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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިސެޕްޓެންބަރ1026ިިުނ00ިްިސެޕްޓެންބަރ1026ިުށްި

 

ިިދޫކޮށްލ ިސަބަބު
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ި ިޝަކުވާގައ 02ިކ ޔުންތެރ ޔާއަށް ިހުށަހެޅ ދާނެކަމަށް ިވާހަކަ ިގ ނަ  ވާހަކައަށްވުރެ

ި ިހުށަހަޅާ ިކ ޔުންތެރ ޔާ ިވާހަކައަށ02ިްބުނެފައ ވާއ ރު، ިގ ނަ ިއަށްވުރެ މާރކްސްި ވާހަކަ
ި ިކަމަށް ިވާހަކަނުދެވޭނެ ިގ ނަ ިޝަކުވާގައ  ިބުނެފައ ވާި ބުނެފައ ނުވުމާއ ، ހުށަހެޅ ކަމަށް

ި ިހުށަހެޅ  00ިިފަރާތުން ިތެރެއ ން ި ވާހަކ00ިަވާހަކައ ގެ ވާހަކައ ގ00ިިެއެންމެމޮޅު
ި ިއޭގެތެރެއ ން ިހ މެނ  1ިިތެރޭގައ  02ިިވާހަކަ ިދ ޔަކަމަށްި 01ވަނައާއ  ވަނައަށް

ިރޮނ ިލ ޔުމުގެ ިވާހަކަ ިއެއީ ިނުވަތަބުނެފައ ވާއ ރު، ިރޮނގުންކަމެއްި ގުންކަމެއް ކ ޔުމުގެ
ިލ ޔުމުގެ ިވާހަކަ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިރޮނގުންި ޝަކުވާއ ން ިކ ޔުމުގެ ރޮނގުންނާއ 

ިބުނެފައ ވުމުންި ިޝަކުވާގައ  ިތަފާތުކޮށްކަމަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިދ ނުމަށް މާރކްސް
ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާ ިރޮނގުން ިކ ޔުމުގެ ިމާކްސް ވާހަކަ ދޭގޮތަށްިިވާހަކައަކަށްވެސް

ިދޭހަވާތީ، ި ހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ިކ ޔުމުގ1ިިެޝަކުވާގައ ބުނާ ވާހަކަ
ި 02ިިރޮނގުން ިނުފެންނާތީއާއ ،ި 01ވަނައާއ  ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިދ ޔުމަކީ ވަނައަށް

ިއެއަރ ިއޮން ިދ ގުމ ނަށްި ވާހަކަތައް ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިވާހަކަތައް ިބައެއް ކޮށްފައ ވާއ ރު
 ޝަކުވާގައ ިބުނެފައ ވާއ ރުިއެއީިކޮންިބަޔަކުިހުށަހެޅ ިކޮންިވާހަކަތަކެއްކަން ކަމަށްނުފެތޭ

ިނެތުމުން ިއެނގެން ިފަރާތެއްވެސް ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިނެތުމާއ ، މައްސަލައާގުޅޭި އެނގެން

ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމީޑ އާގެ ިސަރވ ސް ި ޕަބްލ ކް ިގެނެސްދ ނ2301ިިްއަޑުން ިރަމަޟާންމަހު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިމުބާރާތުގައ  ިވަކ  ކުރުވާހަކަ ިއެކުލަވާލާފައ ވަނީ ިޤަވާޢ ދު ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިވާހަކަތަކަށް  ބައ ވެރ ކުރ 

ި ިފައ ދާވާގޮތަށް ިހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ިލ ޔުންތެރ ކަމުގެގޮތުން ިއެއީ ިއެކަކަށްިިކަމަށާއ ، ިހުށަހެޅުމުގައ  ވާހަކަ
ިހުށަހެޅ ދާނެކަމަށްިއޮތްއ ރުިހުށަހަޅާިވާހަކައަށްިބަލާފައ ިއެންމެިރަނގަޅުިވާހަކައަށްވުރެިގ ނަިވާހަކ02ިަ

ިކަމަށާއ  ިމާރކްސްިދޭގޮތަށް ިއެކަނ  ިވާހަކަިިވާހަކ02ިަކ ޔުންތެރ ޔާއަށްވެސްި، ވާހަކައަކަށް އަށްވުރެިގ ނަ
ިދެ ިމ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީިިހުށަހެޅ ދާނެކަމަށް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ކެޓަގަރީއަށް

ދޭތެރޭގެިިމ ނެޓ11ިާމ ނެޓާއ 10ިިބައ ވެރ ކުރާިވާހަކައ ގެިދ ގުމ ނަކަށްިވާންޖެހޭނީިިތަފާތުކޮށްިކަމަށާއ ،
ިބަޔާންކޮ ިޤަވާޢ ދުގައ  ިވަގުތެއްކަމަށް ިހަމަނުވ10ިާށްފައ ވާއ ރު ިިމ ނ ޓް ިދ ގ11ިިުވާހަކައާއ  މ ނ ޓަށްވުރެ

ިއެއަރިކޮށްފައ ވާ ިއޮން ިވާހަކައެއް ިދ ނުމުގައ ި އެތައް ިމާރކްސް ިވާހަކައަށް ިކެޓަގަރީގެ ިދެ ިއެ ކަމަށާއ ،
ިއުޞޫލަކުން ި އެއް ިބައ ވެރ ކުރ  ިފަރާތަކުން ިހުށަހެޅ  ިވާހަކަ ިގ ނަ  ވާހަކައ ގ00ިެޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާތީ

00ިިތެރެއ ންި ިހ މެނ ފައ ވާިކަމަށާއ ،00ިވާހަކަިއެންމެމޮޅު ިތެރޭގައ  ިބައ ވެރ ކުރ ި ވާހަކައ ގެ އަދ ިއޭނާ
ިނާިމައްސަލަ.ބު ވަނަިލ ބ ފައ ވާކަމަށ01ިްވަނައާއ 02ިިވާހަކައަށ01ިިް
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ިިދޫކޮށްލ ިސަބަބު
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ

ސުމާރުި
 ނަންބަރު

ިކުރ ޔަށް ިއ ތުރަށް ިމައްސަލަ ިނެތުމުން ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިނެތުމުންި އ ތުރު ގެންދެވެން
  ށްިނ ންމީއެވެ.ފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަިމައްސަލައާމެދު

ިއެކަން ިގޮތަށް ިބުނެފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިބަޔާންކޮށް، ިއެކަމުންި ޝަކުވާ އޮވެއްޖެނަމަ،
ި ިލ ބޭނާޖާއ ޒް ިގެތައް ިއެ ިފުރުޞަތު ިނެގުމުގެ ިއޮތްކަމަށްި ފައ ދާތަކެއް ފަރާތްތަކަށް

ތ ބޭިބަޔަކަށްވެސްިގެތައްިލ ބޭި ފެންނާތީއާއ ،ިއަދ ިސަރުކާރުގެިފަރާތުންިއެކަންިކުރުވަން
ިފައ ދާތަކެއް ިނާޖާއ ޒު ިގުޅ ގެން ިއެި ފަރާތްތަކާ ިފެންނާތީ ިއޮތްކަމަށް ިފުރުޞަތު ނެގުމުގެ

ނުލ ބޭގޮތަކަށްިމ ކަންިކުރ ޔަށްިގެންދ ޔުމަށްިމ ނ ސްޓްރީި ފަރާތަކަށްފުރުޞަތުިއެއްވެސްި
 ށްިނ ންމީއެވެ.އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިގައ ިދެންނެވުމަ އޮފްިހައުސ ންގިއެންޑް

ިތެރެއ ން ހދ.ހަނ މާދޫގައ  ިގެތަކުގެ ިޢ މާރާތްކޮށްދ ން ިސަރުކާރުން ިރައްޔ ތުންނަށް ހަތ ފުށީި ހއ.ހަތ ފުށީ
ބާކީހުރި ިރައްޔ ތުންނަށްިގެތައް ހދ.ހަނ މާދޫންިއެދ ފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ްނި ގެއަށ00ިްޙަވާލުކޮށްފައި 

 ކައުންސ ލްގެިނޯޓ ސްިބޯޑަށްިނެރެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެިގެތަކަކީިމ ހާރުިވަރަށް އެިގެތައްިލ ބޭިފަރާތްތައް

ިޖަހާފައ ވާ ިފްލޯރގައ  ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިތަންތަން ިވީރާނާވެފައ ވާ ިއަރާފައ ވާިތަ ބޮޑަށް ިފުފ  ށ މުށ ތައް
ިސ ޓ ންގ ިކޮޓަރ ތަކާއ  ިއެގޮތަށް ިހަމަ ިކަމަށާއ ،ި ކަމަށާއ ، ިހަލާކުވެފައ ވާ ިފުފ  ިދޮރުފަތްތައްވެސް ރޫމްގެ

ިތަންތަން ިހުށަހެޅުމަށް ހަލާކުވެފައ ވާ ިއަގު ިކުރުމަށްފަހު ިމަރާމާތު ިފަރާތަކުން ިލ ބޭ ިގެއެއް އަންގާފައ ވާި އެ
ިއޮތުމުން ިއެގޮތަށް ިއެއްކަހަލަިކަމަށާއ ، ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅުމުގެި އެކ  ިއަގު ިއެކ  މަސައްކަތްތަކަށް
ިމައްސަލަ.ިއ ންސާފުންިހ ނގާނެިކަމެއްކަމަށްިނުބެލެވޭިކަމަށްިބުނާ ފުރުޞަތުިބޮޑުވާނެތީިއެއީވެސް

2 

ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ހޯދަންި ނ.މާފަރު
ދ ންި އ ޢުލާނާިގުޅ ގެނ290/INDIV/2015/21ިް(IUL)ނަންބަރުިިބޭނުންވެގެންިކުރ 

ި ިއެކަކު ިޑ އުޓީގައ  ިޝީޓުގައ ، ިއ ތުރަށ6ިްމަޢުލޫމާތު ހޭދަކުރަންި ގަޑ އ ރަށްވުރެ
ި ިޝީޓުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިކަމަށް ިހަމަޖައްސަންވާނެ ި)ޏ(1ިނުޖެހޭގޮތަށް ގައާއ ި ގެ

ނަމަވެސް،ިދުވާލަކުި ފައ ވެއެވެ.ގެި)ޏ(ިގައ ިބަޔާންކޮށ0ިްމަސައްކަތުގެިއެއްބަސްވުމުގެި
ިޑ އުޓ6ިީ ިލައްވައ  ިއެކަކު ިއ ތުރަށް ިމަޢުލޫމާތުޝީޓުގައާއ ި ގަޑ އ ރަށްވުރެ ނުކުރުވުމަށް

ިއެއްބަސްވުމުގައ  ި މަސައްކަތުގެ ިމެދުގައ ވެސ1ިިްބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ މީހުންގެ
ި ި) ގަޑ އ ރަށްވުރ6ިެޑ އުޓީއެއްގައ  6ިިއ ތުރުނުވާގޮތަށް ޑ އުޓީިިގަޑ ނ6ިްގަޑ ން

ިފަރާތަށްި ބަދަލުކުރާގޮތަށް(ިޑ އުޓީ ިހުށަހެޅ  ިފެންނަކަމަށްިޝަކުވާ ިކަމަށް ހަމަޖެއްސ ދާނެ
 މަށްިނ ންމީއެވެ.ޖަވާބުިދ ނު

ިކައުންސ ލްގެ ިމާފަރު ނ.މާފަރު ިފަރާތާއ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިބެލެހެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ ކައުންސ ލްގެި އ ދާރާގެ
ިއެއްބަސްވު ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިމަސައްކަތުގެއ ދާރާއާ ިމ  ި މުގައާއ  ިއެކަކު ިޝީޓުގައ  6ިމަޢުލޫމާތު

ިޑ އުޓީގައ  ިއ ތުރަށް ިއެމަސައްކަތް ގަޑ އ ރަށްވުރެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނ ކޮށް ިނުވާނެކަމަށް  ބަހައްޓައ ގެން

ި ިޚ ލާފަށް ިއެއާ ިފަރާތުން 1ިިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިލައްވައ  ިކުރުވަމުންި ގަޑ އ ރުގ21ިެމީހަކު ޑ އުޓީއެއް
ިއެކަމަށްގެންދާއ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމާފަރު ިކަމަށާއ ،ި ރު ިއަޅާފައ ނުވާ ިފ ޔަވަޅެއް އެއްވެސް

ިހުށަހެޅ  ިއެފަރާތުން ި މ މަސައްކަތަށް 1ިިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިލައްވައ  ިޑ އުޓީއެއ21ިިްމީހުން ގަޑ އ ރުގެ
ިއެފަރާތަ ކުރުވަން ިޢ ނާޔަތްތަކަށް ިމާލީ ިގެންގުޅުމާއ  ިމީހުން ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު، ިދީފައ ވާި 10ށް މާރކްސް

ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިކައުންސ ލުން ިމާފަރު ިމ ކަންކަމަކީ ިގޮތުންި ކަމަށާއ ، ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާ ނާޖާއ ޒު
ިނާިމައްސަލަ.ބު ކުރަމުންގެންދާިކަންތައްތަކެއްކަމަށް
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