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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ތިަނދޫ ީރޖަަނލް ހޮސްޕިަޓލުން އެސަރަޙައްދުގެ ެހލްތް ސެްނޓަރުތަަކށް ގަނެަފއިާވ .ގދ  14-07-2011

ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިން ގަނެފަިއަވނީ ިއޢުލާްނނުކޮްށ ކޯޓޭޝަްނތަކެްއ ހޯަދިއގެން ައުގބަލައިގެންކަމަާށއި،  09

 09ިމ ، ތަކަކީ ފޭްކ ޑޮކިއުމަންްޓތަކެްއ ކަމަާށއިއެހޮސްޕިޓަލަްށ ުހށަހެިޅ ކޯޓޭަޝްނތަކާިއ ިއންޮވިއސް

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިަނށް މިާހރު ފަިއސާ ދައްކާަފިއވާކަމަށާއި، މިިއންޮވއިސްަތއް ަހދާފަިއވަނީ ކޮންެމ ފޮޯޓކޮީޕ 

ރުފިޔާައްށ ކަމަާށއި، ނަަމވެސް އެ މެިޝންތަްއ ގަނެފައިވަީނ ) ވިިހހާސް( 20,000.00މެިޝނެްއ 

ެގ 2009ނޮެވމްބަރ  5ަވރަކަށް ރުފިޔާައްށ ކަމަށާއި، ) އަށްހާސް( 8,000 މެިޝނެއް ގާްތަގނޑަކަށް

ނިމޭއިުރ ާބކީ  2009ގަިއ އެންޓްީރ ޮކށްފަިއވާ ަކމަާށއި، އެެހންކަުމން  2010މާްޗ  8އިްނވޮއިްސތަކެްއ 

ހުންަނ ފަިއާސ ފިނޭންސް ިމނިސްޓްީރއަށް ޭދންޖެޭހއިރު އެެހން އެަކއުންޓަަކްށ އެފަިއސާލުމަްށފަުހ 

އެިއންޮވއިސްތަަކްށ ފައިާސ ދައްާކފައިވާަކމަާށއި، ގަނެަފިއވަީނ އިްނޮވއިްސތަކުަގއި ުހރި ބްރޭންޑްތަެކއް 

ތިަނދޫ ރީަޖނަްލ ހޮސްޕިަޓލް ެއއިރު .ނޫންކަަމށް ުބާނ މައްސަލަ މިޮކމިޝަނުްނ ތަްޙޤީޤުކުރިިއރު ގދ

މުޙަްއމަދު ަޢރީފު ަޢމަލުކޮށްަފއިވަީނ  ލިީލގެ/ ފިޯޔރީ .ހިްނގެުވމާިއ ަހވާލުވެ ހުިރ ޑެޕިުއޓީ ޑިރެކްޓަރ ގދ

ތިަނދޫ ީރަޖނަލް ހޮސްޕިަޓލަށް .ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ގަާވއިާދ ިޚލާފަށްކަމަްށވާީތއާިއ، މިމައްސަާލަގިއ ގދ

ތިނަދޫ ީރޖަަނލް ހޮސްޕިަޓލުން އެސަރަަޙއްދުގެ ެހލްތް ސެންަޓރުތަަކްށ .ގދ

ގަނެަފއިާވ ފޮޯޓ ކޮޕީ ެމިޝނާ އެއާގުޅޭ ސާމާުނ ގަނެަފއިަވީނ 

ހޯދަިއެގްނ އަގުބެލި ަކމަާށއި، އިޢުލާންނުކޮށްކަަމށާއި، ކޯޓޭޝަްނތަކެއް 

ނަަމވެސް އެ އިްނވޮއިްސތަކަީކ ފޭކް އިސްޮވއިސްތަކެްއ ކަަމށާިއ، 

ރުފިާޔއަްށ ކަމަާށއި، ަނމަވެްސ  20,000.00އިްނވޮއިްސ ަހާދފައިަވނީ 

ވަރަަކށް ރުފިާޔައްށ  8,000.00އެ އެްއޗެިހ ގަެނފައިަވނީ ާގތްަގނޑަކަށް 

ގަިއ 2009މާޗް  8ވޮއިސްތަކެްއ ގެ  އިން 2009ޮނެވމްބަރ  5ކަމަށާއި، 

ިނމޭިއރު ބާކީ  2009އެންޓްީރ ކޮށްަފއިާވ ކަމަށާއި، ެއހެންކަުމން، 

ޭދންެޖހޭިއރު، ެއހެްނ އެކަުއންަޓްށ  ހުންަނ ަފއިާސ ފިނޭންަސށް 

އެފައިާސއިްނ ލުަމށްފަހު އެ އިްނޮވއިސްައށް ަފއިާސ ަދއްކާފައިވާކަމަށާއި، 

ތަކުަގއި ުހިރ ބްރޭންްޑތަކެްއ ނޫްނ ގަނެަފއިާވ މެިޝންތަކަކީ އިްނވޮއިސް

  . ކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ެގ  08މާރޗް  2010ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިްނ ިވއްކި ަފރާތަްށ ިމ ފޮޓޯޮކޕީ މެިޝންަތއް ލިބިފައިަވީނ  09

 މެިޝންތަްއ ރާްއޖެ ެއތެރެކޮްށ ވިއްކި ފަރާުތގެ އިްނޮވިއސްއިްނ އެނގޭތީ،ފަހުްނ ކަަމްށ ިމ ފޮޓޯކޮޕީ 

ަވނަ ައހަުރގެ ާތރީޚްތަކެއް ިލެޔ ިމ  2009މި ަމއްަސލާގަިއ ފެންނަްނހުިރ ލިޔެކިޔުންތަުކަގއި 

މުޢާމަާލތް ިނންމާފަިއވާކަާމއި، މި ަމއްސަލާެގ ލިޔެކިުޔންތަުކގެ ާތރީޚް ެޖހުމުަގއި ުފށުައާރ 

ކަންތަްއތަކެްއ ުހރިކަމާއި، ެއއްުދަވހެްއގަިއ ވަކިވަިކން މުާދ ހޯދުމަށް އެދިަފއިަވީނ އިުޢލާންނުކޮްށ މި ަތކެިތ 

ތިނަދޫ ރީަޖނަލް ޮހސްޕިޓަލުގެ ަނމްަބރ .ގަުތމުގެ ޭބނުމުަގއި ކަމަށް ބެެލޭވތީއާއި، މި ަމްއސަލާގައި ގދ

411541-001-PV/2010/18 "ިއން ފަިއާސ ޚަަރދުކުރުަމްށ " ަފއިސާ ަޚރަދުކުރުުމގެ ވަުއަޗރ

މުޙަްއމަުދ ޢަރީުފ ހުއްަދދީފަިއވާީތ ާއއި، ފޮޓޯކޮީޕ ެމޝިްނތަްއ ޮހސްޕިޓަލަށް ވިއްިކ ފަރާަތްށ ދޫކުިރ 

މިަމއްސަލާަގިއ ، ތިަނޫދ ީރަޖނަްލ ހޮސްޕިަޓުލގެ ޗެުކގަިއ މުަޙއްަމުދ ޢަރީުފ ސޮއިކޮށްަފއިާވތީާއއި.ގދ

 12ެގ ) 2000/2ޤާނޫުނ ަނންބަރ (ވުމާއި މަނާުކރުމުެގ ޤާޫނުނ މުޙަްއމަުދ ޢަރީްފ ކޮރަޕްޝަްނ ުހއްޓު

ނޑައަޅާފަިއާވ ަމޤާުމެގ ުނފޫޒު ޭބނުންކޮްށގެްނ ނާާޖއިޒު ފައިދާއެްއ ޯހުދާމިއ  ވަަނ ާމްއދާގަިއ ކަ

ެގ ) 2000/2ާޤނޫުނ ަނންަބރ (ހޯދަިއިދނުމުގެ ުކށާއި، ކޮރަޕްަޝްނ ހުއްުޓުވމާިއ މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު 

ނޑައަޅާފަިއާވ ަދއުަލތަށް ފަިއދާއެއް ިލބެންއޮްތ ކަެމްއގެ ފައިާދ ދައުަލަތްށ ) ހ(ާދެގ ވަަނ ާމއް 13 ަގިއ ކަ

. ނުލިބޭޮގތަްށ ނުަވތަ ލިެބންއޮްތ ފަިއދާައށް އުނިަކެމއް ލިބޭގޮަތށް ަޢމަލުޮކށްފަިއވާކަްނ ފާހަަގކުރެވިފަިއެވއެވެ

  

ްނޓްސް ޮއފިސަރ ިތނަޫދ ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލުެގ އެކައު .މިމަްއސަލައިގަިއ ގދ

ވެހެިލ ޢަުދނާނު އިްސމާޢީލްެވްސ ޢަމަލުކޮށްަފިއަވނީ ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަތުގެ ަގާވއިދާ / ތިަނދޫ .ގދ

ފޮޯޓކޮޕީ މެޝިްނ ިވއްކި  09ިތަނދޫ ރީޖަނަްލ ހޮސްިޕޓަލަށް .ޚިލާފަށްކަމަްށާވތީާއއި، މިމަްއސަާލަގއި ގދ

ެގ ަފހުްނ ކަަމށް މިފޮޯޓކޮޕީ މެޝިންަތްއ  08މާރޗް  2010ފަރާތަްށ މިފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިްނތަްއ ލިިބފައިަވީނ 

ރާއްެޖ އެތެރެޮކށް ވިއްިކ ަފރާތުގެ އިްނޮވިއސްއިްނ އެނޭގތީ، ިމމަްއސަަލއިަގިއ ފެްނނަްނހުިރ 

ވަަނ އަހަރުެގ ތާރީޚްތަެކއް ިލެޔ މި މުޢާމަާލްތ ނިންމާަފއިވާކަާމއި،  2009ލިޔެކިުޔންތަކުްނަތކުގައި 

ކުގެ ާތރީޚް ޖެުހމުގައި ފުށުއަާރ ަކންތައްތަކެްއ ހުރިކަާމިއ، އެްއދުވަހެއްަގިއ މިމަްއސަލާެގ ިލޔެކިޔުންތަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަކިވަިކން މުދާ ހޯދުމަށް އެދިަފިއވަނީ އިޢުާލންނުޮކށް މިތަކެތި ަގތުމުގެ ޭބނުުމގަިއ ކަމަށް ބެލެވޭތީާއއި، 

ަމްށ ހުއްދަދިީނ ަޢދުނާްނ ތަުކގަިއ މުަދަލށް އޯޑަރުކުރު" ުމަދލަްށ އޯޑަރުކުރާ ފޯމް "މިމަްއސަލާަގއި ިހމެޭނ 

ތަުކަގއި " ަފއިސާ ޚަަރުދކުރުމުގައި ބަލަްނޖެހޭ ބެުލންތަކާެބހޭ ފޯމް "، އިސްމާޢީލް ަކމަްށ ލިޔެފަިއުވމާއި

ބަޖެޓުަގއި ފައިާސ ހުރިކަމަށް ޢަުދނާން އިސްމާޢީްލ ސޮއިކޮށްަފއިުވާމއި، މިަމއްސަލާެގ ލިޔެކިޔުންތަުކަގިއ 

އިދާރީ  މައްސަަލތަކެްއ ހުރިކަމަްށ ޢަުދާންނ އިްސމާޢީްލެގ ދަށުްނ އެޮހސްޕިޓަލުގަިއ ަމސައްަކތްކުރާ

ތައްޔާރުކުުރމަާށއި ިލޔެކިޔުންަތްއ " ފަިއސާ ަޚރަދުުކރުމުެގ ވަުއޗަރ"މުަވއްޒަފުން ފާަހގަކުރުުމްނވެސް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢަދުނާން ިއސްމާީޢލް އެުމވައްޒަުފްނނަށް ައްނގާފަިއާވކަމަށް މިކޮިމަޝނުން ކުރި ތަުޙީޤޤުްނ 

ޤާނޫނު (ރަޕްޝަން ުހްއޓުވުާމއި ަމނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ެއނގޭތީ، ިމމަްއސަލާގައި ޢަުދާނނު އިސްމާޢީލް ކޮ

ވަަނ ާމއްާދަގއި ަކނޑަައޅާފައިވާ ަމާޤމުގެ ުނފޫުޒ ބޭނުންކޮށްެގްނ ާނޖާއިުޒ  12ެގ ) 2000/2ނަންބަރ 

ާޤޫނނު (ފައިާދއެއް ހޯދުާމިއ ޯހދަިއދިނުުމެގ ކުށާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުާމއި ަމނާުކރުމުެގ ާޤނޫނު 

ގަިއ ަކނޑައަޅާފައިވާ ދައުަލތަްށ ފައިާދއެއް ލިެބްނއޮްތ ) ހ(ަވަނ ާމްއދާެގ  13 ގެ ) 2000/2ނަންބަރ 

ކަމެއްެގ ަފއިާދ ދައުލަަތށް ނުލިބޭޮގތަްށ ުނވަަތ ލިބެްނއޮްތ ފައިދާއަށް އުނިކަެމއް ލިޭބގޮަތްށ 

  . ޢަމަލުކޮށްަފއިވާކަަމށް ފާަހގަކުެރވިަފިއވެެއވެ
  

ބްރޭންޑްގެ އީ ސްޓޫޑިއޯ" ތޮޝިބާ"ވަނީ ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގަނެފައި.ގދ
މި ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަަކކީ އެތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރާތުން .ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެވެ 09މޮޑެލްގެ  166

އެހެން ފަރާތަކަށް އެއްފަހަރާ ވިއްކާފައިވާ މެޝިންތަކެއްކަމަށް އެތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރާތުން ހޯދުނު
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރާތުން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް. ނގެއެެވލިޔެކިޔުންތަކުން އެ

މިމެޝިންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި. ރުފިޔާއަށެވެ) ސޯޅަހާސް( 16،000.00ވިއްކާފައިވަނީ އެއްޗެއް 
ކަމަށްވެފައި،ބްރޭންޑްގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ސޯލްޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފަރާތް" ތޮޝިބާ"ފަރާތަކީ 

.އެފަރާތުން މިމެޝިންތައް ވިއްކާފައިވާ އަގަކީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި މިފަދަ މެޝިން ލިބެންހުރި އަގެވެ
ނަމަވެސް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިއްކި ފަރާތުން އެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް އެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވެފައި، ކޮންމެ ފޮޓޯކޮޕީ) ވިހިހާސް( 20,000.00ހޮސްޕިޓަލަށް ވިއްކާފައިވަނީ އެއްޗެއް 
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް 09ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ، ) ހަތަރުހާސް( 4,000.00މެޝިނަކުން އިތުރުވެފައިވަނީ 
ރުފިޔާއަކީ ދަޢުލަތަށް ލިބިފައިވާ) ތިރީސް ހަހާސް( 36,000.00އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

  . ހަގަކުރެވެއެވެގެއްލުމެއްކަމަށް ފާ
  

ިމމައްސަަލއިގާ، ކޮރަޕްޝަްނ ހުްއޓުވުާމއި މަާނުކރުމުގެ ާޤނޫުނ އެހެންކަމުން، 

/ ފިޯޔރީ .ގދގެ ަދށުްނ )ހ(ަވނަ ާމއްާދގެ  13ަވނަ މާްއދާއާިއ  12ެގ )  2000/2ޤާނޫުނ ަނންބަރ (

ާޤނޫުނ ނަންަބރ (ގެ ާޤނޫުނ ެގ ަމްއޗަަށށާއި، ކޮރަޕްަޝްނ ހުއްޓުވުމާިއ ަމނާކުރުމު މުޙައްމަދު ޢަރީފުލިލީގެ 

މުޙަްއަމުދ ލިލީގެ / ފިޔޯީރ .ގދގެ ދަުށން )ހ(ަވަނ މާްއދާެގ  13ަވަނ މާްއާދާއއި  12ގެ )  2000/2

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން 09ވެހެިލ ޢަދުނާނު އިސްާމީޢލްގެ މައްޗަްށ ދަުޢވާކުރުަމށާއި، / ތިަނދޫ .ާއއި، ގދޢަރީފު
ރުފިޔާއަކީ ދަޢުލަތަށް ލިބިފައިވާ) ތިރީސް ހަހާސް( 36,000.00ގަތުމަށް އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

ގެއްލުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފައިސާ އަނބުރާ ދަޢުލަތަށް ހޯދުމަށް މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ
ެވހެލި ޢަުދނާުނ / ިތނަޫދ .އާއި، ގދުމޙައްަމުދ ޢަރީފު ލިލީގެ / ިފޔޯީރ .ގދފަރާތްތައްކަމަށްވާ 

    .ްލެގ އޮފީހަްށ ޮފނުުވަމށް ިނންމީެއވެޕްރޮސެކިުއޓަރ ެޖނެރަ މަްއޗަްށ ަދޢުވާކޮްށެދްއވުަމށް ސްމާޢީްލގެއި

 


