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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޏ.ޏ .1 03.05.2015

 .ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ފިހާރައިން ގަންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް .ޏ މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު،

ގައި ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީްލ  2010އަދި  2009، 2008

ތް ބެލިއިރު، އަމިއްލަ ުކންފުންޏެްއގެ ވިޔަފާރިތަކުން ގިނަ ޢަދަަދކަށް ތަކެތި ަގނެ ޚިދުމަ

ވަަނ އަހަރު ކުރިން ދެންނެވުުނ  2008ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްަކމާއި، އެގޮތުން، 

ދެލައްަކ ހަތްދިހަދެހާސް ނުވަސަތޭަކ . (ރ272,979.50ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޖުުމލަ 

ވަނަ އަހަރު  2009ގެ ތަކެތި ގަެނފައިވާކަމާއި، ) ހަތްދިހަނުވާ ރުފިޔާ ފަންސާްސ ލާރި

އެއްލައްކަ . (ރ133,680.74ޔަފާރިތަކުން ތަކެިތ ގަނެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޖުުމލަ ނިރިލްގެ ވި

އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޏ.ޏ

ޑިރެކްޓަރ، މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ ގެ އަމިއްލަ ފިހާރައިން ގަންނަކަމަށާއި، 

ރޭ ކެމިކަލްއާއި ފިލްމް އަދި -އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސް .ވަނަ އަހަރު ޏ 2009

ކޮންސިއުމަބްލްސް ގަނެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވާގޮތަށް ކަމަށާިއ، މެޑިކަލް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރމަހު، ޖެހިޖެހިގެން އެއް ަމހަކު ތިން ފަހަުރ  2009

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނިރިލް ފާމަސީއިން ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް .ޏ

ރޭ ފިލްމް -ލަށް އެކްސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ.ވަނަ އަހަރު ޏ2009ގަނެފައިވާކަމަށާއި، 

 ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ) ތެއްތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަހަތަރު ލާރި

އެއްލައްކަ . (ރ144,745.50ވަނަ އަހަރު ހަމަ އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތަކުން  2010

ގެ ތަކެތި ަގނެ ޚިދުމަްތ ) ހަތްސަތޭކަސާޅީސްފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި ސާޅީސްހަތަރުހާސް

ހޯދާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަމާއި، އެކުންުފީނގެ ވިޔަފާރިތަކުން ތަކެތި ގަނެ 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ހުއްދަދީފައިވާއިރު އޭނާއަކީ .ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޏ

ނީގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެކުންފު

ލިޔުންތަކުންނާއި އޭނާގެ އިޢުިތރާފުން އަދި ތަޙުޤީޤުގައި ބަޔާްނދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަުހން 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެ ވިޔަފާރިތަކުން ގަނެފައިވާ .ގައި ޏ 2008އެނގެން އޮތްކަމާއި، 

ފައިވާ ޚިދުމަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ހުއްދަދީފައިވާއިރު، އޭނާއާ ތަކެއްޗާއި ހޯދާ

ތަކެތި ގަނެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ  ،އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅުން އޮތްނަމަވެސް

 6.18މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމުން -ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި

ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން  2009ހޯދާފައިނުވާކަމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 

މުްނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ިމކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔު 6.08ފެށުމުން، ެއ ގަވާއިދުގެ 

ހޯދާފައިނުވާ ކަމާއި، ތިން ަފރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ގަންަނންޖެހޭ ތަކެތި އަގު ނުބަލާ 

ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިާވތީއާއި، އަގު ބެލުމުގައި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިާލފަށް ތިްނ ފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދާފައިނުވާަކން  8.09

ހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އެއްަފހަރާ ގަނެވެންހުރި ތަކެިތ ވަކިވަކިން ބަހާލައިގެން ފާ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ކައިރިކައިރީގައި ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ފެށި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ގަވާއިދާއި އޭގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރަން 

ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިތަކަކުން ތަކެތި ގަނެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި 

 2000/2ކަމަށް ބެލެވެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯދައިދިނުމަށްއަދި ވަކިފަރާތަކަށް 

ގެ ދަށުްނ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި (

އަތޮޅު .ޏ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި ޯހދައިދިނުމުގެ ކުށުގައި،

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް  ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ެގ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު-އެންޓި ( 2008/13ަބރު ާޤނޫނު ަނން، ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ވަނަ ނަންބަރު ގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25

 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ރޭ ކެމިކަލްއާއި ފިލްމް އަދި -އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސް .ވަނަ އަހަރު ޏ 2009 .2

 ލްސް ގަނެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް .ޏ މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު،

ރޭ ކެމިކަލް އާއި ފިލްމް އަދި ބައެއް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ގަތުމަށް -ބޭނުންވާ އެކްސް

ނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުރި ދެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާވަރަްށ ވަ 2009

 Gn.AH/2009/12އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު .އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމާއި، ޏ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ) 2009ސެޕްޓެމްބަރ  10(

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން .ފަރާތަކުން ކަމާިއ، އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ކަރުދާސް ޏ ޙާޟިރުވީ ތިން

އެސްޓިމޭޓްގައި  އަކުން ހުށަހަޅާފައިވާފާމަސީއަމިއްަލ ފަރާތެއްގެ ފެންނަން ެނތްކަމާއި، 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ .ޏއަކީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށްހުރި ފަރާތަކީ ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމާއި، ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އެއްބަ

 އަކީ އެ ދެ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެ ކަމާއި،  ޑިރެކްޓަރ

 

އެސްޓިމޭޓްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި ތަކެތީގެ 

ންދާސީ ހިސާބު ފޯމު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފެންވަރަށް މާކްސް ދީފައިވާއިރު، އަ

ލިޔެކިޔުމެއް އެސްޓިމޭޓްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެ މަޢުލޫމާުތތައް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރުވެސް އެބައިަތކުން މާކްސް ދީފައިވާކަމާއި، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ 

ެއ ފާމަސީއަށް ކަމާއި،  ން ދެންެނވުނުކުރިމާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ުކޑަ އަގު ހުށަހެޅި 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުްނ ފާމަސީއާ 

ފާމަސީއިން  އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްފަހު ، ކަމާއި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޔާރުކުރި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން އެފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ތައް

ކަމާއި، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު  ދީފައިވަނީވެސް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ

ތައްޔާރުކޮށް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ެއއްވެސް ލިޔުމެއް ޗެކްކޮށްފައި 

އަންގައިގެންކަމަށް އެ  އުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިނޫންކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 

 މުވައްޒަފުން ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފަިއވާކަމާއި، 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އަކީ ބިޑް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފަރާތަކީ ފާމަސީއިން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެިޅ 

ގައި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރއޮފިސަރގެ ކޮއްކޮ ކަމަށްވީނަމަވެސް 

ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި، އެކަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، 

ވެސް އެކަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިްއސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

ލުއޭޝަން ނެތްކަމާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރިކަމަށް ބިޑް އިވެ

އާއި ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ،  ފޯމުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޭޝިއަރ

 އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިނުވާކަަމށް ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި،

 

ގައި، ބީލަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ) ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ހޯދާ ަފރާތާ ތިމާގެކަމުގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އެތަނުގެ ވެރިޔަކާ 

ޑެޕިއުޓީ އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ިލޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

 ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހިއްސާކޮށްފައި ކްޓަރ އާ ޑިރެ

ވަނަ މާއްދާގައި، އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ  6.08ނުވާކަމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދުގެ 

ން ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ މިކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމު

އާ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ.ހޯދުމަށްފަހު ކަމަްށ ބަޔާންކޮްށަފއިވާއިރު، ޏ

ފާމަސީއިން އެތަކެތި ގަތުމުގައި މިކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ މަތީގައި ދެންނެވުނު އޮތްނަމަވެސް 

 ،ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވާތީ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ށް ޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ފައިާދ މިމުޢާމަލާތުގައި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަ

-އެންޓި( 2008/13ހޯދައި، ހޯދައިދޭންކަމަށް ބެލެެވން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ވަނަ ނަންބަރު ގެ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި، މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލަދަށުން  އެއްކަމުގައި ކަ

މަަސއްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތުގެ ފައިސާ މި މައްސަލައިގައި ބުނާ 

އާއި އެސްޓިމޭޓްތައް  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ.ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ޏ

ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2

 ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯުދމާއި ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ Uދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުްނކޮށްގެން 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ މިމައްސަލަ  މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި  Uދަޢުވާކުރުމަށް

 .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމީއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރމަހު، ޖެހިޖެހިގެން އެއް މަހަކު ތިން ފަހަރު  2009 .3

ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް އަކުން ފާމަސީ  އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް .ޏ

 ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް ވިއްކުމަށްފަުހ .ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޏ 2009

އިން  ފާމަސީ  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެއިންވޮއިސްއެއް  04ޖުމުލަ 

ގެ އޮކްޯޓަބރ މަހުގެ އިންވޮއިސްއަކާއި  2009އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާަކމާއި، އެއީ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ކޮންމެ އިންވޮއިސްއަކުން ، ގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން އިންވޮއިސްކަމާއި 2009

ފޮިށ ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް އަށްކަމާއި، އެއިން ކޮންމެ  100ބިލްކޮށްފައިވަނީ 

ގެ  2009، ކަމާއި) ތޭރަހާސް ރުފިޔާ. (ރ13,000.00އިންވޮއިސްއެއްގައިވާ އަގަކީ 

ިޑސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް ގަނެފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ނޮވެމްބަރ މަހު ދެ ފަހަރު

އަގުބެލުމަށްފަހު ނޫންކަމާިއ، އެއް އިންވޮއިސް ފިޔަވައި ދެން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްތަކަށް 

ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެއް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކުންކަމާއި، އަގުބަލާފައިވާ ފަހަރުތަކުގަިއ 

ކަން އެނގެން  ފާމަސީއިން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ދުވެރިކޮށް ހަމައެކަނި އަގުބަލާފައިވަނީ ފޯނު މެ

 އޮތުމުންނާއި،

 

ފާމަސީއިން ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް ގަނެފައިވަނީ  އެނޮވެމްބަރު މަހު ވަކިވަކިން ބަހާލައިގެން 

ގައިވާ ފަދައިން ޢާއްމުކޮށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޑިސްޕޯސަބަލް  ޢުލާނުކޮށްގެން ީބލަމަށް ހުުޅވާލައިގެން ކުރަންޖެހޭތީކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި،އި

ދައުލަތުގެ ، ގްލަވްސް އަކީ އަބަދުވެސް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭނުންވާނެ އެްއޗެއް ކަމަށްވާތީ

ރާ އާ އެއްގޮަތށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެްނ، އެއްފަހަ) ހ(ެގ  8.15މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑުކޮށް އެތަކެތި ގަނެވޭނެކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި،   ފާމަސީ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ގަ

އަކީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ދައުަލތުެގ 

ކެތި ަގތުމުގެ އިން ތަ ާފމަސީ އެވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަްށ  6.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ކުރިން މިކޮމިޝަންގެ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިނުވާތީ،
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް.ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކައިރިކައިރީގައި ވަކިވަކިން ޏ

ން ޑިސްޕޯސަބަލް ގްލަވްސް ކު އަ ގުޅުންހުރި ފާމަސީ އާ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ކަމަށް ނުމަށް ހޯދައިދިއަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ގަނެފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި، 

) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި( 2008/13ޤާޫނނު ނަްނބަރު ބެލެވެން އޮތުމުން، 

ސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މިމައްވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި، މިމަްއސަލައިގައި ބުނާ   ،ތަެކތި ގަނެކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ކަ

ގެ މައްޗަށް  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ.ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ޏ

ަވނަ  12ގެ ) ުރމުގެ ޤާނޫނުޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކު( 2000/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި Uގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގްނ ) ހ(މާއްދާގެ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދަޢުވާކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި Uހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ 

 .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމީއެވެ

 

ރޭ ފިލްމް ގަތުމުގައި -އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސް .އަހަރު ޏވަނަ  2009 .4

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ރޭ ފިލްމް -ރޭ ޑިވެލޮޕަރ އާއި އެކްސް -އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސް .ވަނަ އަހަރު ޏ 2009

އަދި ޑިޖިޓަލް ތަރމޯމީޓަރ ގަެނފައިވަނީ ތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންަކން 

އައްޑޫ އަކާއި ފުވައްުމލަކު ފާމަސީ.ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަމާއި، ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ޏ

ފާމަސީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  ފުވައްމުލަކު.ޏދެ ފާމަސީއިންކަމާއި، އަތޮޅުގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ކަމާއި، އަނެއް ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ) ސައްވީސްހާސް ރުފިޔާ. (ރ24,000.00

އަށްވުރެ ބޮޑުކަމާއި، އެ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ އެ ) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ. (ރ25,000.00

އައްޑުއަތޮޅުގެ ދެ ފާމަސީގެ  އިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއް ޫނންކަމަށް ބޭސް ފިހާރަތަކުން ހުަށހަޅާފަ

. ރ25,000.00އިސްފަރާތްތަކުން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ެއހެންކަމުން 

އަށްވުރެ ބޮޑު ދެ އަގު ލިޔެ ދެ ފާމަސީއެއްގެ ނަމުގައި ކޯޓޭޝަން ) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ(

 ފުވައްމުލަކު .ޏތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުނުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަ

 ފާމަސީއިން ތަކެތި ގަތުމުގެ މަްޤޞަދުގައިކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫުލކުރެވޭތީއާއި،

 

ިއން ތަކެތި ގަތުަމށް ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު  ފާމަސީ ތަކެތި ގަނެފައިވާ

ން ތަކެތި ވިއްކައި އިންވޮިއސް ހުށަހެޅިފަހުން ކަމާއި، ފާމަސީއިއެތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު 

އަތޮޅު .ފާމަސީއަކީ ޏތަކެތި ގަނެފައިވާ ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚްގެވެސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިކަމާއި، 

ގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްވާއިރު، ދައުލަތުގެ  ޑިރެކްޓަރހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ 

ފަދައިން، އެ ވިޔަފާރިން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން މިކޮމިަޝންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުާވތީ،

 

ރޭ ފިލްމް އާއި ޑިޖިޓަލް -ޑިވެލޮޕަރ އާއި އެކްސް ރޭ ފިލްމް-އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސް .ޏ

ގުޅުންހުރި ފާމަސީއިން ގަނެފައިވަނީ  އާ  އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރތަރމޯމީޓަރ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ހޯދައިދޭންކަމަށް ބެލެވެްނ އަިދ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފަިއދާ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި، 

 25ެގ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު-އެންޓި ( 2008/13ާޤނޫނު ނަންބަުރ އޮތުމުން، 

މިމައްަސލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ަވނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި،  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ .ޏއެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 12ގެ ) ން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަ( 2000/2މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

◌ް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި Uގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެނ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

 ކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  Uހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

 .ނިންމީއެވެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 

ސަރުކާރުން އިތުރު  ަބލާއިރު، ކަންތައްތަަކށް ާފހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަށް މިމައްސަލައިގައި 18.05.2015

ނޑުވެރިކަން  އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަ

ކުރުންފަދަ އިޤްތިދާސީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފަޅުރަށްރަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް 

އްވާފައިވާތީ، ދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ލަފާ  ދެ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދަ

)  2006ޖަނަވަރީ  29( 1-ޖީ /11/2006/30ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

ލްޗަރ ސިޓީން ދެއްވާފައިވާކަމާއި، މިސިޓީ އާ ޙަވާލާދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަ

ގައި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  2007އޯގަސްޓް  1އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން 

ސިޓީގައި ވަނީ  E2/1/2007/102-30ފޮނުއްވި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަމަށް ލާފައިވާ  ރަށުގެ ބީލަންތައް އިވެލުޭއޓް ކުރާނެ  11ދަ

ނޑޫދޫއާއި، ށ.ށ އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް .މާކަ

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެރަްށަތއް ދޫކޮށްފައިވަީނ 

 .މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަަމށް ބުނާ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ރަށެއް ކުރިން ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  11ދާ ދެއްވުމަށާއި، އެގޮތުން ކޮމިޓީއެއް އުފައް

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ، ފަރާތްތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ސިޓީގައި ބަޔާން ) 2007އޮކްޓޯބަރ  E2/13/2007/407 )17-30ރިސޯސަސްގެ ނަންބަރު 

އެކަސްދޫ ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ، . ުށގެ ތެރޭގައި ށކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އެގާރަ ރަ

ނޑު .ށ  10ެގ ) 2010(އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ އިދާރީ ޮއނިގަ

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދަ  )ހ(ވަނަ ނަންބަރުގެ 

 ލިބިގެންކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅިއިރު އެކަސްދޫ ކުއް.ށ

އެކަސްދޫ .ދަޢުލަތުގެ ވަޒީރެއްގެ މަޤާމުގަިއ އެކުންފުނީގެ އެއްވެރިފަރާތް ހުންނެވިކަމާއި، ށ

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިނަމަ، މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނު އަސާސީ އާ ޚިލާފު 

ހިންގުމަްށ މަގުފަހިކުިރކަމަށް މާނަ ކުރެވިދާނެކަމަށް ެފންނަކަމަށް ލީގަްލ ޔުނިޓުން ޢަމަލެއް 

-30(MEMO)ނަންބަރު ( 2013އޯގަސްޓް  5ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންާގފަިއވަނީ 

G/30/2013/614  ީގައި  2013މެއި  23ވަނަ ދުވަހުކަމާއި، އެމެމޯ ފޮނުވާފައިވަނ

އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތާ .އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

ކަމާއި، އެ މެމޯ ) ގައި 2013މެއި  23ސޮއިކުރީ (ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިފަހުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނުދެކޭކަމަށް 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ މެމޯ އެފަރާތަށް  ކޮޕީކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެމެމޯގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު އެނގޭކަމަށް އެފަރާުތން އިޢުތިރާފްވެފައިވުމާއި، 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ އެއްވެރިފަރާތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި .ށ

 16ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާޫނނުގެ މެނޭކަން އެނގުނު ހިނދުންެވސް، އެގްރިމެންޓް ބާިޠލް ނުކޮށް ހި

އެހެން ކުންފުންޏަކަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް، 

ގެންގުޅެފައިވާކަމާއި، އެކުންފުީނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަކީ އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފި 

ނީގެވެސް ޙިއްޞާދާރެއްކަމާއި، މިގޮތަށް މެނޭޖްމަްނޓް ބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުކުރެވޭީނ ކުންފު

އެކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަްށ ފައިދާއެއް ލިބޭގޮަތށްކަމާއި، ެއކަސްދޫ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތާއި 

 ވަނަ މާއްދާގެ  136އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ މިނިސްޓްރީ އާ ދެމެދު 

އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާީތ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި އެކަސްދޫ ) ހ(

 Void(ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތާދެމެދު  ވެފައިވާ އެގްރިމަންޓަކީ ވުޖޫދަށް އައިއިރުވެސް ބާޠިލް 

Ab Initio (ިހޭ ފަޅުރަށްރަށާބެ އުފެދުނުއިރު ބާޠިލް އެގްރިމެންޓެއް ،އެގްރިމެންޓެއްކަމާއ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ެއގްރިމެންޓް އެހެން ބަޔަކަށް  16ޤާނޫނުގެ 

ެއކަސްދޫގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލީގަލް .ށބަދަލުނުކުރެވޭނެތީއާިއ، 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެފްރޫވަލް ނުހޯދައިކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، އަދި 

އެކަމަށް އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓްރީ

ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި، 

އެގްރިކަލްޗަރ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ އަދި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  ،އިކޮށްފައިވާ ފަރާތަީކވެސްފަރާތުން ސޮ

އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމަށްވެފައި، މިފަދައިްނ ހެދިފައިވާ އެގްރިމަންޓެއް ބާޠިލްކުރުމުެގ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

، ފުރިހަމަ ބާރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަށް ލިބިފައި ވީއިރުވެސް، އެއަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ

ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ( 2008/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ 02ގެ )ހ(

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  ،ަދށުން) ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  12ނުގެ މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫ 

މަާޤމުގެ ނުފޫޒު ޭބނުންކޮށްެގން  ،އެގްރިކަލްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ މައްޗަށް

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

 .ފީހަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމީއެވެޖެނެރަލްގެ އޮ

 

 2009ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މިމައްސަލައިގައި  27.05.2015

ނޑޭ ރައްޔިތުންގެ  ޖުލައި ގެފެށިގެން އެއަހަރު ންމަހު ޖެނުއަރީ ގެވަނަ އަހަރު މަހު ކޮ

ހަވާލުވުާމ ހަމަޔަށް އިންޖީނުގޭގެ ބިލްތަަކްށ އިންޖީނުގެ އަޕަރ ސައުތު ޔޫޓިލިޓީސް އާ 

ރުފިޔާ  ނުވަ ހަތަރުހާސް ސާޅީސް އެއްލައްކަ ތިރީސް( 134,049.40ގެންފައިވަނީ ބަލައި

ނޑޭ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ކަމާއި) ލާރި ސާޅީސް  104,819.75ހަވާުލކޮށްފައިވަނީ  އޮފީހާކޮ

ކަމާއި އެހެންކަމުން ) ލާރި ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސް ނަވާރަ އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް އަށްސަޭތކަ (

ނޑޭ   ނަވާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާީވސް( 29,229.65ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ހާއޮފީކޮ

ޕޮޕިއުލޭޝަން އިންކްރީސް ޕްރޮޖެކްޓެއް  ،މަދުންކަމާއި) ލާރި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް

ހިންގުމަށް އިންީޖނުގޭގެ އެކަުއންޓުން ނެިގ ފައިސާގެ ތެެރއިން ޚަރަދުނުކުރެވި ހުރި 

ނޑޭ .ގއ އަމިއްލަ  ވެއްދުމަށްފަހު އެފަިއސާއިންއިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ކޮ

 . ބުނާ މައްސަލަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ޭބނުންބޭނުމަށް 

03 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑޭ ރުފިޔާ، އިންޖީނުގޭގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ) އެގާރަހާސް( 11,000.00 ކޮ

އެކަމަށް އެފަރާތުން ހަވާލުވިކަމަށް ބުނެފައިވާިއރު، ރައީސް އޭރުގެ ގެ ކައުންސިލް

ހަވާލުވިކަމަށް ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ، ފޯޖްކޮށްފައިވާ މި ފައިސާއާ އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، 

މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2009 ،އްކާތީއާއިސޮއެއްކަމަށް ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކުން ދަ

އާއި ) ސަތާރަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ( 17,160.00ފީއަށް ލިބުނު  ކަރަންޓް

ތިންހާސް ( 3,300.00މަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުން ލިބުނު  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2009

ނޑޭ ރުފިޔާއާ ) ތިންސަތޭކަ ، ހަވާލުވިކަމަށް ުބނެފައިވާއިރުގެ އޭރުގެ ރައީސް ކައުންސިލްކޮ

ހަވާލުވިކަމަށް ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ  އެފައިސާއެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، އެފަރާތުން 

މި ފައިސާއަކީ އިންޖީނުގޭގެ  ،ފޯޖްކޮށްފައިވާ ސޮއެއްކަމަށް ފޮެރންސިކް ތަހުލީލުތަުކން ދައްކާތީ

ނޑޭ .ގއ( ނާޒިމާ ނަސީމު ،ފައިސާއާ ހަވާލުވެ ހުރި އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  )ލަކްސްލީން/ކޮ

ތަޙުޤީޤަްށ މިކޮމިޝަންގެ ބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާއިޒު ގޮތުގަިއ ބޭނުންކޮްށފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް 

 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި( 2008/13ސާބިތުވާތީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް މިމައް ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ 2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ަނންަބރު  ކޮރަޕްޝަން ( 2000/2އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑޭ .ގއ ،ގެދަުށން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު ކޮ

ނާޖާއިޒު ފައިދާ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންގެ މައްޗަށް ނާޒިމާ ނަސީމް ،ލަކްސްލީން/

ވަީނ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަްށ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަގެ އޮފީހަށް މިމައްސަލަ 

 . ފޮނުވިފައެވެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑޭ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން.ނާޒިމާ ނަސީމުގެ މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގއ ،އަދި  މަދުވާ ކޮ

) ލާރި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ނުވަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ( 60,689.65 

ޓަކައި ޅުމަށް ށަހެޝަރީޢަތަށް ހުވަނީ ނާޒިމާ ނަސީމުގެ އަތުން އަނބުާރ ހޯދުމުގެ މައްސަލަވެސް 

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައެވެ

 


