
a 

 
ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިނޮވެންބަރ1026ިުނ00ިްިނޮވެންބަރ1026ިުށްި

 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިިމޯލްޑ ވ އަން ިސީޒަން ިޕަބްލ ކ1ިިްއައ ޑޮލް ިހޯދުމަށް ިޕާރޓުނަރުން ިބާޓާރކޮށް އަށް
ިިސަރވ ސް ިނަންބަރު ިކޮށްފައ ވާ (IUL)PSM-SS/PSM/2016/201ިމީޑ ޔާއ ން

ިގުޅ ގެން ިިއ ޢުލާނާ ިހުށަހެޅ  ިހުޅުވައ ،00ިިޕްރޮޕޯސަލް ިޙާޟ ރުގައ  ފަރާތުގެ
ިއަގު ިކަމަށާއ ،ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހޯދާފައ ވާ ިސޮއ  ިއެފަރާތްތަކުގެ ިިބަޔާންކޮށް
ި ިއޮތް ިނޫހުގެޕީއެސްއެމްގައ  ިބުނާ ިޕްރޮޕޯސަލްގައ ިިފަރާތުންިޝަކުވާގައ  ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިބަލައ ގަތް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއޮތީވެސް ިއަގުކަންިޖަހާފައ  ިޖަހާފައ ވާ ިޝީޓުގައ 
ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ިިފާހަގަކުރެވޭ ިފަހުން ިފަރާތުންިއެނޫހުހުށަހެޅ  ގެ
ިބަދަލުތަކެއް ިޕްރޮޕޯސަލަށް ިޝަކުވާގައ ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ގެނެސްފައ ވާކަމަށް

ިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިބަދަލެއްިިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް ިއަގަށް ިޚ ދުމަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ
ިމ ިގެނެސްފައ ނުވާކަން ިއެނގެންިިއެނގޭތީއާއ  ިމައުލޫމާތު ިފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ

ިޝަކުވާގައ  ިސާފުކުރެވޭނެގޮތެއްިިނެތުމުން ިއ ތުރަށް ިކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައ ވަ
ިދީފައ ވަނީިނެތުމުންނާއ  ިވެއ ޓް ިގ ނަ ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ

ިިޕަބްލ ކް ިސަރވ ސް ިސީޒަން ިއައ ޑޮލް ިމޯލްޑ ވ އަން ިޕާޓްނަރަކަށ1ިްމީޑ ޔާއ ން ިއޮންލައ ން ބ ޑްިިގެ
ިދ ނުމަށާއ ިިހުޅުވާލާފައ ވަނީ ިއެފުރުޞަތު ިނޫހަކަށް ިކަމަށާއ ،ިިވަކ  ިފެއްތުމަށް ިއުޞޫލަށް ޕްރޮކ ޔުމަންޓް

ިހުށަހެޅުނުއ ރު ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފ ނަމަިިބ ޑްތައް ިނޫިކާމ ޔާބުވާނީިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިކަމަށްިހެއްކަމައެހެން ށް
ި ިޗެއަރމަންފެންނާތީ، ިމީޑ އާގެ ިސަރވ ސް ިނޫހަށްިޕަބްލ ކް ިކާމ ޔާބުކުރ  ިޕްރޮޕޯސަލްއެއްިިބ ޑް އާ

ިޕްރޮޕޯސަލް ިބަދަލުކުރ ިތައްޔާރުކޮށް، ިފަހުން ިކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ،ިއ ވެލުއޭޓް ޕްރޮޕޯސަލްިިބަދަލުކޮށްފައ ވާ
 ކަމަށްބުނާިމައްސަލަ.
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ި ިބައ ތަކުން ިއެހެން ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްވުރެިހަށްއެނޫއަގަށްކަމަށްވެފައ  ގ ނަިިއެހެން
ހ ނގާފައ ވާކަމަކަށްިިމާރކްސްިލ ބ ފައ ނުވާތީިޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށްިމ ކަން

ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިނުބެލެވޭތީިިނުބެލެވޭތީއާއ  ހ ނގާފައ ވާކަމަށް
 މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.

ި ިރައ ޓްސް ިބޭކާރުހ އުމަން ިމެމްބަރުން ިޝަކުވާގައ ިިކޮމ ޝަންގެ ޚަރަދުކުރާކަމަށް
ިގޮތުގައ  ިބޭކާރު ިނަމަވެސް ިޚަރަދުތަކެއްކަމެއްިިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިކޮން ކޮށްފައ ވަނީ
ިކުރ  ިކ.މާފުއްޓަށް ިނެތުމުންނާއ  ިިއެނގެން ިއެއްކަމަކަށް ލޯންޗެއްގައ 1ިިދަތުރެއްގައ 

ސްިދަތުރުިކޮށްފައ ވަނީިކޮންދުވަސްވަރެއްގައ ިނަމަވެިދަތުރުިކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނެފައ ވީ
ިބޭނުމެއްގައ  ިކޮން ިމަޢުލޫމާތެއްިިކަމާއ  ިއެއްވެސް ިފަރާތަކުންކަންފަދަ ިކޮން ކަމާއ 

ިނުވާތީއާއ  ިމ ކަންިިބުނެފައ  ިއ ތުރަށް ިނެތުމުން ިއެނގެން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ
ިނޭޅުމަށެވެ.ނުފެންނާތީިމ ިމައްސަލައަމެދުިފ ޔަވަޅުިިސާފުކުރެވޭނެކަމަށް

ިމެމްބަރުން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިޚަރަދުތައްިިހ އުމަން ިބޭކާރު ބޭނުންވާގޮތަށް
ިކ.މާފުއްޓަށް ިމ ގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިިކުރަމުންދާ ިދަތުރެއ1ިިްކުރ  ިއޮތް ިކުރެވެން ިލޯންޗުގައ  ިއެއް ދަތުރަކީ

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

2 

ި ިމެދުގައ  ިގެއްލޭގޮތަށްމުވައްޒަފުންގެ ިޝަކުވާގައ ިިމަޞްލަޙަތު ިކުރާކަމަށް ކަންތައްތައް
ިކޮން ިކުރީ ިހުށަހެޅ ިިބުނެފައ ވާއ ރު، ިޝަކުވާ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ކަންތައްތަކެއްކަން

ިއެނގެން ިނެތުމުންިިފަރާތެއް ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިމައްސަލައާގުޅޭ ނެތުމުން
ިންިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ކުރ ޔަށްިގެންދެވެންިނެތުމުިމައްސަލަިއ ތުރަށް

ިބާރުގެ ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިމެދުގައ ިިހ އުމަން ިމުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންކޮށްގެން
 ކުރަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމަޞްލަޙަތުިގެއްލޭގޮތަށްިކަންތައްތައް

3 

ިދުވަސްވަރެ ިކޮން ިހ ނގާފައ ވަނީ ިމ ކަން ިނެތުމާއ ިިއްގައ ކަންމ ޝަކުވާގައ  އެނގެން
އ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިހޯދެްނިިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތެއްިއެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭ

ިގެންދެވެން ިކުރ ޔަށް ިއ ތުރަށް ިމައްސަލަ ިފ ޔަވަޅުިިނެތުމުން ިމައްސަލައާމެދު ނެތުމުން
ިނޭޅުމަށެވެ.

ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިއެިޑ ރެިހ އުމަން ިކުރުމަށްފަހު ިއ ޢުލާނު ިމަޤާމަށް ކްޓަރެއްގެ
ިކޮށްފައ ވާ ިބާޠ ލް ިނުދައްކާިއ ޢުލާނު ިއުޒުރެއް ިހަމަޖެހޭ ިއެއްވެސް ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާނު ިކަމަށާއ ،ިއެ

ިނަގަން ިމަޤާމަށް ިއެ ިމެމްބަރުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިއެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިމ ކަން ިއޭސީސީގެިިކަމަށާއ ، ބޭނުންވ 
 މައްސަލަިމަޤާމްިލ ބޭގޮތްިނުވުމުންކަމަށްިބުނާިމުވައްޒަފަށްިއެ

4 

ިމުވައްޒަފެއް ިކުރ  ިމ ކަން ިއަދ  ިދުވަސްވަރެއް ިކުރ  ިމ ިިމ ކަން ިނެތުމާއ ، އެނގެން
މ ިކޮމ ޝަނުގެިމެންޑޭޓުގެިިމައްސަލައަކީިފޯޖަރީގެިމައްސަލައެއްިކަމަށްިފެންނާތީިމ އީ

ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިއެިިހ އުމަން ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިމަޤާމަށް ޑ ރެކްޓަރުކަމުގެ
ިއެ ިމުވައްޒަފަކު ިލ ޔުންތަކެއްިކޮމ ޝަނުގެ ިނޫން ިޞައްޙަ ިއޮޅުވާލައ  ިލ ޔުންތައް ިބައެއް ިހުށަހެޅ  ިމަޤާމަށް
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ި.ތެރޭގައ ިހ މެނޭިކަމަކަށްނުވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ  ހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

ިނޭޅުމަށެވެ.ިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިފ ޔަވަޅުިކޮރަޕްޝަނުގެިމ ކަމުގައ  ިމެމްބަރުން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިއޮފީސްިިހ އުމަން ިގަޑީގައ  ިނުރަސްމީ ނުގަވާއ ދުން
 ކަންތައްތައްިވަގުތުންިނ ންމަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިހުޅުވައ ،ިއެމީހުންިބޭނުންވާ

6 

ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނު ިވަކ ކުރުމާިގުޅ ގެންިިއުމަންިރައ ޓްސްިކޮމ ޝަންިއޮފްިދަިމޯލްޑ ވްސްގެިސެކްރެޓަރީހ  ިވަޒީފާއ ން ޖެނެރަލް
ިކުރ ން ިދ ޔުމުގެ ިއޮފީހުން ިމުވައްޒަފަކާިއޭނާ ިހަވާލުކުރުމަށް ިއޭނާއާ ިލ ޔުން ިއެންގ  ިވަކ ކުރ ކަން ިވަޒީފާއ ން

ިއެ ިކުރ ން ިދ ޔުމުގެ ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލް ިސެކްރެޓަރީ ިވަނ ކޮށް، ިޙަވާލުިިޙަވާލުކޮށްފައ  ިއެލ ޔުން މުވައްޒަފަށް
 އ ންޒާރުދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިކުރެވ ފައ ނުވާތީ،ިއެިމުވައްޒަފަށްިލ ޔުމުން

7 

ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިބަޔާންކޮށް، ސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިިޝަކުވާ
ިމަށެވެ.ދެންނެވު

ިމަސައްކަތްކުރާ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިލައްވައ ިިފުވައްމުލަކު ިމުވައްޒަފުން ިސަރވ ސް މުނ ސ ޕަލް
ިކުރުވައ  ިމަސައްކަތް ިވަގުތު ިބުނާިިގ ނަ ިދެމުންދާކަމަށް ިފައ ސާ ިގ ނަ ިމުސާރައަށްވުރެ ިގޮތުގައ  އ ތުރުގަޑީގެ

 މައްސަލަ

8 

ި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިނުބެލެވޭތީމ މައްސަލާގައ  ިއުޅޭކަމަށް ިނޭޅުމަށްިޢަމަލެއް ިފ ޔަވަޅު
ިނ ންމީއެވެ.

ގުޅ ގެންިގަވާއ ދުތަކާއ ިއުޞޫލުގެިމަތ ންިބީ ކެޓަގަރީއަށްިފޯމުިހުށަހެޅ ިިވެށ ފަހ މާލެިޕްރޮގްރާމްިހުޅުވާލުމާއި 
ލ ބޭނެކަމަށްިއ ޢުލާނުިކުރ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިބީިކެޓަގަރީންިފްލެޓްިިއެކެޓަގަރީންިއ ންޓަވ އުިކުރ ިމީހަކަށް
ިިވަގުތީ ިފ ލުވ އ ރު ިއޮޅުން ިމަޢުލޫމާތު ިހ މަނާފައ ނުވާތީ، ިނަން ިއޭނާގެ ިސ043ިިީލ ސްޓުގައ  ޕޮއ ންޓާއެކު

 މައްސަލަިކެޓަގަރީއަށްިއޭނާގެިފޯމުިބަދަލުިކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާ

9 

ިިޝަކުވާގައ  ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިތެރޭގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ވާ
ިނުވުމާއެކު،ިޝަކުވާކުރ ިފަރާތުންިއެދ ފައ ވާިކަންތައްތަކަކީިމ ިކޮމ ޝަނުގެިހ މެނ ފައ 

ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު ިކަމަށްނުވާތީ ިކަންތައްތައް ިހ މެނޭ ށްިނޭޅުމަިމެންޑޭޓުގައ 
ިނ ންމީއެވެ.

ިއދ.މާމ ގ ލީ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިދޫކުރުިއދ.މާމ ގ ލީ ިގޯތ  ިއުޅޭތާިރައްޔ ތުންނަށް ިނ ންމައ ގެން މަށް
ި ިނުވާިއަހަރުވެފައ ވ4ިާމ ހާރު ިދޫކޮށްފައ  ިގޯތ  ިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިމ ހާތަނަށް ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ،

ިބައްދަލުކޮށް ިމ ނ ސްޓަރާ ިހައުސ ންގ ިޒުވާނުން ިރަށުގެ ިގުޅޭގޮތުން ިމ ކަމާ ިކުރުމުންިިކަމަށާއ ، މަޝްވަރާ
ިވ ދާޅުވެފައ  ިއަވަސްކޮށްދޭނެކަމަށް ިމ ކަންއެކަން ިކަމަށާއ ، ިޕާކްިިވާ ިރައްޔ ތުންނަށް ިއޮއްވައ  މ ހެން

ިއެމަސައްކަތް ިނ ންމައ  ިގޮސްފައ ވާިިއަޅައ ދޭން ިކަންތައް ިދ ނުމުގެ ިގޯތ  ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ފަށާފައ ވާ
 މައްސަލަ.ިބުނާބަލައ ދީިޕާކްިހެދުންިހުއްޓުވުމަށްިއެދޭކަމަށްިިހ ސާބެއް
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ި ިބަޔާންކޮށް، ިސަރވ ސްޝަކުވާ ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިހުށަހަޅައ ގެންިިމ މައްސަލަ އަށް
ިޖުޑ ޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިގެންދ އުމަށް އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގައ ިިކުރ ޔަށް

ިފަހުިޝަކުވާއާމެދުިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރ ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިގަިކ.ތުލުސްދޫ ިއެކ ޤާނޫނާ ިއޮޅުވާލައ ގެން ިޚ ލާފަށް ިވާއ ދާ
ިއ ސްމެޖ ސްޓްރޭޓުގެ ިއެކޯޓުގެ ިހަދައ ދީ ިސެޓްފ ކެޓް ިކައ ވެނީގެ ިއަމ އްލައަށްިިފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާނެތ 

ިމ ގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިނ ންމަމުންދާ ިިކަންތައްތައް ިކޯޓުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިދ.ރ ނބުދޫ ކައ ވެނީގެިހަދައ ދީފައ ވާ
ިހަދައ ދީފައ ވާިއ ނގ ރޭސ ިއްސެޓްފ ކެޓެ ިކޮޕީއެއްިިބަހުން ިއޭގެ ިހަދައ ދީފައ ވަނީ ިސެޓްފ ކެޓް ިއެ ކަމަށާއ ،

ިނަކަލެއް ިިނުވަތަ ިއެސެޓްފ ކެޓްގައ  ިނުހޯދާކަމަށާއ ، ިކޯޓުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިނަންިދ.ރ ނބުދޫ އަންހެންމީހާގެ
 ބުނާިމައްސަލަލ ޔެފައ ވަނީިނުބައ ކޮށްކަމަށްި

11 

ި ިލ ބ ފައ ވާ ިޝަކުވާއާއެކު ިބަލާއ ރު،މ  ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާިިލ ޔުންތަކަށް ގެޒެޓްގައ 
ި ިނަންބަރަކީ ިއ ޢުލާނުގ248CAA/248/2016/80ިިެ(IUL)އ ޢުލާނުގެ ކަމަށާއ ،ިއެ

ި 00ިިތާރީޚަކީ ިރަށުގައ 1026ިއޮގަސްޓު ިޝަކުވާިިކަމަށާއ ، ިބުނެ ިކަމަށް ކޮށްފައ ވާ
ިއ ޢުލާނުގެ ިފޮނުވާފައ ވަނީ ިފަރާތުން ނަންބަރަކީިިހުށަހެޅ 

(IUL)248CAA/248/2016/81ިިީއޮގަސްޓ00ިިުކަމަށާއ ،ިއެިއ ޢުލާނުގެިތާރީޚަކ
ިއެނގެނ1026ިް ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާކަން ިގެޒެޓުގައ  ިއ ޢުލާން ިމ  ިކަމަށާއ ،

ިނަންބަރު ިކުރެވުނު ިކުރ ން ިކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާން ިމ  ިނެތްކަމަށާއ ،
(IUL)248CAA/248/2016/80, 79ިުިޝަރުޠ ިމަޤާމުގެ ތައްިއ ޢުލާނުގައ 

ިމ ކަންކަންިިނުބައ ކޮށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިއ ޢުލާނުގައ  ިކަމަށް ލ ޔެވ ފައ ވާތީ
ިކޮމ ޝަނުގެިިފާހަގަކޮށް، ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިމ ކަން ިބަޔާންކޮށް ިޝަކުވާ އަދ 

ިނޭޅުމަށްިދެންނެވުމަށްިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ  ިފ ޔަވަޅެއް ިއ ތުރު ިޝަކުވާއާމެދު ފަހު
ިނ ންމީއެވެ.

ންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރެއްގެިވަޒީފާއަށްިމީހަކުިބޭނުންވެގެން،ިއެިހއ.އ ހަވަންދޫިކައު
ި 00ިިއ ދާރާއ ން ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވ1026ިިާއޮގަސްޓް ިގެޒެޓްގައ  ިއ ޢުލާނާއ  ިނެރެފައ ވާ ިރަށުގައ  ގައ 

ިއ ޢުލާނެއްނަމަވެސް ިކޮށްފައ ވާ ިޖަހައ ގެން ިއެއްތާރީޚެއް ިއެއްނަންބަރަކާއ  ިކޮށްފައ ވާިިއ ޢުލާނަކީ ރަށުގައ 
ިބެލޭނެި ިހޮވުމުގައ  ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިލ ޔުންތަކުގައ  ިއ ޢުލާނުގެ ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާ ިގެޒެޓްގައ  އ ޢުލާނާއ 
ކަންތައްތަކުގައ ިތަފާތުތަކެއްިހުރ ިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެިވަޒީފާގެިޝަރުޠުތައްިކައުންސ ލުންިއެކުލަވާލާފައ ވަނީި

ިވަޒީ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިޚ ލާފަށްކަމަށްިސ ވ ލް ިއުޞޫލުތަކާ ިއެކުލަވާލާފައ ވާ ިޝަރުޠުތައް ފާގެ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

12 

ިޝަކުވާގައ  ިއެގްރ ކަލްޗަރުގެިިމ  ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ބުނެފައ ވާ
ކަރަންޓީންިއޮފ ސަރުންިކޮށްފައ ވާިޢަމަލުތަކުގެިތެރޭގައ ިއެފަރާތްތަކުގެިިއެސ ސްޓަންޓް

ިފަިގާތް ިއެބަޔަކަށް ިއެފަރާތްތަކުން ިހ މެނ ފައ ވ ޔަސް، ިޢަމަލެއް ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިއ ދާ

13ިިި ިދުވަހ1026ިުއޯގަސްޓް ިއެތެރެކުރ ިޕެޓްޝޮޕެއްގެިވަނަ ިދ ވެހ ރާއްޖެ ިޝ ޕްމަންޓްިިނަމުގައ  ދޫނ 
ިމ ނ ސްޓްރީ ިިހ ފަހައްޓާފައ ވަނީ ިއ ން ިއެގްރ ކަލްޗަރ ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއަންނަިއޮފް ިޢަމަލުކުރަމުން

ިދޫނ  ިމަނާ ިއެތެރެކުރުން ިދ ވެހ ރާއްޖެއަށް ިޝ ޕްމަންޓްގައ  ިދޫނ  ިދަށުން ިކުރުމަށްި-ރީިއުސޫލުގެ އެކްސްޕޯޓް

13 
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިފޯނުގެ ިފޯރުކޮށްދީފައ ވަނީ ިމީހުންނަށް ިގާތް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިފޮޓޯތައް ިދޫނ ތަކުގެ
ިއެގްރ ކަލްޗަރަށްިޝަކުވާ ިއެންޑް ިއޮފްިފ ޝަރީޒް ހުށަހެޅ ިިޒަރީޢާއ ންކަންިމ ނ ސްޓްރީ

ިއޮތުމާއެ ިއެނގެން ިލ ޔުމުން ިގޮތުންފަރާތުގެ ިފޮރެންސ ކް ިޗެކުކޮށް ިފޯނު ބަލަންޖެހޭިިކު
ިކަމަށްވުމާއ ، ިސަރވ ސްއ ން ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިބެލޭނީ ިއ ތުރަށްިިކަންތައްތައް އޭގެ
ިޢަމަލުތަކެއް ިޚ ލާފު ިގަވާއ ދާ ިއޮޅުވާލުމާއ  ިމައްސަލައ ގައ  ހ ންގާފައ ވާކަމަށްިިމ 

ިސަރވ ސް ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިމ މައްސަލަ ިބެލުމަށްިިބުނެފައ ވުމާއެކު، މެދުވެރ ކޮށް
އެގްރ ކަލްޗަރަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިިފެންނަކަމަށާއ ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑް

މައްސަލަިއެފަރާތުންިކޯޓަށްިހުށަހަޅައ ގެންިިފަރާތަށްިލ ބުނުިގެއްލުމުގެިބަދަލުިހޯދުމުގެ
ިއެފަރާތަށް ިގެންދ ޔުމަށް ިފ ޝަރީިކުރ ޔަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެންޑްިއެންގުމަށް ޒް
ިދެންނެވުމަށް ިނޭޅުމަށްިއެގްރ ކަލްޗަރިގައ  ިފ ޔަވަޅު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިޝަކުވާއާމެދު ފަހު

 ނ ންމީއެވެ.

ިދެ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނުދީ ިކަސްޓަމްސްިިފުރުޞަތު ިއޮފ ސަރުން ިކަރަންޓީން އެސ ސްޓެންޓް
ިޣައ ރު ިފަރާތުގެ ިހުއްދަިިމުވައްޒަފުންނަށްިއޮޅުވާލައ ިދޫނ ިއެތެރެކުރ  ިއެފަރާތުގެ ިވަދެ ޙާޟ ރުގައ ިބޮންޑަށް

މާލޭގައ ިތ ބ ިއެދެިމުވައްޒަފުންނާިގުޅުންހުރ ިފަރާތްތަކަށްިސޯޝަލްިިނެތ ިޝ ޕްމަންޓްިކަނޑައ ިފޮޓޯނަގައ 
 މެދުވެރ ކޮށްިފޮނުވާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމީޑ ޔާ

ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ގެންގުޅޭިއެއްވެސްިމީހަކަށްިދޯންޏެއްިތަނަކަށްިިއދ.ހަންޏާމީދޫިކައުންސ ލްގެިފަރާތުންިރަށުގެިއޮޑ ދޯނ ފަހަރު
ިކުރ އަށްިއެހެލައ ގެން،ިމަތީގައ  ިމަސައްކަތް ިދަމައ ގެންވެސް ިނުދީ،ިއެތަނުގެިސަތަރ ކޮޅެއް ހުއްދަިިގެންދ ޔަ

ިއ ންކާރު ިއެކަމަށް ިކަމަށާއ  ިޖެހޭނެ ިދޭން ިކުލ  ިބ މު ިކަމަށާއ  ިދީފައ ވާިިހޯދަންޖެހޭނެ ިއެތަނަށް ކޮށްފ ނަމަ
ިއަންގައ  ިއ ންޖީނުގެއަށް ިކަނޑާލުމަށް ިހޮޓަލަކުންިިކަރަންޓް ިނުވަތަ ިގެއަކުން ިނަގާފައ ވަނީ ިކަރަންޓް އަދ 

ިއެތަނަކުން ިއޮތިކަރަންޓްިނަމަ، ިބަނދަރުގައ  ިއެރަށު ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއަންގާ ދޯންޏެއްިިކަނޑާލުމަށްވެސް
ބުނުމުންިހަތ ޔާރާއެކުިޕޮލ ހުންިގެނައ ކަމަށާއ ިިނަގަންިއެންގުމުންިއެފަރާތުންިހެނދުނުިދޯނ ިނަގާނެިކަމަށް

 ހ ތްތަކަށްިބ ރުވެރ ކަންިލ ބުނުިކަމެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިއަދ ިމ އީިރައްޔ ތުންގެ

14 

ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަހަރ1023ިުއދ.ހަންޏާމީދޫ ިމަސައްކަތްިިވަނަ ިސްކޫލުގެ ިހެދުމަށާއ  މ ސްކ ތް
ިކުރުމަށް ިމަރާމާތު ިބަނދަރު ިއަހަިކުރުމަށާއ  ިއަދ  ިދީފައ ވާކަމާއ  ިބަޖެޓް ިއެފައ ސާިސަރުކާރުން ިނ މުމުން ރު

ދެތ ންިހަތަރުިިއެނގ ފައ ވާތީ،ިއެރަށުގެިތަރައްޤީއަށްިމަސައްކަތްިކުރުމުގެިރޫޙްިއެކުލެވ ގެންވާިނުލ ބޭނެކަން
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ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ
 ނަންބަރު

ިސަބަބު ިނުކުރެވ ފައ ވާ ިއެމަސައްކަތްތައް ިދ ޔުމުންިިމީހަކު ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ އޮޅުންފ ލުވުމަށްޓަކައ 
ިިކައުންސ ލްގެ ިރޯކޮށްލުމަށްިމެމްބަރުންބައެއް ިކައުންސ ލްގައ  ިގުޅައ  ިސްޓޭޝަނަށް ިޕޮލ ސް ިމަހ ބަދޫ

ގެންގޮސްިޖަލަށްލައ ިޝަރީޢަތްިިމީހުންިބ ޑ އަޅުވައ ގެނ0ިްރާވާފައ ވާކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމާިގުޅ ގެންިއެި
 ކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިތީމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާ ިނަރުހުންނަށް ިބ ދޭސީ ިމަރުކަޒުގެ ިޞ އްޙީ ިޚ ލާފަށްިިގދ.ނަޑެއްލާ ިގަވާއ ދާ ިދެމުންގެންދަނީ އ ތުރުގަޑ 
ި ިމ ގޮތުން ިބަލ ިިގަޑ އ ރ20ިު-0ކަމަށާއ ، ިއެންމެ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިކުރުވާ ިމަސައްކަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތ 
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16 

 


