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އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވި

ބަލަން ނިންމި

ނުބަލާ ދޫކޮށްލި

ި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިތންމަހުގެތެރޭގައ ިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަން ި(އޭސީސީ)ގައ ިި 280މައްސަލަ ިވަނީި
ރަޖސްޓްރީކޮށްފައެވެ.
ންި
ި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިތންމަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައި ،އޭސީސީއަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިި 162މައްސަލައާއ ިއޭސީސީ ި
އސްނަގައގެންިބަލަންފެށިި118މައްސަލައާއެކުިޖުމްލަިި280މައްސަލަިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވާއރުި2017ި،ވަނަިއަހަރުިއެި
ގެިއެމުއްދަތާިއަޅާބަލާއރުިި2.19
މުއްދަތުގެިތެރޭގައިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވަނީިި274މައްސަލައެވެި.މއީިި2017ވަނަިއަހަރު ި
އންސައްތައގެިއތުރުވުމެކެވެ.
ކޮމޝަނުގައިރަޖސްޓްރީކުރެވުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއންިކޮމޝަނުންިދރާސާިކުރުމަށްފަހުި2018ި،ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަި
ކުއާޓަރުގައ ިތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ިނންމީ ިި 248މައްސަލައެވެ 2017 .ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއެމުއްދަތުގައވެސް ިތަޙްޤީޤު ިކުރުމަށްި
ނންމާފައވަނީިި248މައްސަލައެވެ.
އަދިކޮމޝަނަށްިހުށަހަޅާިޝަކުވާތަކުގެިތެރެއންިކޮމޝަންގެިއޚުތޞާސްގެިތެރޭގައިނުހމެނޭިމައްސަލަތައްިއެިއޚުތޞާސްި
އޮންނަިކަމާގުޅޭިއދާރާއަކަށްިފޮނުވަމުންދާިއުޞޫލުގެދަށުންި2018ި،ވަނަިއަހަރުގެިމާރޗުިމަހުގެިނޔަލަށްިި16މައްސަލައެއްި
ނ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިކުއާޓަރުގައި ިކޮމޝަނުން ިއެހެނހެންި
ހ ިއދާރާތަކަށް ިވަނީ ިފޮނުވފައެވެި 2017ި .ވަ ަ
ދައުލަތުގެ ިކަމާބެ ޭި
އދާރާތަކަށްިފޮނުވާފައވަނީިި20މައްސަލައެވެ.
ޢލޫމާތު ިލބފައނުވާތީި36ި ،
މ ު
ތއާއި ،އެކަށީގެންވާ ިވަރަށް ި ަ
ނ ީ
ގ ިއޚުތޞާސްގެ ިތެރޭގައ ިނުހމެ ޭ
މީގެއތުރުންި ،ކޮމޝަނު ެ
ވނަ ިއަހަރުގެ ިއެމުއްދަތުގައި
ލ ިދޫކޮށްލާފައވާއރުަ 2017ި ،
މައްސަލަ ިި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިމާރޗުިމަހުގެިނޔަލަށްިނުބަ ާ
ލފައވަނީިި34މައްސަލައެވެ.
ނުބަލާިދޫކޮށް ާ
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ި2018ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި3މަސްިދުވަހުގެިތަފާސްހސާބުތަކުންިދައްކާގޮތުގައި،ކުރީިއަހަރުތަކެކޭިއެއްފަދައންިި2018
ވަނަިިއަހަރުވެސްިއޭސީސީގައިއެންމެިގނައންިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވަނީިޕްރޮކޔުމެންޓާގުޅޭިމައްސަލަތަކެވެ.
ައި
އެގޮތުން ިި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 3މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިޕްރޮކއުމަންޓާގުޅޭ ިި 147މައްސަލައެއް ިއޭސީސީގ ި
ރަޖސްޓްރީކުރެވފައވާއރުި 2017ި،ވަނަިއަހަރުގެިމ ިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވަނީިޕްރޮކއުމަންޓާގުޅޭިި98
މައްސަލައެވެ.
ި 2018ވަނަ ިއަފުރަތަމަ ިި 3މަސްިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިދެވަނައަށް ިއެންމެ ިގނައން ިއޭސީސީގައ ިރަޖސްޓްރީ ިކުރެވފައވަނީި
ގންި
ބނުންކޮށް ެ
މގެ ިނުފޫޒު ި ޭ
ވަޒީފާއާގުޅޭ ިމައްސަލަތަކެވެި .އޭގެތެރޭގައ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާގޮތަށް ިވަޒީފާދނުމާއި ،މަޤާ ު
ވަޒީފާއންިވަކކުރުމާއި،އަދިއުސޫލުތަކުގެިބޭރުންިޕްރޮމޯޝަންިދނުންިފަދަިކަންކަމަށްިތުހުމަތުކޮށްިހުށަހެޅފައވާިމައްސަލަތައްި
ައި
އް ިމއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 03މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިކޮމޝަންގ ި
ހމެނެއެވެި .ވަޒީފާއާގުޅޭ ިި 40މައްސަލައެ ި
ރަޖސްޓްރީކުރެވފައވާއރުި 2017ި ،ވަނަ ިއަހަރު ިމ ިމުއްދަތުގެ ިތެރޭގައ ިވަޒީފާއާއ ިގުޅޭ ިި 44މައްސަލަ ިކޮމޝަނުގައި
ރަޖސްޓްރީކުރެވފައވެއެވެ.
މީގެިއތުރުންަ ި 2018 ،ވ ަ
ނ އަހަރުގެިފުރަތަމަިި 3މަސްދުވަހުގެިތެރޭގައި،ގޯތގެދޮރާއި،ކުއްޔަށްިދޫކުރެވޭިބމާއި،ރަށްތަކާި
ވތްތަކުގެިި48މައްސަލައެއްިި
ގުޅޭިޖުމްލަިި37މައްސަލައެއްިކޮމޝަންގައިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވެއެވެ .އަދިއެހެނހެންިތަފާތުިބާ ަ
ވެ.
ި2018ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަ ި3މަސްދުވަހުގެިތެރޭގައިކޮމޝަނުގައިރަޖސްޓްރީކުރެވފައވެއެ ި

2

ތަފާސްހސާބުި،ފުރަތަމަިކުއާޓަރި2018

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ،ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 2018 -
285 296

2018
2017

211
138

3

3

އެކި އިދާރާތަކަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގުނު

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް

ފޮނުވުމަށް ނިންމި

ނިންމި

ި

ި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި 3މަސްިދުވަހުގެިތެރޭގައި ،އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަންި(އޭސީސީ)ިއން ިވަނީިި288
މައްސަލަިބަލައނންމާފައެވެ.
އހަރުގެ ިއެމުއްދަތުގެތެރޭގައި
2017ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިތންމަސްދުވަހުގެ ިތަފާސްހސާބަށް ިބަލާއރު2017ި ،ވަނަ ި ަ
ނިޖުމްލަިި299މައްސަލައެވެ .
ކޮމޝަނުންިބަލާިނންމާފައވަ ީި
ށި
ތކުގެިތެރެއންި،ޝަރީޢަތަ ްި
ި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި 3މަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ ިކޮމޝަނުންިބަލާިނންމ ިމައްސަލަ ަ
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިޕްރޮސކއުޓަރޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިި3މައްސަލައެއްިނންމާފައވާއރުި2017ި،ވަނަިއަހަރުގެިމި
މުއްދަތުގެ ިތެރޭގައވެސް ިޝަރީޢަތަށް ިހުށަހެޅުމަށް ިޕްރޮސެކއުޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހަށް ިފޮނުވުމަށް ިނންމާފައވަނީ ިި3
މައްސަލައެވެ.
ނ ިނންމ ިޖުމްލަ ިި288
މީގެއތުރުންި 2018ި ،ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 03މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިކޮމޝަނު ް
މައްސަލައގެތެރެއންި،ކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިއެކުލެވފައވާކަމަށްިސާބތުިކުރެވެންިނެތްކަމަށްިނންމާފައވަނީިޖުމްލަި 285
ގންި
މައްސަލައެވެި 2017ި .ވަނަ ިއަހަރުގެ ިމ ިމުއްދަތުގެ ިތެރޭގައ ިި 296މައްސަލައެއް ިއެކަށީގެންވާ ިހެއްކާއ ިޤަރީނާ ިނެތ ެ
ތކަމަށްވަނީިނންމާފައެވެ .
ކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިއެކުލެވގެންވާކަމަށްިސާބތުިކުރެވެންިނެ ް
ބލާ ިނންމި
ތަފާސްހސާބުތަކަށް ިބަލާއރުި 2018ި ،ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 3މަސް ިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިކޮމޝަނުން ި ަ
މއްސަލަތަކާގުޅގެންިދައުލަތުގެިއެކިއދާރާތަކުގައހުރިއެކކަންކަންިއޞްލާޙްިކުރުމަށްިޖުމްލަި
މައްސަލަތަކުގެތެރެއންިބައެއްި ަ
ވި
ި 93އދާރާއަކަށްި 211ި،އެންގުންިކޮމޝަނުން ިއަންގާފައވާއރުި 2017ި،ވަނަިއަހަރުގެިމ ިމުއްދަތުގެތެރޭގައިނންމާފައ ާި
ލ ިި 138އެންގުމެއް ިވަނީި
މައްސަލަތަކާ ިގުޅގެން ިއެކ ިކަންތައްތައް ިއޞްލާޙް ިކުރުމަށް ިދައުލަތުގެ ިއެކ ިއދާރާތަކަށް ިޖުމް ަ
އަންގާފައެވެ.
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ރިޝްވަތު
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން

އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަން ި(އޭސީސީ)ގެ ިި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 3މަސް ިދުވަހުގެ ިތަފާސްހސާބުތަކުންި
ދައްކާގޮތުގައ ި އޭސީސީ ިއން ިނންމ ިމައްސަލަތަކުގެ ިތެރެއން ިފާއތުވެ ިދޔަ ިއަހަރެކޭ ިއެއްފަދައން ިމއަހަރުވެސް ިއެންމެި
ކރެވޭިމައްސަލަތަކެވެ.
ގނައންިނންމާފައވަނީިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދައދނުމުގެިތުހުމަތު ު
އެގޮތުން ި2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 3މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދައދނުމުގެ ިތުހުމަތުކުރެވޭ ިި159
ރ ިމ ިމުއްދަތުގެ ިތެރޭގައ ިނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދައދނުމުގެި
މފައވެއެވެި 2017ި .ވަނަ ިއަހަ ު
މައްސަލައެއް ިވަނީ ިބަލާ ިނން ާ
ތުހުމަތުކުރެވޭިި185މައްސަލައެއްިބަލާިނންމާފައވެއެވެ.
ި2018ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި3މަސްދުވަހުގެިތެރޭގައިދެވަނައަށްިއެންމެިގނައންިނންމާފައވަނީި ނާޖާއޒުިފައދާިހޯދުމުގެި
ފހަގަި
އގޮތުންި،ނާޖާއޒުިފައދާިހޯދުމުގެިތުހުމަތުކުރެވޭިި65މައްސަލައެއްިނންމާފައވާކަންި ާ
ތުހުމަތުކުރެވޭިމައްސަލަތަކެވެެ ި.
މ ިގނައން ިނންމާފައވަނީި
ކުރެވެއެވެި .އަދ ިޤަވާޢދާ ިޚލާފުވުމުގެ ިި 42މައްސަލައެއްިނންމާފައވާއރުި ،ތންވަނައަށް ިއެން ެ
ށ ިފައދާވާން ިއޮތްކަމެއްގައ ިއެނޫންގޮތަކަށް ިޢަމަލުކުރުމުގެި
ޤަވާޢދާ ިޚލާފުވުމުގެ ިމައްސަލަތަކެވެި .މީގެއތުރުންި ،ދައުލަތަ ް
ހމަތުކުރެވޭިި03މައްސަލައަކާއި،ރޝްވަތުގެިތުހުމަތުކުރެވޭި
ތުހުމަތުކުރެވޭިި17މައްސަލައަކާއި،ދޮގުިމައުލޫމާތުިދނުމުގެ ިތު ު
ގި
ި02މައްސަލައަކާއި،ދައުލަތުގެިމުދަލާއިފައސާއަށްިއހުމާލުިވުމުގެިތުހުމަތުކުރެވޭިި02މައްސަލައަކާއިއަދިހެކފޮރުވުމު ެި
ބލާި
ނި ަ
ރތަމަ ިި 3މަސް ިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިކޮމޝަނުންވަ ީ
ވސް ިި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެ ިފު ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ިި 01މައްސަލަ ި ެ
ނންމާފައެވެި .
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އް
ޖީި އޮފީހަށްިފޮނުވުނުިމައްސަލަތަކުގައިހމެނޭިދަޢުވާގެިބާވަތްތަ ި
ޕީ ި
ި

ި
ި2018ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި3މަސްދުވަހުގެިތެރޭގައިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަންި(އޭސީސީ)ިއންިނންމިމައްސަލަތަކާި
ގުޅގެންި ،ޕްރޮސކއުޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހަށް ިފޮނުވާފައވާ ިި 4މައްސަލައެއްގައ ިޖުމްލަ ިި 7ދަޢުވާއެއް ިކުރުމަށް ިއެދި
ފޮނުވފައވެއެވެ.
ައި
ި 2018ވަނަ ިއަހަރުގެިފުރަތަމަިި 3މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިއޭސީސީންިދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައ ިފޮނުވާފައވާ ިި 4މައްސަލައގ ި
ކރުމަށްޓަކައ ިފޮނުވާފައވާި
ދަޢުވާއުފުލާފައވަނީިޖުމްލަ ިި 05ފަރާތެއްގެ ިމައްޗަށެވެި .އެގޮތުންި ،މފަރާތްތަކުގެ ިމައްޗަށްިދަޢުވާ ު
އންމެ ިގނައީ ިނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދައދނުމުގެ ިމައްސަލަތަކާގުޅޭ ިދަޢުވާއެވެި .މގޮތުން ިި03
ކށްބަލާއރުެ ި ،
ދަޢުވާގެ ިބާވަތްތަ ަ
ުި،މިމައްސަލަތަކުގައިޝާމލްވަނީި
ޒުިފައދާިހޯދައދނުމުގެިދަޢުވާިކުރުމަށްިއެދިފޮނުވފައވާއރ ި
ފަރާތެއްގެިމައްޗަށްިނާޖާއ ި
ކރެވެއެވެ.
ފރހެންިމުވައްޒަފުންކަންިފާހަގަ ު
ދމުގެ ިދަޢުވާ ިކުރުމަށްވެސްި
ށ ިލބުނު ިގެއްލުމުގެ ިބަދަލު ިހޯ ު
ތ ް
އަދ ިމ ިި 5ފަރާތުގެ ިތެރެއން ިި 01ފަރާތެއްގެ ިއަތުން ިދައުލަ ަ
ންި
ޕްރޮސކއުޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހަށް ިފޮނުވފައވެއެވެ .މއަހަރުގެ ިފުރަތަމަ ިި 3މަސްދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިއޭސީސީ ިއ ި
މލަ ިި130,262,223.00
ވފައވާ ިމައްސަލަތަކުގައި ،ޖު ް
ށ ިފޮނު ާ
ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައ ިޕްރޮސކއުޓަރޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހަ ް
ލތަށްި
(އެއްސަތޭކަތރީސްމލއަން ިދުއސައްތަފަސްދޮޅަސްދެހާސް ިދުއސައްތަތޭވީސް) ިރުފޔާ ިހމެނޭއރުި ،އޭގެތެރެއން ިދަޢު ަ
ބންޖެހޭ ިފައސާގެ ިޢަދަދަކީ ިޖުމްލަ ި( 108,749,100.00އެއްސަތޭކައަށްމލއަން ިހަތްސަތޭކަސާޅީސްނުވަހާސްި
އަނބުރާ ިލ ެި
ސަތޭކަ )ރުފޔާކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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