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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިއޮކްޓޫބަރ1026ިުނ12ިްިއޮކްޓޫބަރ1026ިުށްި

 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިމައްސަލަތަކަކީިމ އީ ިއ ދާރީ ިމ ފަދަ ިފެންނާތީއާއ ، ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިއ ދާރީ
ި ިމައްސަލަތަކަކަށް ިބާވަތުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިބަލަން ިމ ފަދަިނުވާތީ،މ ކޮމ ޝަނުން

ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެން ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިގަވަރމަންޓް ިލޯކަލް ގެންދ އުމަށްިިމައްސަލަތައް
 ނ ންމީއެވެ.ިދެންނެވުމަށްިފަރާތަށްމައްސަލަިހުށަހެޅ ި

ިމެންބަރެއްނަހދ. ިކައުންސ ލްގެ ިިއ ވާދޫ ިމަޤާމުގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތުިއޭނާގެ ިއަދާކުރަންޖެހޭ ހައ ސ އްޔަތުން
ި ިިކައުންސ ލްގެއަދާކުރުމަށް ިއެގޮތުންރައީސް ިގެންދާކަމަށާއ ، ސާފުދ ވެހ ރާއްޖެިިހުރަސްއަޅަމުން
ި ިމަހާސ ންތާގައ  ިޖުލައ  ިޑ ރެކްޓަރިިގައ 1026ިބައ ވެރ ވުމަށްޓަކައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނައ ވާދޫ

ރަށަށްިދ އުމަށްފަހުިއެކަމާބެހޭިިރައީސްިމާލެިއައ އ ރުއާއ ިއެިދަތުރުިނ ންމާފައ ގޮވައ ގެންިކައުންސ ލްގެި
 ނާިމައްސަލަ.ޙ އްޞާކޮށްފައ ިނުވާކަމަށްިބުިއެިމެމްބަރާއެއްވެސްިމަޢުލޫމާތެއްި
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ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކަމަކީ ިބުނެފައ ވާ ިފ ޔަވަޅުިިމ ޝަކުވާގައ  ިމައްސަލައާމެދު ޢަމަލަކަށްނުވާތީ
ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށް

ިކުލަގަދަިހދ.ހަނ މާދޫގައ  ިކުޅ ވަރުތައް ިޢީދުގެ ިޓީވީއާިިއަޟްޙާ ިވ ލާ ިފާހަގަކުރުމަށްޓަކައ  ގޮތެއްގައ 
ިކްލަބަކުން ިއެރަށުގެ ިއެންޓ ިގުޅ ގެން ިނުގެންދ ޔުމަށް ިކުރ ޔަށް ިއެކަން ިދަނ ކޮށް -ތައްޔާރުވަމުން

ިިކޮރަޕްޝަން ިވަރަށްބޮޑަށް ިރައްޔ ތުންނަށް ިއެކަން ިއެންގުމުން ރައްޔ ތުންގެިިފަހުއޮޅުވާލުމަށްކޮމ ޝަނުން
ި ިކުރެވ ފައ ހުރ  ިބަޖެޓް ިކުރުމަށް ިކަންކަން ިމާލ އްޔަތުނ000,000ިިް/-ޢުމްރާނީ ިރައްޔ ތުންގެ ރުފ ޔާ

ިއެދ  ިހުއްދައަކަށް ިޚާއްޞަ ިއެންޑްިިޚަރަދުކުރުމުގެ ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ކައުންސ ލުން
ިނާިމައްސަލަ.ބުިޓްރެޜަރީގައ ިއެދ ފައ ވާިކަމަށް

2 



 

2 

 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިފުޓްބޯޅަ  ިފަންސާސް ިމ ނ ވަން ިއޮތްތަނުގައ ، ކަންތައްތަކަށްިިިމުބާރާތްފަދަިކުރ ޔަށް
ިިފައ ސާ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަންތައްތައް، ިކުރުމުގެ ިޓްރެޜަރީގެޚަރަދު ިއެންޑް ިފ ނޭންސް

ި ިޚަރަދުތައް ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރުމަށްހުއްދައާއެކު
ި ިއަންގައ ދ ނުމަށް ިއޮތޯރ ޓީގައ ކައުންސ ލްތަކަށް ިގަވަރމަންޓް ިދެންނެވުމަށްިލޯކަލް

 ނ ންމީއެވެ.

މ ނ ވަންިފަންސާސްިފުޓްބޯޅަިމުބާރާތަށްިިގައ ިބާއްވާިގއ.އަތޮޅުގައ ިބާއްވ1026ިާސެޕްޓެންބަރ21ިިު
ިިކައުންސ ލްގެރުފ ޔާ،50,000.00ިި ިޚަރަދުކުރުމަށް ިބަޖެޓުން ިގއ.ކަނޑުހުޅުދ1026ިިޫއޮގަސްޓް ގައ 
ިިކައުންސ ލުން ިއެ ިމީގެއ ތުރަށްވެސް ިކަމަށާއ ، ިއެކ އެކ ނ ންމާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ކެއުންތަކާއ ިިމުބާރާތާ

ިކަމަށާއ ، ިޚަރަދުކުރާ ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ ިކަންކަމަށް ިކައުންސ ލުންިިސައ ފަދަ ިޚަރަދުތައް މ 
ިމ ނ ސް ިފ ނޭންސް ިމީގެިިޓްރީއަށްކުރަމުންގެންދަނީ ިކަމަށާއ ، ިހަމަނުޖައްސައ  ިބަޖެޓެއް ިވަކ  ލ ޔެގެން

ިއެކައުންޓުންވެސްިއެކަމަށްިޚަރަދުކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާމްދަނީިިއ ތުރަށްިރައްޔ ތުންގެ
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ި ިމ ހާރު ިއަގަކީ ިހުސްގޯންޏެއްގެ ިނަމަވެސް،ިިރުފ ޔ21ިާ/-ބާޒާރުގައ  ކަމަށާއ 
ިގެންގޮސްފައ ވާ ިކުރުމަށް ިމަރާމާތު ިިއދ.ހަންޏާމީދޫިބަނދަރު ިތެރެއ ން 1000ިގޯނ ތަކުގެ

ހުށަހެޅ ިފަރާތުންިބުނެފައ ވާއ ރު،ިިރުފ ޔާއަށްިކަމަށްިޝަކުވ0ިާ/-ގޯނ ިވ އްކާލާފައ ވަނީި
ި ިބައެއް ިއެއްގަމުގެ ިމާލޭގެ ިހުސްގޯނ 0ިި/-ފ ހާރަތަކުން ިއަގުހެޔޮކޮށްވެސް ރުފ ޔާއަށްވުރެ

ިހުންނަކަންލ ބެ ިިން ިނީލަންކީނަމަވެސް ިގޯނ ތައް އެއަށްވުރެިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،
ިރައްޔ ތުންގެިބޮޑުއަގުގައ  ިމެންބަރުންނަކީ ިކައުންސ ލް ިނުބެލެވޭތީއާއ ، ިވ ކ ދާނެކަމަށް

ި ިނ ންމުމަށް ިކަންކަން ިނ ންމަންޖެހޭ ިއ ންތ ޚާބުކޮށްފައ ފަރާތުން ތ ބޭިިރައްޔ ތުން
ިރައްޔ ތުންގެިބަޔަކަށްވުމާއެކު ިނ ންމުންތަކަކީ ިނ ންމާ ިނ ންމާިިކައުންސ ލުން ފަރާތުން
ނ ންމުންތަކުގައ ިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދާިިކަމަށްިބެލެވޭތީއާއ ،ިއެގޮތަށްިނ ންމާނ ންމުންތަކެއްި

ިއެއީ ިނުހ މެނޭނަމަ ިކަމެއް ިިޚ ލާފު ިނުވާތީ ިކޮރަޕްޝަނުގެިމައްސަލައެއްކަމަށް މ ކަމުގައ 
ިނ ންމީއެވެ.ިނުބެލެވޭތީިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިމަށްޢަމަލެއްިހ މެނޭކަ

ިގެންގޮސްފައ ވާ ިކުރުމަށް ިމަރާމާތު ިބަނދަރު ިިއދ.ހަންޏާމީދޫ ިތެރެއ ން ގޯނ 1000ިިގޯނ ތަކުގެ
ިވ އްކާފައ ވާ ިނުއަގުގައ  ިބަޔަކަށް ިއަދ ިިއދ.މާމ ގ ލީ ިނުލައ  ިއެނގުމަކާ ިރައްޔ ތުންނަށް ިމ އީ ކަމަށާއ ،

ި ިހޯދުމަކާރަނގަޅު ިިއަގު ިބާޒާރުގައ  ިކަމަށާއ ، ިމުޢާމަލާތެއް ިހ ންގާފައ ވާ ިއަގަކީނުލައ  ިހުސްގޯންޏެއްގެ
21ިި/-މ ހާރުި ިގޯންޏެއް ިވ އްކާފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިގޯނ ތައް ިކަމަށާއ ،0ިި/-ރުފ ޔާ ރުފ ޔާއަށް

ި ިއެއ ންމ ކަން ިމެންބަރުންނަށް ިކައުންސ ލްގެ ިކަމަށްިިމަންފާތަކެއްިކޮށްފައ ވަނީ ލ ބޭގޮތަށް
ިބުނާިމައްސަލަތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށްި 4 

ިފަރާތުން ިރައްޔ ތުންގެ ިމެންބަރުންނަކީ ިނ ންމުމަށްިިކައުންސ ލް ިކަންކަން ނ ންމަންޖެހޭ
ިތ ބޭ ިއ ންތ ޚާބުކޮށްފައ  ިިރައްޔ ތުން ިނ ންމުންތަކަކީިބަޔަކަށްވުމާއެކު ިނ ންމާ ކައުންސ ލުން

ިފަރާތުން ިނ ންމާިިރައްޔ ތުންގެ ިއެގޮތަށް ިބެލެވޭތީއާއ ، ިނ ންމުންތަކެއްކަމަށް ނ ންމާ
ިމައްސަލައެއްކަމަށްިިނ ންމުންތަކުގައ  ިއެއީ ިނުހ މެނޭނަމަ ިކަމެއް ިޚ ލާފު ިގަވާއ ދާ ޤާނޫނާއ 

ިއ މާރާތެއް ިތ ބުމަށްޓަކައ  ިޓީޗަރުން ިދީފައ ވަނީިިއދ.ހަންޏާމީދޫގައ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިލ ބ ފައ ވާ ކުރުމަށް
 ބުނާިމައްސަލަިމަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށްިރައްޔ ތުންނާ
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިިނުވާތީ ިނުބެލެވޭތީ ިހ މެނޭކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމައްސަލައާމެދުމ ކަމުގައ 
ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށްިފ ޔަވަޅު

ިފަރާތުން ިރައްޔ ތުންގެ ިމެންބަރުންނަކީ ިނ ންމުމަށްިިކައުންސ ލް ިކަންކަން ނ ންމަންޖެހޭ
ިތ ބޭ ިއ ންތ ޚާބުކޮށްފައ  ިިރައްޔ ތުން ިނ ންމުންތަކަކީިބަޔަކަށްވުމާއެކު ިނ ންމާ ކައުންސ ލުން

ިފަރާތުން ިނ ންމާިިރައްޔ ތުންގެ ިއެގޮތަށް ިބެލެވޭތީއާއ ، ިނ ންމުންތަކެއްކަމަށް ނ ންމާ
ިނުހ ިނ ންމުންތަކުގައ  ިކަމެއް ިޚ ލާފު ިގަވާއ ދާ ިމައްސަލައެއްކަމަށްޤާނޫނާއ  ިއެއީ ިމެނޭނަމަ

%ި ިސަރުކާރުގެ ިސްޓެލްކޯއަކީ 200ިިނުވާތީއާއ ، ވުމާއެކުިިކުންފުންޏެއްކަމަށްޙ އްޞާވާ
ޢަމަލެއްކަމަށްިނުބެލެވޭތީިިހަންޏާމީދޫިއ ންޖީނުގެިއެކުންފުންޏަށްިދޫކުރުމަކީިކޮރަޕްޝަނުގެ

ިނ ންމީއެވެ.ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްމ މައްސަލައާމެދުި

އ ންވެސްޓްމަންޓެއްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެތަންިިމ ލ އަންިރުފ ޔާގ1.6ިެންޏާމީދޫިއ ންޖީނުގެއަކީިއދ.ހަ
ިހުށަހެޅ  ިިސްޓެލްކޯއ ން ިނަމަވެސ210,000ިް/-އަގުކަމުގައ ވާ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިރުފ ޔާއަށް

ިފުރުޞަތުގެ ިދ ން ިހުށަހެޅުމަށް ިއަގެއް ިބޭނުންވާ ިރައްޔ ތުން ިފަރާތުން ިރައްޔ ތުންނާިިރައްޔ ތުންގެ ވާހަކަ
ިލަފައެއް ިރައްޔ ތުންގެ ިސ އްރުވެ ިއެކަން ިނައ ސް ިދޫކޮށްލާފައ ވަނީިިހަމައަށް ިއެތަން ިއަގަށް ިއެ ނެތ 

ި ިިމަގުފަހ ވާގޮތަށްކޮރަޕްޝަނަށް ިކަމަށް ިތުހުމަތުކުރެވޭ ިކަމަށް ިތެރެއ ން ިމުޢާމަލާތެއްގެ ިބުނާހ ންގާފައ ވާ
 މައްސަލަ
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ިޕްލޭނާ ިޔޫސް ިލޭންޑް ިއ ން ިދޫކޮށްފައ ވަނީިިމ ޝަކުވާގައ ،ިއދ.ހަންޏާމީދޫ ިބ ން ޚ ލާފަށް
ިޝަކުވާއ ން ިބަޔަކަށްކަން ިކޮން ިކޮންިިކޮންތަނަކުން ިދަންނާނީ ިނެތުމާއ ،ިއެކަން އެނގެން

ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިނެތުމުން،ިިބަޔެއްކަންވެސް ިއެނގެން ިފަރާތެއްވެސް ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ
ި ިކުރ ޔަށްިމަޢުލޫމާތުއ ތުރު ިއ ތުރަށް ިމ މައްސަލަ ިނެތުމާއެކު، ިގޮތެއް ިސާފުކުރެވޭނެ

ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށްގެންދެވ ދާނެކަމަށްިނުފެންނާތީިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުި

ިމީހުން ިރަށަކަށްވާއ ރު ިދަތ  ިއެހެންިިއދ.ހަންޏާމީދޫއަކީިބ ން ިއ ޖުތ މާޢީ ިބ ންތައް ިރަނގަޅު ދ ރ އުޅުމަށް
ިދޫކުރަމުން ިިބޭނުންތަކަށް ިކަންކަމަށްގެންދާ ިއެފަދަ ިގެންދަނީ ިކުރަމުން ިއެގޮތަށް ިއެކަން ިކަމަށާއ ،

ިއޮއްވައ  ިލ ބެން ިތަންތަނުން ިއެހެން ިރަށުގެ ިބ ން ިރަނގަޅު ިބ ންިިއެކަށީގެންވާ ިއެގޮތަށް ކަމަށާއ ،
ިޕްލޭނާވެސް ިޔޫސް ިލޭންޑް ިރަށުގެ ިގެންދަނީ ިބަޔަިދޫކުރަމުން ިވަކ  ިއެބަޔަކަށްިޚ ލާފަށް ިބޭނުންވެގެން ކު

 ބުނާިމައްސަލަިލ ބޭގޮތަށްކަމަށްމަންފާތަކެއްި
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ިއެކ  ިމަރާމާތުކުރުމަށް ިބަލަހައްޓާ ިބަނދަރުތައް ިހޯދާފައ ވާިިއދ.ހަންޏާމީދޫ ގޮތްގޮތުން
ިވ އްކައ  ިނުއަގުގައ  ިމަތ ން ިދުވަސްވަރު ިއެކ  ިިތަކެތ  ދީފައ ވާކަމަށްިމީސްމީހުންނަށް

ހޯދ ިތަކެއްޗާއ ިވ އްކ ިތަކެއްޗާއ ިއަދ ިއެކ ިިމ ޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިބުނެފައ ވާއ ރު،
ި ިކޮންމީސްމީހުންނަށް ިނެތުމާއ ،ިިދީފައ ވަނީ ިއެނގެން ިޝަކުވާއ ން އެއްޗ އްސެއްކަން

ިކޮން ިދަންނާނީ ިިއެކަން ިޝަކުވާ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިކޮންބައެއްކަންވެސް ިހުށަހެޅީ
ިގޮތެއްިިފަރާތަކުންކަންވެސް ިސާފުކުރެވޭނެ ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިނެތުމުން، އެނގެން

ިގެންދެވ ދާނެކަމަށްިނުފެންނާތީިމައްސަލައާމެދުމ މައްސަލަިއ ތުރަށްިކުރ ޔަށްިިނެތުމާއެކު،

ިހަދައ  ިތަނެއް ިއެހެލާ ިދޯނ  ިބަނދަރާއ  ިދެ ިބޮޑެތ ިިއދ.ހަންޏާމީދޫއަކީ ިރައްޔ ތުންނަށް އެތަންތަނުން
ިކަންކަން ިލ ބޭގޮތަށް ިއެތަންތަންިިލުއ ފަސޭހަތައް ިކުރ ން ިއުފެދުމުގެ ިކައުންސ ލްތައް ިއަދ  ތަރުތީބުކުރެވ 

ިިވަރަށް ިއޮތް ިކޮމ ޓީތަކެއް ިރައްޔ ތުންގެ ިގެންދ ޔަ ިބަލަހައްޓަމުން ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިިރަށެއްރަނގަޅަށް
ިއުފެދ  ިއެއ ންކައުންސ ލްތައް ިއައ އ ރުވެސް ިމ ހާހ ސާބަށް ިހުއްޓުމަކަށްިިގެން ިނުކުރެވ  ިކަމެއް އެއްވެސް

ިބަނދަރުތައްިބަލަހައްޓާިމަރާމާތުކުރުމަށްިއެކ ިގޮތްގޮތުންިހޯދާފައ ވާިތަކެތ ިގެނެސްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ 
 ބުނާިމައްސަލަިވ އްކައ ިމީސްމީހުންނަށްިދީފައ ވާކަމަށްއެކ ިދުވަސްވަރުިމަތ ންިނުއަގުގައ ި
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިށްިނ ންމީއެވެ.ފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަ

ިއަޙްމަދުމަނ ކަށް ިމައްސަލައަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިއެގްރ މަންޓްިިމ  ިބ މުގެ ދ ން
ިމީހަކަށް ިކަމަށްވެފައ ، ިމައްސަލަ ިނުދ ން ިކަމަކުންިިއައުކޮށް ިކުރާ ިލ ބޭގޮތަށް ގެއްލުން

ިނުލ ބޭނަމަ ިފައ ދާއެއް ިފަރާތަކަށް ިޢަމަލެއްކަމަށްިިއެހެން ިކޮރަޕްޝަނުގެ އެކަމަކީ
ި ިކުރެވޭނެިިއެގްރީމަންޓްނުބެލެވޭނެތީއާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެންގުމަކީ އައުކޮށްދ ނުމަށް

ިިކަމެއްކަމަށް ިއަޙްމަދުމަނ ކަށް ިމައްސަލައ ގައ  ިމ  ިލ ބ ފައ ވާކަމަށްނުފެންނާތީއާއ ،
މައްސަލަިކޯޓަށްިިކަމަށްިފެންނާތީ،ބުނެފައ ވާިގެއްލުމުގެިބަދަލުިހޯދައ ދެވޭނީިޝަރީޢަތުންި

ި ިގެންދ ޔުން ިކުރ ޔަށް ިފަރާތަށްިރަނގަޅުވާނެކަމަށްހުށަހަޅައ ގެން ިހުށަހެޅ  ޖަވާބުިިޝަކުވާ
ިށްިނ ންމީއެވެ.ދ ނުމަ

ިއެކ އެކ  ިފަރާތުން ިހުޅަނގުއުތުރު ިކާންޒީމަގުގެ ިދޫކުރާިިގދ.ވާދޫ ިކުއްޔަށް ިބ ން މަސައްކަތްތަކަށް
ި ިގުޅ ގެން ިމަގާ ިފަރާތަށްސަރަހައްދުން ިހުށަހަޅާ ިިޝަކުވާ ިބ މުގައ 00ި×10ލ ބ ފައ ވާ ިއަކަފޫޓުގެ

ހުއްޓައ ިއެިއ މާރާތްިިޖަހާފައ އަކަފޫޓުގެިއ މާރާތެއްިރާނައ ިހ ޔާކޮށްިތަޅުންިއަޅައ ިސ މެންތ 10ިި×10
ި ިހުޅަނގުން ިގޯތީގެ ިއޮތްބައ ހުރ  ިހުސްކޮށް ިއޮފީސްިއެއްއެސޯސ އޭޝަންިއެރަށުިއެބ މުގައ  ގެ

ި ިއ ންއ މާރާތްކުރުމަށް ިބ މުގެ ިއޮފީިހަމަޖެއްސ  ިގދ.ވާދޫ ިއޭރުގެ ިމުނ ސ ޕަލްިވަކ ކުރަންދ ޔަ ހުގެ
ިއޮފ ސަރ ިސަރވ ސް ިއަށް ިިއޭނާއޮޅ ގެން ިގދ.ވާދޫ ިބ މާއ  ިމީހަކުނަގާފައ ވާ ިބ މުންިިއެހެން ނަގާފައ ވާ

ިބައެ ިދެއްކުމުންބޮޑު ިއ ން ިއަރާގޮތަށް ިތެރެއަށް ިއެތަނުގައ ިިއެިއްގެ ިވަނީ ިއޮފީސް އެސޯސ އޭޝަންގެ
ިކޮށްފައ  ިއެންގުމުންިއ މާރާތް ިއަތޮޅުއޮފީހުން ިތަޅާލުމަށް ިއެތަން ިޖެހ  ިމައްސަލަ ިމ  އެތަންިިކަމަށާއ ،

ިމައްސަލަ ިމ  ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިޖަމްޢ އްޔާއ ން ިއެ ިއޭރުގެިޙައްލުިތަޅާނުލާނެކަމަށް ކުރުމަށްޓަކައ 
ިއެރަށަށް ިއެހީތެރ ޔާ ިިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިމީހުންނާގޮސް ިދެ ިބ މަށްިއެ ިދެމީހުންގެ ިއެ ިވާހަކަދެއްކުމުން
ި ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިތަނަކުންއަރާފައ ވާ ިއެހެން ިބަދަލުގައ  ިދެފަރާތުންިިބ މުގެ ިދޭގޮތަށް ބ ންކޮޅެއް

ިބަދަލުކޮށް ިޗާޓު ިދެބ މުގެ ިިއެއްބަސްވެ ިއައުކޮށްދޭގޮތަށް ިނ ންމައ ިއެގްރީމެންޓް ިއެގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން
ިއެކަކުގެ ިނަމަވެސްިއެތަނުން ިކަމަށާއ ، ިހަދައ ދީފައ  ިވަނީ ިއެއްބަސްވުން ިހުށަހަޅާިިބ މުގެ ޝަކުވާ

ިހުރުމުންިއޭނާގެިބަދަލުގައ ިއޭނާގެިއެއްބަސްވުންިއައުކުރަންިއެންގ އ ރުިއޭނާިމާލޭގައ ބ މުގެިިފަރާތުގެ
ިއޭނާނަމަވެސްިިހުއްދައާއ ިއައ ޑީކާޑުގެިކޮޕީިފޮނުވާފައ ވާނެިކަމަށާއ ،ސޮއ ކުރުވުމުގެިިދަރ ފުޅުިލައްވައ 

، ގަބޫލުިނުވުމުންިއެކަންިނުކުރެވ ިއޮތީކަމަށާއ ިނޫންިމީހަކުިއެގްރީމެންޓުގައ ިސޮއ ކުރަންިވާދޫިއޮފީހުން

ި ިކަމަށާއ ިއޭނާއޭގެފަހުން ިމާލޭގައ  ިއޭނާގެެއިބަމްށ ަފިއާސ ަދްއަކީނ ، ދ ރ އުޅެމުންދަނީ
އ ދާރާއ ންިކުލ ިބަލައ ގަތުންިިގައ ިވާދޫިކައުންސ ލްގ1020ިެރަޙްމަތްތެރ ޔަކުިކަމަށްވުމުންިއޮކްޓޫބަރުި

ި ިއެތަނަށް ިހަމައަށް ިކުލ ހުއްޓާލުމާ ިކަމަށާއ ިވަނީ ިރުފ ޔާި، ދައްކާފައ  ިގ ނަ ދޮޅުލައްކައަށްވުރެ
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިިއަޙްމަދުމަނ ކުިޚަރަދުކޮށްގެން ިއެތަނުގައ  ިނުނ މެނީސް ިއ މާރާތްކޮށް ިހ ންގަންއެތަން ބަދ ގެިިހޮޓަލެއް
ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިކައުންސ ލުން ިނާންގައ  ިއޭނާއަށް ިބ ން ިއުޅުނުިިއަޅާފައ ވާ ިކުރަން ިއޭނާ ދ ނުމުން

 .ބުނާިމައްސަލައޭނާއަށްިލ ބ ފައ ވާކަމަށްިިއެތައްިމާލީިގެއްލުންތަކެއްމަސައްކަތްިނުވެި

ިމައްސަލަތަކުގައ  ިމ ފަދަ ިލ ބޭ ިއުނ ކަން ިފައ ދާއެއްިިމީހެއްގެިޙައްޤަކަށް ިފަރާތަކަށް އެހެން
ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއެކަމަކީ ިސ ވ ލްިިނުލ ބޭނަމަ، ިމ ކަން ިނުބެލެވޭނެތީ ކަމުގައ 
ިވަޒީފާއާބެހޭ ިނުވަތަ ިކޮމ ޝަނަށް ިކުރ ޔަށްިިސަރވ ސް ިހުށަހަޅައ ގެން ޓްރައ ބ އުނަލަށް

ިށްިނ ންމީއެވެ.ފަރާތުގައ ިދެންނެވުމަިމައްސަލަިހުށަހެޅ ގެންދ އުމަށްި

ިފަރާތަކީ ިހުށަހަޅާ ިއުޅޭތާިިލ.އ ސްދޫިޝަކުވާ ިވަޒީފާގައ  ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިމ ސްކ ތުގެ ކަލައ ދޫ
ި ިކަމ22ިަގާތްގަނޑަކަށް ިމީހެއް ިއަހަރުވެފައ ވާ ިދ އުމަށްވަރަކަށް ިމާލެ ިބޭސްފަރުވާއަށް ިއޭނާ ިށާއ ،

ފަހުންިކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށްިިދުވަސްިފާއ ތުވާޗުއްޓީއަށްިއެދުމުންިޗުއްޓީިދެމުންދަނީިއޭނާިޗުއްޓީއަށްިއެދޭި
ިބޯޓާ ިފުރާ ިދ އުމަށް ިމާލެ ިރަށުން ިކުރުމުން ިދަތ ވެިިކަންތައް ިދ އުން ިމާލެ ިސަބަބުން ދ މާނުވުމުގެ

ި ިނުކުރެވޭ ިިކަމަށާއ ،ބޭސްފަރުވާ ިދ އުމަށްޓަކައ 1020ިިއެގޮތުން ިމާލެ ިބޭސްފަރުވާއަށް ިއަހަރު ވަނަ
ފުރ ފަހުންިިއޭނާިއެދުނުިތާރީޚްިފާއ ތުވެިރަށުިބޯޓުިމާލެިދ އުމަށްޗުއްޓީިދީފައ ވަނީިިޗުއްޓީއަށްިއެދުމުން
ި ިއަދ  10ިިކަމަށާއ ، 1026ިިޖުލައ  ިޖުލައ  ިލާފައ ވަނީ ިސ ޓީ ިިގައ 10ިގައ  ހަމަޖައްސައ ިޗުއްޓީ

ިޗުއްޓީ ިއެފަހަރުވެސް ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިދ އުމަށްިިދ ނުމަށް ިމާލެ ިރަށުބޯޓު ހަމަޖައްސައ ދީފައ ވަނީ
ި ިމަހުގެ ިއެ ިއ ދާރާގެިވަނ12ިަފުރ ފަހުން ިކައުންސ ލް ިކުރަނީ ިކަންތައް ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިދުވަހު

ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިކަިމ ގޮތަށްިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވަނީ ިސަބަބެއްކަމަށް ިކުރާ ިއޭނާންތައް
 މައްސަލަިސ ޓީލަމުންދާތީކަމަށްިކަމަށްިބުނާކައުންސ ލްިއ ދާރާިބަދުނާމުކޮށްިތަންތަނަށްިިމާލެއައ ސް
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ިމައްސަލަތަކުގައ  ިމ ފަދަ ިލ ބޭ ިއުނ ކަން ިފައ ދާއެއްިިމީހެއްގެިޙައްޤަކަށް ިފަރާތަކަށް އެހެން
ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއެކަމަކީ ިލޯކަލްިިނުލ ބޭނަމަ، ިމ ކަން ިނުބެލެވޭނެތީ ކަމުގައ 

ިހުށަހަޅައ ގެން ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިހުށަހެޅ ިިގަވަރމަންޓް ިމައްސަލަ ިގެންދ އުމަށް ކުރ ޔަށް
ިދެންނެވުމަށެވެ.ފަރާތުގައ ި

ިހދ.ނައ ވާދޫ ިމެންބަރު ިކައުންސ ލްގެ ި"ިނަފާ"ިހދ.ނައ ވާދޫ ިބަލ ވެގެންިމުޙައްމަދު ިއާދަމް ޝަފީޤު
ޗުއްޓީގެިިވަނަިއަހަރުގެިއަހަރ1020ިީގައ 1020ިިމ21ިިޭދެއްކުމަށްޓަކައ ިމާލޭގައ ިހުރެިިޑޮކްޓަރަށް
ި ިފޯމ20ިުތެރެއ ން ިއެދޭ ިޗުއްޓީއަށް ިއެދ  ިދ ނުމަށް ިޗުއްޓީ ިިދުވަހުގެ ިއ ދާރާއަށްިނައ ވާދޫ ކައުންސ ލްގެ

ިޗުއްޓީ ިއޭނާއަށް ިޖަވާބެއްވެސްިހުށަހެޅުމުން ިއެއްވެސް ިގުޅޭގޮތުން ިއެކަމާ ިއަދ  ިދީފައ ނުވާކަމަށާއ ،
ިކައުންސ ލްގެދީފައ ނުވާކަމަށާއ ،ި ިނައ ވާދޫ ިފޯމު ިއެދޭ ިޗުއްޓއަށް ިއެދުވަހު ިހުށަހަޅާފައ ިިއަދ  އ ދާރާއަށް

ިިވަނ ކޮށްިއޭނާގެިކައުންސ ލަރކަމުގެިގޮނޑ  ސަބަބުންިިއެއ ދާރާއ ންިއޭނާއަށްިއެންގުމުގެގެއްލުނުކަމަށް
ިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލަރކަމުގެ ިޖެހުނު ިހުންނަން ިހާޒ ރުނުވެ ިއޮފީހަށް ިއަދާކުރުމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތު
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

10ިތެރެއ ންިނުނަގާއޮތްިިވަނަިއަހަރުގެިއަހަރީިޗުއްޓީގ1020ިެއެކަމުގެިސަބަބުންިއޭނާއަށްިޙައްޤުވާި
 މައްސަލަިބުނާކެންސަލްވެފައ ވާކަމަށްިދުވަހުގެިޗުއްޓީި

 ި ިހުށަހެޅުނުމ މައްސަލައަކީ ިކޮމ ޝަނަށް ިބަލައ ިިގައ އެއްއްސަލަމަިކުރ ން މ ކޮމ ޝަނުން
ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށްިނ ންމާފައ ވާިމައްސަލައަކަށްވާތީިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއް

ި ިދޫކުރުމަށ1021ިްބ.ދަރަވަންދޫން ިއަހަރު ިިވަނަ ިގޯތ ތަކަށް ކުރ މަތ ލާފައ ވާިއ ޢުލާނުކޮށްފައ ވާ
ި ިތެރެއ ން ިހުށަހެޅ އ ރުގައ 1026ިިިޖޫނ20ިްފަރާތްތަކުގެ ިފޯމް ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިލ ބ ފައ ވާ ިގޯތ 

ި ިވަރ ވެފައ ވާ ިހަވާލުކުރ އ ރު ިގޯތ  ިއަދ  ިހ މެނ ފައ ވ01ިާކައ ވެނ ކޮށް ިދ ނުމާިިފަރާތެއް ކަމަށާއ ،ިގޯތ 
ި ިއެކުލަވާލާފައ ވާ ިކައުންސ ލުން ިފޯމްލާއ ރުިިމ ންގަނޑުބެހޭގޮތުން ިގޮތުން ތަކުގައ ވާ

ިގޯތ  ިދ ރ އުޅުމަށްިިކައ ވެނ ކޮށްފައ ވީނަމަވެސް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިމުއްދަތުގައ  ިހޭދަވާ ިއެ ޙަވާލުކުރެވޭއ ރު
ލ ބ ފައ ނުވ ނަމަވެސްިިދަރ ންބަދަލަށްިބެލޭނެކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިގޯއްޗަށްިއެދޭއ ރުިިއަންނަ

ިޙަވާލުކު ިލ ބ ފައ ވާގޯތ  ިދަރ ން ިމުއްދަތުގައ  ިއެ ިކުރެވޭނެކަމަށްިިރާއ ރު ިމޮނ ޓަރ ިބަލައ  ފަރާތްތައް
ި ިކަމަށާއ ،ިއެކުލަވާލާފައ ވާކައުންސ ލުން ިބަލާފައ ނުވާ ިކަންތައްތަކަށް ިއެފަދަ ިއޮތްނަމަވެސް ިގަވާއ ދުގައ 

ވަރ ވެފައ ވާިނަމަވެސްިމ ހާރުިިކާވެނ ކޮށްފައ ވާިގޯއްޗަށްިފޯމްލީއ ރުިމީހަކ1ިުއެރަށުންިފޯމްލީިއެގޮތުންި
ިގޯއްޗަށް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިގޯތ  ިއެފަރާތްތަކަށް ިނަމަވެސް ިދަރ ންިިކަމަށާއ ، ފޯމުލީއ ރު

ި ިބައެއް ިހަމައަށްލ ބ ފައ ނުވާ ިދޫކުރުމާ ިގޯތ  ިދަރ ންިިފަރާތްތަކަށް ިމުއްދަތުގައ  ިހޭދަވ  އެ
ި ިއެކަން ިިމޮނ ޓަރކޮށްފައ ނުވާތީލ ބ ފައ ވީނަމަވެސް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިގޯތ ިއެ ިފަރާތްތަކަކަށް ގ ނަ

 މައްސަލަިބުނާިލ ބ ފައ ނުވާކަމަށް

12 

ިމ ކޮމ ޝަނަ ިކުރ ންމ މައްސަލައަކީ ިބަލައ ިިހުށަހެޅުނުިށް ިތެރޭގައ  މައްސަލައ ގެ
ިނ ންމީއެވެ.ިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމާފައ ވާިމައްސަލައަކަށްވާތީިމ މައްސަލައާމެދު

ިއެފެއާޒުގެ ިކޯޕަރޭޓ ވް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެިިރ.މީދޫ ިމަގާމަށާއ  ިޑ ރެކްޓަރުގެ އެސ ސްޓެންޓް
ިއެންޑް ިސޯޝަލް ިއ ކޮނޮމ ކް ިމަގާމަށްިމުނ ސ ޕަިއ ދާރާގެ ިޑ ރެކްޓަރުގެ ިއެސ ސްޓެންޓް ިޔުނ ޓުގެ ލްޓީ

ި(ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއ1021ެޖަނަވަރ12ިިީ)MS/2012/10ި-310ކުރ ިނަންބަރުިިމީހުންިހޯދުމަށް
ި ިފަރާތްތަކާ ިހުރ ހާ ިކުރ މަތ ލ  10ިިމަޤާމްތަކަށް ިކަމަށާއ ،ިިގައ 1021ިފެބްރުވަރީ އ ންޓަވ އުކޮށްފައ ވާ

ިސަ ިސ ވ ލް ިނަންބަރުނަމަވެސް ިކޮމ ޝަނުގެ P/2012/1ި(01ިި-188ިރވ ސް (1021ިޖަނަވަރީ
ިއަލުން ިއެއްގޮތަށް ިނޯޓާ ިކޮމ ޝަނުިސަރކ އުލަރ ިއެ ިއ ންޓަވ އުކުރުމަށް ިގ1021ިެިމާރ ޗ11ިުން
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ި ިއެ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިރ.މީދޫ ިއަންގާފައ ވާސ ޓީން ިއެިިކޮމ ޝަނުން ިނަމަވެސް ކަމަށާއ ،
ިއެންގ  ިކައުންސ ލްގެިކޮމ ޝަނުން ިރ.މީދޫ ިިއެންގުމަށް ިގަވާއ ދާ ިޢަމަލުނުކޮށް ޚ ލާފަށްިއ ދާރާއ ން

ިއެމް.އެސް ިޕެނަލްގައ  ިމަގާމުތަކަށ1ިިްިއ ންޓަރވ އު ިއެ ިމާރކްސްދީ ިހ މަނައ ގެން ިމުވައްޒަފަކު ރޭންކުގެ
ިިމީހުން ިމަސައްކަތް ިޚ ލާފަށްހޮވުމުގެ ިގަވާއ ދާ ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ ވާ ލަވާލ ިއެކުިކުރ ޔަށް

ިއެސ ސްޓަންޓް ިއެފެއާޒުގެ ިކޯޕަރޭޓ ވް ިޕެނަލުން ިިއ ންޓަރވ އު ިޑ ރެކްޓަރުގެ މީހަކުިމަގާމަށް
ިއ ކޮނޮމ ކްިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  ިބުނެވުނު ިކުރ ން ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ،

ި ިޑ ރެކްޓަރުގެ ިއެސ ސްޓަންޓް ިޔުނ ޓުގެ ިމުނ ސ ޕަލްޓީ ިއެންޑް ިހަމަޖައްސާފައ ިިމަގާމަށްސޯޝަލް މީހަކު
 ބުނާިމައްސަލަިނުވާކަމަށް

ިހަދާފައ ވާ ިބ މުގައ  ިހުރ  ިއަރަބ އްޔާ ިގާކޮށީގައާއ  ިފަރާތްތައްިިމާލޭގެ ިލ ބޭ ފްލެޓްތައް
ިހެދ ފައ ވޭތޯ ިޤަވާޢ ދެއް ިއެއްވެސް ިފަރާތުންިިކަނޑައެޅުމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ބެލުމަށް

ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިއެިިމ ނ ސްޓްރީ ިހުށަހެޅުމުން ިއަށް އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ި ިދ ންމ ނ ސްޓްރީން ިއެދުނުިިޖަވާބު ިއޭނާ ިނެތްނަމަވެސް، ިޖަހާފައ  ިތާރީޚް ލ ޔުމުގައ 

ިިމަޢުލޫމާތު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޭނާ ިދީފައ ވާކަން ިލ ޔުންތަކުންއެމ ނ ސްޓްރީން ިހުށަހަޅާފައ ވާ
ިއަދ  ިހުރ ިއެނގޭތީއާއ  ިއަރަބ އްޔާ ިގާކޮށްޓާއ  ިމީހުންނަށް ިލ ބޭ ިފްލެޓް ބ މާިިމާލެއ ން

ދެކޭކަމަށްިޝަކުވާިިބޭނުންވާިތަނަކުންިފްލެޓްިލ ބެންޖެހޭނެިކަމަށްދެތަނުންކުރެިއެމީހަކުި
ިއެމީހަކު ިދެތަނުންކުރެ ިއެ ިބުނެފައ ވ ޔަސް، ިފަރާތުން ިތަނެއްިިހުށަހެޅ  ބޭނުންވާ

މާލެއ ންިފްލެޓްިލ ބޭނެކަމަށްި، ނުވުމާއ ިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިހުށަހެޅުމަށްިއެކަމަށްިއެދޭ
ި ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބޭގޮތަށްިިދެތަނުންކުރެއެންގ  ިފްލެޓް ިތަނަކުން ިބޭނުން އެމީހަކު

ދޫކުރުމާބެހޭިއެފަރާތްތަކަށްިއަންގާފައ ިނުވުމާއ ،ިފްލެޓްިިސަރުކާރުންިހަމަޖައްސައ ިއެކަން
ިިއުސޫލުގައ ވެސް ިކޮރަޕްޝަނުގެިއެފަދަ ިއެކަމުގައ  ިނުވުމާއެކު، ިބަޔާންކޮށްފައ  ވާހަކައެއް

ިިޢަމަލެއް ިނޭޅުމަށްހ މެނ ފައ ވާކަމަށް ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު ިނެތުމުން ިބެލެވެން

ިހަދާފައ ވާ ިބ މުގައ  ިހުރ  ިއަރަބ އްޔާ ިގާކޮށީގައާއ  ިކަނޑައެޅުމުގައ ިިމާލޭގެ ިފަރާތްތައް ިލ ބޭ ފުލެޓްތައް
ގައ ިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ގަތުމުގެިޤާނޫނުގ1026ިިެއޮގަސްޓ20ިިްބެލުމަށްިިއެއްވެސްިޤަވާޢ ދެއްިހެދ ފައ ވޭތޯ

06ިގުޅ ގެންިިހުށަހަޅާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެިފޯމާފުރުމަށްފަހުިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީިއަށްިިދަށުންިފޯމު
ި ިޖަވާބުގ1026ިައޮކްޓޫބަރު ިކަމަށާއ ،ިއެ ިދީފައ ވާ ިޖަވާބެއް ިިއ ގައ  ިތާރީޚެއް ިނުވާިއެއްވެސް ޖަހާފައ 

ިއެދޭ ިފުލެޓަށް ިމާލެއ ން ިފޯމުލާއ ރުިިކަމަށާއ ، ިކަމަށްވާނަމަ ިތަނަކުން ިވަކ  ިބޭނުންވަނީ ފަރާތްތަކުން
ިިއެތަނަކަށް ިބ މުންއެދެން ިއަރަބ އްޔާ ިފަރާތްތަކުން ިބައެއް ިނެތްކަމަށްވ ޔަސް ފްލެޓްިިފުރުޞަތު

ި ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިބޭނުންވެދާނެ ިއޭނާއަށް ިގާކޮށ ންޤުރުޢަތުން ިއ ންސާފެއްިިލ ބުނީ ިއެއީ ކަމަށްވާނަމަ
ިއެބ ންކޮޅުިިނޫންކަމަށްިދެކޭކަމަށާއ ،ިއަދ ިބައެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުިފަރާތްތަކަކީިމާލޭގައ ިބ ންކޮޅެއްިއޮވެ

ިބ މެއްިފްލެޓަށް ިއެއްވެސް ިފަރާތްތަކަކީ ިއަނެއްބައ  ިކަމަށާއ ، ިފަރާތްތައް ިނެތ ިގޯއްިއެދ ފައ ވާ ޗެއް
ިއަދ ިމ މާލެއ ންިފްލެޓަށްި ިފަރާތްތައްިކަމަށްވާއ ރު ިތަފާތުތަކެއްިހުންނަންޖެހޭިިއެދ ފައ ވާ ދެިގ ންތ އަކީ

ިގ ންތ އަކީ ިދެ ިމ  ިކަމަށްވީއ ރު ިގ ންތ  ިިދެ ިނުބެލެވޭިއެއް ިގ ންތ ކަމަށް ިދެ ިގުނޭނެ މ ންގަނޑަކުން
 ހޭނެކަމަށްިދެކޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަޤަވާޢ ދެއްިހެދ ފައ ިއޮންނަންިޖެިކަމަށާއ ،ިމ ކަމަށް
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިނ ންމީއެވެ.
 

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިފ ޔަވަޅުިިމ ޝަކުވާގައ  މައްސަލައާމެދު
ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށް

ިހުރ  ިއެތަނުގައ  ިނެގ އ ރު ިބޯޅަދަނޑު ިިއދ.ފެންފުށީ ިގޮއ ބ މުން ިރަށުގެ ިރުކަށް ބަދަލުގައ ިރައްޔ ތުންގެ
ިރުއްތަކަށްިބަދަލުިދ ނީިކުރ ންިރަށުއޮފީސްިހ ންގުމާިހަވާލުވެހުރ ިކުޑަކަތީބުިރުއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެ

ި ިއެނގޭނޭ ިދ ންކަން ިމ ހާރުިިލ ޔުންތައްވެސްކަމަށާއ ،ިބަދަލު ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިހުންނާނެ އޮފީހުގައ 
ިކައުންސ ލުން ިއޮތް ިިއެރަށުގައ  ިދ ނުމެއް ިބަދަލު ިރުއްތަކަށް ިއެ ިތަކެތ ިވަނީ ިކައުންސ ލްގެ ިއެއީ ނެތ 

ހުރ ހާިރުކެއްވެސްިިއ ޢުލާންކޮށްިއެތަކެތ ިއަތުލާފައ ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިހުރ ހާިތަނެއްގައ ިހުރ ިކަމުގައ 
ިރުއްތަކުން ިއެ ިވެރ ން ިރުއްތަކުގެ ިކަމަށާއ ، ިމެދުވެިއަތުލާފައ ވާ ިފުލުހުން ިތަކެތ ވެސް ރ ކޮށްިއެޅ 

 މައްސަލަިކައުންސ ލަށްިއަތުލާފައ ވާިކަމަށްިބުނާ

15 

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިފ ޔަވަޅުިިމ ޝަކުވާގައ  މައްސަލައާމެދު
ިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށް

ފައ ސާިހޯދުމަށްޓަކައ ިިކައުންސ ލުން،ިކައުންސ ލަށްިވަނަިއަހަރުިއ ންތ ޚާބުވ 1022ިއދ.ފެންފުށީގައ ި
ިއުސޫލުން ިދައްކާ ިކަމަށާއ ،ިބ މުކުލ  ިދޫކޮށްފައ ވާ ިދަނޑުބ ން ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިހައްދަން ިދަނޑު

ި ިބ ންތައް ިއެ ިކައުންސ ލުން ިމ ހާރުގެ ިއޮއްވައ  ިމ ކަން ިބ ންތަކުގައ ިިލ ބުނުމ ހެން ިއެ ފަރާތްތަކުން
 ނުދީިއެިބ ންތައްިއަތުލާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިލެއްކޮށްފައ ިހުރ ިމަސައްކަތްތަކަށްިޝަރުޢީިބަދަ

16 

ބަދަލުގައ ިދ ންިިގޯތ ންިފޭދޫިސްކޫލަށްިނެގ ިބައ ގެިމައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތުގެިމަންމަގެ
ިއެ ިބަލައ  ިގޮތެއް ިއޮތް ިނުދީ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށް ިއެފަރާތަށް ިރަޖ ސްޓްރީިިބ ން ބ ން

ި ިބޭނުން ިބ މުގެ ިއެ ިދ ނުމަށާއ ، ިހަމަޖައްސައ  ިކަންތައް ިމީހަކުިކޮށްދ ނުމުގެ އެހެން
ި ިހުސްކުރުމަށްކުރަމުންދާނަމަ ިނުކޮށްފ ނަމަިިއެތަން ިޢަމަލު ިއެގޮތަށް ިއަންގައ ، އޭނާއަށް

ިމެދުވެރ ކޮށްގެން ިިޝަރީޢަތް ިތަންފީޒްކުރުމަށް ިއެކަން ިއޮފްިނަމަވެސް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑް ިއެިިހައުސ ންގ ިހުންނަ ިއައްޑޫސ ޓީގައ  ިއަށާއ  އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ިލޭންޑް ިިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއައްޑޫިބ ލްޑ ންގިއެންޑް ިޑ ޕާޓްމަންޓަށާއ  ިސަރވ ސް މުނ ސ ޕަލް

ިނ ންމީއެވެ.ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިފޭދޫިއަވަށުިއޮފީހުގައ ިދެންނެވުމަށްިސ ޓީ

ިބޮޑުކުރު ިބ ން ިސްކޫލްގެ ިސ.ފޭދޫ ިމީގެ ިދެގޯއްޗަކާއ 10ިިމަށްޓަކައ  ިސަރަޙައްދުގައ ވާ ިއެ އަހަރުކުރ ން
ިފަރާތު ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިމަންމަގެ ިނަގާފައ ވާގެ ިއެއްބައ  ިިގޯތ ން ިނެގ ިިއެކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ގޯތ ން

ިޖެހ ގެންިއެހެންިގެއަކާއަހަރުގެިކުރީކޮޅުގައ ިކަމަށާއ ،ިއެބ މަކީިިވަނ1026ިަބަދަލުިދީފައ ވަނީިބ މުގެި
ި ިބ މެއް ިއޮތް ިދެކުނުން ިބޭނުންކުރަމުންދަނީ ިސަރަޙައްދު ިމީހެއްކަމަށާއ ،ިއެ ިގޭ ިބ ންިިއެ ކަމަށާއ ،ިއެ

ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިއޮފީހަށްިިރަޖ ސްޓްރީކުރުމަށް ިއަވަށު ިސ.ފޭދޫ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްންިރަޖ ސްޓްރީކޮށްދ ނުމަށްިސ.ފޭދޫިއަވަށުިއޮފީހުިހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސްިއެބ ން

 ނުކުރާކަމަށްިބުނެ
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިރައްޔ ތުންނަށް ިހުރ ހާ ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިދ ނުމަށް ިއުސޫލަކުންކަންިިސަބްސ ޑީ އެއް
ި ިމ ޝަކުވާގައ  ިއެނގޭތީ ިޢަމަލެއްޝަކުވާއ ން ބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިިކޮރަޕްޝަނުގެ

ިިިނ ންމީއެވެ.ިނޭޅުމަށްމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުި

ރ.އުނގޫފާރުިރައްޔ ތުންނަށްިސަބްސ ޑީޒްިދ ނުމަށްިިރ.އުނގޫފާރުިރައްޔ ތުންގެިބަޖެޓުންިޚަރަދުކޮށްގެން
ިކައުންސ ލުން ިބޮލަކަށްިރ.އުނގޫފާރު ިއެއްގޮތަށް ިމީހެކޭ ިބޮޑު ިކުއްޖެކޭ ިތުއްތު ިއެންމެ ިނ ންމާފައ ވާއ ރު

 ބުނެިިނޫންކަމަށްިދެކޭކަމަށްމަކީިއ ންސާފެއްިރުފ ޔާގެިމަގުންިދ ނުމަށްިނ ންމ10.00ިު
18 

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިފ ޔަވަޅުިިމ ޝަކުވާގައ  މ މައްސަލައާމެދު
ދަނޑުވެރ ކަންިކުރަމުންިގެންދާކަމަށްިސާފުކޮށްިިޝަކުވާގައ ިބުނާިފަރާތުންިިނޭޅުމަށާއ ،

ނޫންކަމާއ ،ިިސަރުކާރުގެިއެއްވެސްިއ ދާރާއަކުންިއޭނާއަށްިދޫކޮށްފައ ވާިބ މެއްބ މަކީިިބުނާ
ިއ ންވެސްޓްމަންޓަކީިސަރުކާރުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިއޭނާ ިހުއްދަިިއެތަނުގައ  ިފަރާތަކުން އެއްވެސް

އޭނާގެިޝަކުވާއ ންިއެނގެންިއޮތުމުންިިނޫންކަންނަގައ ގެންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްތަކެއްި
ި ިިއުނ ކަމެއްޙައްޤަކަށް ިޝަރީޢަތަށް ިފެންނަނަމަ ިހުށަހަޅައ ގެންިލ ބޭކަމަށް މައްސަލަ

ިނ ންމީއެވެ.ިގެންދ ޔުންިރަނގަޅުވާނެކަމަށްިއޭނާއަށްިޖަވާބުިދ ނުމަށްިކުރ ޔަށް

ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިސާފުކޮށ1ިްއއ.ފެރ ދޫ ިދަނޑުވެރ ކަމަށްިިބ މެއް ިބޭނުމުގައ  ބޭއްވުމުގެ
އ ރުމަތ ންިިގެއެއްގެއ ޢުލާނުގައ ިއެރަށA/IUL/344/2016/75ިިުިކުރ ިނަންބަރުކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްި

ވަނަިއަހަރުނ1001ިިްބ މަކީިިހުޅުވާލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެއ ންވެގެންިއޮތްިބ ންވެސްިކުއްޔަށްިދ ނުމަށްި
ި ިމީހެއްގެފެށ ގެން ިގޭ ިިއަމ އްލަިއެ ިސާފުކޮށް ިޚަރަދުގައ  ިބ މެއް ިހައްދަމުންދާ ކަމަށާއ ،ިދަނޑު
އޭނާއަށްިދެޭވިިމ ބ މުގައ ިއޭނާިކޮށްފައ ވާިއ ންވެސްޓްމަންޓްގެިބަދަލުނުދީިކުއްޔަށްިދ ނުމަކީިއެހެންކަމުން

 އަނ ޔާއެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

19 

ިމައްސަލައ ގައ ިބުނާިފަރާތަށްމ ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއަކާިގުޅ ގެންިބެލ އ ރު،ި
ި ިިދީފައ ވާކަމަށްކުރ ން ިއޮފީހުން ިގދ.އަތޮޅު ިގޯތ ، ިދައްތަިއޭނާގެބުނާ ށްިއައެއްބަނޑު

ި ިކަމާއ ، ިގޯތީގެބަދަލުކޮށްފައ ވާ ިއެ ިގޯއްޗަކީ ިބުނާ ިދ ންކަމަށް ިދ ންިިފަހުން ބަދަލުގައ 
ިޙުކުމާއ  ިކޯޓުގެ ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިގޯތ  ިއެ ިކަމާއ ، ިިގޯއްޗެއް ކަމާބެހޭިސަރުކާރުގެ

ިއެކަމުގައ އ ދާރާތަކު ިއެނގޭތީ، ިއެއްގޮތަށްކަން ިލަފައާ ިޢަމަލެއްިިގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ
މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިނ ންމާފައ ވާތީިިއެހ ންގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭކަމަށްިކަނޑައަޅައ ި

ިޖަވާބުިދ ނުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިމ ގޮތަށްިމ މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތަށް

ިގޯއްޗަކުިގއ.ގެމަނަފުށީ ިގޯއްޗެއްވެސްިންއަންހެނަކަށް ިއ ތުރު ިއަދ  ިލ ބ ފައ ވާ ިއެއްބައ  ިދެބައ ކުޅަ
ިިލ ބ ފައ ވާި ިއޭނާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިބޮޑ0000ިުއަށް ިކަމުގައ ވާ،ިިއަކަފޫޓްގެ ިކޮއްކޮ ިއޭނާގެ ގޯއްޗެއް

 ގެމަނަފުށީިކައުންސ ލްގެިރައީސްިކަނޑައ ދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
20 

ިބުނާ ިގޯތީގެިޝަކުވާގައ  ިއެ ިބެލ އ ރު ިޗެކުކޮށް ިއ ން ިބ ތުންިިގޯތީގެ ދެކުނުފަރާތު
ި 1.11ިިގާތްގަނޑަކަށް ިފޫޓް ިދެގޯތީގެިިށްކަގޯއްޗައެހެން ިއެ ިކަމަށާއ ، އަރާފައ ވާ

ިއ ން ިއެތަނުގައ  ިހާޒ ރުގައ  ިއެކަންިިވެރ ފަރާތުގެ ިކަމަށާއ ، ިޖަހާދީފައ ވާ ފާހަގަ
ތެރޭގައ ިއެިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިިމަސްދުވަހުގ02ިެރަނގަޅުކުރުމަށްފަހުި

ިގޯިމާލޭގެ ިިއްޗެއްގެބަންޑާރަ ިވަކ ކޮށްފައ ވަނީ 10ިިއ ން ިބަހައ ގެނ1987ިިްޖުލައ  ިކަމަށާއ ،ިގޯތ  ގައ 
ިި 1145ލ ބ ފައ ވަނީިފ ރ ހެނަކަށް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، އަކަފޫޓ110ިިުިލ ބ ފައ ވަނީިއަންހެނަކަށްއަކަފޫޓު

އޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިިމ މައްސަލަިމ ނ ސްޓްރީިއަންހެންިމީހާގައ 1026ިިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިޖޫންި
ިނުބަލައ  ިހަގީގަތް ިހުށަހެޅުމުން ިިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ިގޯތ  ިއެ ިއަލުން ބުނާިބައ ކޮށްފައ ވާކަމަށް

21 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިއަންގައ  ިިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ިހުށަހެޅ ިދ ނުމަށް ިޝަކުވާ ިމ  އެމ ނ ސްޓްރީން
ި ިިއޭނާިއަންގާފައ ވާކަންފަރާތަށް ިލ ޔުމަކުން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް އެނގޭތީ،ިމ 
ި ިގާތްއޭނާގެ ިބ ތުން ިދެކުނުފަރާތު ިގޯތީގެ 1.11ިިގަނޑަކަށް ިގޯއްޗަކަށްފޫޓް ިއެހެން

ިބުނެފައ ވާތީ، ިމ ނ ސްޓްރީން ިހައުސ ންގ ިމ ނ ސްޓްރީންިިއަރާފައ ވާކަމަށް ހައުސ ންގ
ިއެ ިހ ތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، ިގޮތާމެދު ިހުށަހަޅައ ގެންިިނ ންމާފައ ވާ ިޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ

ިރަނގަޅުވާނެކަމަށް ިގެންދ ޔުން ިފަިކުރ ޔަށް ިހުށަހެޅ  ިދ ނުމަށްިޖަވާބުިރާތަށްމައްސަލަ
ިނ ންމީއެވެ.

 މައްސަލަ

ބާޠ ލްކުރ ިސަބަބުިފަހުންިކުރ ިިއ ޢުލާނ1ިްއެކަމަށްިފުރަތަމަިކުރ ިޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ި
ިހ ތަދޫ ިނުވާތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިކޮންޓްރެކްޓްިިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިހޮސްޕ ޓަލް ރީޖަނަލް

ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިއ ޢުލާންިިއުޞޫލުން ިއަލުން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ
ި ިދެންނެވުމަށްިކުރ ޔަށްކޮށްގެން ިހޮސްޕ ޓަލުގައ  ިރީޖަނަލް ިސ.ހ ތަދޫ ިގެންދ އުމަށް
 ނ ންމީއެވެ.

ިފޮޅާ ިއުޞޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިހޮސްޕ ޓަލް ިރީޖަނަލް ިފަރާތެއްިިހ ތަދޫ ިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ސާފުކުރުމުގެ
ިތެރޭގައ ި ިމ އަހަރުގެ 1ިިހޯދުމަށް ިކުރ  ިފުރަތަމަ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނ1ިްއ ޢުލާނެއް

ބަޔާންކޮށްފައި  އ ޢުލާނުތަކުގައި  ސަބަބުިފަހުންިކުރި  އެގޮތަށްިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީިިނުވާކަމަށާއ ،ބާޠ ލުކުރި 
ބަޔަކަށްިބ ޑްިކާމ ޔާބުކޮށްދ ނުމުގެިިހޮސްޕ ޓަލުންިއެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރަންިބޭނުންވާ ގޮތުންކަމަށްިވަކި 

 މައްސަލަިބެލެވޭކަމަށްިބުނާ
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ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިހ ސާބެއްގައ ވެސް ިހުރ ހާ ިދަރ ންިިރާއްޖޭގެ ިއުސޫލުގައ  ކަނޑައަޅާފައ ވާ
ިދޭގޮތަށް ިޕޮއ ންޓް ިއަދަދަށް ިިތ ބ  ިފަރާތަކަށްިހަމަޖައްސާފައ  ިވަކ  ިއެއީ އޮންނާތީއާއ ،

އުސޫލެއްކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިމ ކަމުގައ ިޝަކުވާިކަނޑައަޅާފައ ވާިިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށް
ިމައްސަލަިހުށަހެޅ  ިޝަރީޢަތަށް ިފެންނަނަމަ، ިލ ބޭކަމަށް ިއުނ ކަމެއް ިޙައްޤަކަށް ިފަރާތުގެ

ި ިރަނގަޅުވާނެކަމަށް ިގެންދ ޔުން ިކުރ ޔަށް ިހުށަހެޅ ހުށަހަޅައ ގެން ިޖަވާބުިިޝަކުވާ ފަރާތަށް
ިނ ންމީއެވެ.ިދ ނުމަށް

ި ިބާރަށުން 00ިިހއ. ިދ ނުމަށް ިހ ސާބުގައ 1026ިގޯތ  ިއ ދާރާއ ންިިމާރ ޗް ިކައުންސ ލްގެ ހއ.ބާރަށު
ި ިޕޮއ ންޓް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިދޭިިދީފައ ވާކުރ  ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ިޢަދަދަށް ިތ ބ  ިދަރ ން އުޞޫލުގައ 

ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިިއުޞޫލެއް ިމީހުންނަކީ ިބައެއް ިނަމަވެސް ިއެތަކަމަށާއ ، ިއުޅޭތާ ިއ ނދެގެން ިއްމީހަކާ
ިލ ބޭ ިގޯތ  ިމީހުންނަށް ިކަމަށާއ ،ިއެފަދަ ިމީހުން ިނުލ ބޭ ިދަރ ން ިޕޮއ ންޓްިިއަހަރެއްވާއ ރުވެސް މ ންވަރަށް

 ބުނާިމައްސަލަދެކޭކަމަށްިިލ ބ ފައ ނުވަނީިމ ފަދަިއުޞޫލުތަކުގެިސަބަބުންކަމަށް
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ކުންފުންޏަކަށްިވުމާއެކުިއަމ އްލަިިހ ންގާމައްސަލަިރައްދުވާިފަރާތަކީިއަމ އްލަިފަރާތަކުންި
ިބެލުމަކީ ިމައްސަލަތައް ިރައްދުވާ ިހ މެނޭިިފަރާތްތަކަށް ިމެންޑޭޓުގައ  ިކޮމ ޝަނުގެ މ 

މައްސަލަތައްިހުށަހަޅަންޖެހޭިފަރާތަކީިވަޒ ފާއާބެހޭިިކަމަކަށްިނުވުމާއ ،ިވަޒީފާއާގުޅޭިމ ފަދަ

ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެތަނުގެ ިއަމ އްލިކުންފުންޏަކުން ިއަދ ިރާއްޖެ ިއ ނާޔަތެއް ިިއެއްވެސް ނުދޭިޗުއްޓީއެއް
ި ިދުވަސްދުވަހު ިބައެއް ިކަމަށާއ ،ިމުސާރައަކަށ26ިިްކަމަށާއ ،ިއެކަމަކު ިއަދާކުރަންޖެހޭ ިޑ އުޓީ ގަޑ އ ރުގެ

ި ިނޯންނަިކަމަށާއ ،ިހުކުރު،ރުފ ޔާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިބަލ ވ ޔަސްިސަލާމްިބުނެވެނ1000ިިް/-ދެނީިމަހަކު
24 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިށްިނ ންމީއެވެ.ޔަވަޅުިނޭޅުމަމ މައްސަލައާމެދުިފ ިޓްރައ ބ އުނަލްިކަމަށްވާތީ  ބުނާިމައްސަލަިހޮނ ހ ރުިއަދ ިސަރުކާރުިބަންދުިދުވަސްތަކުގައ ވެސްިމަސައްކަތްކުރަންިޖެހޭކަމަށް

ިފެށ  ިސ ޓީގައ  ިއައްޑޫ ިލ މ ޓެޑުން ިޕޯޓްސް ިނ ޒާމުގައ ިިމޯލްޑ ވްސް ދަތުރުފަތުރުގެ
ިގަވާއ ދާ ިނެގުމުގައ  ިމީހުން ިކުރުމަށް ިކަމެއްިިމަސައްކަތް ިޚ ލާފަށް ިއުސޫލާ ނުވަތަ

ބުނެފައ ނުވާތީއާއ ،ިމ ޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަާރްތިިކޮށްފައ ވާކަމަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތުން
ި ިނެތުމުިނެތުމުންއެނގެން ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިމ މައްސަލަިމައްސަލައާގުޅޭ ން

ިށްިނ ންމީއެވެ.ނޭޅުމަގެންދަވަންިނެތަތީިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިިއ ތުރަށްިކުރ ޔަށް

ިފެށ  ިސ ޓީގައ  ިއައްޑޫ ިލ މ ޓެޑުން ިޕޯޓްސް ިކުރުމަށްިިމޯލްޑ ވްސް ިމަސައްކަތް ިނ ޒާމުގައ  ދަތުރުފަތުރުގެ
ި ިިމުވައްޒަފުނ00ިްނެގ  ިފޭދޫން ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިވަޒީފާނަގާފައ ވަނީ ިމީހުންނަށް ިފޭދޫ ިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށް

 25 ބުނާިމައްސަލަނުފޫޒުންކަމަށްިިގެމެމްބަރުދީފައ ވަނީިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިފޭދޫިދާއ ރާގެި

ިލޯންޑަރ ންގ ިބަލަންމަނީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައަކީ ިބާވަތުގެިިގެ ހަމަޖެހ ފައ ވާ
ި ިލޯންޑަރ ންގގެމައްސަލައަކަށް ިމަނީ ިމޯލްޑ ވްސްިިނުވާތީ، ިފަރާތަކީ ިބަލާ މައްސަލަތައް

ިފައ ނޭންޝަލް ިއޮތޯރ ޓީގެ ިހުށަހެޅ ިިމަނ ޓަރީ ިޝަކުވާ ިޔުނ ޓަށްކަމަށް އ ންޓެލ ޖެންސް
ިށްިނ ންމީއެވެ.ޖަވާބުިދ ނުމަފަރާތަށްި

 ސްޓޭޓްިބޭންކްިއޮފްިއ ންޑ ޔާިރާއްޖޭގެިކުންފުންޏަކުންމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައި 6ިނުވަތ0ިިަވޭތުވެދ ޔަި
(SBI) ްިއ ސްލާމ ކްި)20,000,000.00ިިއެކައުންޓަކުނ ިމޯލްޑ ވްސް ިވަނީ ިޑޮލަރު ިމ ލ އަން( އަށާރަ

ި (MIB)ިބޭންކް ިއޮންނަ ިގައ  ިކަމަށާއ ،ިިއެކައުންޓަކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ޓްރާންސްފަރިކޮށްފައ 
ިކަމަ ިޢަމަލެއް ިލޯންޑަރ ންގެ ިމަނީ ިއަދ މ އީ ިިށާއ ، ިދައުލަތުގެިމ ގޮތަށް ިތ ބ  ކޮރަޕްޓްވެފައ 

ިމޯލްޑ ވްސް ިބޭންކްިިއ ސްފަރާތްތަކަށް ިއެ ިހުޅުވައ  ިއެކައުންޓް ިރީޕޭމަންޓް ިބޭންކްގައ  އ ސްލާމ ކް
 ބުނާިމައްސަލަިމ ފަދަިޓްރާންސެކްޝަންތައްިހަދަމުންދާކަމަށްިމެދުވެރ ކޮށް
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ބްރާންޗުގައ ިވަޒީފާގެިކުރ އެރުންިިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގެިތ ނަދޫ 
ިއެނގެން ިބަޔަކަށްކަން ިކޮން ިކޮންިިދީފައ ވަނީ ިހ ނގާފައ ވަނީ ިއެކަން ނެތުމާއ ،
ިޝަކުވާއ ން ިހުށަހެޅ ިިދުވަސްވަރެއްގައ ކަންވެސް ިޝަކުވާ ިނެތުމާއ ، އެނގެން

ި ިފަރާތެއްވެސް ިނެތުމުންިިނެތުމުންއެނގެން ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު މައްސަލައާގުޅޭ
ިިިނ ންމީއެވެ.ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްނެތުމުންިމައްސަލައާމެދުިިމައްސަލަިކުރ ޔަށްިގެންދެވެން

ޚ ލާފަށްިިގަވާއ ދާބްރާންޗުގެިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރިިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގެިތ ނަދޫ
ިބޭނުން ިވަޒީފާގެިއޭނާ ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލުތަކާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިިބަޔަކަށް ިދީފައ ވާކަމަށް ބުނާިކުރ އެރުން

 27 މައްސަލަ

ިޢަމަލެއް  ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިނޭޅުމަށްިމ މައްސަލާގައ  ިފ ޔަވަޅު ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ
ިނ ންމީއެވެ.

ި ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިތ ނަދޫމޯލްޑ ވްސް ިވެހ ކަލްތަކާއ ިިކޯޕަރޭޝަންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ބްރާންޗުގައ 
ިބަރު ިވަރުގެ ިިއެކަށީގެންނުވާ ިވެހ ކަލްތައްއެއްޗެހ  ިހުރ ހާ ިއެތަނުގެ ިމ ހާރު ިސަބަބުން ިހެދުމުގެ ިއަރުވާ

 ގްރައުންޑްިވެފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
28 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ި ިބެލޭވަރަށް ިހ މަނާފައ ނުވާތީމައްސަލަ ިފ ޔަވަޅުިމަޢުލޫމާތު ިނޭޅުމަށްިިމައްސަލައާމެދު
ިނ ންމީއެވެ.

ިގެނެސްފައ ވާ ިމީހުން ިޗައ ނާ ިއަޅާފައ ވާ ިފްލެޓް ިބައެއްިިގދ.ތ ނަދޫގައ  ިހ ލަވެއްޔާއ  ހ ލައާއ 
ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިތެރެއ ން ިމޯލްިމެޓީރ އަލްތަކުގެ ިހަދައ ، ިގަތްކަމަށް ިއެމް.އާރު.ޑީ.ސީއަށް ޑ ވްސްިތަކެތ 

ިބައްޕަގެިރޯޑް ިމެނޭޖަރގެ ިރީޖަނަލް ިބްރާންޗުގެ ިތ ނަދޫ ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިއޭނާިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިގޯތީގައ 
ގެންގޮސްފައ ވާކަމަށްިިއެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެބުރީގެިޢ މާރާތްިއެޅުމަށްިއެތަކެތި 0ިހަދަމުންދާި ިވެހ ކަލްތަކުގައި 

 ބުނާިމައްސަލަ

29 

ިހ މަނާފައ ނުވާތީ ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް ިނޭޅުމަށްިމައްސަލަ ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު
ިނ ންމީއެވެ.

ިތ ނަދޫިބްރާންޗްގެިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރ އެކަށީގެންިނުވާވަރަށްިސ މެންތ ިނެގ ކަމަށްިިއެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ިގެ
 ބުނާިމައްސަލަނެގ ކަމަށްިިހަދައ ިބ ލްކޮށްގެންިފައ ސާ

30 

ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިބަޔާންކޮށް، ިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިިޝަކުވާ ކޯޕަރޭޝަނުގެ
ިނ ންމީއެވެ.ިދެންނެވުމަށް

ިތ ނަދޫ ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިިމޯލްޑ ވްސް ިމެނޭޖަރ ިރީޖަނަލް ިދައުލަތުގެބްރާންޗުގެ
ި ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިއެމުދާމާލ އްޔަތުގެ ިހޯދައ  ިމުދާ ިބޭނުންިިއެމް.އާރު.ޑީ.ސީއަށް ނަހަމަގޮތުގައ 

 ބުނާިމައްސަލަިދީފައ ވާކަމަށްިމީސްމީހުންނަށްިއެތަކެތ ކުރާކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެކ ި
31 

ކޯޕަރޭޝަނުގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިިޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓް 
ިނ ންމީއެވެ.ިދެންނެވުމަށް

ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައ ިބްރާންޗުގެިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރިިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގެިތ ނަދޫ
މީހުންގެިސައ ޓްތަކަށްިގެންދ ޔުމަށްިހޯނޑެއްދޫިިފްލެޓްިއެޅުމަށްިބޭނުންވާިމެޓީރ އަލްތައް،ިޖެޓީންިޗައ ނާ

ިފ ޝަރީޒްގެ ިބ ލްވެހ ކަލްިހޮރައ ޒަން ިމަސައްކަތުގެ ިއެ ިނަގައ ، ިނަމުގައ  ިއެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ިތައް
ި ިހުށަހެޅުމުން, ިފ ޝަރީޒުން ިބެހުމަށްހޮރައ ޒަން ިހަމަހަމައަށް ިބޮޑުއަގުގައ ިިދެމީހުންނަށް އަލުން

 ބުނާިމައްސަލަިގާތުގައ ިއެދ ފައ ވާކަމަށްިބ ލްކުރުމަށްިހޯނޑެއްދޫިހޮރައ ޒަންިސައ ޓުގެިސުޕަވައ ޒަރ

32 

ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަޔާންކޮށް، ިގެިިމ ޝަކުވާ އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ިނ ންމީއެވެ.ިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވުމަށް

ި ިއެދުމަށްިރައްޔ ތަކުހުޅުމާލޭ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއ ންިިފްލެޓަށް ިހައުސ ންގިއެންޑް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިދޭނެިހުޅުވާލ  ިފްލެޓް ިކަމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިފްލެޓަށް ިހޮވުމަށްިިފުރުޞަތުގައ  ފަރާތްތައް

ިއުސޫލުގައ  ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިޙާލަތުިިތައްޔާރުކުރ  ިދ ރ އުޅުމުގެ ިކަމަށާއ ، ިއެބަހުރ  މައްސަލަތަކެއް
ިިވަޒަންކުރެވޭނެ ިނުވާކަމަށާއ ، ިއުސޫލުގައ  ިއެ ިމ ންގަނޑެއް މ ނ ސްޓްރީގައ ިިހައުސ ންގއެކަށީގެންވާ

ިއ ރުޝާދުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިބައެއް ިތ ބ  ިބަލައ ގަންނަން ިހުށަހެޅ ިިފޯމު ިފަރާތްތަކުން ިބައެއް މަތ ން
ިހ މަނައ ގެންިގ ނަިޕޮއ ންޓްިހޯދާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފޯމުތަކުގައ ިދޮގުިމަޢުލޫމާތު

33 



 

13 

 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިކުރެވ ފައ  ިކަށަވަރު ިމ ކަމުގައ ިމަޢުލޫމާތު ިއެހެންކަމުން، ިހޯދައ ިިނުވާކަމަށާއ ، ިފަރާތްތައް ޝާމ ލުވާ
 ބުނާިމައްސަލަިފ ޔަވަޅުިއަޅައ ދ ނުންިއެދޭކަމަށް

ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަޔާންކޮށް، ިގެިިމ ޝަކުވާ އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ިނ ންމީއެވެ.ށްިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވުމަ

ި ިހުޅުމާލޭ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއ ންިިފްލެޓަށްރައްޔ ތަކު ިހައުސ ންގިއެންޑް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ އެދުމަށް
ފްލެޓަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިފްލެޓްިދޭނެިހުޅުވާލ  ފަރާތްތައްިހޮވުމަށްިތައްޔާރުކުރ ިިފުރުޞަތުގައި 

ި ިދ ނުމުގެ ިވަޒަންކުރެވޭނެިއުސޫލުގައ ޕޮއ ންޓް ިޙާލަތު ިދ ރ އުޅުމުގެ ިއެބަހުރ ކަމަށާއ ، ިމައްސަލަތަކެއް
ި ިއުސޫލުގައ  ިއެ ިމ ންގަނޑެއް ިހައުސ ންގއެކަށީގެންވާ ިފޯމުިިނުވާކަމަށާއ ، މ ނ ސްޓްރީގައ 

ިހުށަހެޅ ިފޯމުތަކުގައ މަތ ންިބައެއްިފަރާތްތަކުންިިބަލައ ގަންނަންިތ ބ ިބައެއްިމުވައްޒަފުންގެިއ ރުޝާދުގެ
ިމަޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިދޮގު ިފޯމުގައ  ިކަމަށާއ ، ިހޯދާފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ މަޢުލޫމާތުިިހ މަނައ ގެން

ި ިމ ކަމުގައ ކަށަވަރު ިއެހެންކަމުން، ިނުވާކަމަށާއ ، ިފ ޔަވަޅުިިކުރެވ ފައ  ިހޯދައ  ިފަރާތްތައް ޝާމ ލުވާ
 ބުނާިމައްސަލައަޅައ ދ ނުންިއެދޭކަމަށްި

34 

ިބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ިސްޓޮކަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިތަކެތ ިިގދ.އަތޮޅު އ ތުރަށް
ިއ ތުރަށް ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިޝަކުވާގައ  ިއަދ ިިގަންނަކަމަށް ިތަފްޞީލެއް ގަންނަތަކެތީގެ

ިއެނގެން ިކޮންތަނަކުންކަމެއް ިގަންނަނީ ިބުނެފައ ވާިިއެތަކެތ  ިޝަކުވާގައ  ނެތުމުންނާއ 
ިކޮންިކަންތައް ިބުނެފައ ނުވާތީއާއ ިިހ ނގާފައ ވަނީ ިޝަކުވާގައ  ދުވަސްވަރެއްގައ ކަން

ިފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިމަޢުލޫމާތުިިޝަކުވާ ިއ ތުރަށް ިނެތުމުން ިއެނގެން މަޢުލޫމާތު
 ނ ންމީއެވެ.ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިސާފުކުރެވޭނެގޮތެއްިނެތުމުން

ި

ިކައުން ިޒ ންމާދާގދ.އަތޮޅު ިއ ދާރާގެ ިރުވެރ ޔާސ ލް ިމަސައްކަތްކުރާިއާއ ، ޕްރޮކ އުމަންޓްގައ 
ިފާރޫޤު ިއޮފ ސަރ ިފަރާތަކުންިިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއޮންނަ ިމަޞްލަޙަތު ިއެފަރާތްތަކުގެ ޢަލީ

 ނާިމައްސަލަ.ސްޓޮކަށްިތަކެތ ިނަގަމުންދާކަމަށްިބުިބޭނުންވާވަރަށްވުރެިއ ތުރަށް
35 

ި ިގަވާއ ދާ ިޚަރަދުކުރާކަމަށްމާލ އްޔަތު ިފައ ސާ ިޚ ލާފަށްިިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ބުނެފައ ވާއ ރު،
މ މައްސަލައ ިހުށަހެޅ ިފަރާތުގެިނެތުމާއ ،ިިފައ ސާިޚަރަދުކުރީިކޮންިކަމަކަށްކަންިއެނގެން

ިނުވާތީ ިދ މާ ިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަލައ ގައ  ިނެތުމުންިިމ  ިހޯދެން މަޢުލޫމާތު
 ށެވެ.މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަ

ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިބުނާިިގދ.މަޑަވެލީ ިޚަރަދުކުރާކަމަށް ިފައ ސާ ޚ ލާފަށް
 މައްސަލަ

36 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ި

ިނ ންމީއެވެ.ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިމ ޝަކުވާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިއެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިހެދުމަށްިށ.ފޭދޫ ިޕާކެއް ިރަށުގައ 1,000ިިިރަށުގައ  ިއެ ިބ މެއް އަކަފޫޓުގެ
ވަރަކަށްިިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެިބ މުގައ ިކުޑަކުދ ންިކުޅޭނެިސާމާނުިކޮންމެވެސްިއޮންނަިޖަމްޢ އްޔާއަށް

ިރައްޔ ތުންގެ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިބަހައްޓާފައ ވާ ިޖަމްޢ އްޔާއ ން ިނުހޯދައ ިިއެ ިޚ ޔާލެއް ފަރާތުން
ިމެމްބަރުިރަ ިހެދުމަށ200,000.00ިްއްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެ ިޕާކެއް ިޚަރަދުކުރާގޮތަށް ި)އެއްލައްކަ(ިރުފ ޔާ

ިކުރާގޮތަށް ިކައުންސ ލުން ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިޕާކު ިނަގައ  ިބ މެއް ިކައުންސ ލަށްިިއ ތުރު ހަމަޖައްސައ 
 މައްސަލަިމާލީިމަންފާިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުރާކަމަށްިބުނާ

37 

ިމައްސަލަތައް ިމ ފަދަ ިމ ފްކޯއާގުޅޭ ިބަޔާންކޮށް، ިހުށަހެޅެމުންދާތީިިޝަކުވާ މ ކޮމ ޝަނަށް
ިިނ ންމީއެވެ.ިއޮފީހުގައ ިދެންނެވުމަށްިމ ފްކޯގެިއޮޑ ޓެއްިކުރުމަށްިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެ

ިދާދ ފަހުން ިކޮމްޕެނީ ިފ ޝަރީޒް ިއ ންޑަސްޓްރ އަލް ިސްޓޭޓްިިމޯލްޑ ވްސް ިކަމަށްބުނެ ބަގުރޫޓްވެފައ ވާ
ިފައ ސާ ިނަމުގައ  ިއޯގަނައ ޒޭޝަންގެ ިމ ފްކޯގެިިޓްރޭޑ ންގ ިއަދ  ިއުޞޫލަކުންތޯއާއ  ިކޮން ދޫކޮށްފައ ވަނީ

ިޝެއަރ ިތަކެތ ިިއ ސްވެރ ން ިއ ން ިމެލޭޝ ޔާ ިސްރީލަންކާއާއ  ިކުންފުނ ތަކަކުން ިހ ންގާ ވެގެން
ިގެންގޮސްފަިގެނެސްގެން ިވ އްކަމުން ިބަގުރޫޓްވެފައ ވަނީމ ފްކޯއަށް ިމ ފްކޯ ިކަމަށާއ ، އ ސްވެރ ންގެިިއ ވާ

ިބަލާފައ  ިކަމެށް ިސަބަބުން ިޢަމަލުތަކެއްގެ ިބައެއްގެ ިކޮން ިފަރާތްތައްިިތެރެއ ން ިއެ ިއަދ  ިކަމަށާއ  ނުވާ
 ކަމަށްބުނާިމައްސަލަިމ ހާރުވެސްިކުންފުނީގެިބޯޑުގައ ިހ މަނާފައ ވާ

 

38 

ިި ިޝަކުވާގައ  ިިހ މެނޭމ  ިހުށަހެޅ ގެންިކުރ ންމައްސަލައަކީ ބަލައ ިިކޮމ ޝަނަށް
ިހ ންގާފައ ނުވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިއެކަމުގައ  ނ ންމާފައ ވާިިނ ންމުމަށްފަހު

ިމަސައްކަތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމ  ިދ ނުމަށްިިމައްސަލައެއްކަމާއ ، ފައ ސާ
ިމު ިތ ބޭ ިޑ އުޓީގައ  ިނ ސްބަތުންކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތަށްިިވައްޒަފުންގެ ނޫންކަމާއ 

ިމަސައްކަތުގެ ިމ  ިއަގުކަން، ިމ މައްސަލައާމެދުިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެނގޭތީ އެގްރ މެންޓުން
 ނ ންމީއެވެ.ިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށް

ިކައުންސ ލްގެ ިނ.މާފަރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިިނ.މާފަރު ިބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްިސެކ އުރޓީ
1020ިި ިިރާތާއެކުފަިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަސްދުވަހަށ06ިްވަނައަހަރު ިޚ ލާފަށް ިއެގްރީމަންޓާ 01ިވެފައ ވާ

ި ިޑ އުޓީ ިލައްވައ  ިކުރ20ިާމީހުން ިއެކުިގަޑ އ ރު ިޚ ލާފަށްިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލުން ިޤަވާޢ ދާ ލަވާލާފައ ވާ
ިކުންފުނ ން ިގެންދ އުިއެ ިގެންގުޅެމުން ިމީހުން ިސަބަބުންޑ އުޓީގައ  ިިމުގެ ިމުސާރ02ިިަނުގަވާޢ ދުން ގެ

ި ިމ އީ ިކަމަށާއ  ިދީފައ ވާ ިކުންފުންޏަށްއެފަރާތަށް ިނުޙައްޤުފައ ދާިިއެ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލުގެ
 ޢަމަލެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިހޯދައ ދ ނުމުގެ

39 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ި

ި ިދ ނީ ިއ ންޒާރު ިނަސޭހަތާއ  ިޚ ލާފަށް ިއެނގެންިިކޮންމ ޝަކުވާގައ ،ިއުސޫލާ ބަޔަކަށްކަން
ިދަތުރުކޮށްފައ ވަނީ ިހ ފައ ގެން ިކުއްޔަށް ިލޯންޗް ިކޮންިިނެތުމާއ ، ިތާރީޚެއްގައ  ކޮން
ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިނެތުމުންިިރަށްރަށަކަށްކަން ިއެނގެން ފަރާތެއް

ިނެތުމުން ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިނޭިމައްސަލައާގުޅޭ ިފ ޔަވަޅު ށްިޅުމަމައްސަލައާމެދު
 ނ ންމީއެވެ.

ި

ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނަސޭހަތާއ ިިގދ.އަތޮޅު ިމުވައްޒަފުންނަށް ިޚ ލާފަށް އުޞޫލާ
ިއަގުގައ ިއ ންޒާރުދެމުން ިބޮޑު ިއޮއްވައ  ިލޯންޗެއް ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ލޯންޗުިިގެންދާކަމަށާއ ،

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަކުއްޔަށްިހ ފައ ގެންިއަތޮޅުގެިރަށްރަށަށްިދަތުރުކުރާ
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ި ިމައްސަލައަކީ ިދ ނުމުގެ ިގޯތ  ިބުނެފައ ވާ ިހުށަހެޅުނުޝަކުވާގައ  ިކާޝަކުވާއަިކުރ ން
ިމައްސަލަ ިއެ ިމައްސަލައެއްކަމަށާއ ، ިބަލާފައ ވާ ިދ ނުމުގެިިގުޅ ގެން ިގޯތ  ބެލ އ ރު،

ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ިގޯތ ިދ ނުމުގެިކަންތައްތައްިގަވާއ ދުގައ ވާިބައެއްިކަންތައްތައް
ިހުރ ކަމަށްިކުރުމުގައ  ިކަންތައްތައް ިބައެއް ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް

ިއ ޢުލާން ިކޮށްފައ ވާ ިއެފަހަރު ިގުޅޭގޮތުން ިދ ނުމާ ިގޯތ  ބާޠ ލުކޮށްިިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
ދ ނުމުގެިކަންތައްތައްިިގެިލަފައާއެކުިގޯތ އަލުންިއ ޢުލާންކޮށްގެންިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީ
އ ދާރާއަށްިއެންގ ފައ ވާކަމަށްިމައްސަލަިިކުރ ޔަށްިގެންދ ޔުމަށްިގއ.މާމެންދޫިކައުންސ ލްގެ

ިިނ ންމީއެވެ.ިދ ނުމަށްިހުށައެޅ ިފަރާތަށްިޖަވާބު

ިގޯތ  ިގއ.މާމެންދޫއ ން ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިިގއ.މާމެންދޫ ިއޮކްޓޫބ20ިަދ ނުމަށްޓަކައ  1026ިރު
ި ިރޭ ިދުވަހުގެ ިބޭއްވުމަށ0310ިްވަނަ ިލ ސްޓްގައ ިިގައ  ިނެގުމުގެ ިގުރުއަތު ިދ ނުމުގެ ިގޯތ  ހަމަޖެހުނު

އެންގުމަކާިގުޅ ގެންިިމ ިހ މެނޭިމީހެއް، ިވަނަިއަހަރުިހުށަހެޅ ިހުރ ހާިފޯމެއ1021ިްކޮމ ޝަނުންިއެންގި 
ިކުރުމަށްިނ ންމުމާިގުޅ ގެންިގޯތ ި އޭނާއަށްިގެއްލ ފައ ވާިިލ ބުމުގެިފުރުޞަތުބާޠ ލްކޮށްިއަލުންިއ ޢުލާނު

ިއޭނާއަކީ ިލީއ ރު ިފޯމް ިދ މާވެފައ ވަނީ ިމ ހާރުިިކަމަށާއ ،ިމ ހެން ިމީހަކަށްވީނަމަވެސް ިހުރ  ިނީނދެ މީހަކާ
އަދ ިފ ރ މީހާގެިގޯއްޗެއްިއޮތުމުންިކަމަށާއ ،ިމ ހާރުވެސްިރަށުގައ ިތ ބ ިިރަށުންިބޭރުިމީހަކާިއ ނދެފައ ވާ

ނުގެއްލޭނެގޮތްިިއުޅެނީިއެހެންިބައެއްގެިހ ޔާވަހ ކަމުގައ ިކަމަށްވާތީިއޭނާގެިޙައްޤުދަރ ންިދ ރ 1ިއޭނާގެި
 ހަދައ ދ ނުމަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ

41 

ި ިމާލެ ިމ ކޮމ ޝަނުނCިްވެށ ފަހ  ިމައްސަލައެއް ިއެކެޓަގަރީއަށްިިކެޓަގަރީގެ ބެލ އ ރު
ި ިފޯމުތައް ިއެފޯމުތަކުގެހުށައަޅާފައ ވާ ިިޗެކުކުރ އ ރު ިފަރާތުގެިތެރޭގައ  ިހުށަހެޅ  މައްސަލަ
ގައ 1021ިިމ10ިިޭޕޮއ ންޓްިލ ބުނުގޮތުގެިތަފުސީލުިިއޭނާއަށްފޯމެއްިނުހ މެނޭކަމަށާއ ،ި
ިޕްރޮގްރާމް ިމާލެ ިގޮތާިިވެށ ފަހ  ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިދީފައ ވާކަމަށާއ ، ިއޭނާއަށް އޮފީހުން

ިިބެހޭގޮތުން ިޝަކުވ1021ިާހ ތްހަމަނުޖެހ ގެން ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިތެރޭގައ  ިއަހަރުގެ ިވަނަ

ިއަހަރުިތަޢާރުފުިކުރެވުނުިވެށ ފަހ ިމާލ1022ިެ ޓަށްިއެދ ިފޯމުިގަރީގެިފްލެިޕްރޮގްރާމްގެިސީިކެޓަިވަނަ
ިމީހަި ިހުށަހެޅ  ިނަންބަރ3ުކަށް ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮގްރާމް ިމާލެ ިވެށ ފަހ  ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް

(IUL)138/1/2012/87ި، ިނުވާކަމަށާއ ިބަލާފައ  ިޝަރުޠުތަކަށް ިދ ނުމުގައި ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ޕޮއ ންޓް
އޭނާގެިމުސާރައަށް ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިިއޭނާިމާލޭގައ ިއުޅޭތާިވީިމުއްދަތާއި  ިރ ޢާޔަތްކޮށްފައި 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބުި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިއެއްވެސް ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ  ިއެކަން ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިއޭނާ ލ ޔުމަކުންިިހުށަހެޅ ކަމަށް
ިމަޢުލޫމާތު ިގޮތުގެ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިއެހެންކަމުން ިނެތްކަމާއ  ިލ ބުނުތާިިއެނގެން އޭނާއަށް

1ިި ިފާއ ތުވެ ިދުވަސް ިގ ނަ ިޕޮއ ންޓްއަހަރަށްވުރެ ިގޮތާމެދުިިދ ޔައ ރުވެސް ލ ބުނު
ލ ޔުމުންިއެނގެންިނެތުމާއ ،ިިހ ތްހަމަނުޖެހ ގެންިއެއްވެސްިޝަކުވާއެއްިއޭނާިހުށަހެޅ ކަން

ބުނ ނަމަވެސް،ިޝަކުވާިހުށަހެޅ ކަމަށްިއޭނާިިމ ިކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ކަމަށްިއޭނާ
ިފެށ ގެން ިދުވަސްވަރުން ިިބުނާ ިއެކަމާިިއަހަރުދުވަސ1ިްމ ހާތަނަށް ފާއ ތުވެފައ ވާއ ރު

ޖަވާބެއްިނުލ ބ ގެންިއޭނާިޝަކުވާިކޮށްފައ ިނުވުމާއ ،ިއޭނާިމ ިިގުޅ ގެންިމ ިކޮމ ޝަނުން
ިޝަކުވާ ިއެނގެންިިކޮމ ޝަނަށް ިލ ޔެކ ޔުމަކުން ިއެއްވެސް ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ  ހުށަހެޅ ކަން
ިއ ިނ މ ފައ ވާތީ،ފްލެޓްިލ ބޭިހުރ ހާިފަރާތްތައްިކަނޑައަޅައ ިގުރުއަތުލަިނެތުމާއެކު،ިމ ހާރު

ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެން ިމައްސަލަ ިއޮތްނަމަ،ިޝަރީޢަތަށް ިޝަކުވާއެއް ދ ޔުންިިމ ކަމުގައ 
 ށްިނ ންމީއެވެ.ޖަވާބުިދ ނުމަިމައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްރަނގަޅުވާނެކަމަށްިފެންނަކަމަށްި

ި

ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައަކީ ިސ ސްޓަމާގުޅޭ ިކޮންޓްރޯލް ިކުރުމަށްިިބޯޑަރ ދަޢުވާ
ި ިމ މައްސަލަ ިމައްސަލައަކަށްވާތީއާއ ، ިނެތުމުންިިހުށަހެޅ ފޮނުވާފައ ވާ ިއެނގެން ފަރާތެއް

ިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުި

އ މ ގްރޭޝަންިއެންޑްިއެމ ގްރޭޝަނުގެިިތަޙްޤީޤްކުރ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުންި-އެންޓ 
ި ިގޮތަކަށް ިބޭނުންވާ ިމީހަކު ިވަކ  ިމައްސަލާގައ  ިސ ސްޓަމުގެ ިކޮންޓްރޯލް ިމަރުހަލާގައ ބޯޑަރ ިކޯޓް

ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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