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 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު                   މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓު         

       1 ގެ 3 ޞަފްޙާ                                                       01/2021ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  24 ގެ"ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު" 2019/16ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ 
 1މަހަކުްނ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ  23 އެ ޤާނޫުނގެ ،އެކުލަވާލާފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިަވްނ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަހަރު 
ޖަނަވަރީ  01ކީ ވޭތުވެދިޔަ އްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދައަމު

ގެ މަޢުލޫމާތު ވިސްލްބްލޯވަރ ްޕރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަތަކު ގެ ނިޔަލަށް 2021ޖުލައި  31އިން  2021
 ހިއްސާކުރުމެވެ. 

 އް ގިންތިކޮށްފައިވާ ގޮތް މައްސަލަތަ  .2

ބެިލފައިވަނީ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ިގންތި ކޮށްގެްނނެވެ. ޝަކުވާތަްއ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 
"ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު"ގެ  2019/16ގިންތިކުރުމުގައި ބޭުނންކޮށްފައިވާ އަސާސަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކެވެ. އެ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން، އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ވަނަ މާއް 3
ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުަވތަ ޢަމަލެއްކުރުން، ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން، ކޮރަޕްޝަން، 

، ރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން، ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުންޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނު
ޢަދުލު އިންޞާަފށް ހުަރސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ "މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް" ، ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުްނކުރުން

ޖިާނއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ، ލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުންދައުލަތުގެ ވަޞީ، ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން
، "ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން ، ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ ން )ފ( ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އި 3ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު"ގެ 
                                 ކުރުމެވެ. ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް 



 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު                   މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓު         

       2 ގެ 3 ޞަފްޙާ                                                       01/2021ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު  .3

 

 

 ތައް ޢަދަދު  ތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  •

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 
 ބާވަތްތަކާއި އަދަދު 

 00 އަދާނުކުރުން  ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް

 00 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން 

 00 ކުރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް

 00 ކޮރަޕްޝަން 

 00 ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން  ރައްކާތެރިކަމަށްޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު 

 00 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން 

 02 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން 

ގެ " ޖަސްޓިސްމިސްކެރިޖް އޮފް " ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ
 ޢަމަލެއް ކުރުން 

00 

 00 އިހުމާލުވުން  ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި

 01 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން  ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި

ނުުހުށަހެޅު

ނިމުނު

ނާދ ތަޙުޤީޤުކުރަމުު

ޢަާަާު

08 

04 

01 



 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު                   މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓު         

       3 ގެ 3 ޞަފްޙާ                                                       01/2021ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 01 ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން 

މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ފ(  ވަނަ 3ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް  ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ

 ކަމެއް
00 

 04 މި މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ 

 

 ތައް ޢަދަދު  ތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ޔުނިޓުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ  •

ށް ނިމިފައިވާ ތަޙްޤީޤުކޮ
މައްސަލަތަކުގެ 

 ބާވަތްތަކާއި ޢަދަދުތައް 

 00 އަދާނުކުރުން  ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް

 00 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން 

 00 ކުރުން  އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއްބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 00 ކޮރަޕްޝަން 

 00 ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން  ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް

 00 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން 

 00 ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ 

ގެ " މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް" ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ
 ޢަމަލެއް ކުރުން 

00 

 00 އިހުމާލުވުން  ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި

 00 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން  ޤާނޫނެއްގައިޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް 

 01 ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން 

މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ފ(  ވަނަ 3ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ  ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ

 ކަމެއް
00 

 01 މި މުއްދަތުގައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމުނު މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ 

 

 


