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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަން-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ާރއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިޑ ސެންބަރ1026ިުނ12ިްިޑ ސެންބަރ1026ިުށްި

 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިމައްސަލައަކީިމ  ިނ ންމާފައ ވާ ިބާޠ ލުކުރަން ިބ ޑުތައް ިބުނެފައ ވާ ިޝަކުވާގައ 
ި ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކުރ ން ިބަލައ ،ިމައްސަލައަކާހުށަހެޅުނު ިިގުޅ ގެން ބާޠ ލުކުރަންިބ ޑުތައް

ިނެތްކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނ ންމުމުގައ  ިކަމާއ ،ިިނ ންމ  ިމައްސަލައެއް ނ ންމާފައ ވާ
ިއަލުން ިބާޠ ލުކުރުމަށްފަހު ިބަދަލުިިބ ޑްތައް ިދޭގޮތަށް ިމާކްސް އ ޢުލާންކުރާއ ރު
ިދޭގޮތް ިމާކްސް ިސާފުކުރާިިގެނައުމަކީވެސް، ިމަޢުލޫމާތު ިނުވަތަ އ ޢުލާންކުރާނަމަ

ިދޭނަ ިމައްސަލައެއްފަރާތްތަކަށް ިއ ތުރުިިމަ، ިމ ޝަކުވާއާމެދު ިނުފެންނާތ ، ކަމަކަށް
 ފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.

ިިކ.ހުރާގައ  ިއުޅޭ ިހ ފައ ގެން ިރެސްޓޯރަންޓް'' ި''ސަންސެޓް ިހުންނަ ިދީފައ ވާިފަރާތަށް ިކުއްޔަށް އެތަން
އޮގަސްޓ12ިިްށްޓަކައ ިވ ޔަފާރީގެިއުޞޫލުންިހ ންގާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަިމުއްދަތުިހަމަވާތީިއެިރެސްޓޯރަންޓް

ިމަތ ންިގައ 1026ި ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިބ ޑުކުރ  ިއެދ  ިއެކަމަށް ިކުރުމުން މާކްސްިިއ ޢުލާނު
ި ިއޭނާއާިއޭނާއަށްލ ބ ފައ ވަނީ ިސަބަބެއްިިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިއެއްވެސް ިއަދ  ިޙަވާލުނުކޮށް ިހ ންގުން އެތަން

ި 12ިިބަޔާންކުރުމަކާނުލައ  ިއ ޢުލާނ1026ިާނޮވެމްބަރު ިއެ ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނެއް ިދެވަނަ ިގައ 
ި ިފަރާތްތަކުންިއޭނާގުޅ ގެން ިއެހެން ިކޮށްިިފ ޔަވައ  ިއ ޢުލާނެއް ިކަމަށާއ ،ިދެވަނަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ އެޑްވާންސް

ިދެވޭނެ ިމާކްސް ިބ ޑުިއަދ  ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިކައުންސ ލުން ިބަދަލުގެނެސްފައ ވަނީ ިއުޞޫލަށް
 މަށްިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަކާމ ޔާބުކޮށްދ ނު
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ިފަރާތުން ިޕީޕީއެމްގެ ިޖަލްސާއަކީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޖަލްސާއެއްިިޝަކުވާގައ  ބާއްވާ
ިޖަލްސާއެއްކަމަށް ިބާއްވާ ިސަރުކާރުން ިއެއީ ިކުރ ންިިނޫންކަމަށާއ ، ިބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާ

ި ިމަޢުލޫމާތު ިޓޫރ ޒަމްނޫސްވެރ ންނަށް ިވ ދާޅުވެފައ ވާކަމަށްިިދެއްވަމުން މ ނ ސްޓަރ
ިއެދުވަސްވަރު ިއ ންތ ޒާމުތަކަށްިިނޫސްތަކުގައ  ިޖަލްސާގެ ިއެ ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،
ިޚަރަދުކުރުމަކީ ިޖަލްސާއަށްިިސަރުކާރުން ިއެ ިނުފެންނާތީއާއ ، ިކަމަކަށް މައްސަލައެއް

ިސ ވ ލް ިސަރުިހާޒ ރުވުމަށް ިމުވައްޒަފުންނަށާއ  ިކުންފުނ ތަކުގެިސަރވ ސްގެ ކާރުގެ

12ިި ިކާނ ވ1026ިާނޮވެމްބަރު ިޕީޕީއެމްއ ން ިރޭ ިދުވަހުގެ ިޖަލްސާގެިިވަނަ ިބޭއްވ  ސަރަޙައްދުގައ 
ިޚަރަދުކޮށްގެން ިދައުލަތުން ިސަރުކާރުިިއ ންތ ޒާމުތައް ިމުވައްޒަފުންނާއ  ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ކުރުމާއ ،

ިމައްސަލައަކީމުިކުންފުނ ތަކުގެ ިމ  ިމަޖުބޫރުކޮށްފައ ވާތީ ިޖަލްސާއަށްިޙާޟ ރުވުމަށް ދައުލަތުގެިިވައްޒަފުންނަށް
ިބުނާިމައްސަލަިމުދަލާއ ިވަސީލަތްތައްިނަހަމަގޮތުގައ ިބޭނުންކުރުންކަމަށް
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިސަރުކާރުންިިމުވައްޒަފުންނަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިޝަކުވާގައ  ިކުރ ކަމަށް މަޖުބޫރު
ިމައްސަލައެއްިބާއްވާ ިއެންގުމަކީވެސް ިދ ޔުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިސަރުކާރުގެ ިޖަލްސާއަކަށް

ިހ ންގާފައ ވާކަމަށް ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިނުފެންނާތީ ބެލެވެންިިކަމަކަށް
ިނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.

ިތެރެއ ން ިކަންތައްތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިފައ ސާިިޝަކުވާގައ  ިދ ޔުމަށް ޢުމްރާއަށް
ިމެންޑޭޓުގެ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިމައްސަލައަކީ ިމައްސަލައެއްިިނެގުމުގެ ިހ މެނޭ ތެރޭގައ 

ިޢ މާރާތުން ިސްކޫލުގެ ިހޯދަމުންދާކަމަށްިިނޫންކަމާއ ،ިޢަރަބ އްޔާ ިމަންފާ ިޚ ލާފަށް ގަވާއ ދާ
ިއެކަން ިބުނެފައ ވާއ ރު، ިއަދ ިިޝަކުވާގައ  ިގޮތަކަށްކަން ިކޮން ިކ ހ ނެއް ކުރަމުންދަނީ

ިކޮ ިދަންނާނީ ިބައެއްކަންއެކަން ިހުށަހެޅ ިިން ިޝަކުވާ ިއަދ  ިނުވާތީއާއ ، ބަޔާންކޮށްފައ 
ިނެތުމުން ިއެނގެން ިމަޢުލޫމާތުިިފަރާތެއްވެސް ިބޭނުންވާ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް މައްސަލަ

ިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.ިލ ބެންނެތުމުން

މީހުންިިޢުމްރާއަށްިގެންދ ޔުމަށްިގ ނަިޢަދަދެއްގެއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރިިއާއ ރަބ އްޔާިސްކޫލްގެިޕްރ ންސ ޕަލްޢަ
ިރީފަންޑު ިކެންސަލްކޮށް ިދަތުރު ިޢުމްރާ ިއަތުލުމަށްފަހު ިލާރ  ިިއަތުން ިއުނ ކޮށ00ިިް..20ދ ންއ ރު ޑޮލަރު

ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިސްކޫލްގެިިމީހުންނަށް ިޢަރަބ އްޔާ ިއަދ  ިހ މެނޭކަމަށާއ ، ިއޮޅުވާލުން މަކަރާއ 
ިވާއ ދާިޚ ލާފަށްިމަންފާިހޯދަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަގަިޢ މާރާތުން

3 

ިބ ން ިމާއުނގޫދޫއ ން ިދ މާކޮށް ިއ ންތ ޚާބާ ިކައުންސ ލް ިރާވާފައ ވާިިލޯކަލް ދޫކުރުމަށް
ިލޯކަލް ިކުރ އަށްއޮތް ިލ ބެމުންދާތީ، ިޝަކުވާ ިބުނެ ިއ ންތ ހާބުިިކަމަށް ކައުންސ ލް

ިށ.މާއުނގޫދޫ ިބޭނުންތަކަށާއ ،ނ މެންދެން ިވ ޔަފާރ  ިއ ޤްތ ޞާދީިިއ ން ިއަދ  ސ ނާޢީ
ިމަޑުޖައްސާލުމަށް ިބ ންދޫކުރުން ިއ ދާރާގައ ިިމަސައްކަތްތަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ށ.މާއުނގޫދޫ

ިށާއ ދެންނެވުމަ
ި

ިވާދަކުރައްވާ ިއ ންތ ޚާބުގައ  ިކައުންސ ލްތަކުގެ ިލޯކަލް ިއޮތް ިކުރ ޔަށް ިއަދ ،
ި ިމެންބަރުން، ިނުފޫޒުކައުންސ ލްތަކުގެ ިމަޤާމުގެ ބޭނުންކުރައްވައ ގެންިިއެބޭފުޅުންގެ

ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތްތަކަށް ިއެކ  ިދ މާކޮށް ހޯއްދަވައ ދެއްވުމަށްިިއ ންތ ޚާބާ
ިޢަމަލުތައް ިކަމަށާއ ،ިއެފަދަ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިިވަޢުދުވަމުންދާ ިބަޔާންކޮށް ހ ންގަމުންދާކަމަށް

ިޝަކުވާތައް ިއެގޮތުން،ިތަފާތު ިއ ންތ ޚާބާިިހުށަހެޅެމުންދާތީ، ިކައުންސ ލްތަކުގެ ލޯކަލް
ިވަކ  ިސ ނާޢީިިދ މާކޮށް ިބޭނުމަށާއ  ިވ ޔަފާރ  ިރަށްރަށުން ިލ ބޭގޮތަށް ިފައ ދާ ފަރާތްތަކަކަށް

ިމާލ އްޔާއ ންިއަދ  ިރައްޔ ތުންގެ ިދޫކުރެއްވުމާއ ، ިކުއްޔަށް ިބ ން ިކަންކަމަށް ިއ ޤްތ ޞާދީ

ިބ ންތަކެއް ިށ.މާއުނގޫދޫން ިކުރުމަށްޓަކައ  ިކައުންސ ލުންިިދަނޑުވެރ ކަން ިއެރަށު ދޫކުރުމަށްޓަކައ 
ި ިގާތްގަނޑަކަށް ިމ ހާރު ިނުވަތ4ިައެޖެންޑާކުރާތާ ިއެކަންިި.ިއަހަރު ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިވެއްޖެ އަހަރު

ިނުގެންގޮސް ިއެިކުރ ޔަށް ިދ މާކޮށް ިއ ންތ ޚާބާ ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިއޮތް ިކުރ ޔަށް ިމ ހާރު ބ ންތައްިިއޮވެފައ 
ިކުއްޔަށް ިބ ންތައް ިއުސޫލުން ިބީލަން ިރާވައ  ިދ ނުމަށް ިިވަކ ފަރާތްތަކަކަށް ިނޮވެންބަރު ގައ 1026ިިދ ނުމަށް

ިބުނާިމައްސަލަިިގެޒެޓުގައ ިޝާއ ޢުިކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ިއ ޢުލާންއ ޢުލާނެއްިކޮ
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިދެއްވުމާއ  ިއެހީ ިމާލީ ިލ ބޭގޮތަށް ިމަންފާ ިބަޔަކަށް ިފައ ދާވާ،ިވަކ  ިބަޔަކަށް ގޮތަށްިިވަކ 
ިކައުންސ ލްގެ ިގޮތަށް ިމަންފާވާ ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިދޫކުރެއްވުމާއ ، ިދަށުގައ ވާިިގޯތ  ބެލުމުގެ

ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިދޫކުރުމަކީ ިތަކެތ  ިކޮރަޕްޝަނަށްިިމުދަލާއ  ބޭނުންކުރައްވައ ގެން،
ިޚ ލާފު ިގަވާއ ދާ ިކުރެއްވޭ މ ކޮމ ޝަނުންިިކަންތައްތަކެއްކަމަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށް

ިގަވަރމަންޓް ިލޯކަލް ިދަިދެކޭކަމުގައ  ިއ ތުރުިއޮތޯރ ޓީގައ  ިމައްސަލައާމެދު ންނަވައ 
ިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ، ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިގަވަރމަންޓްިިމ ޝަކުވާގައ  ިލޯކަލް މ ކަން
ިނޭޅުމަށެވެ.ފ ޔަވަޅުިިއޮތޯރ ޓީގެިސަމާލުކަމަށްިދަންނަވައ ިމައްސަލައާމެދު

ިމަސައްކަތް ިފ ޔަވަހީގެ ިދެވަނަ ިއެރީނާގެ ިސްޕޯޓްސް ިގުޅ ގެންިިހދ.މަކުނުދޫ ިއ ޢުލާނަކާ ިކޮށްފައ ވާ ކުރުމަށް
4ިި 14ިިފަރާތަކުން ިހ މެނޭިިގައ 1026ިއޮކްޓޫބަރު ިއޭގެތެރޭގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު އަންދާސީހ ސާބު

ިއަިއެއްފަރާތުގެ ިއެ ިފުރ ހަމަނުވ ނަމަވެސް ިބަލައ ގެންފައ ވާއަންދާސީހ ސާބު ިމ އީިިންދާސީހ ސާބު ކަމަށާއ ،
ިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިވަކ ިފަރާތަކަށްިމަސައްކަތްިދޭންވެގެންިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށް
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ިފާހަގަކުރުމަށްޓަކައ  ިށ.ނަރުދޫގައ  ިކުޅ ވަރު ިއ ދާރާއ ންިިބޮޑުޢީދު ިކައުންސ ލްގެ ށ.ނަރުދޫ
ި ިބޭނުންއެކ އެކ  ިރަށުން ިކުޅުމަށް ިރައްޔ ތުންގެިިކުޅ ވަރުތައް ިފަރާތްތަކަށް ގެނެވުނު

ިކޮށްފައ ވަނީ ިޚަރަދުތައް ިޝަކުވާގައ ިފައ ސާއ ން ިނ ންމައ ގެންކަމަށް ިިކައުންސ ލުން
ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިނ ންމައ ގެން ިކައުންސ ލުން ރައްޔ ތުންނާިިބުނެފައ ވުމާއެކު،

ިގަވާއ  ިނުވާތީ،ިޝަކުވާގައ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ިއޮތްކަމަށް ިޢަމަލެއްިިދެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ިބަޔާންކޮށްފައ ނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.

ިށ.ނަރުދޫގައ 2412ި ިކުޅ ވަރު ިބޮޑުޢީދު ިއަހަރުގެ ިކައުންސ ލްގެިިވަނަ ިށ.ނަރުދޫ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައ 
ިކުޅ ވަރުތައް ިއެކ އެކ  ިރަށުިއ ދާރާއ ން ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިކުޅުމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިގެނެވުނު ިބޭނުން ން

ބައްދަލުވުމެއްިިމާލ އްޔަތުގެިފައ ސާއ ންިކަމަށާއ ،ިއެިފައ ސާިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިކައުންސ ލުގެިރައްޔ ތުންގެ
ިޚަރަދުކުރުމަށް ިފައ ސާ ިއެ ިފާސްކޮށްގެންކަމަށްވީނަމަވެސް ިމަޝްވަރާކޮށްފައ ިިބާއްވައ  ރައްޔ ތުންނާ

ިތ ރީހަކަށްހާސްިރުފ ޔާިޚަރަދުކުރެވ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނުވާކަމަށާއ ،ިއެކަމަށްިގާތްގަނޑަކަށް
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ި ިނަމުގައ 0ި.މ ނ ވަން ިރަށުގެ ިމުބާރާތުގައ  ިރައްޔ ތުންގެިިފުޓްބޯޅަ ިޓީމަށް ބައ ވެރ ވ 
ިކޮށްފައ ވަނީ ިޚަރަދުތައް ިނ ިފައ ސާއ ން ިޝަކުވާގައ ކައުންސ ލުން ިިންމައ ގެންކަމަށް

ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިނ ންމައ ގެން ިކައުންސ ލުން ރައްޔ ތުންނާިިބުނެފައ ވުމާއެކު،
ިނުވާތީ،ިޝަކުވާގައ  ިއޮތްކަމަށް ިގަވާއ ދެއް ިޢަމަލެއްިިމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ

ިނޭޅުމަށެވެ.ިބަޔާންކޮށްފައ ނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅު

ިމ ނ ވަންފަސްސާސ1026ިް ިބޭއްވ  ިއ ން ިއެފް.އޭ.އެމް ިއަހަރު ިށ.ނަރުދޫންިިވަނަ ިމުބާރާތުގައ  ފުޓްބޯޅަ
ށ.ނަރުދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކޮށްފައ ވަނީިރައްޔ ތުންގެިިބައ ވެރ ވ ިފުޓްބޯޅަިޓީމުގެިބައެއްިޚަރަދުތައް

ިކަިމާލ އްޔަތުގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިއެ ިކަމަށާއ ، ިބައްދަލުވުމެއްފައ ސާއ ން ބާއްވައ ިިއުންސ ލުގެ
ިރައްޔ ތުންނާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިފައ ސާ ިއެ ިނުވާކަމަށާއ ،ިިފާސްކޮށްގެންކަމަށްވީނަމަވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައ 

ިޚަރަދުކުރެވ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިއެކަމަށްިގާތްގަނޑަކަށްިބައ ލައްކައެއްހާިރުފ ޔާ
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ި ިފުރަތަމަފަހަރު ިކުރ މަތ ނުލާނަމ1ިައ ޢުލާންކުރާ ިއ ޢުލާންކުރަންޖެހެނީިިފަރާތުން އަލުން
ިކަންތައްތަކުގައ  ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިނުވަތަި)ިޕްރޮކ އުމަންޓުގެ ިކުރުވުން މަސައްކަތެއް
ިހ ފުން ިކުއްޔަށް ިތަނެއް ިނުވަތަ ިހޯދުން ިނުވަތަިިޚ ދުމަތެއް ިކަމަށްވާތީއާއ ،ިބ މެއް ފަދަ(

ިކައުންސ  ިވ ޔަފާރީގެލ.މާމެންދޫ ިމާމެންދޫން ިއ ދާރާއ ން ިިލްގެ ިދޫކުރުމަށ01ިިްއުޞޫލުން ިކުއްޔަށް ބ މެއް
12ިި ިކުރ 1026ިސެޕްޓެމްބަރު ިގުޅ ގެނIUL-403/A/403/2016/106ިިްިިނަންބަރުިގައ  އ ޢުލާނާ
10ިި ިިގައ 1026ިއޮކްޓޫބަރު ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބ މަށ20ިްބ ޑު ިނަންބަރު
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ި ިދ ނުމަކީތަނެއް ިކުއްޔަށް ިއެއްޗެއް ިހ މެނޭިިނުވަތަ ިތެރޭގައ  ޕްރޮކ ޔުމަންޓްގެ
ިނުވާތީ،ިއަލުން ިބ ންތައްިިކަމެއްކަމުގައ  ިބުނެފައ ވާ ިނުލައ ިޝަކުވާގައ  އ ޢުލާންކުރުމަކާ

ިމައްސަލައެއްިކަމަށްިނުފެންނާތީިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިކުއްޔަށްިދ ނުމަކީ

ކުރ މަތ ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިިފަރާތުނ01ިްނަންބަރުިބ މަށ22ިިްފަރާތުންިކަމަށާއ ،02ިިފައ ވަނީިކުރ މަތ ލާ
02ިި ިކުރ މަތ ލާފައ ވަނީ ިބ މަށް ިިފަރާތުނ01ިްނަންބަރު 01ިިކަމަށާއ ،ިމ  ިތެރެއ ން ނަންބަރ22ިިުބ މުގެ

ސްިއަލުންިއ ޢުލާނުިކުރުމަކާިފަރާތްިހަމަނުވ ނަމަވ01ިެކުރ މަތ ލީިޢަދަދުިިބ ންިފ ޔަވައ ިއަނެއްިދެިބ މަށް
ިކައުންސ ލުންިނުލައ  ިލ.ިމާމެންދޫ ިއ ވެލުއޭޝަންގެިމަސައްކަތް ިބ ޑު ިގެންދ ޔުމަށްިިމ ިބ ންތަކުގެ ކުރ ޔަށް

ިބ ޑުކޮމ ޓީއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
ިކޮމ ޓީގައ  ިގޯތ  ިމީހުން ިބައެއް ިއެދުނު ިޝަކުވާގައ ިިގޯއްޗަށް ހ މެނ ފައ ވާކަމަށް

ިކޮމ ޓީގައ  ިގޯތ  ިމީހަކު ިވަކ ކޮށް،ިިބުނެފައ ވާތީ،ިއެފަދަ ިއެކޮމ ޓީން ހ މެނޭނަމަ،ިއެމީހަކު
ިފޯމުތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިކުރުމަށާއ ،ިިގޯއްޗަށް ިއަލުން ިކަންތައް ިދ ނުމުގެ ޕޮއ ންޓް

ިދ ނުމުގައ  ިހަމަހަމަކޮިޕޮއ ންޓް ިއުސޫލަކުން ިއެއް ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،ިއެންމެންނާމެދު ށް
ިޝަކުވާިިޕޮއ ންޓްދީ ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުންވާ ިހުށަހަޅަން ިޝަކުވާ ނ ންމުމަށްފަހު

ިދ ނުމަށްިހުށަހެޅުމަށް، ި)ޕޮއ ންޓް ިތަފުސީލާއެކު ިލ ބުނުގޮތުގެ ިޕޮއ ންޓް ިމީހަކަށް ިކޮންމެ
ިއެނގޭގޮތަށް( ިވަކ ން ިލ ބުނުގޮތް ިޕޮއ ންޓް ިބައ ތަކަށް ިއެކ  ިކަނޑައަޅާފައ ވާ

ޕޮއ ންޓްިިންކުރުމަށާއ ،ިއެިއ ޢުލާނާިގުޅޭގޮތުންިހުށަހެޅޭިޝަކުވާތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްއ ޢުލާ
ިގެނެސްގެން ިއ ޞްލާޙެއް ިގެންނަންޖެހޭނަމަ،ިއެ ިއ ޞްލާޙެއް ިދ ނުމުގެިިލ ބުނުގޮތަށް ގޯތ 

ިކައުންސ ލްގެ ިއއ.ތޮއްޑޫ ިގެންދ ޔުމަށް ިކުރ ޔަށް ިިކަންތައް އަންގައ ،ިއ ދާރާއަށް
ިރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.މައްސަލައާމެދުިއ ތު

ިކައުންސ ލްގެ ިއެރަށު ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިިއއ.ތޮއްޑޫއ ން ިކުރ ނަންބަރު -339(IUL)އ ދާރާއ ން
CAA/339/2016/13ި(22ިް1026ިއޭޕްރ ލ)ިިްިފޯމުތައ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ިކުރުމަށްފަހު ިިއ ވެލުއޭޓް ިލ ސްޓަށް ިލ ބެންޖެހޭޢާންމުކުރ  ިބަޔަކަށް ިއެތައް ިދ ރ އުޅޭ ިއެރަށުގައ  ިބަލާއ ރު

ިއެކަން ިބަލާއ ރު ިއެލ ސްޓަށް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިމަޙްރޫމްވެފައ ވާ ިއ ންސާފުންިިޙައްޤުތަކުން ކޮށްފައ ވަނީ
ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިއެއްކ ބާވެިއަމ އްލަިމަޞްލަޙަތުިއ ސްކޮށްގެންކަންިއެނގޭ
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ި ިގުޅ ގެން ިކުންފުނީގެމ ކަމާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިިޝަކުވާގައ  ފަރާތުން
ިބަލަމުންދާތީއާއ ،ި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގޮތުގައ  ިމައްސަލައ ގެ ިޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިމައްސަލަިިމ ޝަކުވާގައ  ިބުނާ ިބާޠ ލުކުރ ކަމަށް ިއެއްބަސްވުން ބަޔާންކޮށްފައ ވާ
ިހ މެނ ފައ ވާތީ،ިމ ޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީިހަމައެކަނ ިއެއްބަސްވުންިއެޝަކުވާގައ 

ިހުށަހަޅައ ގެން ިކޯޓަށް ިމައްސަލަ ިވުމާއެކު،ިއެ ިޝަކުވާކަމަށް އެފަރާތުގެިިބާޠ ލުކުރ ކަމުގެ
ފަރާތަށްިޖަވާބުދީިިޙައްޤުިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުރުންިރަނގަޅުވާނެކަމަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ 

ިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށެވެ.ިއާމެދުމައްސަލަި

ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިިނ.މާފަރު ިކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތް
ިއެއްބަސްވުމާިކުންފުންޏާއެކު ިމުވައްޒަފުންނަށްިއެއްގޮތަށްިވެފައ ވާ ިފޯނުިިއެކުންފުނީގެ އެލަވަންސްއާއ 

ިޕްރޮޕޯ ިނުދާތީ، ިދެމުން ިޚ ލާފުވެފައ ވާކަމަށްއެލަވަންސް ިިސަލްއާ 10ިިބުނެ ގައ 1026ިިނޮވެމްބަރު
ިބުނާިމައްސަލަ.ިއެއްބަސްވުންިއުވާލާފައ ވާކަމަށް
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިމ ކޮމ ޝަނަ ިމައްސަލައެއްިމ ޝަކުވާއަކީ ިނ ންމާފައ ވާ ިބަލައ  ިހުށަހެޅ ގެން ިކުރ ން ށް
ިހައުސ ންގިކަމާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިމުވައްޒަފެއްގެިިއެޝަކުވާ ިއުޅޭ މ ނ ސްޓްރީގައ 

ިތުހުމަތެއް ިގުޅޭ ިމ ކަމާ ިއެނގެންިިމައްޗަށް ިބެލުމުން ިއެމައްސަލަ ިކަމާއ ، ކޮށްފައ ނޫން
ި ިއެއީ ިއޮތީ ިގޯތީގެ ިކަމަށާއ ،ިއ ތުރުކުރ  ިކަމެއް ިއުޅޭ ިކޮށްގެން ިއަމ އްލައަށް ވެރ ފަރާތުން

ިއެ ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިއެހެންކަމުން، ިހައުސ ންގ ިވަނީ ިކަމަށާއ ،ިިމައްސަލަ ފޮނުވ ފައ 
ިިހައުސ ންގ ިބެލުމަށްފަހު ިއެކަން ިމައްސަލައެއްިއެމ ނ ސްޓްރީން ިއ މުގައ  ިގޯތީގެ

ި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވާ ިގޯޅ ނެތްކަމަށް ިބުނާ ިގޮތަކީިިޝަކުވާގައ  ިއޮތް މ ހާރު
ިއޮތީިއެންމެ ިގޯޅ  ިއެ ިކޮށްޓާއ  ިހ މެނޭ ިއެގޯތ  ިކަމަށާއ ، ިއޮތްގޮތް ިއެގޯޅ  ިކުރ ންވެސް

ިމާލޭގެ ިއޮތް ިމ ކޮމ ޝަނުގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއެއްގޮތަށް ިޗާޓުތަކާ ިއ ހުގެ ކުރީގެިިމާލޭގެ
ި ިޗާޓުގައ ވެސް ިއެ ިބެލ އ ރު، ިގޯޅ އަށްިއެޗާޓު ިއޮންނަނީ ިއެހެންިިގޯތ  ހުރ 

ިއެތަން ިއެހެންކަމުން، ިކަމާއ ، ިނުކުމެފައ  ިބޭރަށް ިއެންމެިިގޯތ ގޯއްޗަށްވުރެ އެއޮތީ
ި ިއޮތްގޮތަށްކަން ިކޮރަޕްޝަނުގެކުރ ންވެސް ިމ ކަމުގައ  ޢަމަލެއްިިއެނގޭތީ،

ިނޭޅުމަށެވެ.ިއެކުލެވ ފައ ވާކަމަށްިބެލެވެންިނެތުމުންިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅު

ި ިހެންވޭރު ިގޯޅ އެއްގެ ިދެކުނުން ިިގޯތީގެިއޮތްހުޅަނގު ިދ ގުމ ނަށް ިގޯތީގެ ިއެ ިތެރެއަށް ފޫޓެއްހައ 4ިިއ މުގެ
ިކަމަށާއ ، ިވައްދާފައ ވާ ިިތަން ިއެންޑްިމ ކަމާ ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގުޅ ގެން

ިއަދ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއ  ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާނެ ިމައްސަލަ ިއޮފީހަށް ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ
ިކަމަށާއ ،ިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާނެ ިޕެޓ ޝަނެއް ިިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޖަވާބުިސ ޓީފޮނުވ  ގެ

ި ިމީހަކުއ ތުލ ބ ފައ ނުވަނީ ިގޯތީގެ ިކުރ  ިމަޤާމެއްގައ ިިކާވެނ ކޮށްގެންިރު ިމަތީ ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއެ އުޅެނީ
ގޯތީގައ ިއ މާރާތްިކުރުމަށްޓަކައ ިބ ންިހުސްކޮށްިިއެބެލެވޭިކަމަށާއ ،ިމ ހާރުިިހުންނަިމީހަކާިކަމަށްވާތީކަމަށް
ިކުރަމުންދާކަމަށާއ ، ިވައްދާިމަސައްކަތް ިމަގުމަތީގައ  ިތެރެއަށް ިއެގޯތީގެ ިމަގުިއަދ  ިއުނ ކޮށްދީ ިބައ  ފައ ވާ

ިކޮށްދ ނުމަށްިއެދޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިސީދާ
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ިހުށަހެޅުމަށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިރަޖ ސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ިއ ދާރީިިވ ޔަފާރ  އެންގުމަކީ
ިދ ން ިމުއްދަތު ިހުށަހެޅުމަށް ިރަޖ ސްޓަރީ ިއަތޮޅުިިކަމަކަށްވެފައ ، ި)ކޮޅުމަޑުލު ފަރާތަށް

ިމުއްދަތު ިއެ ިއ ދާރާއަށް( ިލ ބ ގެންވާނެކަމަށްިިކައުންސ ލްގެ ިއ ޚުތ ޔާރު އ ތުރުކޮށްދ ނުމުގެ
ިޕޮއ ންޓްިިފެންނާތީއާއ ،ިމަސައްކަތް ިއެންމެމަތ ން ިއ ވެލުއޭޝަނުގައ  ިފަރާތަކީ ހަވާލުކުރ 

ިފަރާތްކަން ިޢަމަލެއްިިލ ބުނު ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިއެނގޭތީ، ޝަކުވާއ ން
ިބެލެވެންިނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިށްހ ންގާފައ ވާކަމަ

ޖުލައ މަހ1026ިިުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިިތ.ހ ރ ލަންދޫިޞ އްޙީިމަރުކަޒުިމަރާމާތުކުރުމުގެިމަސައްކަތް
ިކައުންސ ލްގެ ިިތ.އަތޮޅު ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިއެ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ފަރާތަކީިއ ދާރާއ ންކުރ 

ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާފަރު ިވ ޔަފާރ  ިރަޖ ސްޓަރީިިދުންގެ ިރަޖ ސްޓަރީކޮށް ިވ ޔަފާރ  ިނުވުމާއެކު ފަރާތަކަށް
ިއެމަސައްކަތްިހުށަހެޅުމަށް ިހުށަހެޅުމުންވެސް ިރަޖ ސްޓަރީ ިލަހުން ިމުއްދަތަށްވުރެ ިދ ން އޭނާއާިިއޭނާއަށް

ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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