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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

ށ2011ް އޭޕްރިލް 30ން 2011 އޭޕްރިލް 01  

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ 

 ނަންބަރު
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން  11-04-2011

އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދު ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ 

އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވުމާއި، އެގޮތުން އެމުއްދަތުގައި 

އެސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވަނީ ޢައްބާސް 

އަޙްމަދުގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފިހާރައަކުން ކަމަށްވުމާއި، އެސްކޫލުގެ ފަރާތުން އެތަކެތި ގަތުމަށް ހުއްދަ 

ދިނުމުގެ އިތުރުން އެފިހާރައިން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޢައްބާސް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  އަޙުމަދު ހުއްދަ ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއި، އަދި އެފިހާރައިން އެސްކޫލަށް

ބައެއް ބިލްތަކުގައި ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައި ވުމާއި، އެފިހާރަ ހިންގުމުގައިވެސް ޢައްބާސް އަޙުމަދު އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާއި، 

 ފަރާތެއްގެ ތަނެއްކަންވެސް 2އެފިހާރައަކީ ޢައްބާސް އަޙުމަދާ ޢާއިލީގޮތުން ވަރަށްގާތް 

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް އޭގެ އިތުރުން އެފިހާރައިން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއި، 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތަކެއްޗަށް އެދުމުގު ކުރިންކަމަށް ވުމާއި، އަދި އެބިލުގައިވާ ތަކެތި އެ ސްކޫލަށް 

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދު 

ނޑު ސްކޫލް ހުޅުވައިގެން އިނދެ އޭނާގެ ހިންގުމުގެ ދަށުގައިވާ  ރޭގަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ނިޒާރުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ  އޭނާގެ އެއްބަ

ފޯންކޯލްތަކާއި މިނޫން އަމިއްލަ ފޯންތައް ކުރާ ކަމަށާއި، ސްކޫލަށް ލިބޭ 

ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ވާދީ 

ރޑްވެއަރ   ގެ ބިލްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 3ހާ

ބަހައްޓާކަމަށާއި، ކަރުދާސް ރީމް ގަންނަން އެކިފިހާރަތަކުން އަގު ހޯދިއިރު 

އެންމެ ހެޔޮއަގު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކަރުދާސް ނުގަނެ އެފިހާރައިން 

ރޑްވެއަރއަށް ހުރިހާ ކަރުދާހެއްގަނެ ވާދީ ހާޑްވެއަރ ގެ ނަމުގައި  ވާދީ ހާ

 ވަނަ އަހަރު 2009ބޮޑުއަގުގައި ސްކޫލަށް ކަރުދާސް ގަނެފައިވާކަމަށާއި، 

 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ 2008ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް ހެޔޮ އަގުގައި ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ 

 ނަންބަރު
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ލިބިފައިވާކަން  އެނގެން ނެތުމާއި، މިބިލާ ގުޅިގެން އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް 

ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ގަތުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ ޢައްބާސް އަޙުމަދު ކަމަށްވުމާއި،  އަދި އެތަކެއްޗާ ގުޅިގެން 

އެއީ ސްކޫލަށް ލިބުނު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީވެސް ޢައްބާސް އަޙުމަދު ކަމަށްވުމާއެކު، 

ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން، އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ 

މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މިކަމަކީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާފަދައިން ޢައްބާސް އަޙުމަދު އޭނާގެ 12) ގެ 2000/2(ޤާނޫނުނަންބަރ: 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކަށް ނަޖާއިޒު ގޮތުގައި ހޯދައިދީފައިވާ ފައިދާއެއްކަމަށް ވުމާއެކު، 

) 2000/2 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނުނަންބަރ: ،ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ މައްޗަށް

 ވަނަމާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށްދެއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ 12ގެ 

 ފޮނުވީއެވެ. 

  

ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށް އައްބާސް އަޙުމަދުގެ ގާތްފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

ބޮޑުއަގުގައި ދެފަރާތަށް ފައިދާ އޮންނާނެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރަން 

 ރޭވިފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ. 

 


