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ޕްރޮސ ކ އުޓަރި
ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްި

ިފޮނުވުިތާރީޚްި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ މައްސަލަިނ މުނުގޮތް

ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިބަާލއ ރު،ިތ ނަޫދިޔޫްތިމޫްވމަންްޓިޮފރިއެންވަަޔރަްނމަންްޓިެއްންޑި 6102..06.1 ިފާހަގަކުެރޭވިކަްނތައްތަަކށް މ މަްއސަލައ ގައ 
ިބ ންި ިދޫކޮށްަފއ ާވ ިޖަމުޢ ްއޔާައށް ިރޫްޙ ިމަސްވެރ ްނެގ ިތ ަނޫދ ިޖަުމޢ ްއޔާައށާއ  ި)ަޓއ މްސް( ސްޕޯޓްްސ

ިކޮށްަފއ ނު ިކަމެްއ ިއެއްވެްސ ިެއެދބ މުަގއ  ިފާަހަގކުރެވޭތީިވަކ ކުރ އ ރު، ިަބޔާްނތަކުން ިލ ބ ަފއ ާވ ިަތޙްޤީޤަށް ވާަކން
ިޕްރޮވ ްންސި ިަމތ ދެުކނު ިވަކ ކޮްށފައ ވަީނ ިދުވަސްވަުރ ިއޮީފހުެގ ިތ ނަދޫ ިދެކުުނބުރީ ިހުވަދުއަތޮުޅ ިެއދެބ ްނ އާއ 

ިނަންބަުރި ިއޮީފހުގެ ިދެކުނުބުީރިއަތޮޅު ިަމތ ންކަްނިުހވަުދައތޮޅު ިލަފާގެ Q-C1/Q10/2010/119ި(01ިއޮފީހުގެ
ި ިދ ނުމަށްަކްނ6101ިޖުލައ  ިއެބ ްނ ިޕާޓީައކަށް ިސ ާޔސީ ިވަކ ކޮްށފައ ވަީނ ިެއދެބ ްނ ިފާަހގަކުރެވޭތީ، ިސ ޓީން )

 ފާހަގަކުރެވ ަފއ ނުވ ަނމަެވސް،

ި ިފަރާުތން ިޕާޓީގެ ިއެދެސ ީޓާއިގުޅ ެގްނ6ިިއެ ިއެދ ފައ ީވނަަމވެސް ިހޯދުަމށް ިބ ެމއް ިއ ން ިގދ.ތ ނަދޫ ސ ޓީއަުކން

ިސްޕޯޓްސްައްށި ިތ ނަޫދ ިާއއ  ިޖަްމޢ ްއާޔ ިޓައ މްސް ގދ.ތ ަނޫދ
ިގޮްތޕަްށި ިތ ނަދޫ ިޕާޓީެއއްގެ ިސ ާޔސީ ިވަކ  ިގޯތ  ިދެ ދޫކޮށްަފއ ވާ
ިުބާނި ިކަމަްށ ިހަދަުމންާދ ިހަުރެގއެްއ ިމ ާހރު ިއެަތނުގައ  ދޫކޮްށ

 މައްސަލަ.
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ފައ ވާކަްނިއެނގޭެނިލ ޔުމެްއިތަޙްޤީޤަްށިލ ބ ަފއ ނުވާީތިާއއ ިެއޕާޓީްނިބ ްނިޯހދުމަށްިެއދ ިބ މެްއިދ ނުަމށްިނ ްނމާ
ހުށަހެޅ ިސ ީޓތަާކިުގޅޭޮގތުްނިގދ.ތ ނަދޫިަކއުންސ ލްގައ ިަމޝްަވރާކޮްށފައ ވާަކންިހުަވދުއަތޮުޅިދެކުނުބުީރިތ ނަޫދި

 ކައުންސ ްލގެިޔަުއމ ްއޔާތަކުްނިެއނގެްނނެަތތީިއާއ ،

ިހުވަދުައތޮ ިަކއުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިދެުކނުބުރީ ިާޕޓީތަކުެގ16ިޅު ިސ ާޔސީ ިަގއ ، ި ިއެެޖންޑާ ިަބއްދަލުވުުމެގ ަވނަ
ިމަޝްވަާރިކުރުަމށްފަުހި ިބެހޭގޮުތން ިއ ްނިބ ްނިދޫކުުރމާއ  ިއެުޅމަްށިތ ނަދޫ މެމްަބރުްނިހ މެޭނ15,000ިިއޮފީސް

ިދެކުނުބު ިހުަވދުއަތޮުޅ ިނ ްނމުމަްށ ިނ ންމ  ިދ ުނމަްށ ިބ ން ިމެމްބަުރްނިޕާޓީތަކަްށ ިހުރ ހާ ިކަުއްނސ ލްެގ ިތ ނަޫދ ީރ
ަވނ1ިިަ)ދ ެވހ ާރއްޭޖެގިބ މާބެޭހިޤާޫނނު(ިެގ1/2002ިިތާީއދުކޮށްފައ ވާަކންިފާހަގަކުރެޭވީތއާއ ،ިޤާނޫުނިަނންބަުރި

ިމަްޝވަރާާއެއކުި ިމަޖުލީހުގެ ިވަީޒރުންގެ ިކަނަޑއަާޅނީ، ިސ ާޔސަތު ިބ މާބެޭހ ިދ ެވހ ރާްއޖޭެގ ިަގއ  ި)ހ( ، މާްއދާެގ

ިސ ޔާީސިރައީސު ިކައުންސ ުލްނ ިތ ނަޫދ ިދެކުނުބުީރ ިހުަވދުއަތޮުޅ ިަބާޔންކޮށްފައ ާވއ ރު، ިކަަމށް ލްުޖމްޫހރ ްއޔާ
ިުހަވދުއަތޮުޅިދެކުނުބުީރިތ ނަޫދިކަުއްނސ ލްެގި 16ިޕާޓީތަކަްށިބ ންޫދކުރުމަްށިކަނަޑޭނޅޭނެކަްނިފާހަގަުކރެވޭީތއާއ 

ިިަގއ ިަމޝްަވރާކުރުމަށްފަ ިެއޖެންޑާ ިަބއްދަލުުވމުގެ ިނ ްނމުމެއްަކްނިވަނަ ިނ ްނމުމަކީިޞައްަޙނޫން ުހިނ ންމާަފއ ވާ
ިާޕޓީތަކަްށި ިސ ޔާީސ ިކުރ ން ިދ ނުުމެގ ިބ މެްއ ިާޕޓީއަކަށް ިސ ޔާީސ ިގދ.ތ ަނޫދއ ން ިއަދ  ފާހަގަކުރެވޭީތ
ިަތޙްޤީޤަށްި ިނ ްނމުެމްއ ިނ ންމ  ިަރއީސުލްުޖްމހޫރ ްއާޔ ިަމޝްަވރާާއެއކު ިަމޖުލީުހެގ ިަވޒީރުްނެގ ބ ންދޫކުުރމަްށ

 ުނވާކަްނިފާހަގަކުރެވޭީތިާއއ ،ލ ބ ފައ 

ި ިަނންބަުރ 1/2002ިިޤާނޫުނ ިެގ ިާޤނޫނު( ިބ ާމބެހޭ ިއެކަށައެޭޅނީ،4ިި)ދ ވެހ ާރއްޭޖެގ ިބ ްނ ިމާްއާދގައ ، ަވނަ
ިއެުޅމަާށއ  ިެގދޮރު ިޭބުންނތަކަށާއ ި، ދ ރ ުއޅުަމށްޓަކައ  ިއ ޖުތ މާޢީ ިބޭުނންތަކަާށއ  ިއ ޤްތ ޞާީދ ޢ ާމރާތްކުުރމަށާއ 

ރުމަްށިއަދ ިދަޢުލަތުގެިޭބނުަމށްިކަަމށްިަބޔާްނކޮށްފައ ވާއ ރު،ިސ ޔާސީިޭބުނންިނުހ ެމނޭކަްނިތ ާމވެށ ިރައްާކެތރ ކު
ި ިއ ދާާރއ ްނ ިކަުއންސ ލްެގ ިގދ.ތ ަނޫދ 04ިިފާހަގަކުެރވޭތީ، ިޕާޓީއަކަްށ6100ިިޮނެވމްބަރ ިސ ޔާީސ ގައ 

ި ިއ ްނ ިބ މާބެހ4,000ިިޭގދ.ތ ނަދޫ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިދޫޮކށްފައ ވަީނ ިބ މެްއ ިޚ ާލަފށްކަމަްށިިއަކަޫފޓުގެ ޤާނޫާނއ 
ިުހވަދުައތޮޅުި ިޮސއ ކޮށްފައ ވަީނ ިެއއްަބސްވުމުގައ  ިދޫކުރުުމެގ ިބ ްނ ިޕާޓީައށް ިސ ޔާީސ ިެއ ފާހަގަކުރެވޭީތއާއ 
ިބ ންި ިގދ.ތ ަނޫދއ ްނ ިޕާޓީައްށ ިސ ޔާސީ ިެއ ިކަަމށްާވތީާއއ  ިރައީްސ ިކަުއންސ ްލެގ ިތ ނަދޫ ދެކުނުބުީރ

ިބި  ިާޕޓީަތކަށް ިސ ޔާީސ ިކަުއންސ ލުްނިދޫކޮށްަފއ ާވއ ރު، ިތ ަނޫދ ިދެުކނުުބރީ ިުހވަދުައތޮުޅ ިގުޅޭގޮުތްނ ންދޫުކރުާމ
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ިއ ާދރާައށްި ިކައުންސ ްލެގ ިގދ.ތ ަނޫދ ިހޯދުަމްށ ިބ ން ިޕާޓީއަުކން ިެއއްވެްސ ިނ ންމ ަފހުން، ގޮެތއް
ިއ ދާރާއ ްނި ިކައުންސ ްލެގ ިގދ.ތ ނަޫދ ިދޫކޮްށފައ ަވނީ ިބ ން ިޕާޓީއަށް ިސ ޔާސީ ިއެ ިއަދ  ހުށަހަާޅފައ ނުާވއ ރު

ިސ  ިނ ންުމމުގެ ިދޫކުުރަމށް ިބ ން ިޕާޓީތަަކށް ިބ ާނކޮށްކަމަްށިި.ޔާސީ ިސ ޓީައށް ިހުށަެހޅ  ިއެދ  މަސްކުރ ްނިބ މަށް
 ބެލެވެްނނެަތތީާއއ ،ި

ި ިަނންބަުރ ިހ މެޭނR-24ިި/2011ގަާވއ ުދ ިސަރަޙަްއދުަގއ  ިހ ނާގ ިއ ްޚތ ޞާޞް ިކައުްނސ ލްތަކުގެ )ލޯކަލް
ިޙަވާލުކުި ިަކއުންސ ްލަތކާ ިބ ންަތއް ިދައުަލތުެގ ިަގާވއ ުދެގ ިީމހުްނ1ިިރުުމެގ ިގައ ވާގޮުތން، ި)ށ( ިާމްއދާެގ ވަަނ

(ި ިމ މާްއދާގެ ިފ ަޔާވ ިދ ރ އުުޅްނ ިފަާރްތތަކަށް ިައމ އްަލ ި)ii) ،(iii) ،(ivދ ރ ުއޅޭރަްށރަުށްނ ިއަދ  )vިާިަގއ ވ )
ިަބޔާންކޮްށފައ  ިކަމަށް ިއުޞޫުލން ިބީަލމުގެ ިދޫކުާރނީ ިބ ްނ ިޭބނުްނތަކަށް ިއެެހނ ެހން ިނޫްނ ާވއ ރު،ިބޭނުންތައް

ިނުހ މެނޭތީ،ި ިބ ންދޫކުުރން ިޕާޓީތަަކށް ިހ ންުގމަްށ ިަޙރަކާތް ިސ ޔާސީ ިތެޭރަގއ  ިކަންކަމުެގ އ ސްތ ްސނާާވ
ިޕާީޓއަްށި ިސ ޔާީސ ިެދްނނެުވނު ިއ ސްެވ ިނުަލއ  ިއ ުޢލާންކުރުމަކާ ިަކއުންސ ުލން ިތ ނަދޫ ިދެުކނުބުރީ ހުވަދުައތޮޅު

ިާފހަި ިޚ ލާފަށްކަްނ ިގަާވއ ާދ ިމ  ިދޫކޮްށފައ ަވީނ ިި،ގަކުރެޭވތީބ ްނ ިއެގަވާއ ުދެގ ިގައި ި.އަދ  ި)ހ( ިމާްއދާެގ ި،ވަަނ
ކައުންސ ލްތަކާިަޙވާލުކުރެވޭިަދއުަލތުގެިބ ންިއެހެްނިފަރާތްތަަކށްިކުްއޔަށްދ ުނމުަގއ ިުނވަތަިދޫކުުރމުަގއ ިއެކަމަްށި

ިސ ޔާ ިަބޔާންކޮްށފައ ވީަނަމވެސް ިއ ޢުލާނުކުރަްނ ިޢާްނމުކޮްށ ިހޯުދމަްށ ިަފރާތްަތއް ިޕާީޓއަްށިޝައުޤުެވރ ާވ ީސ
 ތ ނަދޫއ ންިބ ންިދޫކޮށްަފއ ަވނީިއ ޢުލާންިނުކޮށްކަްނިފާަހގަކުެރވޭތީާއއ ،

ިއެކު،6112ިިސ ޔާީސިޕާީޓެގިގަާވއ ުދި 11ި(ިެގ6112ިޮނވެމްބަރ01ިި)މ ހާަތނަްށިގެނެވުުނިއ ޞްލާޙުަތކާ
ިބައި  ިސަުރކާރު ިނުވަަތ ިސަރުކާުރެގ ިތެެރއ ްނ ިެމންބަރުްނެގ ިޕާީޓއެްއެގ ިާމއްާދަގއ  ިފަރާެތްއެގިވަަނ ވެރ ާވ

މުަވއްޒަފަކު،ިޭއާނިވަޒީފާިއަދާުކާރިއޮފީހަުކންިުނަވތަިަތނަކުންިކުާރކަމަކުންިުނަވތަިކުރާކަމަކާިގުޅ ެގންިނުވަަތި
ިނުވަަތި ިހޯަދއ ގެްނ ިަފއ ދާެއއް ިާނޖާއ ުޒ ިޕާޓީައްށ ިނ ސްބަތްާވ ިޭއާނ ިބޭުނންކޮށްގެްނ ިވަޒީާފ އެުމވައްޒަެފއްގެ

ިބަި ިކަަމށް ިހަމަހަަމިހޯދައ ދީގެްނނުވާެނ ިޕާީޓއަކަްށ ިުހރ ާހ ިައދ  ިކުުރމަކާނުލައ  ިއ ޢުލާްނ ާޔްނކޮށްފައ ވާއ ރު،
ފުރުސަުތިުހޅުާވުނލައ ިހުަވދުއަތޮުޅިދެކުނުބުީރިތ ަނޫދިކަުއންސ ްލެގިަރއީްސިނ ސްަބތްާވިޕާޓީައށްިބ ްނިދ ނުމަީކި

 ،މެއްކަްނިފާހަގަުކރެވޭީތިާއއ އޭނާއަށްިނ ސްަބްތބާިޕާީޓއަްށިާނޖާއ ޒުިފައ ދާެއއްިލ ބޭގޮަތށްިކޮށްަފއ ވާިކަ

ިގަާވއ ުދި ިއުފައްދާފައ ަވީނިސ ޔާީސިާޕޓީެގ ިުބާނިސ ޔާީސިޕާީޓ ިަދށުްނ6112ިިމ މަްއސަލައ ެގިޝަކުވާގައ  ެގ
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ަޖމުޢ ްއޔާތަކާބެޭހިާޤނޫުނެގ1/2003ިިކަމަށްާވތީާއއ ިކްަލބްިަޖމުޢ ްއޔާަތްއިރާއްޖޭގައ ިހ ްނަގނީިާޤނޫުނިަނންަބރުި
ިއާ ިކަަމށްާވީތ ިދަުށން ިަގވާއ ދު ިޕާޓީެގ ިސ ޔާީސ 6112ިިއ  ިޕާީޓެގ6ިިގެ ިސ ޔާީސ ިގައ ، ި)ހ( ިާމއްދާގެ ވަނަ

ިމ ނ ަވންަކމުގެ،ި ިއ ްޚތ ޔާރާއ  ިއަމ އްލަ ިއެބައ ީމހުްނެގ ިަބަޔކު ިރައްޔ ތުންގެ ިާޕޓީއަކީ، ިސ ޔާސީ ތަޢާރުުފގައ ،
ިަކންކަ ިސ ޔާސީ ިމައ ދާުނަގޔާއ  ިސ ޔާީސ ިއެއްގޮްތވާޮގުތގެމަތ ން ިަހމަަތކާ ިސުލްޙަެވރ ކަމާެއުކިދ މ ޤްާރތީ ުމގައ 

ިބަާޔންކޮްށފައ ާވތީ،ި ިަޖމްޢ ްއޔާެއްއކަމަްށ ިހ ްނާގ ިއުފަްއދައ ، ިމަްޤޞަުދަގއ  ިއުޅުުމެގ ިަބއ ވެރ ެވ ހަރަކާތްެތރ ވެ،
 ސ ޔާސީިޕާީޓތަކީިއ ޖްތ މާީޢިކަންަކންިކުާރިބަެއއްޫނންކަންިފާަހގަކުެރވޭތީ،

ިދެްނނެ ިއ ސްވެ ިއ ން ިތ ނަޫދ ިދެުކނުބުީރ ިހުވަދުައތޮޅު ިޕާީޓއަްށ ިސ ޔާީސ 4,000ިިުވނު ިބ މެްއ 00ިއަކަފޫޓުގެ
ިލޯކަްލިކަުއންސ ލްތަުކެގިއ ްޚތ ޞާްޞ6100ިިނޮެވމްބަުރި ިދޫކޮށްަފއ ވަީނިދ ެވހ ާރއްޭޖެގިބ މާބެޭހިާޤޫނނާއ  ގައ 

ިަގާވއ ދުިއަދ ިސ ާޔސީިޕާޓީގެި ހ ނގާިސަރަަޙްއުދގައ ިހ ެމނޭިދަުއލަތުގެިބ ންަތއްިކައުންސ ލްތަާކިޙަވާލުކުރުމުގެ
ި،(ިާއިޙ ލާފަްށިކަަމށްވާތީއާއި 6112ނޮވެްމބަރ01ިިެގެނުވނުިއ ޞްލާުޙތަކާިއެކު،ިި)މ ހާަތނަށ6112ިިްގަާވއ ުދި

ިތ ނަޫދި ިދެކުނުބުީރ ިހުަވދުއަތޮުޅ ިޮސއ ޮކށްފައ ވަީނ ިލ ޔުމުގައ  ިކަުމެގ ިޫދކުރ  ިބ ްނ ިާޕޓީއަްށ ިސ ޔާީސ އެ
ިގދ.ތ ނަޫދިއި  ިކުުރމަކާނުަލއ  ިއާްއމުކޮްށިއ ޢުާލން ިކަމަށްވާީތއާއ  ިރަީއސް ިސ ޔާީސިާޕޓީއަްށިކައުންސ ލްގެ ްނިއެ

ިތ ަނޫދިކަުއންސ ލްެގިރައީްސިނ ސްބަްތާވިޕާީޓއަްށިައދ ި ިޢަމަލަީކިިހުވަދުއަތޮުޅިދެކުުނބުރީ ބ ްނިދޫކުުރމުެގިމ 
ިފާހަގަކުރެވޭީތއާއި  ިތަްޙޤީޤަށް ިޢަމަލެއްަކން ިކޮްށފައ ވާ ިލ ޭބޮގތަށް ިފައ ދާ ިަނޖާއ ޒް ިއޭާނއަްށ ިޮގތުަގއ  ، ނުސީާދ

ިމަޤާމު ިދަލީލުކޮށްޭދތީމ މަްއސަލައ ގައ  ިފައ ދާެއްއިހޯަދއ ީދފައ ވާަކން ިާނޖާއ ޒް ިބޭނުންކޮްށެގން ޤާނޫުނިި،ެގިނުޫފޒު
ި ި-)އެންޓި 6111/01ިނަންބަުރ ިގެ ިޤާޫނނު( ިޮކމ ޝަންގެ 62ިކޮރަޕްަޝން ި)ހ(ެގ ިމާްއދާެގ ވަަނ16ިަވނަ

ިަމްއސަލަ ިއެުކލެވ ެގންވާ ިކުށެއް ިކޮރަްޕަޝންގެ ިމ މައްަސލައަކީ ިފަދައ ން ިަކނޑައަަޅއ ،ިނަންބަުރަގއ ާވ އެއްކަަމށް
ި ިަނންބަުރ 6111/6ިިޤާނޫުނ ިގެ ިާޤނޫނު( ިމަނާކުުރމުގެ ިހުްއޓުވުާމއ  ިެގ06ި)ކޮރަޕްަޝްނ ި)ހ( ިމާްއދާެގ ވަނަ

ިމ މައްސަަލި ިދަޢުވާުކރުަމށް ިދެކޮަޅށް ިއާ ިަރއީްސ ިކަުއްނސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިދެކުނުުބީރ ިުހވަުދއަތޮޅު ި ދަުށން
ިޮފުނވ ފައެވެ.ޕްރޮސ ކ އުަޓރިެޖނެރަްލގެިއޮފީަހްށިަވނީި


