އ ދެވެންިކަމަށާއ ،

ިޚަރަދުކުރެވޭނީި ިއެގޮތަށް ިމަންމައަށް ިދަރ ފުޅުގެ ިގޮތުންނަމަ ިބުނާ ިގަވާއ ދު ިއާސަންދައ ގެ ނެތްކަމަށާއ ،
 އަހަރުވަންދެންިކަމަށްިއެހޮސްޕ ޓަލުންިބުނެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1/2ި1ިދަރ ފުޅަށްި
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކަންތައްތަކަކީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިފ ޔަވަޅުިޝަކުވާގައ  ިމ މައްސަލައާމެދު ިކަމަށްނުވާތީ ޢަމަލެއް
ިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިހޯދަންި ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައ  ިބަޖެޓް ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ފ.ނ ލަންދޫ
ި ިފެބްރުއަރީ ިނުވަތަ ިޖެނުއަރީ ިކޯޓުން ިއެ ިގުހ ސާބ1021ިުބޭނުންވެގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ގެންިޅ ގައ 

ކުރ މަތ ލީިފަރާތްތަކުގެތެރޭގައ ިހ މެނޭިފަރާތަކަށްިމ ހާރުިއެވަޒީފާިހަމަޖައްސައ ިއޭނާިވަޒީފާއަށްިނެރެފައ ވާި
ިކޮމްޕ ޔުޓަރުންި ިބަލާފައ ވަނީ، ިއ ންޓަވ އުކުރ އ ރު ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލީ ިވަޒީފާއަށް ިމ  ކަމަށާއ ،

ިދ ި ިބަހުންނާއ  ިއ ނގ ރޭސ  ިއެނގޭތޯއާއ  ިކަމަށާއ ،ިމަސައްކަތްކުރަން ިއެނގޭތޯ ިލ ޔަން ިސ ޓީ ވެހ ބަހުން
އެއްވެސްިވަރަކަށްިބަޖެޓްގެިމަސައްކަތާބެހޭިކަމެއްިއެނގޭތޯިބަލާފައ ިނުވާކަމަށާއ ،ިއެހެންނަމަވެސްިމ ގޮތަށްި
ިއޮފީހުގައ ި ިޕޯސްޓް ިނ ލަންދޫ ިކުރ ން ިލ ބުނުފަރާތަކީ ިވަޒީފާ ިކުރ އަށްގެންދ އުމަށްފަހު، އ ންޓަވ އު

ހަކަށްވުމުންިއޭނާިއޭރުިފައ ސާިބަލައ ގަތުމުގެިކަންތައްވެސްިކޮށްފައ ިހުންނާނެކަމަށްިބުނެިމަސައްކަތްކުރ ިމީި
ިލ ޔުންތައްި ިފަރާތްތަކާބެހޭ ިކުރ މަތ ލީ ިވަޒީފާއަށް ިމ  ިކަމަށާއ ، ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިއެވަޒީފާ އޭނާއަށް

ންިޖެހުނުިކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިދެފަހަރެއްގެމަތ ންިފޮނުވަި
ިބަލާއ ރު،ި ިމަސައްކަތަށް ިކުރަންޖެހޭ ިވަޒީފާގައ  ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިޖެހުނީ ކަންތައްކުރަން
ިޚ ޔާލުިތަފާތުވެި ިދެިވެރ އެއްގެ ިޑ ޕާޓްމަންޓްގެިކަމާބެހޭ ިއެ ިބެހޭގޮތުން ިހުރ ގޮތާ ިމާކްސްދީފައ  އ ންޓަވ އުކޮށް

ބަޖެޓްި، ޢަމަލުކުރަންިނ ލަންދޫިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓަށްިއ ރުޝާދުިދީފައ ވާތީިކަމަށާއ ދެިވެރ ންވެސްިދެގޮތަށްި
ިމުވައް ިނަގާ ިބަލަންމަސައްކަތަށް ިއ ންޓަވ އުކުރާއ ރު ިތަޖްރ ިޒަފަކާ ިމަސައްކަތުގެ ިބަޖެޓްގެ ިއޭނާއަށް ާބިޖެހޭނީ

ިހުރ ވަރުިކަމަށްިއެޑ ޕާޓްމަންޓުގެިއެއްވެރ އަކުިބުނާއ ރު،ި އަނެއްިވެރ އަކުިބުނަނީިއ ދާރީިނުވަތަިމަޢުލޫމާތު
ފަރާތަށްިގ ނަމާކްސްދ ނުމަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  މަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބާިހުރި 
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ިކޮންފަރެންސްއަކަށް،ި ިބައ ނަލްއަޤުވާމީ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިބޭއްވުމަށް ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
އައ ޓަމްތަކެއްިތައްޔާރުކޮށްިޕްރ ންޓްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިއެކޮމ ޝަނުންދޭިނަމޫނާއާިއެއްގޮތަށް،ިޕްރޮމޯޝަލްި

ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރެއްވ  ިއެކޮމ ޝަނުން ިި،ބޭނުންވެގެން ިހުށަހެޅ  ިހުށަހަޅާފައ ވ01ިިާޕްރޮޕޯސަލް ފަރާތުން
ިއަ ިފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއ ، ި ިހ ނގާފައ ވާކަން ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ދި ލ ޔުންތައް

 އ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވަނީިރަނގަޅަށްކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ިކޮންފަރެންސްއަކަށް،ި ިބައ ނަލްއަޤުވާމީ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިބޭއްވުމަށް ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ި ިޕްރޮމޯޝަލް ިއެއްގޮތަށް، ިނަމޫނާއާ ިފަރާތެއްިއެކޮމ ޝަނުންދޭ ިޕްރ ންޓްކޮށްދޭނެ ިތައްޔާރުކޮށް އައ ޓަމްތަކެއް

ފަރާތުގެިތެރެއ ނ1ިިްޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިި،ހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއެކޮމ ޝަނުންިކުރެއްވ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން
ި ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތަށް ިފަރާތުން ިއަދ 202,085.29ިއެއް ިކަމަށާއ ، އެމަސައްކަތްި، ރުފ ޔާ

ިިކޮށްދޭނެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިދެވަނަ ިގުޅ ގެނ242,740.00ިިްކަމަށް ިއ ޢުލާނާ ިކަމަށާއ ، ރުފ ޔާ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ި ިޕްރޮފައ ލާއި  ިހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް، ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިކުޑަކޮށް ިއަގު ިލ ޔުންތައް ިހުރ ހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ިއަގުި ިއެކުންފުންޏަށްވުރެ ިބެލުމަށްފަހު، ިކަންތައްތަކަށް ިފަރާތަށްިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ބޮޑުކޮށް

 އެމަސައްކަތްިއެވޯޑްިކުރަންިނ ންމާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

ިސ ޓީންި ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ، ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިބަޔާންކޮށް، މ ޝަކުވާ
ިދެންނެވ ފައ ވާތީ،ިމ ޝަކުވާއާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިސެންޓަރުގެި ިއެ ިރައްޓެއްސަކަށް ިއޭނާގެ ިޕްރ ންސ ޕަލް ިއެޑ ޔުކޭޝަންގެ ސެންޓަރިފޮރިހަޔަރިސެކަންޑަރީ
ިއ ޢުލާނަކާި ިކުރ  ިސެންޓަރުން ިއެ ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ިޓީޗަރުކަންދޭން ލީޑ ންގ

ި ިނ މުނުއ ރު ިއ ންޓަވ އުކޮށް ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލީ ިމަދުވާތީިޕްރ ންސ ޕަލްިގުޅ ގެން ިމާކްސް ިރައްޓެއްސަށް ގެ
ިދަށްކޮށްގެންި ިބަދަލުކޮށް ިމާކްސްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލީ ިދެން ިނުލ ބޭނެތީ، ިއެވަޒީ އޭނާއަށް

ިރަޙްމަތްތެރ ޔާއަށްި ިިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތް ިހޯދައ ދޭން ިވަޒީފާ ިޕްރ ންސ ޕަލްިމ 
ިރާއްޖޭންބޭރުގައ ވީނަމަވެ ިމ ވަގުތު ިރަޙްމަތްތެރ ޔާއަށްސް ިނ ންމުމަށްިިއޭނާގެ ިކަންތައް ިހަމަޖެއްސުމުގެ ވަޒީފާ

ި ިކަމަށާއ ، ިއަނގަމުންދާ ިވެރ ންނަށް ިގެ ިސީ.އެޗް.އެސް.އީ. ިރަޙްމަތްތެރ ޔާގެިފޯނުކޮށްފައ  ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ
ގެިސެޓްފ ކެޓްިއާިދެމެދުިކ ޔަވައ ދ ނުމ5ިިުއ ންިފެށ ގެނ2ިިްތަޢުލީމީިފެންވަރަށްިބަލާއ ރުިއޭނާއަކީިގްރޭޑްި

 އޮންނަިފަރާތެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

4 

ކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ މަނާފައ ނުވާތީ،ިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިމ ޝަކުވާގައި 
ި

ި ިގާތްގަނޑަކަށް ިޙަވާލުވެގެން ިބަލެހެއްޓުމާ ިސެކ އުރ ޓީ ިސްކޫލްގެ ިހުރި 1002ިދ.މާއެނބޫދޫ ިއަހަރު ވަނަ
ިއޭނާގެިދަރ ފުޅާިޙަވާލުކޮށްގެންިފަރާތްި ިއަންނަންދެން ިހުރ އ ރު،ިއޭނާިއެނބުރ  ިހަފްތާއަކަށްިމާލެގޮސް ތ ން

އެިސްކޫލްގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިމ ކަންިކޮށްފައ ވަނީ،ިއެދުވަސްވަރުިމާއެނބޫދޫި
ިސެި ިސްކޫލްގެ ިމާއެނބޫދޫ ިފަރާތާއ  ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިހަމަޖެހ ފައ ވިިސްކޫލް ިބެލެޓުމަށް ކ އުރ ޓީ

ނޑުއެއްބަފާިދެމީހުންކަމަށްވާތީ،ިއެދެމީހުންިގުޅ ގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ދެމީހުންނަކީިއެއްބަ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީ،ި ިއަޅަންޖެހޭ ިފ ޔަވަޅު ިބަލައ  ިގޮތުން ިއ ދާރީ ިކަންތައްތަކަކީ ިހ މެނޭ މ ޝަކުވާގައ 
ިޖުޑ ޝަލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.މ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ި

ި

ިކަމަށާއ ،ިއެކޯޓަށްި ިޙަވާލުކުރަމުންނުދާ ިމައްސަލަ ނޑ ޔާރުންނަށް ިފަ ިތަރުތީބުން ިވަންނަ ިމައްސަލަ ހައ ކޯޓަށް
ގޮތެއްިިވަންނަިމައްސަލަތައްިގ ނަދުވަސްތަކެއްިވަންދެންިބެހެއްޓުމަށްފަހު،ިފަނޑ ޔާރުންގެިވ ސްނުންިހުންނަ

ނޑ ޔާރުންނާިމައްސަލަިޙަވާލުކުރަމުންދާި ބެލުމަށްފަހު،ިއެމައްސަލައެއްގެިނަތީޖާިވަކ ގޮތަކަށްިނެރުއްވ ދާނެިފަ
ިނެގުމަށްފަހު،ި ިމުސާރަ ިފަނޑ ޔާރެއްގެ ިކަމަށާއ ، ިބަދަލުކުރަމުންދާ ިނައްބަރުވެސް ިގަޒ އްޔާ ކަމަށާއ ،

ިމައް ިއެއްވަރަށް ނޑ ޔާރުންނާ ިފަ ިއެހެން ނޑ ޔާރު، ިފަނޑ ޔާރުންނާިއ ސްފަ ިކަމަށާއ ، ިބަލަމުންނުދާ ސަލަ
ިއަދި  ިކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކުރަމުންދާ ިމައްސަލަތައް ނޑ ޔާރުންނަށް ިފަ ިއުސޫލެއްނެތ ، ިޙަވާލުކުރާ މައްސަލަ
ިއެކަންި ިފަހުވަގުތު ިކުރުމުން ިމަސައްކަތް ނޑ ޔާރުން ިފަ ިހޯދުމަށް ިތަމްރީން ިޚަރަދުގައ  އަމ އްލަ

ިލަ.ކެންސަލްކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަ
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ިތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިތެރޭގައ ، ިމައްސަލަތަކުގެ ިޙަވާލުކުރާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިލޯފަރމަށް އެ
ިގުޅުންހުރި  ިމައްސަލަތަކާ ިފޮނުވާ ިއޮފީހަށް ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ ިނ ންމުމަށްފަހު، މައްސަލަތަކާއ ،ިތަހްޤީޤް

ި ިސ ޓީގައ  ިކަމާއ ، ިނުހ މެނޭ ިފޮނުވ އ ރު،ިކަންތައްތައް ިޕީ.ޖީއަށް ިތަހްގީގްކޮށް ިމައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައ ވާ
ިސ ޓީގައި  ިކަމާއ ،ިއެހެންކަމުން ިނުކުރާ ިިމަސައްކަތް ިލޯފަރމް ިއެ ިގޮތުގައ  ިލޯޔަރުގެ ިރ ޓެއ ންޑް މ ކޮމ ޝަނުގެ

ިމައް ިގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިހުރ ކަމަށް ިފުށުއެރުމެއް ިމަސްލަހަތު ިހުށަހެޅި ފާހަގަކޮށްފައ ވާފަދަ، ސަލަ
ިފަރާތަށްިޖަވަބުިދ ނީއެވެ.

ި

ލ ބޭިފަރާތްތަކުގެިލޯޔަރަކީިމ މައްސަލަިިކްރޭންގެިމައްސަލާގައ ިދަޢުވާިރާއްޖެިއެތެރެކުރ ، މ ކޮމ ޝަނުންިބެލ 
ިމަސްލަހަތުި ިއެތަނުންކަމަށްވާތީ، ިލަފާދެމުންދ ޔައީ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކުރ އ ރުވެސް ިތަޙްޤީޤް މ ކޮމ ޝަނުން

ިބުނާިމައްސަލަ.ފުށުއަރާކަމަށްި
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ިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެންި ިހ މަނާފައ ނެތުމުންނާއ ،ިމައްސަލަ މައްސަލަިތަޙްޤީޤްކުރަންިބޭނުންވާވަރަށްިމަޢުލޫމާތު
ިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިހޯދެންިނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިތެރޭގައ ޓީޗަ ިޓީޗަރުންނާއ ިޑ ޕްލޮމާިރުންގެ ިމ ިސެޓްފ ކެޓްިިއެޑްވާންސްިއޮންނަ ިތ ބޭއ ރު ިޓީޗަރުން ިއޮންނަ
ސ ވ ލްިިނަމަވެސް،ިކަމަށާއ ،ިދެމުންިއަންނަނީިއެއްވަރަކަށްިމުސާރަމ ހާރުިންނަށްވެސްިފެންވަރުގެިޓީޗަރުދެ

ިކޮށްިކަމަށާއ ،ރަިތަފާތުދެބައ މީހުންގެިމުސާއޮންނަނީިމ ދެންނެވ ިއޮނ ގަޑުގައ ިސަރވަންޓުންގެިމުސާރައ ގެި
ިއެއްވަރަކަށް ިމ ގޮތަށް ިސުވާލުކުރުމުންިއެހެންކަމުން ިކީއްވެގެންތޯ ިދެނީ ކުރީއްސުރެވެސްިި،މުސާރަ

ިބަދަލު ިމުސާރަ ިދެބައ މީހުންގެ ިއައ ސްފައ ވާތީ ިދެމުން ިމުސާރަ ިއެއްވަރަކަށް ނުކޮށްިދެބައ މީހުންނަށް
 ނެފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިބުދެމުންދަނީިކަމަ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިމައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

އ ދާރާގެިފްލެޓްިމެއ ންޓަނަންސްއާބެހޭިބައ ގައ ިހުރ ިފަރާތެއް،ިއެއ ދާރާގެިވޭސްޓްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެި
ި ިސެކްޝަނުގެ ިމެނޭޖްމަންޓް ިމަގާމަށް ިޖެނެރަލްއެއްގެ ިޑ ރެކްޓަރ ިއަހަރ1022ިިުއެސ ސްޓަންޓް ވަނަ

ިބަދަލުކޮށް،ި ިބަޔަކަށް ިއެހެން ިމުވައްޒަފުން ިޙަވާލުވެހުރ  ިސްޓޮކާ ިއެސެކްޝަނުގެ ިގުޅ ގެން، ހަމަޖެއްސުމާ
ިކަމަށާ ިގެނެސްފައ ވާ ިެއސެކްޝަނަށް ިފަރާތެއް ިއުޅުނު ިއޭނާއާއެކު ިބައ ގައ  ިމެއ ންޓަނަންސްއާބެހޭ އ ،ިފްލެޓް

ިބަދަލުކުރަންި ިމުވައްޒަފުން ިއަވަހަށް ިވަރަށް ިބައ ން ިމެއ ންޓަނަންސްއާބެހޭ ިފްލެޓް ިއ ތުރުން ިއެފަރާތުގެ އަދ 
 އުޅޭކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާތީ،ިއެކަންިބަލައ ދ ނުމަށްިއެދ ިިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.
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ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.،ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ
ި

ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީި ިއެވަޒީފާ ިފަރާތައް ިހުރ  ިމ ހާރު ިރެކްޓަރަކަށް ިއ ސްލާމީއްޔާގެ ިދ ރާސާތ ލް ކުއްލ އްޔަތުއް
ިއ ޢުލާނެއްި ިއެއްވެސް ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބެލުމަށް ިހުރ ތޯ ިފަރާތެއް ިކުރ މަތ ލާނެ އެމަޤާމަށް

ިކަމަށާއ ، ިކުއްލ އްޔާގެިިނުކޮށް ިއޭނާއަށް ިކުރ ން ިދ ނުމުގެ ިމަޤާމު ިރެކްޓަރުގެ ިކުއްލ އްޔާގެ ިއޭގެއ ތުރަށް އަދ 
 ލެކްޗަރާއެއްގެިމަޤާމުިހަމަޖައްސާފައ ިވަނީވެސްިއ ޢުލާނެއްިނުކޮށްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުި
ި

ފަރާތަކުނ10ިިްގދ.ިރަތަފަންދޫިއ ޖްތ މާޢީިޞަރަޙައްދުިކުނ ކެހުމަށްިމީހުންިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނަށްި
ި ިއެތަނުން ިމ ކަމަށ25ިިްކުރ މަތ ލާފައ ވަނ ކޮށް ިކައުންސ ލްގައ  ިބޭނުންވެގެން ިހޮވުމަށް ފަރާތެއް

ިނައ ބްރަ ިކައުންސ ލްގެ ިބައްދަލުވުމުގައ  ިބޭއްވުނު ިމަޝްވަރާކުރުމަށް ިމ  ިދީފައ ވަނީ ިމަޝްވަރާ 25ިއީސް
ި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިހޮވުމަށް ިގުރުއަތުން ިފަރާތް ިލަފައަކަށް ިޤާނޫނީ ިކުރާނެގޮތެއްގެ -އެންޓ ިމ ކަން

ިކޮމ ޝަނުން ިިކޮރަޕްޝަން ިއޭ.ސީ.ސީއަށްިލ ޔުމަކުން ިގުޅ ގެން، ިހުށަހެޅުމާ ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ހޯދުމަށް
ި ިކުރ މަިހުށަހެޅުމުން ިރ ޔާޢަތްކޮށްިޖަވާބުދީފައ ވަނީ ިހުށަހެޅުއްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތްތަކެއް ިހުރ ހާ ތ ލީ

ި ިލ ބ ފައ ވާ ިމާކްސް ިމަތ ން 25ިިއެންމެ ިކަމަށާއ ،ފަރާތެއް ިިހޮވުމަށް ޖަވާބުދީފައ ވަނ ކޮށްިމ ގޮތަށް
ި ިޗުއްޓީގައ  ިރައީސް ިބޭނުންކޮިހުއްޓައ ކައުންސ ލްގެ ިނުފޫޒު ިމަޤާމާއ  ިނައ ބުރައީސްގެ ށްިކައުންސ ލްގެ

ިކުރ ންި ިކުރެވ  ިމަޝްވަރާ ިތެރޭގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިމ ކަމާ ިޙަވާލުކުރުމުގެގޮތުން ިމަސައްކަތް ވަކ ބަޔަކަށް
ި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކުނ ކެހުމަށް ިޞަރަޙައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ިބެލުމެއްނެތ  ިއ ޢުލާނަށް އޭޕްރީލ22ިިްކޮށްފައ ވާ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

 މައްސަލަ.ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާވަނަިދުވަހ1021ިިު

ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ިސްޕޯޓްސްގެ ިއެންޑް ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް، ިހ އުމަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަޔާންކޮށް، މ ޝަކުވާ
ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ި ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިކޮންމ1021ިިެނެޓްބޯޅަ ިއ ންތ ޚާބުގައ  ިބާއްވާ ިއަހަރު ވަނަ
ނޑައަޅައ ،ިއެކަންިޖަމްޢ އްޔާއަކުންިއ ންތ ޚާބުގައ ިބައ ވެރ ވާނެި ގެިނ ޔަލަށ1021ިިްއޭޕްރ ލ15ިިްމީހަކުިކަ

ިއެންކަރޭޖ ންގި ިޔޫތް ިލަންދޫ ިނ.ލަންދޫ، ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއެސޯސ އޭޝަނަށް
ިއެއެސޯޝ އޭޝަނަށްި ިލ ޔުމެއް ިހ މެނޭ ިމަޢުލޫމާތު ިމީހާގެ ިބައ ވެރ ވާނެ ިއެވޯޓުގައ  ިފަރާތުން ސޮސައ ޓީގެ

ިފޮނުވާފައ ވަނ ކޮށް ިލ ޔުމެއްި، ިސޮއ ކޮށް ިބައ ވެރ ވުމަށް ިހައ ސ އްޔަތުން ިރައީސްގެ ިއެޖަމްއ ޢްޔާގެ އެވޯޓުގައ 
ިފަރާތެއްި ިހުރ  ިމަގާމުގައ  ިރައީސްގެ ިއެޖަމްޢ އްޔާގެ ިމ ހާރު ިފަރާތަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ އެއެސޯސ އޭޝަނަށް

ިހައ ސ އްޔަ ިއެއްވެސް ިކޮމ ޓީގެ ިހ ންގާ ިއެޖަމްޢ އްޔާގެ ިއޭނާއަކީ ިއެއ ންތ ޚާބުގައި ނޫންކަމަށާއ ، ތެއްނެތ 
 ބައ ވެރ ވުމަށްިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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