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"ގެދޮރުވެރިކުރުވުން"

ޕރާގްރާމްގެ
ް

ދަށުން

ހއ.

ދިއްދޫގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 250

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުން

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2017ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ  140ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދި

ޙައްޤު ނޫން ފަރާތްތައް ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުލިބިވާ ބައެއް

ޕއިންޓްދީފައިވަނީ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ފަހުން
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ޮ

ޕއިންޓް ލިބުނު
ޕއިންޓް އަށްވުރެ ދަށުން ޮ
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޮ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންގުމުގެމަތިން ހއ.ދިއްދޫ ހައުސިންގ

ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ

ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޑުޖައްސާލައި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދި

ޔުނިޓް ދިނުމުގެ ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ގެނަސްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ .އަދި،

އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އޮފީހުން ގުޅައި

ޕއިންޓްދީފައިވާކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގެ ރިވިއު
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ޮ

ސަރުކާރަށާއި އޭރުގެ ރައީސްއަށް ތާއިދުކުރަންތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތުގައި އިބްރާހީމް ނަޡީމް ބައިވެރިވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ކަމަށާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދިނުމާއި ނުދިނުން ނިންމާފައިވަނީ
އެފަރާތްތަކުން ދިން ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

08/02/2021

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޔުނިޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ހަދާފައިވާ
އިވެލުއޭޝަންއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބުން
ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ .އެގޮތުން ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް
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އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފާ އެ ލިސްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމްކަން އެނގެން
ޕރޫވްކުރަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމްކަން
އޮންނައިރު ،އާންމުކޮށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާ ގުޅޭ ފައިނަލް ލިސްޓްތައް އެ ް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން ހާމަވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ހއ.ދިއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ވަކި
ފަރާތްތަކަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހޯދައިދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް އިބްރާހީމް ނަޡީމް
ޕއިންޓްތަކަށް
އެއްބަސްވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަކީ ލިބިފައިވާ ޮ
ބަލާއިރު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫންނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތައް ދާއިމީ ލިސްޓްގައި
ހިމަނައި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ނަޡީމްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަން
ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ .އިބްރާހީމް ނަޡީމްއަކީ ހއ.ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރި އިރު ހައުސިންގ
ޕޓްމަންޓްގެ ސިޔާސީގޮތުން އިސްވެރިޔާކަމަށްވެފައި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ނިންމުން ނިންމޭފަދަ
ޑި ާ
ޕއިންޓް
މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ .އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުޮ ،
ދީފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ލިބެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ދީފައިވަނީ
އިބްރާހީމް ނަޡީމް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-
ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އިބްރާހީމް ނަޡީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ކުރުމަށްް ،
ޕރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
މީގެއިތުރުން" ،ގެދޮރުވެރިކުރުވުން" ް
ދޫކުރުމާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި
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ނުވާތީ ،މިކަމަކީ ،ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް
އޭރު ކުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ
ހައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާތީ ،މިކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭ
މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި
ދެންނެވީއެވެ.
2

ޕރޭޝަންއަށް ހެވީ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ ަ

މި މައްސަލައިގައި މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 28/02/2021

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވެހިކަލްތައް  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑެލިވަރީ

ޕރިލިމިނަރީ
ޕރޭޝަން )ވެމްކޯ( އަށް ހެވީ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތަކުގެ ް
ކޯ ަ

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ވެހިކަލް ޑެލިވަރީ

އިވެލުއޭޝަނެއް  16ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ހަދައި ،އެ އިޢުލާނާގުޅޭ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާ އެއްގޮތަށް،

07ދުވަސް ދީފައިވަނީ ވަކި ކުންފުންޏަކުން މިހާރު

ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
"ކަރޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ" އަދި "އޭއާރް ޓްރޭޑިންގ"ގެ ބިޑު ް

ވެހިކަލްތައް އެތެރެކޮށްފައިވާތީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް

އ
އިން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ،ހަމަ އެދުވަހު ވެމްކޯގެ އެމްޑީ ބިޑުކޮމެޓީއަށް ފޮނުވި މެމޯއެއްގަ ި

ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރީ-އިވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަށް އެދިފައިވާތީ ،އެދުވަހު އަލުން ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި

ކުރުމަށް

ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްނުވާކަމަށް
ޕސަލް ް
ޕރޮ ޯ
"ކަރޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ"ގެ ް
ޕސަލާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރިން އެ ބިޑު
ޕރޮ ޯ
ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ ް
ފެއިލްވިކަމަށް ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތް
ނުކޮށްކަމަށްވާތީ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މި ނިންމުމަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ ޓާމްސް އޮފް
ރެފަރެންސް ގެ  2ވަނަ މާއްދާ ) (Other Informationގެ  2.5އަދި  2.6އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އަދި މި ނިންމުމަކީ

ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބިޑުކޮމެޓީގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  03މެމްބަރަކު މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީގުގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން،

މި

އިޢުލާނާގުޅިގެން

ހުށަހެޅުނު

ބިޑު

ޕސަލްތަކުން
ޕރޮ ޯ
ް

މަދުވާ

ލިޔުންތައް

ހޯދުމަށް

ޕސަލާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާ އެއްގޮތަށް
ޕރޮ ޯ
ރިކުއެސްޓްކުރުމުގައްޔާއި ،ބިޑު ް
ހުރިތޯ ނެތްތޯ ބެލުމުގައި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން
ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ކަރޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ އިން ބިޑު ހުށަހެޅި ވެހިކަލްތައް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ
 2016ވަނަ އަހަރުކަމަށް ކަސްޓަމްސް ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްބުނެ އެފަރާތުން ވެމްކޯއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގޭއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ،ބޭނުންކުރަމުންއައި ވެހިކަލެއް  2019އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ޕރިލިމިނަރީ
ރެޖިސްޓަރނުކޮށް ނުހުންނާނެކަން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ް
ޕކްޝަން ނިންމައި ފައިނަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ކަރޓިއުންސް
އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު ފިޒިކަލް އިންސް ެ
ޕ ޓްރަކްގެ ތެރެއިން  2ޓްރަކް ގަންނަން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ އިން ބިޑު ހުށަހެޅި  3ޑަމް ް
ބިޑުކޮމެޓީން ނިންމިއިރު ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން ކަސްޓަމްސްގެ ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަން
އެނގެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ކަރޓިއުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ވެމްކޯއަށް ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސް ލިޔުންތަކަކީ ސައްޙަ
ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ،ސައްޙަ ނޫން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން
ޕރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިވި
ކަރޓިއުންސް އަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވީ ބިޑުކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ް

އެނެކްސް 3

ޞަފްޙާ 4 / 60

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

 6މެންބަރުން ކަމަށްވާ ،އުޘްމާނު ޝާޛު )ގަހާދަށުގެ /ޅ .ކުރެންދޫ( އާއި މޫސާ ރައީފް )އަސްރަފީގެ  /އދ.
މަހިބަދޫ( އާއި ޙާޒިމް އިބްރާހީމް ނިޡާމް )ގ .ވިލަމެންދޫ  /ކ .މާލެ( އާއި ޝިޢާން ޝަފީޤް )ހ .ހެދޭތުނޑި
 /ކ.މާލެ( އާއި އިބްރާހީމް ޙަނީފް )މާވެލް /ގއ .ދެއްވަދޫ( އާއި މޫސާ އަޝްރަފް ޙާޝިމް )ރިހިވިލް/
ހދ.މާވައިދޫ( ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސްއާ ޚިލާފަށް ރަޖިސްޓަރނުކޮށް ހުރި ވެހިކަލްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު
ބަލައިގަންނަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެސްންއާ ޚިލާފަށް ވެމްކޯގެ ބިޑުކޮމެޓީގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު  06މެންބަރުން
އެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ހަމަބުއްދީގައި ،ތަސައްރަފް ފުދޭ ހާލުގައި އަދި އެކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްކަން އެނގޭ
ހާލުގައިކަމަށްވާތީ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މި ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންކަމަށްވާ ،އުޘްމާނު ޝާޛު
)ގަހާދަށުގެ /ޅ .ކުރެންދޫ(އާއި ،މޫސާ ރައީފް )އަސްރަފީގެ  /އދ .މަހިބަދޫ( އާއި ،ޙާޒިމް އިބްރާހީމް ނިޡާމް
)ގ .ވިލަމެންދޫ( އާއި ،ޝިޢާން ޝަފީޤް )ހ .ހެދޭތުނޑި( އާއި ،އިބްރާހީމް ޙަނީފް )މާވެލް /ގއ .ދެއްވަދޫ(
އާއި ،އަދި މޫސާ އަޝްރަފް ޙާޝިމް )ރިހިވިލް /ހދ.މާވައިދޫ( ގެ މައްޗަށް ،ގާނޫނޫ ނަންބަރު 2/2000
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން(  12ވަނަ މާއްދާ )ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުޒޫފު ބޭނުންކޮށްގެން
)ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
ފޮނުވީއެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ) .އެސް.ޓީ.އޯ( އިން 27

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.

ޕޓްކުރި އެޓޮކޯ ބޭހުގެ ބެޗް ނަންބަރު
މޭ  2016ގައި އިމް ޯ

)އެސް.ޓީ.އޯ( އިން އެޓޮވަސްޓެޓިން ) (Atorvastatinގެ ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ އެޓޮކޯ ) (Atocorގެ 40މގ.

C602700ގެ ބޮޑު ބައެއް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ

އަލަށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ،އިތުރު ބޭސް ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކާއެކު 2015

ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރު ،އެ ކުންފުނިން އެ ބޭހުގެ އިތުރު

ޕލައި އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ބޭހުގެ 40މގ .އަކީ އޭގެ ކުރިން
ގައި ލައިސަންސް އެންޑް ސަ ް

ބެޗެއް ޑިސެންބަރު  2018ގައި އޯޑަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެނެސްފައިނުވާ އެ ބޭހުގެ އައު ޑޯސޭޖެއްކަމަށްވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި އެ ބޭހުގެ ބޭނުން އޮތް މިންވަރު

ނަންބަރު

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

3

17/03/2021

ބަލާފައިވާކަން ލިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،އެ ބޭހަކީ ހާޓް އެޓޭކް ނުވަތަ ސްޓްރޯކްޖެހިގެން ގެންނަ ބަލިމީހުންނަށް ހައި ޑޯސޭޖެއް ދިނުމުގެ
ގޮތުން ދޭ ޑޯސޭޖެއްކަމަށާއި ޢާއްމުކޮށް ބަލިމީހުންނަށް ލިޔެދެނީ 10މގ .އަދި 20މގ .ކަމަށްވާތީ 40މގ.
ދޭންޖެހޭ މީހުން ނިސްބަތުން މަދުވާނެކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާކަމާއި ،އެއީ ޢާއްމުކޮށް
ގިނަ ދުވަހަށް ގަވާއިދުން ބަލީމީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ ޑޯސޭޖެއް ނޫންކަން ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.
ޕލައި އެގްރީމަންޓްގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން އެޓޮކޯގެ 40މގ .އަށް ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ
އަދި ،ލައިސަންސް އެންޑް ސަ ް
ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭސް އޯޑަރުކޮށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ،އެސް.ޓީ.އޯއިން  2016ގައި 560,000
ގުޅަ އޯޑަރުކޮށް ލިބުނު ބޭހުގެ އަގަށް 2,928,487.45ރ) .ދެމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އަށާވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
އަށްޑިހަހަތް

ރުފިޔާ

ސާޅީސްފަސް

ލާރި(

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެގްރީމަންޓްގައި

ޕޓްމަންޓުން ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިން
ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޢަދަދާއި މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑި ާ
 2016ވަނަ އަހަރު އެ ބޭސް ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެއީ ،އޭރު އެސް.ޓީ.އޯއިން
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޢާންމުކޮށް ،ގަންނަމުންދިޔަ އެޓޮވަސްޓެޓިންގެ އެހެން ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ އެޓޮރިންގެ 20މގ .ގެނައި އެވަރެޖް
ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްކަން ވެސް އެނގެއެވެ.
 2016ގައި އެޓޮކޯގެ 20މގ .އާއި 10މގ .ވެސް އޯޑަރުކޮށްފައިވާއިރު20 ،މގ .އަށްވުރެ ގިނައިން 40މގ.
ގެނެސްފައިވެއެވެ .އަދި

40މގ .ގެ ބެޗުން ވިކުނީ ގެނައި ޢަދަދުގެ  5%އަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއްކަން

ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،މާރިޗު  2018އަށް އެ ބެޗްގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ .އަދި މާކެޓިންގގެ ބޭނުމަށްކަމަށް
ބުނެ  2016ވަނަ އަހަރު އެތެރެކޮށްފައިވާ އެޓޮކޯ 40މގ .ގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭސް ރިޒަރވްކޮށްފައިވާއިރު،
އެ ބެޗްގެ ބޮޑު ބައެއް ނުވިކި އެސް.ޓީ.އޯއަށް 2,787,457.13ރ) .ދެމިލިއަން ހަތްސަތޭކައައްޑިހަ ހަތްހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްހަތް ރުފިޔާ ތޭރަ ލާރި( ގެ ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.
 2016ގައި ގެނައި އެޓޮކޯގެ 40މގ .ގެ ބެޗްގެ މުއްދަތު  2018ގައި ހަމަވިފަހުން އެކިފަހަރު މަތިން
ބަހާލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އޮކްޓޫބަރު  2018އިން ފެބުރުވަރީ  2020ގެ ނިޔަލަށް އެ ބެޗް
ގެނައުމަށް ޖުމުލަ 266,842.48ރ) .ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް އަށްސަތޭކަސާޅީސްދެ ރުފިޔާ ސާޅީސްއަށް
ލާރި( ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި 2018 ،އިން ފެށިގެން ގެނައި އެ ބޭހުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނައްތާލަން ނުޖެހޭކަން
ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ހަމައެހެންމެ 2016 ،ގެ ބެޗުން ވިކުނު ޢަދަދުތަކަށާއި  2018އިން ފެށިގެން ގެނެސް
ވިކުނު އެ ބޭހުގެ ޢަދަދުތަކަށް ބެލުމުން 2018 ،އިން ފެށިގެން އެސް.ޓީ.އޯއިން ގެނެސްފައިވާ އެ ބޭހުގެ
ޢަދަދުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި އެ ބޭހުގެ ޑިމާންޑް އޮތްވަރުކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން 2016 ،ގައި
އެސް.ޓީ.އޯއިން އެޓޮކޯގެ 40މގ .އޯޑަރުކޮށް ގެނެސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އެ ބޭހުގެ ޑިމާންޑް އޮތްވަރާ އަޅާބަލާއިރު
އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ
އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެސް.ޓީ.އޯގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑި ާ
ޕލޭނިންގ މެނޭޖަރ
ޕޓްމަންޓްގެ ް
މަޤާމުގައި ހުރި ޙުސައިން ޞަބާޙް )ގުލްޒާރުގެ  /ސ.ހިތަދޫ( އާއި ،އެ ޑި ާ
ޙަމްދޫން ފާއިޒް )ޖިއްދާ  /ޏ.ފުވައްމުލައް( މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ދެ
މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.
ޕޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑި ާ
ޕލޭނިންގ މެނޭޖަރ ،ޙަމްދޫން ފާއިޒް
ޕޓްމަންޓްގެ ް
ޙުސައިން ޞަބާޙް )ގުލްޒާރުގެ  /ސ.ހިތަދޫ( އާއި އެ ޑި ާ
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
)ޖިއްދާ  /ޏ.ފުވައްމުލައް( ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ް
4

ޕރޭޝަން
ޕމަންޓް ކޯ ަ
 2014ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮ ް

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް 30/03/2021

ލިމިޓެޑަށް )އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ( އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނެސް ލޭންޑިންގ
ޕކް އިންވެސްޓްމަންޓް ް
ޓްރޮ ި

ހުޅުވާލި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ،ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަންނަ

ކްރާފްޓް ގަންނަ ޖުމްލަ އަގުގެ ) 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށްވާ ) 7,494,200.00ހަތް މިލިއަން

އަގުގެ  50%އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑު

ޕކް
ޓްރޮ ި

މެންބަރުންގެ

މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން

ނާޖާއިޒުފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަކިފަރާތަކަށް

ހަތަރުސަތޭކަ

ނުވަދިހަ

ހަތަރުހާސް

ދުއިސައްތަ(

ރުފިޔާ

އެޑްވާންސް

ޕމަންޓްގެ
ޭ

ގޮތުގައި

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ،އެ ބޯޑުގެ
އިންވެސްޓްމަންޓް ް
މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ނަޡީމް އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަށް،
ޕކް އިންވެސްޓްމަންޓް ް
ޢަލީދީދީ އަށް އެނގިހުރެކަމާ އަދި އެފައިސާ ޓްރޮ ި
ޕރޫވްކުރީވެސް އޭނާގެ އެ
ޕމަންޓް ވައުޗަރ އެ ް
އިބްރާހީމް ނަޡީމް އެއްބަސްވުމުގެ އިސްލާހުގައި ސޮއިކޮށްޭ ،
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ޕކް އިންވެސްޓްމަންޓް ް
ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޮ ި
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި
)އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އިބްރާހީމް ނަޡީމް
މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
)މއ.އެލީޒިއަމް( އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް )ވ.ނަލަދުވެލި( އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު )މއ.ޔެލޯޑައިމަންޑް( އަދި
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ
މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ )ގ.މާބަދި( ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ފޮނުވީއެވެ.
ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްް ،
5

އއ.މަތިވެރީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ޕ
ޕކަ ު
ި

ޕ މަރާމާތު ކުރުމުގެ 01/04/2021
ޕކަ ު
މަރާމާތުކުރުމުގެ މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ި

މަސައްކަތް 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޕ މަރާމާތު ކުރުމަށް 3
ޕކަ ު
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި" ،ޒީސްކް މޯލްޑިވްސް" ގަވާއިދު )(2009ގެ  8.15ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްި ،
ގަރާޖާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ،އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ )ތިނެއް( ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
ހޯދާދިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިސްމާޢީލް އާޠިފް" ،ޒީސްކް މޯލްޑިވްސް" ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް
ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިވާއިރު،

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ހަމައެކަނި ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޓޭޝަން

ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީ ،އެ ކޯޓޭޝަން ހޯދީ އެ މަސައްކަތް އެ ގަރާޖާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އޭގެއިތުރުން ،އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަހުން އެގަރާޖު ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރު ) 02ދޭއް( ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން
ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭއިރު ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  03ކޯޓޭޝަން ހޯދިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަހުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެއެވެ .އަދި މިކަމުގައި
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ް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްއާއެކު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމް
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) (2009ގެ  8.23ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް،
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ) 5ފަހެއް( ދުވަސްތެރޭ މަސައްކަތުގެ
ޖުމުލަ އަގުގެ ) 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށްވާ ފައިސާ ދެވޭނެކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ .އަދި،
އެފައިސާ ދިނުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  2009ގެ  8.33ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ،ފަހުން ހަވާލުކުރެވޭ
މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ) 10%ދިހަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު ،މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ) 10%ދިހަ އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ
އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީ ،އިތުރަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ) 12,800.00ބާރަހާސް
އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްއަށް އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ .ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސްކަން އެނގޭއިރު ،އެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް
އާޠިފް އާއި ،އެ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ޢަމަލުތަކަކީ ،އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ
ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެންނުޖެހޭ ފައިދާއެއް ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްއަށް
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ،އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް )ނަދުވާ ،އއ.މަތިވެރި( އާއި ،އެ
ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ،އަޙްމަދު އަސްލަމް )ދޫރެސް ،އއ.މަތިވެރި( ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ
ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް

6

ޕއް ހޯދުމަށް މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ވޭސްޓް 01/04/2021
ޕކަ ެ
ރ.ރަސްމާދޫގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ި
ޕއް ހޯދުމަށް
ޕކަ ެ
ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ި
ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ް
ޕކަ ް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ ި
ޕ ޑެލިވަރކޮށް
ޕކަ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރިއިރު ،މަސައްކަތަށް އަގުދެވޭނީ ި
ޕ މޯލްޑިވްސް ް
ޕ ގަތުމަށް ކައުންސިލް ޑްރިފްޓް އަ ް
ޕކަ ު
އިދާރާއިން ފައިސާ ނަގާފައިވީނަމަވެސްި ،
އދާއާ
ޕ ގަނެފައިނުވާކަމަށް ނިންމުމަށްފަހު ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބިލްކުރުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ މާ ް
ބުނާ މައްސަލަ

ޕގެ ފެންވަރު ބެލުމެއްނެތި،
ޕކަ ު
ޕ ފޯރުކޮށް ނުދެނީސް ،އަދި ި
ޕކަ ް
ޚިލާފަށް ،ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ި
ޕގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ) 348,740.00ތިންލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް
ޕކަ ު
ި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކާފައިވެއެވެ .މި ފައިސާ
ޕ މޯލްޑިވްސް ް
ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ޑްރިފްޓް އަ ް
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޙަސަން )ވިލާ ،ރ.ރަސްމާދޫ( އާއި ،ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް )ޗަނބޭލީގެ،
ރ.ރަސްމާދޫ( ކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
ޕކަ ާ
ނަމަވެސް ،އެ ި
ޕކީ އެ ކައުންސިލުން
ޕކަ ަ
ޕ ޙަވާލުވުމަށް ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދިޔައިރު ،އެ ި
ޕ ޙަވާލުވެފައި ނުވާކަން ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ޕކަ ާ
ޕއްކަމަށް ނުވާތީ އެ ި
ޕކަ ެ
ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ި
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.

ޕ
ޕކަ ު
އަދި ި

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ޕ މޯލްޑިވްސް ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުލިބެނީސް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޑްރިފްޓް އަ ް
ފައިސާ ދީފައިވަނީ ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެން ނޫންކަން ރ .ރަސްމާދޫ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.
ޕގެ އަގު އަނބުރާ
ޕކަ ު
ޕއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ި
ޕކަ ެ
ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ި
ދެއްކުމަށް

ޕ މޯލްޑިވްސް
ޑްރިފްޓް އަ ް

ޕރައިވެޓް
ް

ލިމިޓެޑަށް

ރ.ރަސްމާދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ޕގެ
ޕކަ ު
ޕއް ނުވަތަ ި
ޕކަ ެ
އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،ރ.ރަސްމާދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ި
އަގުވެސް ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕ
ޕކަ ް
ޕ ގަތުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ި
ޕކަ ް
އެހެންކަމުންި ،
ޕރައިވެޓް
ޕ މޯލްޑިވްސް ް
ޕށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީ ،އަދި އެ ފައިސާ ޑްރިފްޓް އަ ް
ޕކަ ަ
ޑެލިވަރނުކުރަނީސް ި
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ
ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ް
އެގޮތުން ،މި މައްސަލައިގައި ،ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަޢީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން )ވިލާ،
ރ.ރަސްމާދު( އާއި ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް )ޗަނބޭލީގެ ،ރ.ރަސްމާދޫ( ގެ މައްޗަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް

7

ޕރޮގުރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ 01/04/2021
މާލޭގެ ގޯއްޗެއް ބަހައިގެން އެ ގޭގެ މިލްކުވެރިންގެ ތެރެއިން މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ވެށިފަހި މާލެ ް
އެއްފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެ ބިން ގަތުމަށް

ބިންތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން ،ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް އިޢުލާނުކުރި ބިންތަކުގެ

ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ތެރެއިން މާލޭގެ ގޯއްޗަކުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ  260އަކަފޫޓުގެ ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން ،ޢާތިފާ ޙަސަން

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލުމުން އެ ބިމާ އިންވެގެން

ޕގެ  /މާލެ( އަށް ތަރިކައިން ބަހައިގެން ލިބުނު ބިމާއި އިންވެގެން އޮތް ބިން ގަތުމަށް ،ޢާތިފާ
)މ.ގުލްސަން ާ

އޮތް ބިން ލިބުނު ފަރާތުން އެ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް

ޙަސަނާއި އެ ގޭގެ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު ،އޭރު

ސަރުކާރުން އެ ބިން ވިއްކާފައިވަނީ އެ ބިމާ ދުރުން ބިން ލިބިފައިވާ

ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ
ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ،ވެށިފަހި މާލެ ް

ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،މިފަދައިން އެ ބިން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

އުސޫލު" އާއި އެއްގޮތަށް އެބިން ޢާތިފާ ޙަސަނަށް ވިއްކުމަށް ނިންމާ އެކަން އޭނާއަށް އެންގުމަށްފަހު" ،ވެށިފަހި

އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ނާއިފު ޝައުކަތު އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ

ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އިސްލާޙުކުރަމުންދާތީ
މާލެ ް

ކޯޑިނޭޓަރ ޙަސަން ވަޙީދު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި

ކަމަށްބުނެ ،އެ ބިން ޢާތިފާ ޙަސަނަށް ވިއްކުމަށް ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނާ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ

މައްސަލަ.

އެގެޒެކިއުޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ ،ޙަސަން ވަޙީދު )ދަފްތަރު  / 12537މާލެ( ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުންކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގައި ބަޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އިސްލާޙުކުރަމުން
"ވެށިފަހި މާލެ ް
ދާތީވެ ޢާތިފާ ޙަސަނަށް ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު ،އެ ބިން ވިއްކަން އިޢުލާނުކުރި
އިޢުލާނުގައި ހުރި އެހެން ހުރިހާ ބިމެއް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލުމެއް ނެތި އެ ބިންތައް ވިއްކުމަށް ޙަސަން ވަޙީދު
ސޮއިކޮށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އެ ބިންތައް ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުތައް ކޮށްފައިވަނީ ޙަސަން ވަޙީދުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން ،ޙަސަން ވަޙީދު އިސްވެހުރެކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގައި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީވެ ،ޢާތިފާ ޙަސަނަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ
ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އިސްލާޙުކުރަމުން
"ވެށިފަހި މާލެ ް
ދާތީނޫންކަން އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
"ވެށިފަހި މާލެ

ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް
ް

ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު"

އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ،އެ އުޞޫލުގައި ބިން ވިއްކުމަށް ޙައްޤުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،ވިއްކަން
އިޢުނުކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންނާއި ،ގޯތީގެ އެންމެހާ ވާރިސުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު
ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ،އެންމެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު ،އެ
އުސޫލުގައި ބުނާފަދައިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޯތިން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ޢާތިފާ ޙަސަނާއި އެ ބިން ގަތުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ އަނެއްފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދީފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.
އެ ދެ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކާއި ނުލައި ،އެ ބިން ވިއްކަން ނިންމައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނާއިބު ނާއިފު ޝައުކަތު )ހ.އަގޮސްޓާ  /މާލެ( ސޮއިކޮށް ސިޓީއަކުން
އެކަން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ފަރާތަށް އަންގައި އެ ބިން އެފަރާތަށް ވިއްކާފައިވާކަން މައްސަލާގައި ހޯދާފައިވާ
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ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އަދި އެ ބިން އެފަރާތަށް
ޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު"
ވިއްކާފައިވަނީ "ވެށިފަހި މާލެ ް
އާއި ޚިލާފަށްކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ
ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެގޮތަށް އެ ދެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން
އެ ބިން ލިބެން އޮތް ހައްޤުވެރި ފަރާތަށް އެ ބިން ނުލިބި އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ބިން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.
އަދި ޙަސަން ވަޙީދާއި ނާއިފު ޝައުކަތުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެ ދެ ފަރާތުން އެގޮތަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމާއި ،އެ ޢަމަލުތަކުގެ
ސަބަބުން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނާއިބު
ނާއިފު ޝައުކަތު )ހ.އަގޮސްޓާ  /މާލެ( އާއި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ އެގެޒެކިއުޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ ޙަސަން
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ވަޙީދު )ދަފްތަރު  / 12537މާލެ(ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  12މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2014/9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 513
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
ފޮނުވީއެވެ.
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8

ދގއ.އަތޮޅު

ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގައި

02

ފާޚާނާއެއް

ހެދުމުގެ މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރު ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 07/04/2021

މަސައްކަތް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި އެ މަރުކަޒުގެ  02ފާހާނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ
މުވައްޒަފެއްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޚިލާފަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.
މައްސަލަ

އެގޮތުން ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާއިރު ،އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު ،އެ
ބަދަލުވުންތައް ބޭއްވިކަމަށާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިކަމަށް ހަދައި ،އެ މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރިފަހުން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
މިފަދައިން ލިޔެކިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ
ދެވެން ނެތުމުންނާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ
ބޭނުމުގައިކަން އެނގޭއިރު ،މިކަން މިފަދައިން ކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން އެނގިހުރެ ،އެ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ،ނާދިރާ
އިސްމާޢީލް )ނިއުމޫން  /ގއ.ވިލިނގިލި( ކަން އޭނާގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ.
ޕރޭޝަން މޯލްޑިވްސް
މީގެއިތުރުން ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ތިއަރީ ކޯ ަ
ޕއުޓީ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒުގެ ކުރީގެ ޑެ ި
ް
ޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު )ސޯފާ  /ގއ.ވިލިނގިލި( ސޮއިކުރިއިރު ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން
ޕރިންސި ަ
ް
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމެފައިވޭތޯއާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަން އެނގިހުރެ ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ސަޢީދު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ އިސްމާޢީލު އާއި އެ
ޕރޭޝަން
ޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،ތިއަރީ ކޯ ަ
ޕރިންސި ަ
ޕއުޓީ ް
މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ ޑެ ި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި
މޯލްޑިވްސް ް
ޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު )ސޯފާ /
ޕރިންސި ަ
ޕއުޓީ ް
ހެކިތަކުން އެނގޭތީ ،ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ ޑެ ި
ގއ.ވިލިނގިލި( އާއި ،އެ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ އިސްމާޢީލް )ނިއުމޫން /
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ގއ.ވިލިނގިލި( ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
 12މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގެ ދަށުން ،އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
9

ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
 2019ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް
ޕލްގެ
ޕރިންސި ަ
އެދި  03ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ސްކޫލުގެ ް
ޢާއިލާގެ މެންބަރަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.

އެނެކްސް 3

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-

22/04/2021

ޕރީލް  (2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،
 16) 195/2019/IUL-10އޭ ް
ޕލް ،ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް އާ ޢާއިލީ  /ގާތްގުޅުން ހުރިފަރާތްތައް
ޕރިންސި ަ
އެ ތިން ފަރާތަކީވެސް އެ ސުކޫލުގެ ް
ކަމާއި ،އެ ތިން ބިޑު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެއް ފޯމެޓަކަށް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ތިން ފަރާތުން
ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅިގެންކަމަށް ބެލުމުގެ އިޙްތިމާލް އެބައޮތެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ދުވަހު ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ހުރީ
ޗުއްޓީގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތަށް ބިޑާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެކްސެސް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި
މައުލޫމާތުދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ .އަދި އެދުވަސްވަރު
ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެހުރި ލީޑިންގ ޓީޗަރާއި އިތުރު ދެ ފަރާތެއް ހިމެނޭހެން ބިޑު ކޮމިޓީ
އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބިޑުތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑުތައް ބަލައިގަތް މަޖިލީހުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައި ބިޑު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ،ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް
ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކާއި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ބިޑު
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބިޑުތަކުގައި
ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށްކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލާފައި ނުވާނެކަމަށް
ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ،ބިޑު ކޮމިޓީގެ
މެމްބަރަށް ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދީފައިވަނީ ވެސް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.
ޕލް ،ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްއާ އެއްބަނޑު
ޕރިންސި ަ
މީގެއިތުރުން ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ ސްކޫލުގެ ް
އެއްބަފާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާއިރު ،އެ ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު )(2017
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ނުހޯދާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެންޓި-ކޮރަ ް
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ފަރާތަކަށްވާތީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެފަރާތައް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާތީ އެފަރާތުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން
އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު )ނަންބަރު  (2018/R57ގެ  10.55ވަނަ
މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަކާނުލައި ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްގެ އަމިއްލަ ނިންމުމަކުންކަން މި ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
ސްކޫލުގެ

ޕލް،
ޕރިންސި ަ
ް

ޚަދީޖާ

އިބްރާހީމް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިވާ

ހެކިތަކުން

ދަލާލަތުކޮށްދޭތީއާއި ،އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
މަޤުސަދުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާތީ ،ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް
)ރަތްފިނިފެންމާގެ ،ގއ.ނިލަންދޫ( ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ
513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
މި މައްސަލަ ް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

10

 2018ވަނަ އަހަރުގެ އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ އައު އަހަރު 20/05/2021
މާލޭގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވގައި ބޭނުންކުރުމަށް "ލިންކްސް އައި"

ޕރޭޝަން ލޓޑ) .އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ(
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ފާހަގަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮ ް

ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް

އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  31ޑިސެންބަރު  2017ގައި މާލޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވގައި

ޕކްސް
ޕރޭޝަނަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ކޯލްޑް ސް ާ
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮ ް

ޕކްސް މެޝިންތަކެއް
ޕރޭޓަޑް ޕވޓ .ލޓޑ .އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކޯލްޑް ސް ާ
ބޭނުންކުރުމަށް ލިންކްސް-އައި އިންކޯ ަ

މެޝިނެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕމަންޓް( ގަނެފައިވެއެވެ .އެ މެޝިންތައް ގަތުމަށް ) $7,234.00ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ
)ކޯލްޑް ފަޔަރ އިކުއި ް
ތިރީސްހަތަރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ111,548.28 ،ރ.
)އެއްލައްކަ އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށް ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރި( އެވެ .ނަމަވެސް ،އެ މެޝިންތަކާއި،
ޕއުޑަރ ،އައު އަހަރުގެ މިއުޒިކް ޝޯ ބާއްވަންވާއިރަށް ވެސް ލިބިފައި
ޕރޭޓްކުރަން ބޭނުންވާ ަ
މެޝިންތައް އޮ ަ
ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،އެ މެޝިންތައް ގެނައީ ކޮން ފަރާތަކުން އެދިގެން ،ކޮން ފަރާތަކުން ނިންމައިގެންކަން އަދި
އިވެންޓް އޮތް ދުވަހަށް މެޝިންތައް ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތުމާއެކު ،އޭރު މެޝިންތައް ގެނެސް
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ
ޕރޭޓަޑް ޕވޓ.
މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެ  2019ގައި އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއިން އެންގުމުން ލިންކްސް-އައި އިންކޯ ަ
ލޓޑ .އިން އެ މެޝިންތައް އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް އިރެއްގައި އެ
މެޝިންތައް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މެޝިންތަކަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއިން
ޕރޭޓަޑް ޕވޓ .ލޓޑ .އިން ވެސް އެ މެޝިންތައް
މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނެތްއިރު ،ލިންކްސް-އައި އިންކޯ ަ
ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1އަހަރާއި
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޭޓަޑް ޕވޓ .ލޓޑ .ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން
 5މަސްވަންދެން އެ މެޝިންތައް ހުރީ ލިންކްސް-އައި އިންކޯ ަ
ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އިސްވެ ދެންނެވުނު މެޝިންތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް
ޕޓެންބަރު  (2016ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން
ޕލިސީ ) 29ސެ ް
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ް
ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އެގޮތުން ،މެނޭޖްމަންޓްގެ ނިންމުމެއް،
އއް ނެތީސް މެޝިންތައް ގެންނަންވެގެން
ޕަރޗޭސް ރިކުއެސްޓެއް ،ކޯޓޭޝަނެއް ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރެއް ،އިންވޮއިސް ެ
ޕމަންޓް ހަދާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ
އެޑްވާންސްކޮށް ފުލް ޭ
ޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާހިދު އާއި ޑެ ި
ޝަކީބާ ޙުސައިން ކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން
އެނގެއެވެ.
ޖންގ
ޕއުޓީ މެނޭ ި
އެހެންކަމުން ،އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާހިދު އާއި ،ޑެ ި
ޑިރެކްޓަރ ޝަކީބާ ޙުސައިން އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި
ޕރޭޓަޑް ޕވޓ .ލޓޑ .އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ބޭނުންކޮށް ލިންކްސް-އައި އިންކޯ ަ
މަޤްޞަދުގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،
ޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ޝަކީބާ ޙުސައިން
މުޙައްމަދު ޝާހިދު )މ.ކަނަމަނަ  /ކ.މާލެ( އާއި ،ޑެ ި
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
)ލުކިންގްލާސް  /ގދ.ތިނަދޫ( ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޤާނޫނު( ގެ  12މާއްދާގެ )ހ( އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 513
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
ފޮނުވީއެވެ.

11

ޕރޭޝަން
ޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯ ަ
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ަ

މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 09/06/2021

ލިމިޓެޑް )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ( ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެތެރޭގައި

ޕޝަލް
ގ.ހާފްސީ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުރެ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޭރު ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އެހި ސް ެ

ލޯންޑްރިންގގެ

ޕ.އެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި 33,000.00
ޕީ .
އިކޮނޮމިކް ޒޯން )އެސް.އީ.ޒެޑް( ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ީ

ޕލިސް ސަރވިސް އާއި،
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ

)ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ

ޕޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ
ޕރެޒިޑެންޝަން ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަ ް
ް

ބިލް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން  27އޮގަސްޓް  2014ގައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ

ޕޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮއިންޓް
އާއި އެންޓި-ކޮރަ ް

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާއިން ސީދާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށްކަމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޙްމަދު

އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތަޙުޤީޤުގެ ތެރޭގައި ،ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ

މަޚްލޫފް އެ ބިލަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބިލް ފާސްކުރުމަށްކަމާއި ،އެސް.އޯ.އެފްގެ ޗެކަކުން

ފައިސާ ގ.ހާފްސީ /މާލެ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަމަށް

އަޙްމަދު މަޚުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ

އެނގެންއޮތްއިރު ،އެ ވޯޓަށްފަހު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު )ހ.ސާމަރާ  /މާލެ( އާއި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ހިންގާފައިވާ

ޕޝަނާއި،
ކޮރަ ް

ޚިޔާނާތާއި،

މަނީ

އާއި ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކާއި އެސް.އޯ.އެފް ގެ ޗެކް އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ
ތާރީޚްތަކާއި ގުޅުވުމުން ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާއަކީ،
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕ.އެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި އަޙްމަދު އަދީބު ،އަޙްމަދު
ޕީ .
އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ީ
މަޚުލޫފަށް ދީފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ
ޕމަންޓް
ޑޮލަރު އަކީ ،ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބުނެ އެސް.އޯ.އެފް ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ޭ
ޕޝަން ކޮމިޝަން )އޭ.ސީ.ސީ( އަށް އަޙްމަދު މަޚުލޫފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި
ރިސީވްޑް" ލިޔުމެއް އެންޓި-ކޮރަ ް
އޮތްނަމަވެސް ،ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން އެ ފައިސާއަކީ ޑޮލަރު ގަތުތަށް ދީފައިވާ ފައިސާކަން އެނގެން ނެތެވެ.
އަދި މިއީ އަޙްމަދު އަދީބު ކިބައިން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ހެކިންގެ
ހެކިބަހުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއިން އެނގެން އޮތަތީ ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނުނު ނަންބަރު
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ގ.ހާފްސީ
) 2/2000ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި ް
ހަމައެހެންމެ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ) 33,000.00ތެއްތިރީސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަކީ ،ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ
ޕމަންޓް ރިސީވްޑް" ލިޔުމާއި،
އަދި ސައްހަ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭ.ސީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ " ޭ
އެ ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސް.އޯ.އެފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އޭ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ،ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ
ބަޔާނެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ

އެނެކްސް 3

ޞަފްޙާ 23 / 60

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

 521ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ،ގ.ހާފްސީ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
އެދި މި މައްސަލަ ް
މީގެއިތުރުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު މުޢާމަލާތަކީ ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއް ކަމަށާއި ،އެ ޑޮލަރަށްވާ
ދިވެހި ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސް.އޯ.އެފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،އެއީ ޞައްޙަ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް
ދެއްކުމަށް އޭ.ސީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ދިވެހި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ފަހު އެސް.އޯ.އެފް އިން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙްޤީޤަށް ގ.ހާފްސީ  /މާލެ ،ޢަލީ މުބީން ބަޔާން
ދީފައިވަނީ އޭ.ސީ.ސީ އަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  521ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ،ގ.ހާފްސީ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
 /މާލެ ،ޢަލީ މުބީން އަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި މި މައްސަލަ ް
12

ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އޭނާއާ

ރ.އަނގޮޅިތީމު

ނަފާ ހޯދައިދިނުމަށާއި ،ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒުވާނުން ޝަޢުޤުވެރިވާ ޞިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅައިގެން ،އެގޭގެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

) 30000ތިރީސްހާސް( އަކަފޫޓުގެ ދަނޑުބިން އެއްވެސް މުއްދަތެއް

ޕލައިކޮށްފައި
އެގްރިކަލްޗަރއިން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ޔޫސުފު ،ބުރުނު  /ރ.އަނގޮޅިތީމު ލޯނަށް އެ ް

ނެތްގޮތަށް އަދި އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދޭން ނުޖެހޭގޮތަށް އޭނާގެ ނަމުގައި

ނުވާކަމާއި ،އެ ލޯނު ފުރުޞަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ) 10ދިހައެއް( ގެއެއްގެ ދަނޑުބިން

ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމަށް  01މާރިޗު  2015ވަނަ ދުވަހު ރ.އަނގޮޅިތީމު

ހިމަނައި ) 30,000.00ތިރީސްހާސް( އަކަފޫޓު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން"

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭ އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ދީފައި

ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ

ނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.
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ގެއެއްގެ

ނަމުގައި
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ރައީސަށާއި

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް

ނޭނގި،

ނައިބުރައީސްއާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ

އެހެންނަމަވެސް ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ،ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،މި
ސިޓީގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ) 10ދިހައެއް( ގެއެއްގެ ދަނޑުތައް ހިމަނައިގެން،
) 30,000.00ތިރީސްހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިން ވާނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިކަމަށާއި ،އަދި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ލޯނު
ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފްއަށް ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިން ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް
 01މާރިޗު  2015ވަނަ ދުވަހު އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
އޭނާގެ އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން 01 ،މާރިޗު  2015ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދަނޑުބިން
ޕރީލް  2002ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ދަނޑުގޮވާންކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި
ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" އަކީ  01އެ ް
ޕރީލް
ބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް  01އެ ް
 2002ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމަކީ މުއްދަތު ހަމަވެ ،އެއިގެ ޤާނޫނީ މުޢާލާތު ކެނޑިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން
އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން 01 ،މާރިޗު  2015ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދަނޑުބިން ދޫކުރި
ކަމުގެ ލިޔުން" އަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާތިލު ) (void ab initioލިޔުމެކެވެ .އަދި އެލިޔުމަކީ ޤާނޫނާ
އެއްގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ.
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12
މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮރަ ް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު ،އޭނާ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ކުރާކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި،
ހޯދައިދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނާ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އެގޮތުން ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ،ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެމެ ،ޤާނޫނީގޮތުން މުއްދަތުހަމަވެ ބާތިލްވެފައިވާ ) 10ދިހައެއް(
ދަނޑުބިން ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހިމަނައި ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި
ފުރުސަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް  01މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް
އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް ،ލޯނު ފުރުސަތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އަށް 10
)ދިހައެއް( ގެއެއްގެ ދަނޑު ހިމަނައި ) 30,000.00ތިރީސްހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ
ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް އެދި ،މިކަން ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަނާޅައި ،މިކަމާ މެދު
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ނުކޮށް ،ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއް ރަސްމީގޮތުން ވެސް ނުވަތަ ނުރަސްމީގޮތުން ވެސް
ނެތް ހާލަތުގައި ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށް ބުނެވިދިޔަ ދަނޑުބިން ދޫކުރިކަމުގެ
ޕލޭނިންގ އޮފިސަރ އަށް އިރުޝާދުދިނުމެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ
ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ް
އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ނުގެނެސް ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއްގައި،
ރައީސް ބުނެގެންކަމަށް ބުނެ ،ކަމުގެ ހަޤީގަތް އޮޅުވާލައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ލައްވައި ބުނެވިދިޔަ
ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުވުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މިކަން ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ނާންގައި ،ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ލައްވައި
އޮޅުވާލައިގެން ސޮއިކުރުވުމުން ،މިކަމުގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ ޖިނާޢީ ޤަސްދެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށް
ސާބިތުވެއެވެ.
އަދި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މި ކުށުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނުހައްޤުން މަންފާތަކެއް ހާސިލް ކުރަން ކަމަށް ފެންނަން
އޮތުމުން ،މިކަމަކީ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ކުރިކަމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެކަށީގެންވާ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަން
ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ޕޝަން
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫން ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ކޮރަ ް
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޔޫސުފު) ،ބުރުނު /
ރ.އަނގޮޅިތީމު( ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް
ޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވީއެވެ.
ް
މީގެއިތުރުން 01 ،މާރިޗު  2015ވަނަ ދުވަހު ރ .އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކޮށްފައިވަނީ ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ
ނައިބު ރައީސް ،މުޙައްމަދު އަބްދުﷲކަން ކިތާބީ ހެކިންނާއި ،އަދި މުޙައްމަދު އަބްދުﷲގެ އިއުތިރާފުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން
ތަޙްޤީޤުން އެނގޭއިރު ،މިކަމުގެ ދިފާޢުގައި މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ބުނެފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ
މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ވަޒީފާއަށް
މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ އައު ވުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައް އޮންނަގޮތް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ނޭނގޭތީ ކަމަށް
ވީނަމަވެސް ،މި ބުނުމަކީ މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 25ވަނަ
ނުފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ،13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ
މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޤާނޫނު(ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބު ރައީސް ،މުޙައްމަދު
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އަބްދުﷲ )ޖަވާހިރުގެ  /ރ.އަނގޮޅިތީމު( ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ް
13

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ފެނަކަ ކޯ ަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ 16/09/2021

ޕރޮކިއުމަންޓް އިސްވެރިޔާ
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދޯންޏަކީ ،އެކުންފުނީގެ ް

ޕޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވަނީ މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙުއެވެ.
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑި ާ
ޕރޭޝަންގެ ް
ކޯ ަ

އާ ގާތްގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމަށް ބުނާ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤުގައި ބަލާފައިވާ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން

މައްސަލަ

ޕރޭޝަނުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕޗޭސް އޯޑަރަކާ ގުޅިގެން
ޕޗޭސް އޯޑަރތަކާއި އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެކުންފުނީގެ ) 06ހައެއް( ާ
ާ
ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާފައިވަނީ ދަތުރު ކުރުމަށް ޖެނެރަލް ސަރވިސް ރިކުއިޒިޝަން ފޯމު ލޮޖިސްޓިކް
ޕރޭޝަނުން
ޕރޮކިއުމަންޓު ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިންނެވެ .އެކަމަކީ ފެނަކަ ކޯ ަ
ޑިޕަރޓްމަންޓުން ް
ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
ޕޗޭސް އޯޑަރާ އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ
ޕޗޭސް އޯޑަރު ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ާ
ޕޗޭސް އޯޑަރުގެ ތެރެއިން ާ 01
އެ ާ
ޕޗޭސް އޯޑަރާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ
ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާފައިވަނީ ދަތުރުކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައިކަން ،އެ ާ
ތަކެތި ލިބުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓުން އެނގެއެވެ.
ޕޗޭސް އޯޑަރާއި
ޕރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ާ
ހަމައެހެންމެ ،ދަތުރު ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯ ަ
ދަތުރު

ކޮށްދިނުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ކޯޓޭޝަންތަކުގައި

ގިނަ

ރަށްތަކަށް

ދަތުރު

ކޮށްފައިވާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެރަށްތަކަށް މުދާ ގެންގޮސްފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނަކަމާއި ،އަދި އެރަށްތަކަށް
ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޭޝަނުން ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބްރާންޗުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ދޯނި ކުއްޔަށް
ފެނަކަ ކޯ ަ
ހިފުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެކުންފުނީގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޕޗޭސް އޯޑަރތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން
ހޯދާފައިވާ ާ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ،ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ފެނަކަ
ޕޓްމަންޓްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ،މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙްއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑި ާ
ޕރޭޝަންގެ ް
ކޯ ަ
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާއާ މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަކުންކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ
ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި އެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ
ޕޗޭސް އޯޑަރުތަކާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް
އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެ ާ
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހިނެތްކަން އެނގޭފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް އެ ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި
ް
ނެތްއިރު ،ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް އެނގެއެވެ.
ޕޗޭސް އޯޑަރުތަކާ ގުޅިގެން
ޕރޭޝަނުން ދަތުރު ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ާ
ފެނަކަ ކޯ ަ
ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަން
ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކުންނާއި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމާއެކު ،މިކަމަކީ ކޮލޫސިވް ،އަދި ކޯޓޭޝަންގައި ހުށަހަޅާ އަގަށް ނުފޫޒު
ފޯރުވުންފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިކަން ގެއްލިފައިވެއެވެ.
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ

މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙުގެ

މޯބައިލް ފޯނުގެ މުޢާމަލާތުތަކަށް ބަލާއިރު 09 ،ޖުލައި  2018އިން ފެށިގެން  24ފެބުރުވަރީ  2019ގެ
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޭޝަނަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ނިޔަލަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯ ަ
ފަރާތާއި،

މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙާ ދެމެދު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުއާމަލާތުކޮށްފައިވާތީ ،އެފަރާތާއި މަރްޔަމް ދީނާ

ޞާލިޙްއާ ދެމެދު ގުޅުން އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.
ޕރޮކިއުމަންޓު ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު،
ޕރޭޝަންގެ ް
މީގެއިތުރުން ،މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް ފެނަކަ ކޯ ަ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ޕޗޭސްއޯޑަރތަކާއި
ާ

އޭނާ

އެ

މަޤާމުން

ބަދަލުކުރިފަހުން،

ދޯނިކުއްޔަށް

ހިފުމަށް

ޕރޮކިއުމަންޓު ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި
ޕޗޭސް އޯޑަރތަކާ އަޅާކިޔުމުން މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް ް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ާ
ޕރޭޝަނުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދަތުރު ކޮށްފައި އެވަނީ މާބޮޑު އަގެއްގައިކަން
ހުރި ދުވަސްވަރު ފެނަކަ ކޯ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށާއި ދަޢުލަތަށް މާލީގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕރޭޝަނަށް ދޯނި ކުއްޔަށް
މިމައްސަލާގައި ހޯދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކާއި ޝަފަވީ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯ ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް

ޕރޮކިއުމަންޓު ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި
އެދުވަސްވަރު ް

މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން
އެނގޭތީއާއި ،ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙްއާ ގާތް ގުޅުން
އޮތް ކުންފުނިން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށްކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން
ވާދަވެރިކަން ގެއްލި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙުޤީޤުގައި ހެކި ލިބިފައިވާތީ،
މިމައްސަލާގައި މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް )ހޯދަޑު .މައިޒާން ،ޏ.ފުވައްމުލަކު( ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު
) 9/2014ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާ )ހ( އަދި  13ވަނަ މާއްދާ )ހ(
)2/2000ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން ް
)އެންޓި-ކޮރަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
14

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކުރުމަށްޓަކައި
ފެނަކަ ކޯ ަ

ޕރޮޖެކްޓްގެ ކޮލިޓީ 22/09/2021
މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ ް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިލިންގ ސޮފްޓްވެޔަރއެއް ހެދުމަށް

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް
ކޮންޓްރޯލަރ އަކީ ފެނަކަ ކޯ ަ

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް،
"ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް

)އައި.ސީ.ޓީ( އެވެ .ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ  03ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އެއިން

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް
އެ ޚިދުމަތް އަދި މިހާތަނަށް ފެނަކަ ކޯ ަ

ޕރޫވް ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި،
ޕޓްމަންޓުން އެ މަސައްކަތް ޗެކްކޮށް އެ ް
ކޮންމެ ފޭސް އެއް ނިމުމުން އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ

ލިބިފައިނުވާއިރު ،އެ ސޮފްޓްވެޔަރ ނިމުނުކަމަށް ލިޔުން ދޫކޮށް،

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސް އައި.ސީ.ޓީ
ކޮންމެ ފޭސް އެއް ނިންމުމަށް ފަހު ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް

ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޕރޫވް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް
ޕޓްމަންޓުން އެ ް
ޑި ާ
ޕޓްމަންޓުން ޗެކްކޮށްފައި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ އާއި އޯތެންޓިސިޓީ އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ
ް
ޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި
ޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ
ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .އެކަމަކީ ފެނަކަ ކޯ ަ
އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫންގެ ޒިންމާއެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެއްބަސްވުމުގައި ބިލިންގ
ޕރައިވެޓް
ސޮފްޓްވެއަރގައި ހުންނަން ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
ލިމިޓެޑުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  08ނޮވެމްބަރ 2017
އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
ޕލިމެންޓް
ގައި ނިންމުމަށާއި ،އެ ސޮފްޓްވެއަރ ނިމުނު ކަމަށް ބެލޭނީ އެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޒައިން ކޮށް ،އިމް ް
ކުރުމުންކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް 15 ،އޮކްޓޯބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި އެ ސޮފްޓްވެއަރ
ވެސް އެ ސޮފްޓްވެއަރ ނިންމާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕލިމެންޓް ކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
އިމް ް
ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރއަށް ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޝުވެކް
މޯލްޑިވްސް

ޕރައިވެޓް
ް

ލިމިޓެޑުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް

އެއްބަސްވުމުގައި

ހިމެނޭ

ކަންތައްތަކެއް

ޕރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ
ދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހުއްދަދިން ލިޔުމުގައި ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން އާއި ،އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ
ޑި ާ
ޕޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އޭރު މަސައްކަތް ކުރި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.
ޑި ާ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ހަމައެހެންމެ ،އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
ނިންމާފައިނުވަނީސް ،އެމަސައްކަތް  06ނޮވެމްބަރ  2017ގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޝުވެކް
ޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން އަދި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފެނަކަ ކޯ ަ
މޯލްޑިވްސް ް
އަޙްމަދު ނަޖާޙު ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕރޭޝަންގެ އަމިއްލަ ސާވާރގައި
އޭގެއިތުރުން ،އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ހުރިކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
ސާވާރގައި އެ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުއްދަދީ ،އެކަމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނަކަ
ޕޓްމަންޓަށް މެމޯއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ޕޓްމަންޓުން އެ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ޑި ާ
ޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ
ކޯ ަ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ ފޭސް  2އަދި  3ގެ
ހަމައެއާއެކު ،ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
މަސައްކަތާއި ،ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވަނީސް ،އެ
ޕޓްމަންޓުން އެ ކުންފުނީގެ
މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ
ޓެންޑަރ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އިންޓަރނަލް މެމޯ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫންކަން
ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ ސޮފްޓްވެއަރގެ
އަދި އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމަށާއި ،ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވިނަމަވެސް އެމަސައްކަތަށްވާ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ،އިސްމާޢީލް
ޝަމްޢޫން އަދި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ ،މިކަންކަމުގެ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން
ސަބަބުން ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ް
އެނގެއެވެ.
ޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން
ޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑި ާ
އެހެންކަމުން ،ފެނަކަ ކޯ ަ
ޕޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ
)މ.ފެހިވިދުވަރުގެ  /ކ.މާލެ( އާއި އެކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ ޑި ާ
ހައިޞިއްޔަތުން އޭރު މަސައްކަތް ކުރި އަޙްމަދު ނަޖާޙު )ނަންބަރު ރސ  / 13142ކ.މާލެ( ގެ މައްޗަށް
ގާނޫނު ނަންބަރު  9/2014ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި ،ގާނޫނު

އެނެކްސް 3

ޞަފްޙާ 33 / 60

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ
ނަންބަރު  2/2000ކޮރަ ް
ނުޒޫފު

ބޭނުންކޮށްގެން

ނާޖާއިޒު

ފައިދާ

ހޯދައިދިނުމުގެ

ކުށުގެ

ދަޢުވާކުރުމަށް

މި

މައްސަލަ

ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ް
15

 2014ވަނަ އަހަރު އަލަށްހޮވި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އައިފަހުން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު1978 ،ވަނަ އަހަރު ،އއ.ތޮއްޑޫ އޮފީހުން 26/09/2021

އެރަށު ބޮކަރުމާގޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން ހައްދާދިން އިރު އެގޯތީގެ

އެރަށު "ބޮކަރުމާގެ" އަށް ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ

އިމަށް ބަދަލުގެނެސް ގޯތި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕއަކާއެކު ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  03މާރިޗު 2014ގައި ހުށަހެޅުމުން ،ހަމަ އެދުވަހު ތޮއްޑޫ
ކޮ ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "ބޮކަރުމާގެ" އަށް އައު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބޮކަރުމާގެއަށް 1978ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ) 7,089ހަތްހާސް އަށްޑިހަ
ނުވަ( އަކަފޫޓު ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،އެ ގޯއްޗަށް 2014ގައި އަލުން ހަދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އެ
ޕއިންޓް ފަހެއް( އަކަފޫޓެވެ.
ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ) 10,951.5ދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް ޮ
އެހެންކަމުން މިއީ1978 ،ވަނަ އަހަރު އެ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށްވުރެ 3,862.5
ޕއިންޓް ފަހެއް( އަކަފޫޓު ބޮޑުކޮށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަން
)ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް ޮ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ" .ބޮކަރުމާގެ" އަށް 2014ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރަޖިސްޓްރީގައި
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޙަސަން އިބްރާހީމް )މޫންލައިޓް /
އއ.ތޮއްޑޫ( ކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،އއ.ތޮއްޑޫ ބޮކަރުމާގޭގެ ގޯއްޗަށް 1978ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީގައި
ޕއިންޓް ފަހެއް( އަކަފޫޓް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކަށްވުރެ ) 3,862.5ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް ޮ
ބޮޑުކޮށް 2014ވަނަ އަހަރު އެ ގޯއްޗަށް އައު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދީފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނިފައި ނުވާތީއާއި ،އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ،އެ ގޯތީގައި ޖަހާފައިވާ "ކަންމުޑި" ތަކަށް
ބަލައިގެންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވީނަމަވެސް ،އެ ގޯއްޗަށް ކަންމުޑި ޖަހައިދީފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް
ލިޔެކިއުމެއް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އއ .ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރާ
ޕ ހުށަހެޅިކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފޯމާއެކު1978 ،ވަނަ އަހަރު ބޮކަރުމާގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ބޮކަރުމާގެ ގޯތީގެ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމެއް ނެތި ،އއ .ތޮއްޑޫ އޮފީހުން 2014ވަނަ
އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ "ބޮކަރުމާގެ" ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ
ޙަސަން އިބްރާހީމް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަން
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު
ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 2
ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕރޮސެކިއުޓަރ
ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޙަސަން އިބްރާހީމް) ،މޫންލައިޓް  /އއ.ތޮއްޑޫ(ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
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16

ޕރޭޝަން )ވެމްކޯ( 28/09/2021
ޕރޭޝަން )ވެމްކޯ( ގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ ަ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯ ަ
ޕ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް )ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ( ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
"ވެށިފާރަ" ސޮފްޓްވެއަރ އަކީ އިޢުލާނު ކުރުމެއް ނެތި އެ ކުންފުނީގެ އަށް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންޝި ް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވާ ލޯކަލް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ާ
އކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނޮނި ސޮލިއުޝަން
ޕއަކާ ވެމްކޯއިން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް ،އިމަޖެންސީ މަސަ ް
ޙަވާލުކޮށްގެން

1,000,000

ޕކޮށްފައިވާ
ޙަވާލުކޮށްގެން ޑިވެލޮ ް
މައްސަލަ.

)އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ(
ސޮފްޓްވެއަރއެއް

ކަމަށް

ޕ ކުރުމަށް ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ް
އަށް ް
ބުނާ ހަވާލުކުރިއިރު ،ވެމްކޯ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އެވެ .އަދި ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ
ޕކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން ތަޙުޤީޤަށް
ޑިވެލޮ ް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރ އާއި މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އާ ގާތް
ގުޅުން އޮންނަކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.
ޕޓްމަންޓަށް އެ ރިކުއެސްޓެއް
ޕރޮކިއުމަންޓް ޑި ާ
ވެމްކޯގެ އިމަޖެންސީ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަނީ ް
ޕކުރުމަށް ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާ
ޕޓްމަންޓުންކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ް
ހުށަހެޅުމުން އެ ޑި ާ
ޕލިސީއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން،
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ހަވާލުކުރީ މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އަދި ވެމްކޯގެ ް
ޕކުރުމަށް އިމަޖެންސީ ރިކުއެސްޓުހަދައި ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާ މަސައްކަތް
ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ް
ޕލިސީގެ 8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އިމަޖެންސީ
ޕރޮކިއުމަންޓް ޮ
ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،ވެމްކޯގެ ް
ހާލަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އަދި އެ ރިކުއެސްޓްތައް ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް
ޕޓްމަންޓާއި ،ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.
ޑި ާ
ޕކުރުމަށް  11ޖޫން  2017ގައި ވެމްކޯއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާއެކު
ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ް
ޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ،އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި ނޮނި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފަހުން ،ވެމްކޯގެ ް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ސޮލިއުޝަނުން ވެމްކޯއަށް މުދާ/ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެ މުދާ/ޚިދުމަތަކީ އާންމުކޮށް
އިއުލާންކޮށްގެން އެފަދަ މުދާ/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ބައެއްގެ އަތުންވެސް ހޯދޭނެ މުދާ/ހިދުމަތް ކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ އަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި ،އޭގެ ފަހުން
ވެމްކޯއަށް މުދާ/ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއެވެ.
ޕ ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާ ހަވާލުކުރުމާ ހަމައިން
އޭގެއިތުރުން ،ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮ ް
ފެށިގެން ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރގެ އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު ޝިފާޢުގެ އެކަންޓަށް އެކި ދުވަސްމަތިން ފައިސާ
ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ރަސްމީ
ޙައިޞިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އަދި މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއާ ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރއާ ދެމެދު
އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަމާއި،

އަދި މި

މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި،
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،މުޙައްމަދު ޝިފާޢު )ހުވަދޫގެ  /ގދ.ތިނަދޫ( ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު
ނަންބަރު  9/2014ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ރަސްމީ
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ
ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ،މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

17

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މެޝިން

ރީޑަބަލް

ނަންބަރު

ބޯޑު

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އެއްގަމު 04/10/2021

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ނަންބަރު ބޯޑުތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މެޝިން ރީޑަބަލް ނަންބަރު ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް

ޕޓް އޮތޯރިޓީން  31ޑިސެންބަރު
ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ

ޕޓް އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  03ކުންފުންޏަކުންނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ
ޓްރާންސް ޯ

 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

ޕރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބިޑު ކޮމިޓީން އެ ް
އޮފް ޓްރާންސް ޯ

ތެރެއިން ބައެއް ބިޑުތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑު

ޕއިންޓް ދިނުމުން އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ވަސާޖިއޯ
ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާ އެއްގޮތަށް ޮ

އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.
ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ
ވަސާޖިއޯ ް
ޕއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގުތައް ކުޑަ ނަމަވެސް ،އެ ކުންފުނިން އެސް.އެމް.އީ
މަތިން ޮ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެކުންފުނީގެ ބިޑު ބާޠިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އޭގެއިތުރުން،
ޕލް ނަންބަރު ބޯޑުތަކަށްވުރެ އަނެއް ދެ ކުންފުނިން
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބިޑާއެކު ހުށަހެޅި ސާމް ަ
ވަސާޖިއޯ ް
ޕލް ބޯޑުތަކުގެ ކޮލިޓީ ދަށް ކަމަށާއި ،މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  1ގައި ބަޔާންކުރާ،
ހުށަހަޅާފައިވާ ސާމް ަ
ޕލް ނަންބަރު ބޯޑު ހުށަހެޅީ ހަމައެކަނި
ޕލް ނަންބަރު ބޯޑުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ސާމް ަ
ސާމް ަ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ވަސާޖިއޯ ް
ޕލް ނަންބަރު ބޯޑުތަކުގެ ވަރުގަދަ މިނާއި
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސާމް ަ
ކޮލިޓީއަށް ބެލޭނެކަމަކަށް ވެސް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.
ޕލް ނަންބަރު
ހަމައެހެންމެ ،ތަހުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ،ބިޑު ހުށަހެޅި ތިން ކުންފުނިން ވެސް ހުށަހެޅި ސާމް ަ
ބޯޑުތަކުގައި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ،
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އިއުލާނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ބިޑުތަކާއެކު ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއި ،ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމުގައި،
އެ ލިޔުންތަކާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބިޑު ކޮމެޓީން ބަލާފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ .ވުމާއެކު،
އިޢުލާނާއެކު

އާންމުކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވާ

ކަންތައްތަކަކަށް

ބަލައި،

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ ބިޑު އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ލިބެން
އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް ދިޔަ ވަސާޖިއޯ ް
ނުޖެހޭ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުގެ މަޤުސަދުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެ.
އަދި މި މައްސަލައަކީ  05މާރިޗު 2020ގައި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އާ ޙިއްޞާކޮށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .އަދި
ޖކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ނޭޝަނަލް
ޕރޮ ެ
މ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައިި ،
ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގާފައެވެ .އަދި ވަސާޖިއޯ
ޓެންޑަރ ބޯޑުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޯ
ޕޓް
ޕރީލް  2021ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޯ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެކު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެ އެއްބަސްވުން  15އެ ް
ް
އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.
ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
)ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންކަމުގައިވާ
ކަނޑައަޅައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޯ
ޝިމާޛު ޢަލީ )ބްލޫބެލް /ސ.ހުޅުދޫ( އާއި ،ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ )ގ.ސައިމާ /މާލެ( އާއި ،ޢަލީ އިކްރާމް
)ވައިލެޓްވިލާ /ވ.ކެޔޮދޫ( އާއި ،މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާދަމް )ގުލްބަކާގެ /ނ.މަނަދޫ( އާއި ،މަރްޔަމް ސަމާޙަތު
)ފަތިސްހަނދުވަރުގެ /ހއ.ހޯރަފުށި( އަދި މަރްޔަމް ތަސްލީމާ )ނަންބަރު ރސ  / 9538ކ.މާލެ( ގެ މައްޗަށް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރަސްމީ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ،މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
18

މޯލްޑިވްސް

ޕޓް
ޓްރާންސް ޯ

އެންޑް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ޕނީ
ކޮމް ެ

މި

މައްސަލައިގައި

ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް

ބަލާއިރު ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން

ހިންގާ

ޕރޮޖެކްޓުތަކުގައި 13/10/2021
ް

)އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ(ގެ ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީން

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް  20ޖުލައި  2017ގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން

ރެކްރޫޓް ކުރުމަށްޓަކައި 53 ،ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ޖޮބް އޯޑަރ )24

ރެކްރޫޓްކުރާ  15އެޖެންސީއަކާއެކު އެކުންފުނިން އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވެއެވެ .އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން

ޖުލައި  (2017ހަދައި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އެދޭއިރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ތަފްޞީލްކޮށް

އ
ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވައި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހުެ ،

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ
ހުށަހަޅަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން

ނަމަވެސް ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން

އެ ޖޮބް އޯޑަރގައިވާ  53ބިދޭސީން ނެގުމުގެ ް
ޕރޮސެސް ކުރިއަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ،ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޖޮބް އޯޑަރއެއް

ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ.

ޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރ( ތައްޔާރުކޮށް ،އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ
)އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު  2017/01ސް ެ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި އެ ޖޮބް އޯޑަރ އަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ
ް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި އިބްރާހިމް ޒިޔާތުއެވެ.
އެ ޖޮބް އޯޑަރ އަކީ،

 15އެޖެންސީއަކާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ތައްޔާރު

ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އޯޑަރާ ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން ،އެ އޯޑަރ
ކެންސަލް ކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އޯޑަރއެވެ .އަދި އެއީ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކާއެކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް
އިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް ހަދާފައިވާ ޚާއްޞަ އޯޑަރއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ް
ހަމައެއާއެކު ،އެ  02އެޖެންސީ ފިޔަވައި އެހެން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އެ ޖޮބް އޯޑަރ
ފޮނުވާފައިނުވެއެވެ.
ފުރަތަމަ

ޖޮބް

އޯޑަރަށް

ބަލާއިރު ،އެއްބަސްވުން

ހަދާފައިވާ

ހުރިހާ

ރެކްރޫޓްމަންޓް

އެޖެންސީތަކަށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފުރަތަމަ އޯޑަރ އީމެއިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކުން ފޮނުވާފައިވާ
ބިދޭސީންގެ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ބިނާކޮށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން

ބިދޭސީންގެ

ލިސްޓު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށެވެ.
އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ް
އެގޮތުން ދެވަނަ އޯޑަރަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެސްފައިވާ
ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް ގިނަ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަދަދެއްގެ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ނުގެނެވޭނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް
އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ް
ދީފައިވާކަމަށް އެ އޯޑަރއާގުޅޭ ހުއްދައިގެ ލިޔުމުގައި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް އެޖެންސީއަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގައި ޚާއްސަ ލުއިފަސޭހައެއް ދީފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރ ގުޅޭ
އޭގެއިތުރުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު  2017/01ސް ެ
މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް  30އޮގަސްޓު 2017
އަންގާފައިވީނަމަވެސް،

އޭގެފަހުން

ވެސް

ނަންބަރު

ގައި މި ކޮމިޝަނުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް

2017/01

ޕޝަލް
ސް ެ

ޖޮބް

އޯޑަރގެ

ދަށުން

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
މެދުވެރިކޮށް  33ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.
ޕރައިވެޓް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ް
އެހެންކަމުން ،ހަމައެކަނި އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ް
ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު
ޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރއަކީ އެކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި އިބްރާހިމް ޒިޔާތުގެ
 2017/01ސް ެ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި،
އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ،އިބްރާހިމް ޒިޔާތު،
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި
)ހ.އާހަމަ  /ކ.މާލެ(ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

19

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިން

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު

ވިއުއިންގ

ޕކިންގ އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އައުޓްލެޓް އޭރިޔާ އަދި ާ

ޕކިން އޭރިއާއެއް
ޕލެޓްފޯމަކާއި ،ފުޑް އައުޓްލެޓް އޭރިއާ އަދި ާ
ް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު  03އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް 22
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ސްޓްރާޑާ ް

ވެފައިވާ

ޕކިންގ އޭރިއާ" ގައި ފިނިބުއިން ވިއްކާ
ޕޓެންބަރު  2016ގައި ވެފައިވެއެވެ .އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ " ާ
ސެ ް

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ

ޕކިންގ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅުމުން ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ " ާ
ތަނެއް އެޅުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ސްޓްރާޑާ ް

ޕކިންގ އޭރިއާގައި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ާ
ކަމަށާއި ،ސްޓްރާޑާ ް

އޭރިއާ" ހުޅަނގަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ފިނިބުއިން ވިއްކާ ތަނެއް އެޅުމުގެ ހުއްދަ އެ މިނިސްޓްރީން

އިމާރާތްކޮށްފައިވާ "ޗާޓައިމް" އެތަނުން ނެގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ

ދީފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން 2464 ،އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ

ފަރާތުން ބަދަލުދޭން ނިންމައި ،އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިތުރަށްލިބި ،އިތުރު ފައިދާ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
ސަރަޙައްދެއް ސްޓްރާޑާ ް

ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެހެންނަމަވެސް ،އެހުއްދައަކީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު  15ގައި

ހިންގުމަށް

ސްޓްރާޑާ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

މުއްދަތު

ސަރަޙައްދުގައި
ޕރައިވެޓް
ް
ފަސް

ބްރިޖް

ޕލެޓްފޯމަކާއި ފުޑް 06/10/2021
މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރިޖް ވިއުއިން ް

ލިމިޓެޑާއެކު
އަހަރަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަން އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި ،އަދި މިކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނީ
ލަފާ ހޯދާފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ ބިމަށް ބައެއް ބަދަލުތައްގެނެސް ،އެ ބިމުގައި އިތުރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި،
ސްޓްރާޑާ ް
ބިން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ  03އަހަރުގެ މުއްދަތު އިތުރު  05އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށާއި ،މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ސީ.އެސް.އާރުގެ ގޮތުގައި ) 2,000,000.00ދެމިލިއަން
ރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި ،ޒަމާނީ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކޮށް ސަރުކާރާ ޙަވާލުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ޕރީލް  2017ގައި
ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން ،އެ ކުންފުނިން އެދިފައިވާގޮތަށް  13އޭ ް
އެއްބަސްވުމަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާއިރު ،މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާ
ޕރޮޖެކްޓަކީ ކުރު
ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އާންމު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ނުހޯދައިކަން އެނގެއެވެ .މި ް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުން
ޕރޮޖެކްޓެއްކަން ް
މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ް
އެނގޭއިރު ،އިތުރު  05އަހަރަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ އެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސީ.އެސް.އާރްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅި
ކަމެކެވެ .އަދި ސްޓްރާޑާ ް
ފައިސާ ދައްކާފައިނުވެއެވެ.
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާ ދައްކާފައި
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސްޓްރާޑާ ް
ނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން 01 ،ނޮވެންބަރު  2017އިން ފެށިގެން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް
ދައުލަތަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ) 1,976,548.00އެއްމިލިއަން ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް
ފައްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށެއް( ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާއިރު ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައިއޮވެމެ ،އެ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަންފާވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުގެނެސް
ނުކޮށް ،ސްޓްރާޑާ ް
އިޞްލާހުތައް ގެނެސްފައިވާތީ އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
ސްޓްރާޑާ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމުން،
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޗާޓައިމް ނެގުމަށް ނިންމާ އެކަން ސްޓްރާޑާ ް
އެކުންފުނިން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،ޗާޓައިމް ނަގާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ރުހުމާއި
ޕރައިވެޓް
އެއްބާރުލުމުގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓްރާޑާ ް
ލިމިޓެޑުން ހުށަހެޅި ކަންކަން ހިމަނައި އެއްބަސްވުމަށް  02ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުން ޗާޓައިމްގެ ބަދަލުދިނުމުގެ
މުޢާމަލާތަކީ ނިމިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާގޮތަށް ،އެއްބަސްވުމުގެ
ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ،ސްޓްރާޑާ ް
މުއްދަތު  25އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ރައީސުލްޖުމްހޫއްރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ އާއި ،އަދި
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ހޯދުމަށް
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓްރާޑާ ް
އަލުން

ފޮނުވާފައިވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،

އެ

މިނިސްޓްރީގެ

ޑރ.މުޙައްމަދު

ސިޓީގައި
މުޢިއްޒު

އޭރުގެ

ސޮއިކޮށް

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

ފޮނުވާފައިވަނީ،

އެ

ޕރޮޖެކްޓުގައި
ް

ކަން

ހިނގާފައިވާގޮތާއި ،އެ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކާފައި ނުވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް ،އެކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ސެކްޝަން އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައިކަން އެނގެއެވެ.
ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސޮއިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ޗާޓައިމް ވަކިކޮށް
އެއްބަސްވުން އިޞްލާހުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޗާޓައިމް އަކީ އިނީޝިއަލް އެއްބަސްވުމުގައި
ޕރިލް  2018ގައި އެއްބަސްވުމަށް
ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި ،ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  18އޭ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދުނު އިތުރު ކަންކަމަށް ހުއްދަދީ
ގެނެސްފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙުގެ ޒަރީޢާއިން ސްޓްރާޑާ ް
ޕޓެންބަރު  2018ގައި އެދުނު
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  26ސެ ް
ބަދަލުދީފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެފަހުން ،ސްޓްރާޑާ ް
ގޮތަށް އަލުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ) 32,165,139.00ތިރީސް ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ
ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް( ރުފިޔާ ހޯދަން ހަމަ އެދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް ،ފައިސާގެ

އެނެކްސް 3

ޞަފްޙާ 45 / 60

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރައިވެޓް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް އަދި ސްޓްރާޑާ ް
ބަދަލަކީ ސްޓްރާޑާ ް
ލިމިޓެޑަށް ކުރިން ބަދަލު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް
ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  05އަހަރަށް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ
އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް
މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޙަބީބު ކަން އެނގެއެވެ.
ޗާޓައިމްގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ) 14,493,427.00ސާދަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
ހަތާވީސް( ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފައަކަށް އެދި ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް 14 ،އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މި
ކޮމިޝަނުން މި ބަދަލު ދިނުން ހުއްޓުވައި ،އޭގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ވާންއޮތް  14މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ
ގެއްލުން ހުއްޓުވާފައިވެއެވެ.
ވުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގައި އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު
މުޢިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތްކަމެއްގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް
ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ލިބެން އޮތް ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޙަބީބު އެފަރާތުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ،ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕޝަން
ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2000ކޮރަ ް
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް
ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތްކަމެއްގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ލިބެން އޮތް
ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ 513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމާއި ،އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
އަޙްމަދު ޙަބީބުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ 513ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ(ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
20

ނޮވެލް

ކޮރޯނާ

ވައިރަސްއާ

ގުޅިގެން

ރާއްޖެއަށް

ގެނައުމަށް

ޕޔަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް 31/10/2021
ޕ ަ
ޕލައިކުރުމަށް ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް

މަސައްކަތްކުރާ ވެންޓިލޭޓަރތައް ގެންނަނީ އާންމު އުޞޫލުތަކާ

އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން ކަމަށް ވާތީއާއި ،ދައުލަތުގެ

ޚިލާފަށް ވަކި ބައެއްގެ އަތުން ކަމަށާއި މިގޮތުން ތަކެތި ނުލިބެނީސް

ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،އެއްބަސްވުމެއް ނެތީސް އެޑްވާންސް ޭ

އެޑްވާންސް ފައިސާ މިހާރުވެސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހެލްތް

އެޑްވާންސް ފައިސާ ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވާތީއާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

ޑުބާއީގެ

ޚިލާފަށް ،އެޑްވާންސަށްވާ  90%ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާއިރު ،އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް

އެގްޒެކިއުޓަރޒް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށްވެސް

ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަބްދުﷲ އަމީން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެއީ ދައުލަތަށް މަންފާވާންއޮތް ކަމެއްގައި

މިނިސްޓްރީއިން

އެނެކްސް 3

ވަނީ

ވެންޓިލޭޓަރތައް

ގެންނަން
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

އެޑްވާންސްކޮށް

ފައިސާ

ދައްކާފައި

ކަމަށާއި،

ނަމަވެސް

އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ،

ޕރޮސެސްއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
އަދި އެ ް

ވެންޓިލޭޓަރތައް އަންނާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭކަމަށް މި ކުންފުންޏަކީ

ޕރޮސެސް އެއްކަން އެނގިހުރެ ،މިނިސްޓަރުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އެކަން
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ް

ނުކުރާ

ހުއްޓުވާފައިނުވުމަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާވާންއޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި

ޑުބާއީގެ

ކޮމަރޝަލް

ބިއުރޯގައި

ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރަޖިސްޓަރީވެސް

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ،ގދ .ގައްދޫ /ރޯސްމާގެ ،ޢަބްދުﷲ އަމީން ގެ މައްޗަށް
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2000/02ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/13
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ް
)އެންޓި-ކޮރަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ
ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު އަސްލަމް
އ
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވާތީ ،ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށްހުރި މާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގަ ި
ހިމެނިފައިވާކަން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް އެނގިހުރެ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އ
އޮފީހުގެ ލަފައާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ެ
އޙްމަދު އަސްލަމް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން
ޢަމަލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެން އޮތަތީވެ ،މިއީ ަ
އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ
ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް( ،ތ.ކިބިނދޫ  /ބޯގަންވިލާ ،އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
ނަންބަރު ) 2000/02ކޮރަ ް
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކޮރަ ް

ޕޝަން
)2008/13އެންޓި-ކޮރަ ް

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ
ޭ
ޕަރޗޭޒް/ސަރވިސް އޯޑަރއަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާތީ އެ ޕަރޗޭޒް/ސަރވިސް އޯޑަރގައި ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ
ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ހަފީޘް
ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ޢަބްދުﷲ ހަފީޘް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް ކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ،
ޕއޯ( ތައްޔާރުކޮށް އޮތޮރައިޒްކޮށް ހުއްދަދީ ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުން
އަދި އެ ޕަރޗޭޒް  /ސަރވިސް އޯޑަރ ) ީ
ދައުލަތަށް ޖުމުލަ USD(1,678,125.00

އެއް މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހައަށް ހާސް އެއް ސަތޭކަ

ފަންސަވީސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ،ރުފިޔާއިން ) 25,759,218.75ފަންސަވީސް މިލިއަން ހަތް ލައްކަ
ފަންސާސްނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސް ލާރި(ގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ ،މިއީ ޢަބްދުﷲ
ޙަފީޡް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ހއ.ދިއްދޫ  /މުޝްތަރީގެ
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ޢަބްދުﷲ ހަފީޡްގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2000/02ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ނަންބަރު

ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން
)2008/13އެންޓި-ކޮރަ ް

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
މި މައްސަލަ ް

އެނެކްސް 3

ޞަފްޙާ 49 / 60

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ ފައިސާ އާއި  15%އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް
ޭ
ޕފޯމެންސް ގެރެންޓީ
ޕމެންޓް ގެރެންޓީއާއި ާ
ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޭ
ޕސްޓްކޮށްފައިވަނީ
ޕމެންޓް ޯ
ނުހޯދާކަން އެނގޭއިރު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ  SAPސިސްޓަމުން މި ދެ ޭ
ޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ޢަބްދުﷲ ޝަރީފްކަމަށްވާތީ އެއީ ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ ޑެ ި
ޝަރީފް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ޢަބްދުﷲ
ޕޝަން
ޝަރީފް) ،ގޯތި ނަންބަރ  / 01-14ކ.މާލެ( ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 02/2000ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ
ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
 25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ް
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ
ޕމަންޓް ގެރެންޓީއާއި
ލަފައާ ޚިލާފަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޭ
ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމު ނުވާގޮތަށް ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި އެ ފައިދާ
ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް މާއްދާތަކެއް ހިމެނޭއިރު،
ޕރޫވަލް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިނިސްޓްރީ
ޕރޫވްކޮށް ،އެ ް
އެ އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އެ ް
އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ،ޢަލީ ޝިހާމް ކަމުގައިވާތީ ،މިއީ ޢަލީ ޝިހާމް ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން
އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ޢަލީ ޝިހާމް )ލ.ގަން  /ފެއަރީގާރޑެން(
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި
ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2000/02ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/13
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ
)އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ް
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއް ނެތި ،ޑިއުޑިލިޖެންސް
ހެދުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ ،މިއީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ނިޝާމާ
މުޙައްމަދު އާއި ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ނައުޝާދު ޢަލީ އާއި އާމިނަތު ޝައުފާ އާއި ފާޠިމަތު ލިމްޔާ ،ދައުލަތަށް
ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ،
ޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ،ނިޝާމާ މުޙައްމަދު ،ހަނދުވަރީވާދީ  /ގއ.ދާންދޫ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކުރީގެ ޑެ ި
އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ،ނައުޝާދު ޢަލީ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޕބްލިކް ހެލްތު ،އާމިނަތު ޝައުފާ ،ނޫރާނީހިޔާ  /ސ.ހިތަދޫ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ ަ -
ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ފާތިމަތު ލިމްޔާ ،މ.ހަޒާރީވިލާ  /ކ.މާލެ ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
) 02/2000ކޮރަ ް
ޕޝަން
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ް
އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ ފައިސާ އާއި  15%އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ
ޭ
އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް
ޕފޯމެންސް ގެރެންޓީ ނުހޯދާކަން އެނގޭއިރު ،މިފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ
ޕމެންޓް ގެރެންޓީ އާއި ާ
ޭ
އޮފް ހެލްތުގެ ޕަރޗޭޒް/ސަރވިސް އޯޑަރއަށް ބިނާކޮށް ،އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 65
ޕޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބެނީސް އެ ތަކެތި
މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރ އާއި ޯ 10
ލިބިފައިވާކަމަށް  SAPސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްޑްކަމަށް ދައްކައިގެންކަމަށްވާއިރު SAP ،ސިސްޓަމުން
ގުޑްސް ރިސީވް ވި ކަމަށް އެންޓަރކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ،ޙުސައިން ނިޔާޒް ކަމަށްވާތީ އެއީ ޙުސައިން ނިޔާޒު ދައުލަތަށް ފައިދާވާން
އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޙުސައިން ނިޔާޒް،
ޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ޝާޒް  /ކ.މާލެ ގެ މައްޗަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު )2000/02ކޮރަ ް
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ނަންބަރު

ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ގެ ދަށުން
)2018/13އެންޓި-ކޮރަ ް

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
މި މައްސަލަ ް
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ
ޕމަންޓް ގެރެންޓީއާއި
ލަފައާ ޚިލާފަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޭ
ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުނުވާގޮތަށް ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްގައި އެ ފައިދާ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް މާއްދާތަކެއް ހިމެނޭއިރު،
ޕއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމުގައިހުރެ
އެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ޑެ ި
ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ މިއީ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން އޮތްކަމެއްގައި
ޕއުޓީ މިނިސްޓަރ،
އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކުރީގެ ޑެ ި
ޕޝަން
ޕންކްހައުސް ،ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2000/02ކޮރަ ް
ސ.ފޭދޫ ި /
ޕޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ
ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2008/13އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
 25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 2ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ް
ޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  75ވެންޓިލޭޓަރ ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ
ލަފައާ ޚިލާފަށް ،ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްގައި އެ ފައިދާ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް
ލިބެންއޮތް ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް ހުރި މާއްދާތަކެއް ހިމަނައި ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ލީގަލް ޑިޕަރޓްމެންޓުގެ ފަރާތުން ލަފާދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ
ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ކަމަށްވާތީ މިއީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން
އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ކޮމެންޓް
ޕލަޔަރގެ މަޢުލޫމާތާއި ތާރީޚް ފިޔަވައި ،އެޓަރނީ
ތަކާއެކު ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުން ލީގަލްއަށް ފޮނުވުމުން ،ސަ ް
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކޮމެންޓްތައް ހިމަނާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަށް
ޕރޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އީމެއިލް އަކުން އަންގާފައިވާއިރު ،އޭޖީ އޮފީހުގެ ކޮމެންޓްތައް އެއްބަސްވުމަށް އިންކޯ ަ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޕރިއަޑް އާ ގުޅޭ މާއްދާ އޭޖީ އޮފީހުގެ
ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ނަމަވެސް ،ވޮރަންޓީ ީ
ކޮމެންޓާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޭނާ ނޫންކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގޭތީއާ ،އެއްބަސްވުމުގައި
ދައުލަތަށް

ގެއްލުންވާގޮތަށް

ހުރި

މާއްދާތައް

ހިމަނާފައިވަނީ

މުޙައްމަދު

ޢަބްދުލްޣަނީ

އެއްބަސްވުމަށް

ކޮމެންޓްކުރިފަހުންކަމާއި ،އެ މާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީގެ ދައުރެއް ނެތްކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގޭތީ އާއި ،ކޮމެންޓް
ޕރޫވްކުރީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ކަމަށްނުވާތީ،
ކޮށްފައިވަނީ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށްކަމާއި ،އެއްބަސްވުން އެ ް
މި ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

ޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ
)2008/13އެންޓި-ކޮރަ ް

ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަ ް
ކަނޑައަޅައި ،މި ތުހުމަތާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ،މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ،
އދ.މަހިބަދޫ  /ގުލްޒާރުގެ ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމީއެވެ.
21

 2015ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން

◌ި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން 07/12/2021

ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރުއާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން

ގުޅޭ ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ބޭރުން،

ގާތްގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެގް އަޅުވައި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ޓްރައަލް ދައްކާފައިވާ
ސްޓެލްވާޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  04ފަރާތަކީ ވެސް ޢުމަރު ނަޞީރުއާ
ގާތްގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކެކެވެ .އޭގެތެރެއިން ދެ

ޕޓްނަރުން
ޙިއްސާދާރުންނަކީ ޢުމަރު ނަޞީރުގެ ވިޔަފާރި ާ

ކަމަށްވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ) (2009ގެ ބާބު  15ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  8ގައި
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެފަރާތްތަކަކީ ޢުމަރު ނަޞީރުގެ ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ސްޓެލްވާޓަކީ
ޢުމަރު ނަޞީރުއާ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތަކެއްގެ ކުންފުންޏެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ސްޓެލްވާޓުން ދެއްކި
ޓެގް ޓްރައަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ޢުމަރު ނަޞީރު އަމިއްލައަށް ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީއެއް ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމެޓީގެ
ޗެއަރގެ ގޮތުގައި ޢުމަރު ނަޞީރު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޕރިއަޑްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓެގާއި އެއާގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަކީ މި ޚިދުމަތުގައި
ސްޓެލްވާޓުން ޓްރައަލް ީ
ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތިކަމަށް ޓެގް ޓްރައަލް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ،މި
މަސައްކަތް ސްޓެލްވާޓާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކޮމެޓީން ނިންމާފައި ނުވެއެވެ .އަދިހަމައެހެންމެ ،ތަކެތި ގަތުމާއި
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ،މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާއިރު
ޕއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށް އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު 2009ގެ
އެންމެ ގިނަ ޮ
 8.20ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޭރު އެކުލަވާލާފައި އޮތް
ބިޑު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.
ހަމައެއާއެކު ،ހަމައެކަނި ޓެގް ޓްރައަލް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަށް ބިނާކޮށް މި މަސައްކަތް
ސްޓެލްވާޓާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ،އަދި އެ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ލަފައަށް އެދި ޢުމަރު
ނަޞީރު ސޮއިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  2009ގެ  8.20އާ ޚިލާފަށް ބިޑު ކޮމެޓީއަށް ހުށަނާޅާ މި
ޕރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުމަރު ނަސީރަށް ލިބިގެން ނުވާ
މަސައްކަތް ސްޓެލްވާޓާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ް
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ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވި މައްސަލަތައް 2021
ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ބާރެއް ބޭނުންކޮށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ސްޓެލްވާޓަށް ފައިދާ ހޯދާ ދިނުމަށްކަން މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އޭގެއިތުރުން ،ސްޓެލްވާޓުން ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު ބިޑުގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
) 500,000.00ފަސްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ( ސްޓެލްވާޓަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވަނީ
އަދި އެ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ،އެ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް އެސްޓެބްލިޝްކުރަން
ފަސޭހައަކަށްކަމާއި ،އަދި އެ ކުންފުނިން ލޯނު ނަގަންޖެހޭތީކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތް ސްޓެލްވާޓާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު
ނަޞީރު އޭނާގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ސްޓެލެވާޓް އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު )ހ.ދޮންޖޭމުގެ  /ކ.މާލެ(
ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް( ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރ
ދަށުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް މި މައްސަލަ ް
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

22

ޕގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓަކާ
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީީ .
ނޮޅިވަރަމް

ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  22ވަނަ ޖަލްސާގައި

ޙަވާލުކޮށްގެން

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

އެކަމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ،އަދި އެ ޖަލްސާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ) 150,000.00އެއްލައްކަ

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި

ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން 06

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތާ

ސަރަޙައްދެއް ސާފުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖުމުލަ  06ރިކުއިޒިޝަން ފޯމް )މުދަލާއި ޚިދުމަތް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގުނީ އެ ދާއިރާގެ ވައިބަރ

ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު(  01ޖަނަވަރީ 2019ގައި ތައްޔާރުކޮށް 03 ،ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން

150,000/-

އެނގެއެވެ .އާންމު އުޞޫލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ

)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް

މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް

ބުނާ މައްސަލަ.

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ

ޕއްގައި
ގްރޫ ެ

2019

އެ

މާރިޗު

މަސައްކަތުގެ

މަހުގެ

އަގުގެ

ތެރޭގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހދ .ނޮޅިވަރަމުގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާއީ 14/12/2021

ގޮތުގައި

ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދީ ކިހިނެއްކަމާއި އެ ކޯޓޭޝަންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅީ ކިހިނެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ.
މސައްކަތްކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ ރޭޓެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ސަރަޙައްދުތައް
ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ަ
ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި ވަކި އޯޑަރ ފޯމެއް އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަކި
އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އޯޑަރުކުރާ
ފޯމުތަކުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚުތަކަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ
މަސްދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްކަން އެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި އެ ފޯމުތަކުގައި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ
އޭރުގެ ރައީސް ސޮއިކުރީ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ކޮށް ނިންމި ފަހުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ހަމަކޮށްފައިވަނީ ފަހުންކަމާއި ،އެ ލިޔުންތަކުގައި ނޮޅިވަރަމް
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސް ހުއްދަދީ ސޮއިކުރީ އެކަން އެނގިހުރެކަމާއި ،ހަމައެހެންމެ ،އިސްވެބުނި
ލިޔުންތަކުގައިވާ ތާރީޚްތަކުން ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ހަމަކޮށްފައިވަނީ ފަހުންކަން އެނގެއެވެ.
ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް ވަކިވަކި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުތައް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުރިހާ
ސަރަޙައްދަކަށް ވެސް އެއް ކޯޓޭޝަނެކެވެ .އަދި އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއް ރޭޓަކުންނެވެ.
އޭގެއިތުރުން ،މި މަސައްކަތަށް އަގު ހޯދާފައިވަނީ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށްކަމާއި އަދި ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން

މި

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރުމުގައި،

މި

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރި

ފަރާތުގެ

މަސްލަޙަތަށް

އިސްކަންދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
އިސްވެބުނި  06އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު ،އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަގު އެއްކޮށްލުމުން އޭގެ ޖުމުލަ އަގު
) 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އަރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މި އަދަދަކީ ކުނި
ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރި އަދަދު ވެސް މެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެއް
މަސައްކަތެއް ތަފާތު  06އެއްބަސްވުން ހަދައި ،ކޮންމެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަގު ވެސް ) 35,0000.00ތިރީސް
ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ނާރާނެހެން ބަހާލާފައި އޮތުމުން ،އެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާފައިވަނީ އިސްވެބުނި
) 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ
ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަމަކީ އިޢުލާނު ނުކޮށް އިސްވެބުނި 150,000.00
)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އެއްކޮށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހައެއާއެކު ،މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 10.31ގެ )ހ(ގައިވާ
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ފަދައިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިޢުލާނު ކުރުމަކާއި ނުލައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން
ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.
ޕރޮކިއުމެންޓު ނިޒާމުގެ މަޤުޞަދަކީ ހާމަކަން ބޮޑު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ
އަދި ދައުލަތުގެ ް
މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން ނަމަވެސް ،ނޮޅިވަރަމު
ޕރޮކިއުމެންޓު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އެނގިހުރެ ދައުލަތުގެ ް
ނިޒާމާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެއެވެ.
ޕޗޭސް އޯޑަރތަކުގައިވާ ތާރީޚު ) 19މާރިޗު  (2019އަކީ މި މަސައްކަތް
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާ
ކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލްތަކާއި އެފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާރިން
ޕޗޭސް އޯޑަރތައް
ޕމެންޓު ވައުޗަރުތަކުގައިވާ ތާރީޚުތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްކަމުންާ ،
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޭ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެބުނި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވެސް ފަހުން އަދި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހުކަން
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ،ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ 6.06ގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭންވާނީ،
ޕމެންޓު ވައުޗަރާއެކު ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރާއެކު
ޭ
އެ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުރެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރި
ޕމެންޓު ވައުޗަރތަކުގައި ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުއްދަދީ
ޭ
ސޮއިކުރިއިރު އެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނޫންކަން އެނގެ◌ެވެ .އަދި
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ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް

އޮފީހަށް ފޮނުވި
ތާރީޚް

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ނަހަމަގޮތުގައި

ބޭނުންކޮށް

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ނާޖާއިޒު

ފައިދާތަކެއް

ހޯދައިދިނުމުގެ

މަޤްސަދުގައިކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕޝަން ހިމެނޭކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުން މިކަމުގައި ކޮރަ ް
ޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަ ް
ޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
)ހ(ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،މި މައްސަލައަކީ ކޮރަ ް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ،ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް )މިލާން  /ހދ.ނޮޅިވަރަން( އަދި ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ގްރީންހައުސް  /ހދ.ނޮޅިވަރަން( ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ކުށުގެ ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ް
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