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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

11.01.2017 
ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2008މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  .1

ސްކީމް" ގެ  ތަޢާރަފްކުރެއްވި "ހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ލުއި ލޯންހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 
ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އިމާރާތްކުރެވޭ މިންވަރަށް  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްދަށުން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން 

ޑިސެންބަރު  22މެދު ދެ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތާބަލައި، ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންކަން، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި 
ލޯނުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓަށްވާ  ގައި ވެފައިވާ "ލޯނު އާއި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން" އިން އެނގެން އޮންނައިރު، 2008

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވަނީ، ލޯނުގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  )ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާ 70,000.00
ގޯތީގައި މަސައްކަތް އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށްފަހު،  )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާ 30,000.00ދޫކޮށްފައިވާ 

ގޯތީގައި  އެކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ފޯމުގައި، 
 ވާތީކަމާއި، ނަމަވެސް، ރިހަމަކުރި ފަރާތް ބަޔާންކޮފައިއެ ފޯމު ފު، ކޮންކްރީޓް ފައުންޑޭޝަން އަޅާ ނިމިފައިވާކަމަށް

 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އަދި  2008
މަށް ހެދުދޮރުހެދުމުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރުމާލޭގައި ގެ

 ގުޅިގެން އެ  ސްކީމެއް ހުޅުވާލުމާ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން 100
 ން ސްކީމުން ލޯނު ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި

 މަންޓް  ޕޭލޯނުގެ ދެވަނަ ދޫކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްކުޅުދުއްފުށީ 
މާތު ޢުލޫމައޮފީހުން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ހޯދައިދިނުމު

ނީ، އިވަކަމަށާއި މިކަން ކޮށްފަ ދީގެން އޭނާއަށް ލޯނު ހޯދައިދީފައިވާ
  މައްސަލަ އޭރު ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޑަކަތީބު ކަމަށް ބުނާ

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  

a 



 

2 
 

ގޯތީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން  އެވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހާ ހަމައަށްވެސް  2013
ކޮމިޝަނުގެ ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުންނާއި، މި  2013ޖޫން  16ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ؛އެނގެން އޮންނާތީ އާއި ން ބެލިބެލުމުންތަޙްޤީޤު 
 
ގެ ނަ މީހެއްށް ދަންހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި އޭނާ ރަނގަޅަނު ފަރާތް އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ދޫކުރި ލޯނަށް އެދު   .2

 ރާތުގެ އެދުނު ފަ ލޯނަށް ނަން ޖަހާފައިވާތީއާއިހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ބައިގައި 
ފް.ސީ ޗް.ޑީ.އެއެކަތީބު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަ ލޯނަށް ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

ރާތްކަން ންނަ ދެފަ މެއް އޮގާތް ގުޅުލޯނަށް އެދުނު ފަރާތާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބަކީ  ،ގައި އެދިފައިވާތީ
އިން  .އެފް.ސީވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެޗް.ޑީ ލޯނުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓަށްސްވެ ދެންނެވުނު އި، އެނގޭތީ

 ނުފޫޒު ޤާމުގެ މައޭނާގެ  ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބުމަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، 
ޤީޤަށް ކަން، ތަޙްފައިވާދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތަށްބޭނުންކޮށްގެން 

ކޮރަޕްޝަން -ންޓި)އެ 2008/13ޝަފަހީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި ލިބިފައިވާ ކިތާބީ 
އަކީ ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން މިމައްސަލަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)ކޮރަޕްޝަން  2/2000ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ މައްޗަށް ޑަކަތީބު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
  އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް

 މާލޭގައި  ލިމިޓެޑުން ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 10.01.2017
 މީޓަރު ދިގު( ކުއްޔަށް  27-30)ހަތަރެއް( ދޯނި ) 04މެނޭޖްމަންޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  ވޭސްޓް  ކުރިއަށްގެންދާ 

ން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ އިވެލުއޭޝަ ކޮށްފައިވާ ހިފަން ބޭނުންވެގެން 
އަގާއި،  އެއީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ކަމަކަށް ބަލައިގެންކަމާއި ،ކްރައިޓީރިއާގައި

ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްއާއި މަޢުލޫމާތަށް  ،މުއްދަތާއި، އަދި ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްއާއި މަޢުލޫމާތުގެ ބައިކަމާއި
ބަޔަކަށް )މުދާ އުފުލޭނެގޮތް  5ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  20މި ޕޮއިންޓްކަމާއި،  20ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

( %3އެހެނިހެން ލިޔުންތަކަށް ؛ %5ތަޖުރިބާ ؛ %5ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމަށް ؛ %2ދޯނީގެ މަޢުލޫމާތު ؛ 5%

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ވޭސްޓް 
މީޓަރު ދިގު(  27-30ދޯނި ) 4މެނޭޖްމަންޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 
WAMCO-LOG/IUL/2016/004  (11  ީ2016ޖަނަވަރ )

ފަރާތަކުން ބިޑް  6ގައި  2016ޖަނަވަރީ  21އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ފަރާތެއްގެ ދޯނި  2އޭގެތެރެއިން  ،ހުށަހެޅި ކަމަށާއި

ގައި  2016ޖަނަވަރީ  28ކުއްޔަށްހިފުމުގެގޮތުން އެފަރާތްތަކާ ދެމެދު 

2 
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އޭޝަންގައި ކުންފުނީގެ ޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުކޮމި ބަހާލައިގެން ކަމާއި، ނަމަވެސް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން
  20ޕްރޮފައިލްއާއި މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށްކަމާއި، މިގޮތުން މި 

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި، ތަޖުރިބާގެ  20ބަޔަށް ބަހައިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  5ޕޮއިންޓް 
 ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އަންދާސީ  20ޕޮއިންޓްކަމާއި މިގޮތަށް  5ށް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބަޔަ

މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ވާގޮތުގެމަތިން މި  ،ހިސާބުތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްސް ތަކުގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންކަމާއި
މަޢުލޫމާތު ޝީޓާ ޚިލާފަށް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ  ،ނުވާކަމާއި ޑޮކިޔުމެންޓްސްތަކުގެ ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ މަތިން  ންސަބަބުން ބިޑް ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަނު 
 ނޫންކަމާއި، ށްޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަ

ފައިވާ ންޓު ލިބި މުން ޕޮއިތަޙްޤީޤްގައި އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރު ،އަންދާސީހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޢުލާނާގުޅިގެން  މި
ގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  އެއްމަހުދޯނީގެ 4ތަރުތީބަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމާއި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ 

ބިޑް  ،ހޭކަމާއި)އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދައްކަންޖެ  1,256,700.00ޖުމްލަ 
ގެ ދޯނީ  4ބޭ ންޓް ލިއިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއި

 ހަތް ރުފިޔާ( )އެއްމިލިއަން ތިރީސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ 1,038,577.00ކީ އެއްމަހުގެ ޖުމްލަ ކުއްޔަ
ން ގެ ސަބަބުހެދުމު ރުފިޔާއަށްވުމުން، އިވެލުއޭޝަން ހަދަން މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް އިވަލުއޭޝަން ނު

ން ރުފިޔާގެ ގެއްލު ސާޅީސް ތިން ރުފިޔާ( )ދެލައްކަ އަށާރަހާސް އެއްސައްތޭކަ 218,143.00ދައުލަތައް ކޮންމެ މަހަކު 
 ލިބެމުންދާތީއާއި، 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އިން މާރކްސް ދީފައިވާ ގޮތުން، އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ތިން ދޯންޏަކީ އެއްފަރާތެއްގެ 
ލެވޭނެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމާއި،  މަލެއްކަމަށް ބެ ޢަމިކަމަކީ އެއްފަރާތެއްގެ އަތުން ދޯނިތަކެއް ނެގުމަށް ކުރި  ،ދޯނިތަކަށްވުމުން

މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ޚިލާފަށް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް، އެފަރާތަށް 
 ސާބިތުވާތީ،ތަޙްޤީޤަށް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނީގޮތުން ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާތަކެއް ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި 
އިސްެވ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  02ގެ 

އެހެން ބައެއް ފަރާތަކުން  ،އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިންމާފައިވާއިރު
އެހެންކަމުން އެ ، އެއަށްވުރެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި

ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައި އެވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެފައިދާ ހުރި 
 ގޮތަށްނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 03ބިޑް ކޮމިޓީގެ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެދިއަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ދެންނެވުނު 
ވަނަ  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ  2000/2ޤާނޫން ނަންބަރ  މައްޗަށް ގެމެމްބަރުން

ކުށުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 
ވޭސްޓް  ގޮތުން ވާލުކޮށްފައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އަމައިސްވެ ދެންނެވުނު މިމައްސަލާގައި މިދަޢުވާގައި، އަދި 

ސް ތިން( ރުފިޔާގެ އެއްސައްތޭކަ ސާޅީ )ދެލައްކަ އަށާރަހާސް 218,143.00ކޮންމެ މަހަކު މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް 
އްސަތޭކަ އަށްޑިހަ )ދެމިލިއަން އެ 2,181,430.00ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2016ނޮވެންބަރު  23ގެއްލުން ލިބެމުންދާއިރު، 

 މުގެ ބުރާ ހޯދުތަށް އަނދަޢުލަ މިފައިސާ  ،ކުންފުންޏަށް ވެފައިވާތީއެ އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް( ރުފިޔާގެ ގެއްލުން 
 އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޅުމަށްޓަކައިދަޢުވާ ވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ

09.01.2017 
 ސަރވިސް  ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ބަލާއިރު، ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަށް މިމައްސަލައިގެ

ގ ޑިއާ ޓްރޭނިން ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕީ.އެސް.އެމް 49 ގެ ޤާނޫނު( ގެމީޑިއާ 
 03އިވާ ށަހަޅާފަހު ގެން ގުޅި އެ ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން  އިންސްޓިޓިއުޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް 

ތްތަކުން ވާ ފަރާ ކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ކުންފުނީގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްއެ  ،ބިޑް
 އެއްގޮތަށް  ކަރުދާހާލޫމާތުހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށްބަލައި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢު 

އަލް ރކިޓެކްޗުއިވާ އަ ޅާފަބިޑާއެކު ހުށަހަބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި ރަނގަޅަށް 
މުގެ ސޮއިކުރު މުގައި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެއްބަސްވު ކުރެހުންތަކުން ފްލޯރ ޕްލޭން ރާވާނެގޮތެއް ނޭނގޭތީ، އެ ޢިމާރާތް

ރާ ޒެންޓް ކު ރެޕްރެ ކުރިން ޢިމާރާތްކުއްޔަށް ހިފުމަށް ރިކުއެސްޓްކުރި ޑިޕަރޓްމަންޓުންނާއި މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް 
ންކޮށް ނެއްތޯ ޔަޤީތަފަދަ  އިން ބޭނުންވާ  ޢިމާރާތް ކުރިޔާލައި ސުޕަވައިޒްކޮށް، އެތަނަކީ ޕީ.އެސް.އެމްއިސްފަރާތަކުން އެ

ލުމަށް ބެ ޢިމާރާތް އެން، ފަދައިއަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް އެންގުމަށް 
 އާއި، ންއޮތަތީއެނގެ ލިޔުންތަކުންއިދާރީ ކަމާބެހޭ ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ދިޔަކަންގެ އިސް ދެފަރާތަކުން ޕީ.އެސް.އެމް

 
ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ، ކޮންމެ  ޢިމާރާތުގެދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ކުއްޔަށްހިފުމަށް ނިންމާފައިވާ އަން

" އުޓް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓި
ފްލޯރ  02ހަދާނުނިމޭ ޢިމާރާތެއްގެ ހުޅުވުމަށްޓަކައި 

 ށް ބުނާ މައްޔަށްނަގައިގެން ކުލި ދައްކަމުންދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަކު
 މައްސަލަ.
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ހިފާފައިވާއިރު، )ތިރީސްހަތްހާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް  -/37000ފަންގިފިލާއަކަށް މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކަށް 
އިން އެ ޢިމާރާތް  ސްޓްރަކްޗަރއިންފްރާ  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  އެއްބަސްވުމުގައި

ކުއްޔަށް ހިފި  ،ގައިވަނަ މާއްދާ  10ެއއްބަސްވުމުގެ އެ ކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،  ސްބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވަނީ 
ވަނަ  2015ޑިސެމްބަރ  01ވީނަމަވެސް،  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 2015ޑިސެމްބަރ  01މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ 

ނުވާކަން  އިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައި ޕީ.އެސް.އެމްޢިމާރާތް ދުވަހުގެ ކުރިން 
  ،ތީއާއިޕީ.އެސް.އެމް އިން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅިގެން 

 
 ނިންމާންޖެހޭ  ށް ކޮ ފަރާތުން ދޭ ކުއްޔަށްޢިމާރާތް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްވަނަ މާއްދާގައި  16އެއްބަސްވުމުގެ އެ 

އިކޮށް ސޮ ރރެކްޓަ ޓްގެ ޑި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޕީ.އެސް.އެމް ގެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ނިންމާފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
މާރާތުގެ އި، އެ ޢިރު ހަދަފޮނުވާފައިވާ މެމޯއަށް ބަލައި ޕޭމަންޓް ވައުޗަކުންފުނީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓަށް 

 އެގާރަހާސް( ލައްކަ )އެއް 111,000/-ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ އަދި  2015
ވަނަ  2016ފަހުން  އޮތަތީއާއި،  އޭގެ ޕީ.އެސް.އެމް އިން ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދީފައި ރުފިޔާ 

ދިހަހަތަރުހާސް( )ހަތް  74000/-މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އެ ޢިމާރާތުގެ ކުލި ކަމުގައިވާ  އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 
 ންތަކުން ލިޔުއިވާ ށް ލިބިފަދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަފަރާތަށް ޕީ.އެސް.އެމް އިން ދޫކޮށްފައިވާ  އްޔަށްރުފިޔާ އެ ޢިމާރާތް ކު

 ހަމައަށް   މަހާވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2016މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 2015 ނގެންއޮތްނަމަވެސް،އެ
ވާ އިކޮށްފައިސޮ އިން ޕީ.އެސް.އެމްރާތް ކުއްޔަށްހިފުމަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިމާ ގެ ކުލިއިން އެ ޢިމާރާތު ޕީ.އެސް.އެމް

 ށް ކުރިން ކޮ  ވާލުކުރުމުގެ އާ ޙަ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ޢިމާރާތް ޕީ.އެސް.އެމް ވަނަ މާއްދާގައި ޢިމާރާތް 16އެއްބަސްވުމުގެ 
ޤަށް ން ތަހްޤީ ކަ ނުވަނީސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެފަރާތުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނިންމަންޖެހޭ

 އެނގެންއޮތަތީ، 
 
ނިންމާންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުރީ އެ  ރާތުން ކޮށްދޭ ފަޢިމާރާތް ކުއްޔަށް  ،ވަނަ މާއްދާގައި 16އެއްބަސްވުމުގެ އެ 

.އެސް.އެމް ޕީއިދާރީ މެމޯ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެކަމާގުޅޭ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް އޭނާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ  ގެ
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-)އެންޓި 2008/13މަންފާތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި ޕީ.އެސް.އެމްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ވަނަ  513ރާއްޖޭގެ ޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހި 2014/9ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ

( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ އެ 1)ށ( ގެ )
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއި

( ދަށުން ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 513ނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ޤާ
މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

 . ވަނީ ފޮނުވިފައެވެޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 

ޢިމާރާތުގެ  ފާފައިވާހިޔަށް އަދި މިދަޢުވާގައި، މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އިން ކުއް
  ހަމައަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2015ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ރުލައްކަ އަށްޑިހައެއްހާސް ރުފިޔާ( އަކީ އެ ކުންފުންޏަށް )ހަތަ 481000/- ޕީ.އެސް.އެމް އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 
   ން އެސް.އެމް އި  ޕީ.ގެއްލުންވާގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޢިމާރާތުގެ  ކުލީގެ  ގޮތުގައި

މަންޓްގެ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްރުލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޕީ.އެސް.އެމް)ހަތަ 481000/-ދައްކާފައިވާ  
  ވިފައެވެ.ނީ ފޮނުގެ އޮފީހަށް ވަގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ


