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 .1.1އެސް.އ .އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުނ ް 18.02.2019
އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން އެފް.އައި.ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ
ޓެރަރިޒަމަށް

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން

އެސް.ޓީ.އާރގައި

މަނީ

ލންޑަރިންގ

އަދި

ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން އެސް.ޓީ.އާރ

ރިޕޓް (އެސް.ޓީ.އާރ) އާ ގުޅިގެން އެފް.އައި.ޔޫއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރ އެނެލިސިސް

އެނަލިސިސް ރިޕޓުން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ ރިޕޓްގެ ނިންމުމުގައި

ރިޕޓްގައި އެސް.އ .އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވިޔަފާރިއާ ނުބައްދަލު ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތައް އެ ކުންފުނީގެ

އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހްޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާފައި

ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ އެފަދަ

ނުވަނީ ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުންކަމަށް މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ

ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހިންގޭނެވަރުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި އެ އެސް.ޓީ.އާރ އެނެލިސިސް

ހެކިތަކުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރިޕޓުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މަނ ީ
ލންޑަރިންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ މަނީ ލންޑަރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ
ވަރުގެ އިންޑިކޭޝަންއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ނިންމައި އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުނ ް
އެފް.އައި.ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ .އާރަކީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަން ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން ނުޖެހ ޭ
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އެސް.ޓީ .އާރއެއް

ކަމަށް

އެސް.އ.އެފް

ނިންމާފައި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

ފައިދާއެއް

ނާޒާއިޒު

ހދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް އިބްރާހީމް ޢާތިފް ޝަކޫރު
އަދި އޭރުގެ މެނޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ޢަޝްރަފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު
 .1މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށްބަލާއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2014މަނީ ލންޑަރިންގ އަދި
ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފައިނޭންޝަލް
އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ،މަނީ ލންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް
ފައިނޭންސްކުރުމުގެ

ޙަރަކާތަކާއި

ނުވަތަ

ކުށްކޮށްގެން

ހދާފައިވާ

އެއްޗަކާ

ގުޅުންހުރި

ކަމަށް

ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް
ޔުނިޓް (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  STR/2014/01އެސްޓީއާރު އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހު
އެފް.އައި.ޔޫ އިން  31ޑިސެންބަރު  2014ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު FIU-STR/2014/007
އެސްޓީއާރު

އެނަލިސިސް

ރިޕޓްގައި

މަނީ

ލންޑަރިންގ

އަށް

ތުހުމަތު

ކުރެވޭ

ކަންތައްތަކެއް

ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ރިޕޓްގައިވާ ކަންތައްތައް ތަހުޤީޤުކުރަން މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް
ފޮނުވުމަށް ނިންމާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ރިޕޓް  06އެޕްރީލް  2015ގައި ފައިނަލް ކުރުމުގައި
އެ ރިޕޓް ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ
އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެދިޔައިރު އެކަން ހުއްޓުވަން ތަހުޤީޤީ
އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިފައިވާކަން
ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ނަންބަރު  FIU-STR/2014/007އެސްޓީއާރު އެނަލިސިސް ރިޕޓް ތަހުޤީޤީ
އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް މ.އާސްތާނާ
އިބްރާހިމް ޢާތިފް ޝަކޫރުކަމަށް އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އިޢުތިރާފުވެފައި ވާތީއާއި ،އަދި
އެކަން މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ހދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުންނާއި ޝަފަވީ ހެކިތަކުން އެކަށީގެންވާ
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ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީއާއި،
އެ ރިޕޓް އެނަލައިޒް ކުރަމުންދިޔައިރުވެސް އެސް.އ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް
ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ މަނީ ލންޑަރިންގކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އިބްރާހީމް އާތިފް
ޝަކޫރަށް އެނގޭކަމަށާއި އެ ރިޕޓް ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމައި ފައިލްކުރިއިރުވެސް އެއީ
ތަހުޤީޤު ކުރަން ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޓެއްކަން އެނގޭކަމަށް އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރު މި ކޮމިޝަނަށް
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން
ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި ،އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އެސްއއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހދައިދިނުމަށްކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ
ޝައްކެއްނެތި

ޝަރީއަތުގައި

ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް

ހެއްކާއި

ޤަރީނާ

ލިބިފައިވާތީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ
ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލާގައި ހިމެނޭ

އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް ،މ.އާސްތާނާ ،އިބްރާހީމް

އާތިފް ޝަކޫރު )(A037504ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް
ނާޒާއިޒު ފައިދާ ހދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.
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މލްޑިވްސް ޕޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ( 2017ޖެނުއަރީ މަހުން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް 19.05.2019

ފެށިގެން މެއި މަހާ ދެމެދު)  6.8މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ލޭންޑިންގ

ގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހެދުމުގެ ޒިންމާ މލްޑިވްސް ޕޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބޑުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ

ކްރާފްޓް ގެނައުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ލޭންޑިންގ

ކުންފުނީގެ އެ ދުވަސްވަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް ޢަބްދުލްވައްހާބުއާކަން އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު

ކްރާފްޓް ގެނެސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސީއީއ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  MEMO-CEO/2016/157މެމއިން އެނގޭތީއާއި،
ކަމަށާއި

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

6.8

މިލިއަން

ރުފިޔާގެ

ގެއްލުން މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްގެ

ވެފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ބޑުގެ އިންޖިނިއަރިންގ
ހުއްދައަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ހެޑު

ދަތުރުކުރިކަން އޭނާގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،

ހަސަން

ޒަރީރުއާ

އެކު

ޢަބްދުލްވައްހާބު

އިންޑޮނީޝިއާއަށް

މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްގެ
އިންޖިނިއަރިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ހެޑް،

ހަސަން

ޒަރީރުއާ

އެކު

އިންޑޮނީޝިއާގެ

ސަމަރިންޑާއަށް

ދަތުރުކުރިއިރުވެސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ގްލމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މލްޑިވްސް ޕޓްސް ލިމިޓެޑަށް
ފޮނުވި ނަންބަރު  IV-100097ޕްރޮފމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އިންސްޕެކްޓް
ކުރެވޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާވޭތ ބަލަން ޢަބްދުލްވައްހާބު ހަސަން ޒަރީރުއަށް
އަންގާފައިނުވާކަން ހަސަން ޒަރީރުގެ ބަހުންނާއި ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ އަމިއްލަ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،
މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުލްވައްހާބު ބައިވެރިވެ  18ޖަނަވަރީ  2017ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ
ސަމަރިންޑާގައި ހެދުނު އިންސްޕެކްޝަންގައި ސަރވޭ ކޮށްފައިވަނީ  350ޓަނުގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް
ކަމަށްވާތީ އެއީ ގްލމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މލްޑިވްސް ޕޓްސް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރު IV-
 100097ޕްރޮފމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި،
ލޭންޑިންގ

ކްރާފްޓް

ގަތުމަށް

ގްލމާސްއާ

އ
އެމްޕީއެލް ާ

ދެމެދު

ވެވުނު

ނަންބަރު

 MPL/PRC/AG/2017/011އެއްބަސްވުމުގައި އެދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްއިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި އެ ކުންފުނިން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބައެއް
މާއްދާތައް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި ފަދައިން އަމަލުކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ދެބަސްވުމެއް އުފެދޭ ހާލަތުގައި ކުންފުނި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ އުޞޫލުތަކެއްކަމަށް ވާތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ތައްޔާރުކުރި ޕްރީ-ޕާޗޭސް ކޮންޑިޝަން އެންޑް ސަރވޭ
ރި ޕޓުގައި އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގައި އަޅާފައިވަނީ ގްލމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މލްޑިވްސް ޕޓްސް
ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  IV-100097ޕްރޮފމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ކަމިންސް ބްރޭންޑުގެ
އިންޖީނެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮތްވާވެސް އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުމަށް ގްލމާސްއާ އެކު އެމްޕީއެލްގެ
ނަންބަރު  MPL/PRC/AG/2017/011އެއްބަސްވުން ހަދާ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޢަބްދުލްވައްޙާބު
ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
މި މުޢާމަލާތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 3,646,500.00ތިން މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސާޅީސް
ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގްލމާސްގެ ލކަލް އެޖެންޓް އެލެގަންސް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ދައްކާފައިވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ޢަބްދުލްވައްހާބު  20ޑިސެންބަރު  2016ގައި އެމްޕީއެލްގެ
ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވި މެމއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،މި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ލޭންޑިންގ
ކްރާފްޓު ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ގްލމާސްއިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެއީ
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަބްދުލްވައްހާބު ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު ޢަމަލުތަކުން ގްލމާސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހދާދިނުމުގެ ގަސްދު ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ
އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީ ،މި މުޢާމަލާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ޢަބްދުލްވައްހާބު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގްލމާސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހދާދީފައިވާކަން
ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ

ދަށުން،

މލްޑިވްސް

ޕޓްސް

ލިމިޓެޑުގެ

ކުރީގެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

ހެޑް

ޢަބްދުލްވައްހާބު

(މ.ހިލްއިންދަގާޑެން ،ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު  )A068006ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހދައި ދިނުމުގެކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ،ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް
ކަމެއްކައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
ވޭސްޓް
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މެނޭޖްމަންޓް

ކޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑް

(ވެމްކ)

އިން

އެމަރޖެންސީކޮށް  1ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން 31.07.2019
ބަލާއިރު ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ވެމްކގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް

ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު ،އެކުންފުންޏަކީ ކުންފުނިން އެމަރޖެންސީކޮށް ( 1އެކެއް) ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާކަމާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވަނީ ވެމްކ
ވެމްކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އާއި މެނުއަލް ލާޒިމްކުރާގޮތަށް އެމަރޖެންސީ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

ބުނާ މައްސަލަ.

ރިކުއެސްޓް ފމު ފުރައިގެންކަމާއި ،އެ އެމަރޖެންސީ ފމުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޕްސް ލައިޓް ޚިދުމަތް
ތަޢާރަފުކުރުމަށް ( 1އެ ކެއް) ޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ހދުމަށްކަމާއި ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކް
އާ ގުޅޭ އެމަރޖެންސީ ރިކުއެސްޓް ފމުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ( 1އެކެއް) ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް
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ހދުމަށްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ފމުގެ ތިރީގައި ( 1އެކެއް) ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ލިބެން ނެތުމުން 350
(ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތުލިޔުމުން
ލިޔެފައިވާކަމާއި އެ އަތުލިޔުމުގެ ތިރީގައިކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ އެ އެމަރޖެންސީ ފމު އޮތޮރައިޒްކޮށްފައިވާ
ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ސޮއިކަން އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުންނާއި ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުން
ތަޙުޤީޤަށް ޔަޤީންކުރެވިފައިވާކަމާއި އެ އަތުލިޔުމަކީ ވެމްކގެ ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރގެ އަތުލިޔުންކަމާއި
އެގޮތަށް އަތުލިޔުމުން ލިޔެ އެމަރޖެންސީ ފމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް
ކުންފުނިން ( 350ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ގަނެ އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް
ލިބުމުން ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަރުޙަލާގައިކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
އެ އެމަރޖެންސީ ފމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ( 1އެކެއް)
ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކަކަށް ކޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ފުރަތަމަ
ކޓޭޝަން އާ އެއްއަގެއްގައި ( 350ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްގެ ރިވައިޒްޑް
ކޓޭޝަނެއް

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،

ޑަމްޕްޓްރަކްއަކަށް

ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ކޓޭޝަން

ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އިސްވެދެންނެވުނު

350

ޕްރައިވެޓް

(ތިންސަތޭކަ

ކުންފުނިން

ފަންސާސް)

ވެމްކއަށް

ވިއްކި

ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ބަރުދަނަކީ (އެކެއް) ޓަންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް،
އަދި އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކީ  750ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަކުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ޖަޕާނުގެ އެކްސްޕޓަރ އާއި މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި
މލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޓް އޮތރިޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި
ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަހުންނާއި އަދި ޚަބީރުގެ ރަޢުޔުންވެސް އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކީ ބޭނުންކޮށްފައި
އޮތް  350ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކީ ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް
ޑަމްޕްޓްރަކްއަކަށްވާއިރު ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ގަނެފައިވަނީ އޭރު މާކެޓުގައި އެ މޮޑެލްގެ އެ ބަރުދަނުގެ
އައު ޑަމްޕްޓްރަކް ލިބެންހުރި މާކެޓު އަގަށްވުރެ ހެޔޮކޮށްކަމާއި،
ވެމްކގެ ބޭނުމަށް އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ގަނެފައިވަނީ އައު
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ޑަމްޕްޓްރަކެއްގޮތަށް

އެއްބަސްވުން

އެކުލަވާލައިގެންކަމާއި،

ނަމަވެސް

ޑަމްޕްޓްރަކާ

ގުޅޭ

ޖަޕާނުގެ

އެކްސްޕޓަރ އާއި މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި މލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޓް އޮތރިޓީގެ
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަހުން އެ
ޑަމްޕްޓްރަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިއިރުވެސް ބޭނުންކޮށްފައި އަދި ހަލާކުވެފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ
ފަރާތުގެ ބަހުން ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ ގަރާޖުގައި ބާއްވައިގެން
މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކާލީ ،ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނި ނޫން އެހެން
ކުންފުންޏަކަށްކަމާއި،

ފަހުން

މިދެންނެވި

ކުންފުންޏަށް

ޑަމްޕްޓްރަކް

ވިއްކާލާފައިވަނީ

ޑަމްޕްޓްރަކް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިތާ ( 1އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީފަހުންކަމާއި ،އަދި އެ ކުންފުނީގެ
ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއަކީ ވެމްކއަށް އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނީގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކަމާއި ،ވެމްކ އަށް
ޑަ މްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަކީ އެ ކުންފުނީގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަދުރުންގެ ވިޔަފާރިއެއްކަމާއި ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނި
ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނީ އެ ކުންފުނީގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ކޮއްކޮގެ ފިރިމީހާ ކަމާއި،
ވެމްކގެ

ބޭނުމަށް

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ޑަމްޕްޓްރަކް

ޝަކުވާގައި

ބުނާ

ޕްރައިވެޓް

ކުންފުނިން

ގަތްއިރުވެސް އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތީ ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާއޮތް
ކުންފުނިކަމަށްވާ ،ޑަމްޕްޓްރަކް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްފަހު ،އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކާލެވުނު ކުންފުނީގެ
ނަމުގައިކަމާއި ،މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އނަރޝިޕް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު
މަހުގެ

ކުރީކޮޅު ،ވެމްކއަށް އެ ޑަމްޕްޓްރަކް

ވިއްކި

ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ވިއްކުމަށް ،ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏާ ވެމްކއާ ދެމެދު
އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ
އޮތް ކަމަށް ބުނާ ކުންފުނިން އެ ޑަމްޕް ޓްރަކްގެ އނަރޝިޕް ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް
ބަދަލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީކަމަށް ބުނާ ސިޓީއަކީ ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ
އޮތްކަމަށް ބުނާ ކުންފުނީގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި މަސައްކަތްނުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި ފޖުކޮށްގެން
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ހަދާފައިވާ ސައްޙަނޫން ސިޓީއެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ޔަޤީންކުރެވިފައިވާކަމާއި،
އެހެންކަމުން އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިގެން ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި
ކުންފުނިން އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ގަތްއިރުވެސް ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އނަރޝިޕް އޮތީ ވެމްކގެ އޭރުގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމަށް ބުނާ ކުންފުނީގެ ނަމުގައިކަމާއި ،މި ދެންނެވި ކުންފުންޏަކީ
ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާއޮތް ކުންފުންޏަކަށްވާތީ ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ހިއްސާއޮންނަ ކުންފުނިތަކުން ވެމްކއަށް މުދާގަތުން ވެމްކގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އާއި މެނުއަލް
ހުއްދަނުކުރާތީ އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ވިއްކުމުގައި ،ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން
ކުޅެފައިވަނީ ބްރކަރެއްގެ ރލުކަން ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވޭކަމާއި ،އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ އައު
ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގަތުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ގަނެފައިވަނީ އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ނޫންކަމާއި ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް
ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަމާއި ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކއަށް ގަނެފައިވަނީ އެއީ ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކަކަށް
ވާއިރުވެސް އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއްގެ އަގުގައިކަމާއި ،އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފުލް ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާ ވެމްކއިން
ދޫކުރީ ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ކަމާއި ،އެ ފައިސާ ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި
ކުންފުންޏަށް ޖަމާވުމުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 94%ނުވަދިހަ ހަތަރު އިންސައްތައް) އަށްވާ ފައިސާ އެ
ކުންފުނިން ،އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު
ކުންފުންޏަކީ ،ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާއޮންނަ ކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަދި
ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނީގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމާއި ،މީގެ
އިތުރުންވެސް ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނީގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަކީ އޭރު ،ވެމްކގެ އޭރުގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ އެކީ އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމާއި،
މި މައްސަލާގައި ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ 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 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހދުމާއި ،ހދައިދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނާ މާއްދާގެ ދަށުންކަމާއި،
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މިގޮތުން ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ އަމަލަކީ ،ވެމްކގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރެމެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޓަރއެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ
 350ކިލގެ ޑަމްޕްޓްރަކަކީ އެތެރެކުރިއިރު ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގިހުރެ ،ސައްޙަ ނޫން
ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އނަރޝިޕް ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ވިޔަފާރީގެ
ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ،ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ހުއްދަދީ ،ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރީ މި ދެންނެވި ކުންފުނީގެ ނަންމަތީ އޮތްވާ ،ވެމްކގެ ބޭނުމަށް މި
ޑަމްޕްޓްރަކް ،ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގޮތަށް ގަތުމަށް ނިންމާ،
ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ވެމްކ އާއި ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ
ވެމްކގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަދި ޑަމްޕްޓްރަކަށްވާ ފައިސާ ހދުމަށް ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި
ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ،އެ ކުންފުނީގެ އިންވޮއިސްގައި ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާގެ ފުލް ޕޭމަންޓް ޑަމްޕްޓްރަކް
ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަށް އަންގައި ،ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށް އެއީ އައު
ޑަމްޕްޓްރަކެއް ނޫންކަން އެނގިހުރެ ގަސްދުގައި ،ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭރު ހުރި މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށް އެ ފައިސާއިން
ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ވިޔަފާރި ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ
ކުންފުނިކަމަށްވާ ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏާއި ،ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފުލް ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާގެ
ތެރެއިން

94%

ފައިސާ

ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު

ޕްރައިވެޓް

ކުންފުންޏަށް

ނާޖާއިޒު

ފާއިދާއެއް

ހދައިދިނުންކަމާއި،
ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ހިއްސާއޮތް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮތް
ޑަމްޕްޓްރަކެއް ވެމްކއަށް ގަތުން ވެމްކގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ އާއި މެނުއަލް ހުއްދަނުކުރާއިރު އާއި އަދި
އެއީ ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގިހުރެ ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓުން އެ ޑަމްޕްޓްރަކް
ވެމްކއަށް އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގޮތަށް ގަތުމަށް ވެމްކއިން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައި އާއި އެ
ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާ ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަށް ވެމްކ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް
ވިއްކި ކުންފުނީގެ އިންވޮއިސްގައި ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރުމުން ،މިކަމުގައި
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ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޖިނާޢީ ޤަސްދެއް އޮތްކަން ސާބިތުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ވެމްކގެ
އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މި ކުށުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނުހައްޤުން މަންފާ ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް
މަންފާ ހދާދިނުމަށްކަން ފެންނަން އޮތުމުން މިކަމަކީ ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުރި މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހދާދިނުމަށް އެފަރާތުން ކުރިކަމެއްކަން މި
މަ އްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ޝަފަޢީ އަދި ކިތާބީ ހެކިން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް
މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންވާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫން ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވެމްކގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހދައިދިނުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

10

