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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިފެބްރުއަރ1021ިިީނ12ިްިފެބްރުއަރ1021ިިީށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި  ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
 ނަންބަރުި

ިފަރާތްިއެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭި ިހުށަހެޅ  މ މައްސަލަިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތުިނެތުމުންނާއ ،ިއަދ ިމައްސަލަ
ިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިލ މ ޓެޑްގެ ިކޮމްޕެނީ ިއ ލެކްޓްރ ކް ިއުޅޭިިސެކްޝަނުގެިިއެފެއާޒްިކޯޕަރޭޓްސްޓޭޓް ިވަޒީފާތަކުގައ  ބައެއް
ިއެމުވައްޒަފުންނަށްި ިކަމަށާއ ، ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިއެކަށީގެންނުވާ ިއެވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުންނަކީ

ިމުސާރަ ިބޮޑު ިވަރަށް ިމަހަކު ިކޮންމެ ިނޭނގޭއ ރުވެސް ިކުރަން ިބުނާިމަސައްކަތެއް ިދެމުންދާކަމަށް އެއް
 މައްސަލަ.

1 

ިހުށަހެޅ ިފަރާތްި ިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ،ިއަދ ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅ ިލ ޔުމުގައ ިމައްސަލަިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތު މައްސަލަ
 އެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިލ ސްޓުގައި  ިމީހުންގެ ިދ ޔަ ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ ން ިއޮފީހުން ލ.މާވަށު
ިއާޢ ލާއެއްގެި ިއެއް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއަގު ިގުޅ ގެން ިކަމަށާއ ،ިމ އ ޢުލާނާ ިކައުންސ ލަރިހ މެނޭ އޭރުގެ

ިއެއ30ިް ިމަންފާވާގޮތަށް ިފަރާތަށް ިނެގ  ިމ މަސައްކަތް ިކަމަށާއ ، ިހަދާފައ ވާކަންިމީހުން ބަސްވުން
ިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

2 

ިރަޖ ސްޓްރީި ިކަރަންޓް ިތަންތަނުގައ  ިއެފަދަ ިނުވާތީއާއ  ިތަންތަނަށް ިދޭ ިޚ ދުމަތް ިޢާއްމު ިހޮޓެލްތަކަކީ ރ ސޯޓްތަކާ،
ިކުރަންިނުޖެހޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިމަޢުލޫމާތުި ިފުރ ހަމަ ިއ ންޖީނާބެހޭ ިބަހައްޓާ ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިޚ ދުމަތް ިކަރަންޓުގެ ރ ސޯޓްތަކުގައ 
ި ިހުށަހެޅުމުން، ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިކަލްޗަރއ ންިޓޫރ ޒަމް ިއެންޑް ިއާޓްސް ިޓޫރ ޒަމް، ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް ިހުށަނާއެއ ންޖީނާބެހޭ ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިއެނަރޖީ ިކަރަންޓުގެިމޯލްޑ ވްސް ޅައ ،

 ޚ ދުމަތްިދ ނުމަށްިހުއްދަިދެމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިރަޖ ސްޓްރީި ިކަރަންޓް ިތަންތަނުގައ  ިއެފަދަ ިނުވާތީއާއ  ިތަންތަނަށް ިދޭ ިޚ ދުމަތް ިޢާއްމު ިހޮޓެލްތަކަކީ ރ ސޯޓްތަކާ،
ިސާބުންިނ ންމީއެވެ.ކުރަންިނުޖެހޭތީ،ިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅެއްިއެޅެންނެތުމުން،ިމ މައްސަލަިމ ހ 

ި

ި ނޑޫމާ ިރ ސޯޓުގެކ.ކަ ިިއައ ލެންޑް ިރަޖ ސްޓްރީިޕަވަރިސ ސްޓަމް ިއޮތޯރ ޓީގައ  ިއެނަރޖީ މޯލްޑ ވްސް
ި ިއޮޕަރޭޓ ންގިނުކުރަނީސް، ިއެރ ސޯޓުގެ ިކަލްޗަރއ ން ިއެންޑް ިއާޓްސް ިޓޫރ ޒަމް، ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

މާއްދާއާިޚ ލާފަށް،ިއެމ ނ ސްޓްރީގައި 2.1ި،9ި،21ިލައ ސަންސްިދީފައ ވަނީިއެމް.އީ.އޭގެިގަވާއ ދުގެި
 މައްސަލަ.ިއެކަންިކުރަންިތ ބޭިފަރާތްތަކަށްިނާޖާއ ޒްިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމުގެިބޭނުމުގައ ިކަމަށްިބުނާ
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ިމަގާމުގެި ިކޮށްފައ ވަނީ ިނެތުމުންނާއ ،ިމ ކަން ިހ މަނާފައ  ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް ިމައްސަލަ ިފޯމުގައ  ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ
ިބޭނު ިނުބެލެވޭތީނުފޫޒް ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތަށް ިލ ބޭ ިމަންފާ ިފައ ދާއާއ ، ިބަޔަކަށް މ މައްސަަލި، ންކޮށްގެން

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ިތަކެއްޗާި ިއެއ ދާރާގެ ިކަނޑާފައ ވަނީ، ިފަތާރުން ިކައުންސ ލގެ ިސ ޓީ ިގަހެއް، މއ.ނާރ ންގިގައ ހުރ 
ިމ ފަދަ ިކަމަށާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ނޑާއ ރުިިމުވައްޒަފުން ިކަ ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ގަސްތައް

ިގައ ހުރި  ިމއ.ނާރ ންގ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިބައ  ިމަގުމައްޗަށްވާ ިއެގަހުން ިހަމައެކަނ  ނޑަނީ ކަ
ނޑާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ގަހުންިއެގޯއްޗަށްިވަދެފައ ވާިބައ ވެސްިކަ
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ި ިލ ޔުމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިބެލޭވަރަމައްސަލަ ިމައްސަލަ ިމަޢުލޫމާތު ިމަގުމަތީގައި ، ބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ށް މ ހާރު
 ދަމާފައ ހުރ ިބެނަރތަކުގައ ވަނީިމާލޭސ ޓީިކައުންސ ލްގެިޝ އާރުތަކެއްކަމަށްވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ކައުންސ ލްގެިމާލޭގެިއެކ ިމަގުތަކުގައ ިއެމް.ޑީ.ޕީިގެިބެނަރތައްިދެމުމުގެިމަސައްކަތުގައ ިމާލޭިސ ޓީި
ބޭނުންކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1021ިފެބްރުއަރ21ިިީޕ ކަޕެއްި  ގައި 
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ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާިކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިމެމްބަރަކާ ިކައުންސ ލްގެ ިރައީސްއާއ ، ިކައުންސ ލްގެ ިޢާންމުގޮތެއްގައި ފ.ފީއަލީ ދެމީހުން
ިރަށުންި ިކަންކަމުގައ  ިއަމ އްލަ ިފަހަރު ިބައެއް ިކަމަށާއ ، ިބޭރުގައ  ިއޮފީހުން ިއުޅެނީ ރަސްމީގަޑީގައ 

 ބޭރަށްވެސްިދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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 ނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަންިއެކުލެވ ގެންވާފަދަިކަމެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންި

ި

ނޑ ިއޮތްިދުވަސްވަރެއްގައ ިއެއ ދާރާގެިމެމްބަރެިކައުންސ ލްގެިފީއަލީފ. އްގެިއަތުގައ ިއެއ ދާރާގެިތަޅުދަ
ިލައްވައި  ިއެމެމްބަރު ިއެއްރެއަކު، ިބޭނުންވެގެން ިކުރަން ިމަސައްކަތެއް ިބަޖެޓުގެ ޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ
ިމީހަކުި ިއ ދާރާތެރެއަށް ިހުރީ ިއެމެމްބަރު ިދ ޔައ ރު، ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިހުޅުވުމަށްފަހު، އެއ ދާރާ

އ ގެންިކަމަށާއ ،ިއޭރުިއޭނާިހުރީިވަރަށްިބައ ވަރުިގަނޑުތަކެއްިފޮޓޯކޮޕީިނަގަންިކަމަށާއ ،ިއޭނާިވައްދަ
ިހުޅުވައ ގެންި ިލެޕްޓޮޕް ިމޭޒުގައ ހުރ  ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިހުރީ ިމީހާ ިއުޅުނު ިވައްދައ ގެން އެއ ދާރާއަށް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިނުލ ބ ގެން ނޑ  ިގޮ ިކަމަށާއ ،ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިއ ށީނދެގެން ނޑީގައ  ިމަސައްކަތްނުކޮށްިިއެގޮ އޭނާގެ
 އެރޭިގެއަށްިދ ޔައީކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިފޯމްގައ  ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިއަދ  ިނެތްކަމާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް ިމައްސަލައެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ
މ ކޮމ ޝަނުންިމެންޑޭޓުގައ ިހ މެނޭިއެހެންިކަންތައްތަކަކީިޖ ނާއީިމައްސަލަތަކެއްކަމުންިއެފަދަިމައްސަލަތައްިބެލުމަކީި

ިކަމަކަށްނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިސ ފައ ން ިއ ސ1021ިިްދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިކޯޓުގެ ިކްރ މ ނަލް ިތެރޭގައ  ިޖެނުއަރީމަހުގެ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިސ  ިސަރަހައްދުގައ  ިއެމް.އެމް.އޭ ިފަރާތްތަކުން ިއ ދ ކޮޅު ިގުޅ ގެން، ިހައްޔަރުކުރުމާ ލްސ ލާކޮށްިގާޒީ

ިޢަބްދުލްޤައްޔޫމްި ިޔާމީނު ިމުޒާހަރާއެއްގައ ، ިތެރެއ ން ިމުޒާހަރާތަކުގެ ިހ ންގަމުންދ ޔަ ިރެއަކު ކޮންމެ
ިއަމުރުތަކަށްި ިތ ޢައ ރުޤާނޫނީ ި"ކަލޭމެން ިނ ސްބަތްކޮށް ިމުޢައްސަސާއަށް ިފުލުހުންގެ ސ ފައ ންނާއ 

ިމުޒާހަރާއަ ިކ ޔަމަންނުވެ ިއެއަމުރުތަކަށް ިއަދ  ިނުވާށޭ! ިގޮތްިކ ޔަމަން ިތ މަންނަމެން ިމީހަކަށް ިނ ކުތް ށް
ިދ ޔައީި ިފެނ ގެން ިދުވަސްފަހުން ިހައެއްކަ ިއޭގެ ިދ ޔަކަމަށާއ ، ިއ ވ ގެން ިއަޑު ިބުނ  ހަދާދޭނަމޭ"
ިމުޒާހަރާި ިނުކުމެ ިމަގުމައްޗަށް ިޔުނ ފޯމުގައ ތ ބެ ިމ ލ ޓަރީ ިސ ފައ ންވެސް ިތ ބ  ިކޮށީގައ  ކަޅުތުއްކަލާ

ިއ ސްތ އުފާއަށްިގޮވަމުންދ ޔަ ިމ ފަދަިިކުރަމުން ިޔާމީނުިގޮވާލ  ިޢަބްދު މަންޒަރުިކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުން
ި ިކަމަށާއ ، ިގޮސްފައ ވާ ިގެއްލ ގެން ިހައްގެއް ިރައްޔ ތުންގެ ިވ ކ ފައ ވާތީ ިދ ފާޢީބާރު 21ިގޮވާލުމަށް

ި ިޖަލްސާއެއްގައ 1021ިފެބްރުއަރީ ިބޭއްވ  ިބީޗުގައ  ިއާޓ ފ ޝަލް ިފަރާތުން ިގެ ިޕީ.ޕީ.އެމް ި،ގައ 
އެތަނުގައ ި)މުޒާހަރާގައ (ިކޮމާންޑްިކުރަންިހުރީިޢުމަރުިނަޞީރުިކަމަށްިއޭނާިބުނެފައ ވާިކަމަށްިބުނާި

 މައްސަލަ.
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ފޯމުގައ ،ިމައްސަލަިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތުިހ މެނ ފައ ނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ. ިޝަކުވާިހުށަހެޅި 
ި

ިރައީސްއާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިކައުންސ ލުންިިހއ.ހޯރަފުށީ ިދެމީހުން، ިމެމްބަރަކާ ިކައުންސ ލްގެ އެ
ިދެމީހުންި ިއެ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިކަންތައް ިހޯދުންފަދަ ިޚ ދުމަތް ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ފާސްނުކޮށް
ިކައުންސ ލްގެި ިހޯރަފުށީ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިބަޔަކާ ިކުރުމެއްނެތ  ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ބައ ވެރ ވެގެން،

ިފާރުތައް ިބައެއް ިމ ހާރުވެސްިިއ ދާރާގެ ިމަސައްކަތް ިގެނައުމުގެ ިބަދަލުތަކެއް ިޢ މާރާތަށް ތަޅާލައ 
 ކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ި ިފޯމުގައ ވާ ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިދ މާނުވާތީއާއ ، ިމ މަޢުލޫމާތު ިނެތުމުންއަދ  ިއެނގެން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ، މައްސަލަ

 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.، ސާފުކުރެވެންިނެތުމުންމ މައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުި

ި

ި ިއުޅޭ ިކަންތަކުގައ  ިފައ ސާއާބެހޭ ިމަރުކަޒުގެ ިޞ އްޙީ ިިމުވައްޒަފުގއ.ގެމަނަފުށީ ވަނ1022ިިަވަނީ
ިވާިމުސާރަިނަގައ ިބޭނުންކޮށްފައ ިލ ބެންިއެިމަރުކަޒުގެިއ ންޑީޔާިނަރުހަކަށްިއަހަރުގެިޑ ސެމްބަރިމަހުި

ިިކަމަށާއ ،ިއޭނާ ިފަހުން ިނަމަވެސް ިނެގ  ިފައ ސާ ިޞ އްޙ1021ިިީއެ ިމަހު ިޖެނުއަރީ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ި ިނަރުހަށްިމަރުކަޒުންިވަނީ ިބުނާިިއ ންޑީޔާ ިމަހުގެިމުސާރަ(ިދީފައ ިކަމަށް ިމުސާރަި)އޯގަސްޓް އޭނާގެ

ިމައްސަލަ.
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ި ިގޮތުންކަމަށް ިރ ޝްވަތުދ ނުމުގެ ިހ ންގާފައ ވަނީ، ިހަރަކާތް ިބުނާ ިމަލާމާތާއ ،ި، ނުބެލެވޭތީއާއ މ ޝަކުވާގައ  އެއީ
ިޖެއްސުންކުރުމުގެިގޮތުންިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

00ިި 1021ިިފެބްރުއަރީ ިބުދަދުވަހުގެރޭ ިރޯކޮށްިވީ ިތަންތަން ިހަމަނުޖެހުންތަކުގައ  ިހ ންގ  އައްޑޫގައ 
ިކަމުގެި ިމެމްބަރުިިތުހުމަތުގައ ،ިގެއްލުންދ ން ިދާއ ރާގެ ިމެދު ިހ ތަދޫ ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ފުލުހުން

ި ިގުޅ ގެން، 21ިިހައްޔަރުކުރުމާ 1021ިިފެބްރުއަރީ ިއާދީއްތަދުވަހުގެ ިއ ދާރާިވީ ިމަޖ ލީހުގެ އ ރާކޮޅު
ދޫކުރުމަށްއެދ ިއަޑުގަދަކޮށްިމުޒާހަރާިކުރަމުންިދ ޔައ ރުިިއޭނާކައ ރީގައ ިއެމްޑީޕީގެިސަޕޯޓަރުންިއެއްވެި

ިބ ންމަތީގައި މަ ިނޫޓުތަކެއް ިޑޮލަރު ިއާއ  ިރުފ ޔާ ިތ ބީ ިމީހުން ިބައެއް ިކައ ރީގައ  ިއ ދާރާ ޖ ލީހުގެ
ިއަކީއެިިބަހައްޓައ ގެން ިކަމަށްފުލުި"ިފައ ސާ ިއެއްޗެއް" ިދޭ ިބުނާިިހުންނަށް ިކަމަށް ިގެންދ ޔަ ިބުނަމުން

 މައްސަލަ.
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