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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިމެއ 1021ިިނ12ިްިމެއ 1021ިިށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއަމަލެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިކަމާއ ، ިފަރާތްތަކަްށ ިކުރ މަތ ލ  ިއެދ  ިެއބ ންތަަކށް ިދީފައ ވަނީ އެބ ންތައް
ިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުެބލެވޭތީ،ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ވަނަިއަހަރުގެިފެބްރުއަރީިނުވަތ1021ިިައ ދާރާއ ންިއ ޢުލާންކޮށްގެންިިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެ
ި ިމަރަދޫއ ން 1ިިމާޗްމަހުގައ  ިދޫކުރ  ިކުއްޔަށް ިބ މެއްވެސ1ިިްފަރާތަކަށް ިކޮންމެ ބ މުގެތެރެއ ން

ިކައުންސ ލްގެި ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިނަމަެވސް ިކަމަށާއ ، ިފަރާތަކުން ިހަމަެއްނމެ ިހުށަހެޅީ ކުއްޔަށްހ ފަން
 ވަނަިފަހަރަށްިއ ޢުލާންނުކޮށްިމ ިބ ންތައްިކުއްޔަށްދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1ިއ ދާރާއ ންި

ި

1 

ިމ މައްސަލައާމެދުި ިހ މަނާފައ ނުވާީތ، ިކަންތައްތަކެްއ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކަންތައްތަކުގައ  މ ލ ޔުމުގައ ވާ
ިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްގެިވެރ ންިމުވައްޒަފުންނާިދޭތެރޭިކަންތައްކުރާިގޮތާއ ،ިއަދ ި
 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައ ވާއެތަނުގެިވެރ ންިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާިކަންތައްތަކާބެހޭިޮގުތންި

2 

ިނެ ިއެނގެން ިމަޢުލޫމާުތ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމުގެ ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިމ މައްަސލައާމެދުިކޮރަޕްޝަނަށް ތުމުން
ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ިފަރާތުންި ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިމ ހާުރ ިއ ންޖީނުގެއަކީ ިރަްއޔ ތުންގެ ިުހންނަ ިނ ލަންދޫގައ  ފ.
ިރަށުގެި ިވ އްކުމަށްޓަކައ  ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއ ން ިމ  ިކަމަށާއ ، ިަތނެއް ިގެންދާ ބަލަހައްޓަމުން
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ވ އްކުމަށްިަހޓެއްިހެދުމަށްޓަކައ ިއެއްވެސްިއ ޢުލާނެއްިކުރުމެއްނެތ ިއެިހަޓުެގިއަތ ރ މަތީގައ ިތެޔޮި
ިކުރާި ިމަސައްކަތް ިމ ފަދަ ިރަށުގައ  ިދޮރުޖަހާފައ ވަނީ ިޮފނުވައ ގެން ިމާލެ ިޖެހުމަށް ދޮރުފަތްތައް

 މީހުންިތ އްބާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
 

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

ި

ި ިއޮފީހަށް ިގަތުމަްށ150ިިއޮޑ ޓަރޖެނެރަލްގެ ިކޮމްޕ އުޓަރތަކެއް ިޑެސްކްޓޮޕް ޖީބީގެ
ިއެންޓި  ި-އ ޢުލާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިކޮމ ޝަނަށް ިލެޕްޓޮޕްތަކެއ110ިިްކޮރަޕްޝަން ިކެޕޭސ ޓީގެ ޖީބީގެ

ިއ ޢުލާންކޮށް ިއެންޓ ގަތުމަށް ިމަސައްކަތްތަކާއ ، ިކުރާ ިއޮފީހުން ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެ -ފައ ވާއ ރު،
ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްެގި ިތަފާތުއ ރު، ިއުޑާއ ،ިބ މާހާ ިމަސައްކަތްތައް ިކުރާ ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން

ކޮރަޕްޝަންި-އޮފީހުންިއެސައ ޒުގެިޑެސްކްޓޮޕްިބޭނުންކޮށްެގންިބޮޑެތ ިމަސައްކަތްިކުރާއ ރު،ިއެންޓ 
ިކޮމ ޝަ ިމާމަތީ ިކަމަށާއ ،110ިިިނަށް ިނޭނގޭ ިސަބަބެއް ިބޭނުންވާ ިލެޕްޓޮޕްތަކެއް ސައ ޒުގެ

ިހަމަތައްި ިއެކްސްޕެންޑ ޗަރގެ ިޕަބްލ ކް ިރާއްޖޭގެ ިނުގުޅޭ ިފުއްދުންތެރ ކަމާ ިދައުލަތުގެ މ ކަމަކީ
ިމ ފަަދި ިގަބޫލުކުރެވޭީތ ިއަމަެލއްކަމަށް ިއެދުމުގެ ިއަމ އްލަ ިފަސާަދއ ގެ ިވަރަށްބޮޑު މުގުރާލާފަދަ

ިއެދޭކަމަްށިއަ ިހާމަކޮށްދ ނުަމށް ިރައްޔ ތުންނަށް ިސ އްރުނުކޮށް ިަމުޢލޫމާތު ިމީހުންގެ ިހ ންގާ މަލުތައް
ިބުނާިމައްސަލަ.
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ިނޭޅުމަށްި ިފ ޔަވަޅު ިމ މައްސަލައާމެދު ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ، ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ މ މައްސަލާގައ 
ިނ ންމީއެވެ.

ި ިފޮރ ންގިއެފެއާޒުގެ ިއޮފް ިނަމުގައ ި، ކީނާއ ބަމ ނ ސްޓްރީ ިގާނޫނެއްގެ ިހުއްޓުވުމުގެ ިއަނ ޔާ ގެވެށ 
ިއުފައްދައ ގެންި ިޑޮކ އުމަންޓެއް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުން ިހ ޔާނާތުގެ ިއަދ  ިފުރ ގެންވާ ިހީލަތުން މަކަރާ
ިބޮޑުި ިގައުމީ ިއުފެއްދުމަށް ިޖަރީމާތަކެއް ިއެތަކެއް ިރ ޝްވަތުގެ ިފަސާދަކުރުމަށާއ ، ިގައުމު މުޅ 

 ހ ންގާފައ ވާިފަރާތެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ކޮރަޕްޝަންި
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިބާޠ ލްކޮށްފައ ަވނީ-އެންޓި  ިއ ޢުލާން ިކުރ  ިކޮމ ޝަނުން ިޫނންކަމާއ ،ި، ކޮރަޕްޝަން ިކޮށްގެން ިޝަކުވާ ބަޔަކު
ިމ ކޮމ ޝަނަްށި ިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިރަނގަޅަށް ިއެމަސައްކަތް ިކޮްށފައ ވަނީ ިބާޠ ލް ިއެއ ޢުލާން އަދ ،

ިމައްސަލަިހުށަހެޅ ފަރާތަށްިޖަވާބުިދ ނުމަށްިނ ންމީެއވެ.ފެނ ގެންކަމަށްި

ި-އެންޓި  ިކޮމ ޝަނުގެ ިސެޓ03ިިްކޮރަޕްޝަން ިފާޚާނާ ިއައު ިބަދަލުކޮށް ިފާޚާނާސެޓް ފާޚާނައ ގެ
ި ިމީގެތެރެއ ން ިދ ނުމާއ ، ިމަސައްކަތްކޮށް ިމަރާމާތުގެ ިބައެްއ ިމ ފާޚާނާތަކުގެ 01ިހަރުކޮށް،

ިބަދަލުުކރުމުގެ ިތަށ މުށ  ިފަރާެތްއިިފާޚާނާއެއްގެ ިކޮށްދޭނެ ިތަކެތީގައ  ިއަމ އްލަ މަސައްކަތް
ިއެްނޓި  ިވަކި -ބޭނުންވެގެން ިމަސައްކަތުގެ ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ިކުރ  ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން

ިއ ޢުލާްނި ިކުރ ކަމަށް ިބާޠ ލް ިއެއ ޢުާލން ިގޮތަކަްށ ިކުއްލ  ިގެންދ އުމަށްފަހު ިކުރ ޔަށް މަރުހަލާއެއް
ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިކުރ ން ިބުާނިިކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށް ިމަުޢލޫމާތުދީފައ ވާތީ ިގޯސްކޮށް ގުޅ ގެން

 މައްސަލަ.
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ިމަޢުލޫމާަތްށޓަކައ ި ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިކަންތައް ިޕެރެގްރާފުގައ ވާ ިފުރަތަމަ މ ޝަކުވާގެ

ިދެންނެވީއެވެ.ި

ި
ި

ި ިއ ސް ިުކންފުނ ތަކުގެ ިއެކ  ިވެރ ން ިބައެއް ިތ ބޭ ިމަޤާމުތަކުގައ  ިސަރވ ސްގެ މަޤާމުތަކަްށިސ ވ ލް
ިމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީި ިގ ނަވަގުތު ިއެމީހުން ިހަމަޖައްސާފައ ވާއ ރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ

55ިއެކުންފުނ ތަކުގައ ިކަމަށާއ ،ިމ ެހންިވުމުގެސަބަބުްނ،ިސ ވ ލްިަސރވ ސްގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްި
ިއުޅެންޖެހޭ ިއޮފީހުންބޭރުގައ  ިަފރާތްތަކުން ިއެ ިގ ނަވަގުތު ިއެހެންކަމުްނިިމ ނެޓަށްވުރެ ކަމަށާއ ،

ިސަރވ ސްގެި ިސ ވ ލް ިމ ގޮތަށް ިދެކޭކަމަށާއ ، ިޚ ލާފްވެވެނީކަމަށް ިގަވާއ ދާ އެފަރާތްތަކުން
ިމަޤާމަށްި ިޗެއަރމަންގެ ިބޯޑުގެ ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ިމ ހާރު ިއަދ  ިހުންނަ، އ ސްމަޤާމެއްގައ 

ިމައްސަލަ.ިހަމަޖައްސާފައ ިހުންނަިފަރާތްިމ ސާލެއްގެިގޮތުންިފާހަގަކޮށްލާިަކމަށްިބުނާ
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ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތުގެިމަޢުލޫމާތަްށޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.ި،މ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް
 

ި

ިއެތަނުގެި ިދ އްލައ ގެން ިމާކަރީލައ ޓް ިބޮޑެތ  ިހޯލްތެރޭގައ  ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ިރީޖަނަލް ގދ.ތ ނަދޫ
ިަބލ މީހުންަނށްވެްސި ިސަބަބުން ިއެކަމުގެ ިހަދާތީ ިއަޑުގަދަކޮށް ިކުޅ ވަރުކުޅެ ިއެކ އެކ  މުވައްޒަފުން

ޑ އުޓީގައ ިތ ބޭިިއުނދަގޫވުމާއެކުިތަނުގެިކަރަންްޓބ ލުވެސްިވަރަށްބޮޑަށްިމައްޗަށްދާިކަމަށާއ ،ިއަދ 
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއުޅޭތީި ިކުޅ ވަރުކުޅުމުގައ  ިޚ ދުމަތްނުދީ ިނުވަތަ ިއަޅާނުލައ  ިބަލ މީހުންާނ މުވައްޒަފުންވެސް
ިތ ނަޫދި ިކަމަށާއ ، ިހަދާ ިޝަުކވާކޮށް ިފަރާތްތަުކން ިާދ ިލ ބ ގަންނަން ިޚ ދުމަްތ ިނުވަތަ ބަލ މީހުން

ި ިމ ހާރުވެސް ިބ ލަށް ިކަރަންްޓ ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ިރުފ 1ިރީޖަނަލް ިދައްކަންޖެހ ފައ ވާކަމަްށިލައްކަ ޔާ
ިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ިބެލުމަްށި ިއ ތުރަށް ިމ މައްސަލަ ިހ މަނާފައ ނުާވތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭަވރަށް ިމައްސަލަ މ ޝަކުވާގައ 
މައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިބޭނުންވ ނަމަވެސްިމައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެްނިނެތުމުްނިއ ތުުރި

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.ި، ހޯދެންިެނތުމުން،ިމ ަމއްސަލަިކުރ ޔަށްިނުގެންދެވޭނެތީމަޢުލޫމާތުި
ި

ިއ ދާރާއ ން، ިކައުންސ ލްގެ ިބޭނުންާވި މ.ދ އްގަރު ިގޯތ  ިތެރެއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ދ އްގަރު
ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިހުޅުވާލުމާއެކު ިދާދ ފަހުން ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިއެކަމަށްއެދ  ިފަރާތްތަކުން
ިމ ހާރުި ިލ ސްޓް ިފަރާތްތަކުގެ ިގޯތ ލ ޭބ ިއޭގެތެރެއ ން ިމާކްސްދީ، ިފަރާތްތަކަށް ކުރ މަތ ލ 
ިއެކަންކޮށްފައ ވަީނި ިކޮމ ޓީން ިމާކްސްދ ން ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ނެރެފައ ވާއ ރު،

ިރަނގަޅަށްކަމަށްިނުބެލެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިނޭޅުމަމ ކަމުގައ  ިފ ޔަވަޅު ިމ މައްސަލައާމެދު ިނުބެލެޭވީތ، ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ށްިޢަމަލެއް
ިނ ންމީއެވެ.

ި ނޑުވެރ ންނަށް ިދަ ިދަނބ ދ2011ިިޫލ.ދަނބ ދޫ ިނުލ ބ ވަނީ ިސަބްސ ޑީ ިއަހަރުގެ ވަނަ
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއެކަމުގައ ިހަގީގަތްިއޮޅުވާލައ ިއ ހުމާލުވެފައ ވާތީިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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