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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތަކީ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް. 1  06.04.2016

ސީ އިްނ .އާރް.ޕީ.އެމް.ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެމްއޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ސަރުކާރުން 

ސީގެ ފަރާތުން .އާރް.ޕީ.އެމް.ޑޮލަރު ހޯދައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެސް.އެލް އަށް ޔޫ.ޕީ.އެމް

މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްކޮށްހުރީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމާއި، އެގޮތުން ކުރީގެ އެމިނިސްޓަރާއި 

އެލް .ޕީ.ސީ މެދުވެރިވެގެން އެމް.އާރް.ޕީ.އެމް.އާ ދެމީހުން ބައްދަލުކޮށް އެމް އޯ.އީ.އެލްގެ ސީ.ޕީ.އެމް

އަށް ޑޮލަރު ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާކަން މި މުޢާމަލާތް 

އެްލ .ޕީ.ސީ އިން އެމް.އާރް.ޕީ .އެމް.ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްޓަކައި އެމް

އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީހިދު، މި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް 

 މިނިސްޓަރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ 

ްލ ޚިލާފަށް ނަގުދު ފައިސާ ނަގައިގެން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމްޕީއެ

މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް  5އިން 

މަސް ދުވަހުން  04ގެ ނަމުގައި ) ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް(ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

ޑޮލަރު އަދާކުރާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު 

 1ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން އެމްހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ދޫ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަ އެ އުޞޫލުން ނެގުމަށްފަހު ކުރީގެ ޓޫރިޒމް މިނިސްޓަރުގެ 

މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމްއެމްީޕއާރްސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ އިން ފައިސާ ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ .ޑީ.ޓީ.ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އެމް

ސީ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ .އާރް.ޕީ.އެމް.ސީ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޓީ.އެމް

މި ، ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީހިދު.ޑީ.ޓީ.ސޮއިކޮށް އެމް

 އި،މުޢާމަލާތްތައްކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އެ މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރައިވެޓް ) ފަސް މިލިއަން( 5,000,000.00އެލް އަށް .ޕީ.އެމް

ސީ އިން ލޯނެއްގެ .ޑީ.ޓީ.ކުންފުންޏަކަށް އެޑްވާންސްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމުގައާއި، އެމް

ސާ އިތުރު އެހެން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދައިގެން އެ ފައި) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ގޮތުގައި 

ދެކުންފުނީގެ މާލީ ގާބިލްކަން ހުރި  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދިނުމުގައި އެ 

އެ ދެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ، މިންވަރު ވަޒަންކޮށްފައިނުވާއިރު

ލިބުމުގައި އޮތް ރިސްކަށް  ސީ އަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ.އާރް.ޕީ.އެމް.ދިނުމުގައި އެމް

 ،ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި

ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ފަދަ މާލީގޮތުން ގާބިލް ކުންފުނިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހުރިއިރު، ފައިސާގެ މިވަރުގެ ބޮޑު މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގުމަށް މަތީގައި ދެންނެވުނު ފްރައިވެޓް 

ވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުން ކިހިނެއްކަން އެނގެން ނެތްހިނދު، މިދެންނެވުނު ދެކުންފުނި ހޮވާފައި

ދެކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއްކުންފުންޏަކީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮތް 

ފަރާތްތަކެއް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު، އަނެއް ކުންފުންޏަކީ ކުރިން އެމިނިސްޓަރާއި އޭނާގެ 

ގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި، އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ހިއްސާދާރުންނަކީ ބައްޕަ

 އެމިނިސްޓަރުގެ ދެބެއިންގެ ދެދަރި ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި،

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްކޮށް ) ފަސް މިލިއަން( 5,000,000.00އެލް އަށް .ޕީ.އެމް

ޓް ކުންފުންޏަށް އެފައިސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދީފައިވާ ޕްރައިވެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ އަްށ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެސް ޑޮލަރު އެމް.ޔޫ) އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ( 1,500,000.00

ޔޫއެސް ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އިން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި .ޑީ.ޓީ.ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެމް

އެ ފައިސާ ، އަނެއް ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދީފައިވާއިރު ޑޮލަރު ހޯދައިގެން އެ ފައިސާ

 ސީ އަށް ލިބިފައިނުވާތީ، .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ސީ އިން އެދެކުންފުންޏާއެކު ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގެ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ތު އޮތް ދެ ކުންފުންޏަށް މާލީ ފައިދާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޭނާގެ މަސްލަހަ

ލިބޭގޮތަށް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާތީ،

ވަނަ ނަންބަރުގެ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި (

ނޑައަޅައި،  ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

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

ނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭ) ހ(

 .ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

އެލް އިން ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެ .ޕީ.ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެމް. 2 

ވަނަ  33ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ .އާރް.ޕީ.އެމް.ވަނީ އެމްފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައި 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތި އެ  43މާއްދާއާއި 

 ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވާތީއާއި، 

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދައި އެ ) ންއެއްމިލިއަ( 1,000,000.00ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެމް

ސީގެ .އާރް.ޕީ.އެމް.ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ އެމް

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އަދި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  43ވަނަ މާއްދާއާއި  33ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވާތީއާއި، ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ

ވަނަ މާއްދާގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާ  3މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ 

ގަނެވިއްކުމުގެ ލައިސެންސް ނެތި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް 

އިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތްކުރިއިރު، ބޭރު ފަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،  

ސީ އަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ކުންފުނިން އެމުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ތުން ލިޔުމުން އަދި އެއްބަސްވުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާ، ޖުރިމާނާވާނެކަމަށާއި

ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވެގެންކަމަށްއެއްބަސް

ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ 

ސީގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ބޯޑުގެ ބަހެއްނެތި، ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

 ވާތީއާއި،ކަމަށް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ) ފަސް މިލިއަން ( 5,000,000.00އެލް އަށް .ޕީ.އެމް

އެޑްވާންސްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެފައިސާ ދިނުމުގައާއި، 

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދައިގެން ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އިން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި .ޑީ.ޓީ.އެމް

ދެކުންފުނީގެ މާލީ  އެ ފައިސާ އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދިނުމުގައި އެ

އެ ދެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސްކޮށް ގިނަ ، ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކޮށްފައިނުވާއިރު

ސީ އަށް އެ ފައިާސ އަނބުރާ ލިބުމުގައި އޮތް .އާރް.ޕީ.އެމް.މްޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ

 ،ރިސްކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި

ސީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ .އާރް.ޕީ.އެމް.މިދެންނެވުނު ދެކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއްކުންފުނިން އެމް

އި އިންޓްރެސްޓާއެކު އެސް ޑޮލަރާއި، ލޯނުގެ ގޮތުގަ.ޔޫ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ތެރެއިން 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 1,147,000.00އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްކުންފުންޏަށް ދިން ފައިސާއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެ ދެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެހެން ) އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް(

 ،ކްޓަރ ބުނެފައިވީނަމަވެސްސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ.އާރް.ޕީ.އެމް.ފަރާތަކުން ދައްކާފައިވާކަމަށް އެމް

ސީ އަށް ހަމައެކަނި ދައްކާފައިވާ ޕޭމަންޓަކީ ރަށެއްގެ އިކުއިޒިޝަން .އާރް.ޕީ.އެމް.އެފަރާތުން އެމް

ީސ އަށް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް .އާރް.ޕީ.ެއމް.ކޯސްޓުކަމާއި، އެ ނޫން އެއްވެްސ ފައިސާއެއް އެމް

 އެފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި،

ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ .ޑީ.ޓީ.ސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށް އެމް.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ނޯޓުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް 

ޔޫއެސް ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އަށް .އާރް.ޕީ.އެމް.ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމް

ސީ އިން .އާރް.ޕީ.އެމް.ޑޮލަރު ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމް

ކުއްލިގޮތަކަށް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮތްކަން އެގެންނެތުމާއި، 

ގެ ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ސީން މި ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ލޯނެއް.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ސީ އިން މި ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ އެކުންފުންޏަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި .ޑީ.ޓީ.އެމް، ދޫކޮށްފައިވުމުން

 ދޫކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ތަޙްޤީގަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ، 

ގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މިޢަމަލަކީ އޭނާ މަޤާމު.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާތީ،

ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ވަނަ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި،  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(



 

6 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ؛ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއިނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި

ެއލް އާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ ދެވަނަ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުގެ ދަށުން .ޕީ.ސީ ާއއި އެމް.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

އެލް އިން ދިން ފައިސާ ޑޮލަރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާއިރު، އެ .ޕީ.އެމް

އިތުރުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެކުންފުނިން   ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު 

ސީ އަށް ދޭންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުންކަމަށްވީހިނދު، .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މިޢަމަލަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބެން އޮތް މަންފާއެއް .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

ޤާނޫނު ، ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް.އާރް.ޕީ.އެމް.ތީ، އެމްނުލިބޭ ގޮތަށް ހެދުންކަމަށްވާ

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

-އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިކުރުމަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

 . ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

އެސް ޑޮލަރު .ޔޫ) ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ ( 2,500,000.00ފުރަތަމަ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުގެ ދަށުން . 3 

ސީ އިން ފަިއސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، އެ .އާރް.ޕީ.އެމް.ގަތުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެމް

އެއްމިލިއަން ( 1,500,000.00ސީ އަށް ދައްކާފައިވަނީ .އާރް.ޕީ.އެމް.ކުންފުނިން މިހާތަނަށް އެމް

ސީ އަށް ބާކީ .އާރް.ޕީ.އެމް.ހިދު، މި މުޢާމަލާތުން އެމްއެސް ޑޮލަރު ކަމަށްވީ.ޔޫ) ފަސްލައްކަ 

އެސް ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ .ޔޫ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ލިބެންޖެހޭ 

 .ސީ އަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.އާރް.ޕީ.އެމް.ހޯދުމަށް އެމް

އެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށްފަހު ޔޫ ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.އެމް ،އަދި. 4 

ޔޫއެސް ) އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް( 1,147,000.00ފައިނޭންޝަލް ޗާޖަކާއެކު 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މި ފައިސާ ދައްކަން ، ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވީހިދު

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެފައިސާ އަނބުރާ ދައް ކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަ

 . ސީ އަށް އެންގުމަށް ނިންމައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް .  1 26.04.2016

ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ )ސީ.ޑީ.އާރު.އެމް(ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

ޢުލާނާ ސީން ކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ އި.ޑީ.އާރު.ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެމް

ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެ މަސައްކަތް 

 ،ސީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް .ޑީ.އާރު.ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް

ސީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް .ޑީ.އާރު.އެމް

ސީގެ އެއްބަސްވުމުގައި .ޑީ.އާރު.ސީ އާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެމް.ޑީ.ރުއާ.އެމް

 ،ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި.ޑީ.އާރު.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑީ.އާރު.އެމް

އެންެމ  ސީ އަށް.ޑީ.އާރު.އެމްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ 

ކުންފުންޏަށް އިތުރު  ،ފައިދާ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި

މަސައްކަތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް 

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ  ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް

 ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،

ސީ އާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ .ޑީ.އާރު.ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެމް

ސީ އަށް ސަޕްލައި ކުރާ ސިމެންތި .ޑީ.އާރު.ސީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ކުންފުނިން އެމް.ޑީ.އާރު.އެމް

އި ކުރުމަށްފަހު ބިލް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސިމެންތި ސަޕްލަ

ނުދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނިން  އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް 

ލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕް

 5000ދުވަސްތެރޭގައި  20ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 

ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  2015ޓަނުގެ ސިމެންތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޖަނަވަރީ 

ގައި ކަމަށާއި  2015ވަނީ ޖުލައި ނަމަވެސް އެ ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައި

ޓަނުގެ ސިމެންތި ގެނައުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް އެކުންފުންޏަށް  5000 ،އެހެންކަމުން

 ފައިސާ ދީ ނާޖާއިޒުގޮތުގައި މަންފާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

2 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ އަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ .ޑީ.އާރު.އެމް

ދިހަ މިލިއަން ފަންސާސް އަށްހާސް ތިން ސަތޭކަ ( 10,058,340.00ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވާ 

ޑީސީގެ ޕޭމްންޓް .އާރު.ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމް 2015ރުފިޔާ ) ސާޅީސް

ވައުޗަރ އަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ 

ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ނަމަވެސް އެފައިސާ .ޑީ.އާރު.ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް

  ،ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވާކަމާއި .ޑީ .އާރު.އެޑްވާންސްކޮށް ދިނުމަށް އެމް

ސީގެ .ޑީ.އާރު.އެމް އެ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް

ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަން  ދީފައިވަނީ ދެފަރާތުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަ

ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި .ޑީ.އާރު.ސާބިތުވާތީ މިއީ އެމް

  ،ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަދޭން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ

 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު -އެންޓި( 13/2008ބަރު މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ  2ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫން ނަންބަރ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެ )ހ(އްދާގެ ވަނަ މާ 12ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން

ފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަށްޗަށް މަޤާމުގެ ނު

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 .ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

 

ސީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް .ޑީ.އާރު.އެމް.  2

ސީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، .ޑީ.އާރު .ސީ އާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެމް.ޑީ.އާރު.އެމް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ އަށް ސަޕްލައި ކުރާ ސިމެންތި އަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސިމެންތި .ޑީ.އާރު.އެ ކުންފުނިން އެމް

ސަޕްލައި ކުރުމަށްފަހު ބިލް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ 

ޕްލައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ސީ އަށް ސަ.ޑީ.އާރު.ނުދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނިން އެމް

 10,058,340.00ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ރުފިޔާ ) ދިހަ މިލިއަން ފަންސާސް އަށްހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް(

ޑީސީގެ ޕޭމްންޓް .އާރު.ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް

ގެ މެނޭޖިންގ ސީ.ޑީ.އާރު.ވައުޗަރ ގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް

  ،ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި

ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެ .ޑީ.އާރު.ނަމަވެސް އެފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް ދިނުމަށް އެމް

ކުންފުންޏަށް ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ދިނުމަށް 

ފައިވާތީ އާއި ސިމެންތި ސަޕްލިކޮށްފައިވަނީ ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަދީ .ޑީ.އާރު.އެމް

ދުވަސްފަހުން ކަމާއި މުއްދަތަށް ސިމެންތި  169ސިމެންތި ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ދުވަހަށްވުރެ 

ސީގައި .ޑީ.އާރު.ސަޕްލައި ނުކުރެވުގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އެމް

 ކަމާއިއެދިފައިވީނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާ 

 0.1މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

ޕަސެންޓް ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް 

ސްވުމުގައި ބުނެފާތީ ސީގެ އެއްބަ.ޑީ.އާރު.ސީ އާއި އެ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެމް.ޑީ.އާރު.އެމް

 %10އާއި އަދި އެންމެ ގިނަވެގެން ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ނެގޭނީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ޖުމުލަ އަގުގެ 

ކަމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ 

) އަން ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު އެއް މިލި( 1,005,834.00ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސީ އަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއި އެ ފައިސާ ނުލިބިވަނީ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި .ޑީ.އާރު.ރުފިޔާ އެމް

ސީގެ ބޯޑުން .ޑީ.އާރު.ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ދީފައިވާތީ ކަމާއި އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް އެމް

ސީގެ މެނޭޖިންގ .ޑީ.އާރު.ދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ އެމްފާސްކޮށްފައިނުވާއިރު އެފައިސާ ޚަރަ

 ،ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވާތީ

މިމައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގެ އެނޫންގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާތީ މި 

 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު-އެންޓި ( 13/2008މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ  2ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫން ނަންބަރ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ދަށުން )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން 

ޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކޯޕަރޭ

ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށާއި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި 

ތިރީސް  އެއް މިލިއަން ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ( 1,005,834.00ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ .ޑީ.އާރު.އެމް

ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަތުން ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް .ޑީ.އާރު.ރުފިޔާ އެމް) ހަތަރު

 .ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

 

 


