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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ތާރީޚް  ފޮނުވި 
 މައްސަލަ ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް  މައްސަލަ ނިމުނު 

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 21.02.2020
ކޯޓު އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަކުން، އެ ކޯޓުގެ ދެ ޗެކަކަށް ހުއްދަދީފައިވާ 

)ހަތަރު ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް(  4,193.00ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ލިޔެ، ޖުމްލަ 
ރީނާއިން އެނގެއެވެ. އަދި، މި ފައިސާ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަ

ނެގުމަށްފަހު އެ ފަރާތުން ފައިސާ ކޯޓާ ޙަވާލު ނުކުރާކަމާއި، އެ ފައިސާ އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ 
ކަމެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ފައިސާ ކޯޓާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ލުކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އަންގާފައި ނުވާތީ، އެ ފައިސާ ކޯޓާއި ޙަވާ
ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި މަޤްޞަދު ޘާބިތުކުރުމުގައި ޢަމަލުގެ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ކ.ހުރާ ރުކުނާއި ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތް ބަލަންޖެހޭއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުން 

ކޯޓުގެ އެކައުންޓުންޚަރަދު  ކ.ހުރާ ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ،ތާޙާ އަޙްމަދު އެ
ޗެކްކުގައި ލިޔެ ފައިސާ  02ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، 
އަމަލުތައް ތަކުރާރުވެ، ކޯޓުގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ކަންތައްތައްވެސް 
ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ މިހާރުވަނީ ޝަރުއީ ޤަވާއިދުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން 

 .ވަކިކުރެވިފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން މި ފަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
 2/2000 މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތުމުން

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 13/2008 ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރުހިންގާފައިވާކަމަށް 

ކ.ހުރާ މި މައްސަލާގައި  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ (ޤާނޫނު
ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ކޯޓު އޮފިސަރު

މުގެ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަ
 ނިންމީއެވެ.

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  17.03.2020
މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑް ލީސްއަށް އައު ޙައްޤެއް އުފަންކުރެވޭ ގޮތަށް 
ބަދަލުގެނައުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުމަށް 

 ޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ގައި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އިން މިނިސް 2019މެއި  22

އެ އެންގުންތަކުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީ  ،ނަމަވެސް
އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

ތަކާއި ފަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ އެ މައްސަލަތައް ނިންމޭނެ އެގޮތުން، މައްސަލަ ހިމެނޭ ވަކިވަކި ރަށް
މުއްދަތެއް އަންގައިދިނުމަށް ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގައި އެދުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ޓޫރިޒަމް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ. އަދި އެކަން ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އިން ގައި  2019 އޮގަސްޓް 01އޭގެ ފަހުން 
ސިޓީއާއެކު ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ތާވަލެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށް 
 އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 
ފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ މައްސަަލ )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ( މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށް

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ 
)ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ( އިން ބަލަމުންދާތީ އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑްލީސް 
ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

ކުގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ކުންފުނިތަ
އެންގުމަށާއި، އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑްލީސް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތައް  މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެއް ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިޒަމްއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބަ
 މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނާ 
 ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެ އެންގުމާ  ،ނަމަވެސް
ޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުންނާއި، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރީއިން ތަ ،ޚިލާފަށްކަން

މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން، އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވަނީ އިކޮނޮމިކް 
ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައިވާ މިންވަރަށް ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ 

 ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އިން މަޢުލޫމާތު
 ނަމަވެސް،  އެއީ އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އޮތް ސަބަބެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތާއި ،އެގޮތުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައެއް  ،ލަފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް

ނުވެއެވެ. މިގޮތުން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިހުރި ބައެއް 
އެ ލަފައާ  ،ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވީނަމަވެސްލިޔުންތަކުގައި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އިން ކަންކަން ކަށަވަރު 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައެއް ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެންގުން އައީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އެންގުމުގެ ފަހުގެ 
ކުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަ  2019/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތާރީޚެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު 7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި   6
މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބާރާއި އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހެކި ހޯދުމާއި އެފަދަ ތަކެތި
އެ ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް  ،ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެންގުންތަކުގެ މައިގަނޑު 
މަޤްސަދަކީ އެފަދަ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑް ލީސް ރައިޓްސް އަށް ބަދަލުގެނައުމުން އެ ކޮމިޝަންގެ 
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ތުގެ މުދާ އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ހަލާތެއްގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ދައުލަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅި 
 ސަބަބުން އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތޮޅުގެ ފަޅަކާއި، އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ. އަ
ގޮތުން އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑުފުއްޓާ ގުޅޭ-ދޫކޮށްފައިވާ ވ.ފޮއްތެޔޮ

ރެކޯޑްތަކުން ނުދައްކާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނިތަކަށް ޖަވާބުދީފައެވެ. 
ވާ ފަޅެއް ސަބްލީސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މީގެއިތުރުން، އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައި 

ފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ކޮށް
 ފޯރ ޓޫރިޒަމް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރިސޯޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާއެވެ. އަދި އެގޮތުން، 
 ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި

ބޭނުންކުރުމުގައި ކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ އެކަމާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަރާތަކުން 
ނެރެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ  އުފުލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީއިން މެމޯއެއް

ނެކަމަށް ތަކުގެ ސަބަބުން އައު ޙައްޤެއް އުފަންނުކުރެވޭކުންފުނިތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ސިޓީ
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އައު މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓޫރިޒަމް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ

އެއީ ލިބޭ މަންފާއެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް  ،ޙައްޤުތައް އުފަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާތީ
ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

އެފަރާތްތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ،މަޢުލޫމާތުދީފައިވަނީ އެކަންކަން އެނގިހުރެ
މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު މަޤްސަދުގައިކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި   13/2008ނަންބަރު
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 2)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ގެ ދަށުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި  2 މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ 513ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ 
 ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ، މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު 13.08.2020
ރަށްކަމަށްވާ  07ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ 
ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު ، )ބ.ތިލަދޫ، ށ.ހުރަސްފަރު، ށ.ނާއިންފަރު، ރ.ފަސްމެންދޫ، ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު

)ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމިންގިރި( ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ ފިޔަވައި ށ.ހުރަސްފަރު، ށ.ނާއިންފަރު، 
އަދި އަމިންގިރި( އަކީ ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު )ދިއްދޫފިނޮޅު ، ރ.ފފަސްމެންދޫ، ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  05)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރަށުގެ ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  07ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެއްކަމާއި، އެ 

ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ  08ޤާނޫނު( އަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 (( އައުމުގެ ފަހުން ކަމާއި،2016ޖުލައި  10) 13/2016ޤާނޫނު  )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އޮކްޓޫބަރު  04ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް، 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 2016

އޮޕްޝަން -ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި "ޕުޓް
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  2/99ރައިޓް" މާއްދާ ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 05( ގެ  13/2016ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ 08ޤާނޫނު( އަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބެނީ ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގައި ބައިވެރިވާ 
އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ "ވިއްކާލުމުގެ" އިޚްތިޔާރުކަމާއި، ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 

 އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ދިނުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް އެގްރިމެންޓްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް
ލިބިގެން ނުވާކަމާއި، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި ހިމެނޭ އަނެއް 
ހިއްސާދާރަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ވެވިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 
ބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭގޮތަށް އެއް

އެއްބަސްވުމެއްގައި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށް  7އުފެދިފައިވާ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސް ފުރިހަމަވުމުން، އެއްބަސްވުމުގަިއ 

ރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް، ހިމެނޭ އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް، ނުވަތަ އެފަ
-ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެއްވެސް އަގަކާއިނުލާ ދޫކޮށްލަން ލާޒިމްވާގޮތަށް 'ޕުޓް

 ރައިޓް އޮޕްޝަން' ހިމަނާފައިވާ މައްސަލައިގެ 
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ން ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެ މާއްދާއި
 އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައިނުވާތީއާއި،

ރ.ފަސްމެންދޫ، ކ.އެނބޫދޫ ، ރަށުގެ ތެރެއިން )ށ.ހުރަސްފަރު، ށ.ނާއިންފަރު 07އިސްވެދެންނެވުނު 
ޕަރުފަޅު )ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމިންގިރި( ތެރެއިން ބ.ތިލަދޫ ފިޔަވައި ކ.ކޮއްދިއް، ފިނޮޅު

ކ.ކޮއްދިއްޕަރުފަޅު ، ށ.ހުރަސްފަރު، ށ.ނާއިންފަރު، ރ.ފފަސްމެންދޫ، ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅު
ވަނަ މާއްދާގައި  05)ދިއްދޫފިނޮޅު އަދި އަމީންގިރި( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިސްނާ ޙާލަތުގެ ދަށުން އާންމު އިޢުލާނުކޮށްގެން ރަށްތަށް ކުށްޔަށްދިނުމުގެ ބަޔާންކުރާ 
ބަދަލުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކެއްގެ ދަށުން ހަދާ 
ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއެކު ލީސްއެގްރީމެންޓް ހަދައިގެން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ 

ށްތަކެއްކަމާއި، އެރަށްތަކަށް ލީސް އެކުއިޒިޝަންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރަ
 ދައްކާފައިވީނަމަވެސް،

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތަކީ އެ  05ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ވެންޗަރގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތައް ޙާލަތުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓް 

އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ކުލީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
 ބަދަލު ލިބިލިބި ހުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި،

ތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓރީ ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮ
އޮކްޓޫބަރު  04އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

"ކ.އެނބޫދޫ ފަޅާ ، ވަނަ މާއްދާއާއި 15(" ވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓާއި 2016
ޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިން

ފެބްރުއަރީ  07އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
ވަނަ މާއްދާގައާއި، "ށ.ނާއިންފަރާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ  15("ގެ 2016
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ޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި އެކްސްކުއިޒިޓް އެގްރީމެންޓު ބި
ވަނަ މާއްދާގައާއި، "ށ.ހުރަސްފަރާ  15(" ގެ 2016ޖޫން  13ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

ކް ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލި 
(" 2016ޖޫން  13އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި އެކްސްކުއިޒިޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

ވަނަ މާއްދާގައާއި، "ރ.ފަސްމެންދޫއާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު  15ގެ 
 14ސް.އޭ )ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ވެއިޓިސް އެ

ވަނަ މާއްދާގައާއި، "ކ.ކޮއްދިއްޕަރު ފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު  15(" ގެ 2016ޖޫން 
ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން ދަ ގަވަރމެންޓު އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް 

ނަ މާއްދާގައާއި، ވަ 11(" ގެ 2016މޭ  29ދިއްދޫފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
ރމެންޓު "ކ.ކޮއްދިއްޕަރު ފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓު ބިޓުވީން ދަ ގަވަ

 29އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް އަމީންގިރި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
ރަށުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ވަނަ މާއްދާގައާއި ކުއްޔަށްދޫކުރާ  11(" ގެ 2016މޭ 

 %5ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފޭސް ފުރިހަމަ ވުމުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު 
ހިއްސާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ހިއްސާދާރަށް އެއްވެސް އަގަކާއިނުލާ 

 ،އިވާތީއާއިހިމަނާފަ “Option right-Put”ބަދަލުކުރޭވޭނެ ގޮތަށް 

މާއްދާ  “Option right-Put”އިސްވެދެންނެވުނު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކުގައި
ހިމަނާފައިވަނީ ބައެއް އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން މަޝްވަރާކޮށްގެން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މާއްދާ ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެގެންކަން ބައެއް ރަށްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން
ސިޓީތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާއެކު  ސޮއިކުރެވުނު ލީސް 
އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ ޝެޑިއުލެއްގެ ގޮތުގައި ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ 

ރީއޭމްބަލް ނުވަތަ ބެކްރައުންޑް ބައިގެ އެގްރީމެންޓު ހިމަނާފައިވާތީއާއި، ލީސް އެގްރީމެންޓުތަކުގެ ޕް
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(c( އަދ )d ގައި ވެސް ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓަށް ރިފަރކޮށް ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ )
 މާއްދާ ހިމަނާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީއާއި،  “Option right-Put”އެގްރީމެންޓުގައި 

ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އިސްވެދެންނެވި އެގްރިމެންޓްތަކުގައ ސަރުކާރުގެ 
ޖިހާދު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ هللا އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް 2008ޤާނޫނު އަސާސީ 
"އެމީހެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނޭ )ބ(ގައި  132އެގޮތުން ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

ދަޢުލަތުގެ އެންމެހާ މުދަލާއި،ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންވެފައި 
ށ( ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ( 136އޮންނާތީއާއި، 

 މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް އެއިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާ
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި 140ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި
ރާ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ މުސަތަޤިއްލު އެހެން ބަޔާންކު

މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި، ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާއިމްކުރާ ކޮންމެ 
އިދާރާއަކާއި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކާ މަސްޢޫލުވާނެ ވަޒީރުންގެ މަޖީލީހުގެ މެމްބަރަކު 

އި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކުމެ އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ހުންނަންވާނެކަމަށާ
އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމަށް ޒިންމާ އުފުލައި ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެކަމަށް 

ސްޢޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަ
ޖިހާދު ސޮއިކޮށްފައިވާ هللا ބްދު ޢަފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނުނު 
ޖިހާދު ބުނާ ބުނުމަކީ  هللا ނެކަމަށް ޢަބްދު ޖިހާދު ނަގަން ނުޖެހޭهللا ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޒިންމާ ޢަބްދު

އެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ބަރީޢަވާ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް 
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޖިހާދުގެ އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު، ޤަބޫލުކުރެވެންނެތަތީ

އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ، )ހ( ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
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ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، ޖޮއިންޓު  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން

ުނަވަތ ެއަފާރުތްނ ަކނަޑައާޅ ، އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށްވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 

މުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުަފާރަތަކްށ، 
)ހ( ގެ  512)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެދަށުން 
އެނގިހުރެ، ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް  513
ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 13/2008
ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް 

 12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2000/2ބަރު ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަން
 9/2014ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  513)ހ( އަދި އެޤާނޫނުގެ  512)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ 

އެންޑް ޓްރެޜަރީ، އި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ދަށުން، މި މައްސަލައިގަ
ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޖިހާދު هللا ޢަބްދު

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގައި ދިވެހި ( 2016އޮކްޓޫބަރު  04ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް )
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ އެގްރީމެންޓުގައި އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ސަރުކާރުގެ 

ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ހިއްސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮ
ޢަހްމަދު މުނައްވަރު ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 

އެގޮތުން ، ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއ2008ި
ހިމެނޭ ދަޢުލަތުގެ އެންމެހާ މުދަލާއި،ފައިސާ  )ބ(ގައި "އެމީހެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރޭގައި 132



 

10 
 

ށ( ގައި ވަޒީރުންގެ (136ހެޔޮގޮތުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންވެފައި އޮންނާތީއާއި، 
މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ 

ދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ އެ މީހަކު އަ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި

ނޫނަކުން ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި ޤ140ާ
އުފައްދާ މުސަތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި، ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 
މަޖިލީހުން ޤާއިމްކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކާއި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކާ މަސްޢޫލުވާނެ ވަޒީރުންގެ 

މްބަރަކުމެ އެ މެމްބަރަކާ މަޖީލީހުގެ މެމްބަރަކު ހުންނަންވާނެކަމަށާއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެ
ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމަށް ޒިންމާ އުފުލައި 
ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ 

ދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަ
އިސްވެދެންނެވުނު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހަނުހުރެފައި ވީނަމަވެސް، -ޓްރެޜަރީ، ޢަހްމަދު މުނައްވަރު އެންޓި
މާ އަދާނުކޮށް ބަރީޢަވާ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މިކަމަކީ އެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިން

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤަބޫލުކުރެވެންނެތަތީ
އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، ޖޮއިންޓު  5ނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާ  ،ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން
އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް، ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް، ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް 
)ހ( ގެ  512)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014 ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެދަށުން 
އެނގިހުރެ، ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، 

ގެ )ށ( ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ވަނަ މާއްދާ  513
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ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 13/2008

ށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ނަންބަރުގެ ދަ 
 12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2000/2ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 9/2014ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  513)ހ( އަދި އެޤާނޫނުގެ  512ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭ 

ދަށުން، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ގެ އަޙްމަދު މުނައްވަރު 

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބ.ތިލަދޫ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 
އޮކްޓޫބަރު  26މެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ތިލަދޫ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެ

ގައި ވެފައިވާ ލީސްއެގްރީމެންޓާއި ށ.ހުރަސްފަރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް 2016
ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ހުރަސްފަރު ހޯލްޑިންގްސް 

 ވެފައިވާ ލީސް އެގްރީމެންޓާއި ގައ2016ިސެޕްޓެންބަރު  06ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު 
 ށ.ނާއިންފަރު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ގައި 2016ސެޕްޓެންބަރު  06ދެމެދު  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި
ޓޫރިޒަމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙުސައިން  ވެފައިވާ ލީސް އެގްރީމެންޓުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ޟިރާރު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެނގިހުރެ މަޤާމްގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، ޖޮއިންޓު  5ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ،ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން
އަމިއްލަ ޙިއްސާދާރަށް، ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް، ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް 
)ހ( ގެ  512)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014ރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަ 
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ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެދަށުން 
އެނގިހުރެ، ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، 

ދާގެ )ށ( ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ވަނަ މާއް 513
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 13/2008
ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް  ނަންބަރުގެ 

 12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2000/2ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 9/2014ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  513)ހ( އަދި އެޤާނޫނުގެ  512ޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ )ދިވެހިރާއް
ފް ޓޫރިޒަމް، ޙުސައިން ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮ  ދަށުން، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ،

މަށް ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުޟިރާރު 
 ނިންމީއެވެ.

އާއި، މިނިސްޓްރީ ޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މޫސާ ޒަމީރުމި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުރީގެ މިނިސް 
 02އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް ޒާއިދު އަޙްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތުމުން، އެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުން ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގިފައިނުވާތީ އެ ފަރާތްތައް 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު، ވަކި 

 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމީއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 08.09.2020
އަކަފޫޓުކަމާއި އެ ބިމުގައި، މާލޭ  250އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

މީޓަރަށް ކަން މައްސަލައިގެ  6.27ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ 
މީޓަރަށް  12ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ހަވާލާދެވުނު ބިމުގައި މާލޭ ޕްލޭނިން

ބުރިއަށް  03ށް އާކިޓެކްޓް ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތެއް ބުރިއަށް ކުރެވޭނެކަމަ 02
 .ކުރެހުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ
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މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "އިމާރާތުގެ  2014ޖަނަވަރީ  15އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދީ 
ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އަދި "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ހަވާލާދެވުނު 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ސޮއިކޮށް  ހުއްދަތަކަކީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ކުރީގެ
  ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކެކެވެ.

ބުރިއަށް  4މައްސަލާގައި ހަވާލާދެވޭ ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ، އެ ބިމުގައި "
ލޭ ވަނަ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް" މާ 1995އިމާރާތް ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ސޮއިކޮށްފައިވާ  2014ޖަނަވަރީ  14ސިޓީކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިބްރާހީމް ސުޖާޢު، 
ލިޔުމަކަށް ބިނާކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެބިމުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް 

އިމާރާތް ކުރެވޭ ދީފައިނުވާކަމާއި، އެލިޔުމަކީ، މާޅޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ބިމުގައި 
އުސްމިނަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ކުރީގެ 

 .ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެއެވެ

ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް  ވަނަ އަހަރު 1995ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް  4އެހެންކަމުން، އެ ބިމުގައި 
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައިވާ މިނަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ  ،ބުނެ ލިޔުމެއް ދޫކޮށް

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ،އިބްރާހީމް ސުޖާޢު އަށް އެނގިހުރެ ،ހުއްދަދީފައި ވަނީ
ވަރަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ޝައްކެއް ނެތް މިން

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމް ސުޖާޢުގެ މައްޗަށް ،ސާބިތުކުރެވޭތީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވާ ކުރުމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢު 
 މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިން 1439މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، . 1 17.09.2020
ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް އެ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ޒިކުރާ މިސްކިތް 

ފެށުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 
ފް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިނިސްޓްރީ އޮ

އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ނުލިބެނީސް، ތިން ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ މަޢޫލޫމާތު ހިމަނައި އެ ތިންފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް،  ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި ގޮތް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން
ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން   މި

ފޮނުވާފައިވަނީ މި ޕްރޮސެސްއަކީ ކޮމްޕެޓިޓިވް ޕްރޮސެސްއެއްކަން ދައްކަންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް 
ރި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، އޭރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާއިރު،އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ކިހިނެއް، ކޮންގޮތަކަށް 
ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑްތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މިނިސްޓްރީ 

ތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި އާންމުކޮށް އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ މަސައްކަ
ކަންކުރާ އުޞޫލު ނޫންކަމާއި، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި 
ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން 

އިވާތީ، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފަ
ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުންނާއި، ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ   9/2014ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު ދުސާބިތުކުރެވޭތީ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ކް އެފެއާޒުން ދާރުއްޒިކުރާ މިސްކިތްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމި
އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް 

 މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް  513ވަނަ މާއްދާ އާއި  512ބާތުގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ
 އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.

އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ދަޢުލަތަށް ފައިދާއެއް ވާންއޮތް ކަމެއްގައި . 2
ލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަ

އެފެއަރޒުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މިކަމުގެ 
ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބި، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ނަޖާއިޒް ފައިދާ 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  9/2014 ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު އިވާތީ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދުލިބިފަ
 2/2000ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންނާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު  513ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 

އެދި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް 13ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް . 3
އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދާފައިވާއިރު، އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންޑޯމަންޓް 

ސަޢީދު އެސް.ޖޭ هللا ގެ ޙައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ޢަބްދު ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއް
ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީއާއި ޒިކުރާ މިސްކިތް 
ޢިމާރާތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒާއި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ދެމެދު 

ސަޢީދު ބިން ޙަވާލުކުރާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް، هللا ޚިލާފަށް، އިބްރާހީމް ޢަބްދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ 
ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ގެ 2018މާރިޗު  04އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ޒިކުރާ މިސްކިތް ސިޓީ

هللا ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހިމަނާފައިވަނީ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެފަރާތަށް އިބްރާހީމް ޢަބްދު 
.ޖޭ ސަޢީދު އާއި އެސްهللا ސަޢީދު ދީގެންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އަދި އިބްރާހީމް ޢަބްދު

ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ދެމެދު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުން އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް 
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ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ކޮންމެހެން 
އްގެ ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައިނުވާއިރު، އެންޑޯމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއެ

ސަޢީދު އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓެއް هللا ޙައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ޢަބްދު 
ތައްޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓުގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ 

ޒް ފައިދާއެއް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއި
ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު ސަޢީދު هللا ވާތީ، އިބްރާހިމް ޢަބްދުހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙްޤީޤު ސާބިތު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް  513ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  9/2014
 އެވެ.ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

މާލޭ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް  29.09.2020
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ 

އެންޓްރަންސް  03ހަޓާއި،  03 ،ފާޚާނާބަރިއާއި 02މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތައް )
ގާޑަން ބްރިޖް ހަދައި އިންސްޓޯލްކުރުން(  01ރުމާއި، ކެނޮޕީއާއި، ލައިފްގާޑް ޓަވަރެއް ރެނޮވޭޓްކު

ކޮށް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުންފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް  02ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ނިންމާފައިވާކަމާއި، 

އިޢުލާނުކޮށްގެން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވެން އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް 
ހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ވާދަވެރި ދެފުށްފެންނަ ފާ

ފުރަތަމަވެސް އެ ކުންފުނިން  ،އުޞޫލަކުން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  އެގޮތުން
 10.25( ގެ 2017ރުވަރީ ފެބު 20އެކަނި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )

މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި އަޑިޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ 
ތެރެއިން އެތަނުގައި  ކައުންސިލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުގެ

މިޓީއިން ނުނިންމަނީސް މާލޭ ސިޓީ ޢިމާރާތްތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް ކޮ
ކައުންސިލުން އެ ޢިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް 
 ،ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ހުއްދަ ނުދީ

 03 ، މިނިސްޓްރީއިން އެންގުމުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް އެ
އެ ކޮމިޓީއަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް  ،ކޯޓޭޝަން ހަމަކޮށް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް

ހަވާލުކޮށްގެން އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ އެންގުމަކާ ނުލައި އެ މަސައްކަތް 
ޓީއިން ނުވަތަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ބިޑް ކޮމި

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ޢަމަލީގޮތުން އެ ބިމުގައި 
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ 

އެ ހުއްދަ ދިނީ މޭޔަރ  ،ޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު އަށް ކަމަށްވެފައިހައިސިއްޔަތުން މާލޭ ސި
ސިފާ މުޙައްމަދު ކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި އެކަން ހިނގަމުން 
ދިޔައިރު މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ލިބި އޮވެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައި ނުވާކަން ވެސް ތަޙްޤީޤަށް 

 ކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ 
ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް  02މީގެއިތުރުން، ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން މި 

ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދަށް އެޑްރެސްކޮށް މާލޭ ސިޓީ 
، ވަކި ކުންފުންޏަކާ ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާއިރު 2019އޮކްޓޫބަރު  15ކައުންސިލަށް 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ހިލޭ 
އެހީއަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާކަމަށްވީއިރު އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަން އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ 

އްކަމަށްވީހިނދު، އަދި ހިލޭ އެހީ ( އާ އެއްގޮތ2017ަފެބުރުވަރީ  20މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  9ހުށަހެޅިކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބިޑް ކޮމިޓީގެ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި
ންސް ސެކްޝަނާ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭ ،މެމްބަރުންނާއި

ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފިނޭންސް 
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މިނިސްޓްރީއާ އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރީ މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ތަން ހަވާލުކުރި 
 ފަހުންކަން އެނގެއެވެ. 

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫންކަމަށްވާތީ މީގެއިތުރުން، 
މެމޯއަކުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ  03މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތްކަމާއި، ޖުމުލަ 

ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި އެކި ދުވަސް މަތިން މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ބިޑް ކޮމިޓީގައި 
ފާޚާނާބަރި ހިމެނޭގޮތަށް  02މަސައްކަތް ފެށިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚްގެ ފަހުން ވެސް  ،އިވާއިރުއެދިފަ

ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު 
ވިއިރުވެސް ގައި މެމޯ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ މެމޯ ފޮނު 2019އޮކްޓޫބަރު  21ބިޑް ކޮމިޓީއަށް 

 ޢަމަލީ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 
މަސައްކަތް  ވަކި ކުންފުންޏަކާއެހެންކަމުން، ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން 

( 2017ފެބުރުވަރީ  20ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް  10.25ގެ 

އްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި، ފާޚާނާބަރި ފިޔަވައި ހަދަންހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސަ 
އި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީ އެ އުޞޫލުން ކުރިންވެސް ހުރިހާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ 2019ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު 
މިދެންނެވި  ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން އޮތްކަމާއި، ހުރިހާ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް

ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް  ކުންފުންޏާ 
 2019މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފެށިފަހުން، ދެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

، ނަމަވެސް އެ ގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި
 މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީއެނގިފައެވެ. 

ވަކި  ،ވުމާއެކު، ހާމަކަންބޮޑު ދެފުންފެންނަ އުޞޫލެއް ނެތި، އެއްބަސްވުމެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި
ށަހެޅުމެއް ލިބިފައި އޮއްވައި އެކަން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ކުރުވުމާއި، ހިލޭ އެހީގެ ހު ކުންފުންޏަކާ

ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތް  02އެ ކުންފުނިން ޢަމަލީގޮތުން ، ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާނުކޮށް



 

19 
 

ފެށިފަހުންވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް 
ށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަ

ނާޖާއިޒު  ވަކި ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭނާ އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 
މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ސިފާ މުޙައްމަދު
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  513ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2 )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ  29.09.2020
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނެސް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް 

ވާ )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް  %50ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަންނަ ޖުމްލަ އަގުގެ 
)ހަތް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ  7,494,200.00

ދިނުމަށް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން  އެ ކުންފުންޏަށްއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 
އި އެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ނަޡީމް އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އާ، ފާސްކޮށްފައިވަނީ

މަސައްކަތް އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ އަށް އެނގިހުރެކަމާ އަދި އެފައިސާ 
އިބްރާހީމް ނަޡީމް އެއްބަސްވުމުގެ އިސްލާހުގައި ސޮއިކޮށް، ، ދޫކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް

މަޤާމުގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އެޕްރޫވްކުރީވެސް އޭނާގެ އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ، 
ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ
ރުގެ ދަށުން މި ވަނަ ނަންބަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކަނޑައަޅައި، އިބްރާހީމް  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ 
 މައްސަލަ.
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އާއި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަޡީމް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  12ނު( ގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ  2000/2ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
 ކުރުމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ  .1 13-10-20
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ 

ބެލުމެއްނެތި ޑިއުޑިލިޖެންސް ހަދާފައިނެތީސްކަން ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް 
މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ  ،އެނގޭތީ

ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުޙުމަތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް  75ންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ ކަ
ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި 

 ،ތީއާއިބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ( 2020އޭޕްރިލް  01)ބިޑްކޮމިޓީގެ 
އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ  10.25އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ނިންމިއިރު
ނުހަދައި، އެ ކުންފުނީ  )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް، އެ ކުންފުނީ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް

މަސައްކަތް  ،މާލީ ޤާބިލްކަން އަދި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއަށް ނުބަލާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި
ޙަވާލުކުރި ފަރާތް )އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ( އަށް  މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ޑަބްލިއު 

އެ ކޮންޓެކްޓަކީ ޑަބްލިއު އެޗް އޯ  ،ފައިވާއިރުއެޗް އޯ އިން ދީފައިވާ ކޮންޓެކްޓަކަށް ކަމަށް ބުނެ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ  WRއިން ރަސްމީކޮށް ދީފައިވާ ކޮންޓެކްޓެއް ނޫންކަމަށް 

، ޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ ކަންތައްތައްބި ،ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީއާއި

ންދެވިފައިވަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ހުއްދަދިނުމުގެ އެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ގެ

އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ވެންޓިލޭޓަރތައް  19-ކޮވިޑް 
ގެންނަނީ އާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބައެއްގެ އަތުން ކަމަށާއި މިގޮތުން 

އަދި  ތަކެތި ނުލިބެނީސް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި،
ވެސް އެޑްވާންސްކޮށް  ލޭޓަރތައް ގެންނަން ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށްވެންޓި 

 ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ  10.15ކުރިން ކޮމިޓީން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނޭކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
މި  ،އެގޮތަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ލާގައި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ އީމެއިލްތަކުގެ ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓުން ބިޑް ކޮމިޓީ ބޭއްވިއިރު މައްސަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ނަމުގައި އޮތް ކޯޓޭޝަންއެއް 

ބިޑުކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން  03 ،މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 04ބިޑުކޮމެޓިގެ  ،ލިބިފައި ނުވާކަން އެނގޭތީ
ނިންމުމުގައި ސޮއިކުރިފަހުން ބިޑު ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމި ފަރާތުގެ 
ނަން "އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ބިޑުކޮމެޓީގެ ނިންމުންކަމަށް 

އެ ނިންމުން  ،ނަމަވެސްރުން ސޮއިކޮށްފައިވީބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ލިޔުމެއްގައި ބިޑުކޮމެޓީގެ މެމްބަ
 Dr.Ali Alއެއީ  ،ނިންމާފައިވަނީ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާތީ

Tuckmachy  ާއަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކޮށްފައިވ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިޔުޓީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ،  ،ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ، ނައުޝާދު ޢަލީ   އާއި،މިނިސްޓަރ، ނިޝާމާ މުޙައްމަދު 
އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު، އާމިނަތު ޝައުފާ އާއި، މިނިސްޓްރީ 

މައްޗަށް ތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު(، ފާޠިމަތު ލިމްޔާގެ އޮފް ހެލް
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  512ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

ހަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ 513ޢުޤޫބާތުގެ 
 ފޮނުވީއެވެ.

2.  
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  .3

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ  75ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 
ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަ

އަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް  %15އަށްވާ ފައިސާ އާއި  75އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %
ދީފައިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް 
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ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް 
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް  75ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ 
މިނިސްޓްރީ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އަޙްމަދު އަސްލަމްކަމާއިއޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް( 
ހެލްތުގެ ފަރާތުން އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ކުރި ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަނީ 

އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ،ދު އަސްލަމްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވާތީއާއިއަޙްމަ
ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ހިމެނިފައި ނެތްއިރު، ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާ 

ރިވެފައިވަނީ އަޙްމަދު ޔުނިޓާއި އެކަން ހަވާލުނުކޮށް، ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ
 ،އަސްލަމް ކަމަށްވާތީއާއި

 
هللا ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

 Dr.Ali Al ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް، އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އަމީން
Tuckmachy ިޓެކްނިކަލް  ،އަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައިވަނީ އަޙްމަދު އަސްލަމް ކަމަށްވާތީއާއ

އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ލިބުމުގެ ކުރިން އަދި ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އޯޑަރ 
އަށް އަޙްމަދު އަސްލަމް  Dr.Ali Al Tuckmachyކޮންފަރމްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ން ހޯދާފައިވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓޭޝަ ،އަންގާފައިވާތީއާއި
"ސިންގަލް ސޯސް" ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އުސޫލުން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، 

އަޙްމަދު އަސްލަމް  ،އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ
އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިއިރު، ދައުލަތުގެ  ،ކަމަށްވާތީއާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެ ކުންފުނީ  10.25މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ހޯދުމަށް އެ މަޢުލޫމާތު  ،މާލީ ޤާބިލްކަން އަދި ޓެކްނިކަލް ފަންނީ ޤާބިލްކަން ބަލާފައިނުވާކަމާއި
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ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި
 ،އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން އެނގޭތީއާއި

 
އަށްވާ  75ވެންޓިލޭޓަރއާ ގުޅިގެން އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ % 75

ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ހުއްދަދިން އެއް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަޙްމަދު ފައިސާ 
ދައްކާފައިވަނީ  90އަސްލަމް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެޑްވާންސްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %

ގެރެންޓީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕޭމަންޓަށް  ،ހޯދައިގެންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ރިކުއެސްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަޙްމަދު އަސްލަމް 
އްކަތް އަށް އެ މަސަ Dr.Ali Al Tuckmachyއެއީ  ،އިރުޝާދުދީފައިވާކަން އެނގޭތީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މައްސަލާގައި  ، ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތީ
މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ އަޙްމަދު އަސްލަމް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް(، 

ޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ( އާއި ދިވެހިރާއ2ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )511ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  513ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  512

( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 313ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  
ޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ( ގެދަށުން ދ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )311ޢުޤޫބާތުގެ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. 
 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  .4
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ  75ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

ޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެގްޒެކިއު
އަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

އަމީންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު هللا ދީފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު
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ތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ނަހަމަގޮ
ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ށްވާ ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަ 75ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 
އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  75އަމީން ކަމަށާއި އެގޮތުން هللا ހެލްތު ޢަބްދު
ކޮށްދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ތަޢާރަފްއަށް  Dr.Ali Al Tuckmachyފަރާތްކަމަށްވާ 

ފަރާތުގެ ކޮންޓެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ އަމީން ކަމާއި، އެ هللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދު
 WHOއަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް ދީފައިވަނީ އަދި އެ ފަރާތަކީ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް(، 

މެދުވެރިވެގެން ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް 
އަމީންކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން هللا ތަޢާރަފްކޮށްދީފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދު

WHO ިޑަރކޮށް އެ އެކަމަށް ކޮންސި ،މެދުވެރިކޮށް އައިސްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަލައ
އެ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން  ،ކުންފުނީގެ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ނަހަދައި

އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު،  ،ނިންމާފައިވާކަން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި
 ،މާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގޭތީއާއިއަމީން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ނިންهللا ޢަބްދު

އާންމުކޮށް އެދުވަސްވަރުގެ ބިޑުކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، 
هللا ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެމްބަރުން  2

އެޑްވާންސްޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް  75ވެންޓިލޭޓަރގެ % 75 ،އާއިބުނެފައިވާކަން އެނގޭތީއަމީން 
އަމީން هللا ޕޭމަންޓް ދެއްކުން އަވަސްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު، ކުރިއަށްގެންދިއުމާގުޅިގެން

ވެންޓިލޭޓަރ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، 
ހެލްތުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތަކާއި ޕޭމަންޓަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަމީންއަށް އެނގިފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަންކަމަށް ލަފާ އާ މަޝްވަރާ هللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދު
އާއި، މިކަމާގުޅޭ ހުރިހާކަމެއް ޕޮލިސީ ޓޭބަލްއަށް ދެއްވާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ

އަމީން ބްރީފިންގ ހޯދަމުންދިޔަކަން ތަޙްޤީޤަށް هللا ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޢަބްދު
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އަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި  Dr.Ali Al Tuckmachyއެއީ  ،އެނގޭތީ
މި މައްސަލާގައި   ،ން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތީއަމީهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޢަބްދު

ވަނަ 511މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ގެ އަމީން هللا ޢަބްދު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 512( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 2މާއްދާގެ )ހ(ގެ )
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް  513ނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ 

(ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 313ޢުޤޫބާތުގެ  
 އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. 

 ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހެލްތާއި އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 

 ،ރެންޓީއާއި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެ 
އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ، ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމު ނުވާގޮތަށްކަމަށާއި

ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއްނެތި، އެކުންފުނީގެ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ހަދާފައިވޭތޯ ބެލުމެއް ނެތިކަން 
ންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މިއީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނު ،އެނގޭތީ

މައްސަލައިގެ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް  75 ،ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

އެގްޒެކިއުޓަރސް  ،ވާލުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއިއެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަ
ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން 

ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު  ،ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
 ،ކަމަށްވާތީއާއި

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ޕާފޯމެންސް މި އެއްބަސްވުމުގައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ގެރެންޓީއާއި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި
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ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ފޮނުވި 
ސްޕެޝަލް  ،އްބަސްވުމުގެ ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްއެ

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ނިމެންދެން ހުރި ގަނޑުތަކުގައި އަލުން 15.1ކޮންޑިޝަންގެ 
ދު ޝިޔާމާ މުޙައްމަ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

 ،ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި

ފައިނަލް އެއްބަސްވުމުގައި އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ސޮއިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 75ގައި ކަމަށްވެފައި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  2020އެޕްރީލް  16ހެލްތަށް ލިބިފައިވަނީ 

ގ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ދެމެދު ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދުމަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން 
އެއީ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް 2020އެޕްރީލް  02ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުގައި 

 ،ބެކްޑޭޓެޑްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓެއްކަން އެނގޭތީއާއި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފާގައި 
 ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ އެއްބަސްމުގެ  10.03

އަދި އެ މާއްދާގެ ދަށުން  ،ދަށުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަށް ހޯދިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި
ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަންގާ 

ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ،ލާޒިމުވާނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި

އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އާއި ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވުމާއިމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އިޢުތިރާޟްކުރާނެ ތަނެއް އޮތް 

އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް  ،ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި ،ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް
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 އިޖުރާޢަތުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައެއް ގެރެންޓީގެ 
 ،ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެ ކުންފުނީ ޑިއުޑިލިޖެންސް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަ 10.25ގަވާއިދުގެ 

އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަން އަދި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާފައިނުވާކަން ، ހަދާފައިނުވާކަމާއި
 ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ،އެނގޭތީ

 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  512މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ގެޝިޔާމާ މުޙައްމަދު
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް  513އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. 
 

ލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕް 75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  .5
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ގައި ވެފައިވާ  2020އެޕްރީލް  2ހެލްތާއި އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ދެމެދު 
ދައުލަތުގެ  ،ޕްރޫވްކޮށްފައިވަނީއެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ޢަލީ ޝިހާމް އެ

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއާއި ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް 
ހޯދުމަށް ލާޒިމުނުވާގޮތަށްކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއްނެތި، 

ނިސްޓްރީ އޮފް މިއީ މި ،ކަން އެނގޭތީއެކުންފުނީގެ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ހަދާފައިވޭތޯ ބެލުމެއް ނެތި 
ޢަލީ ޝިހާމްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، 

ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 
 ،ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 

ރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ޗެކްކުރުމަށް ޓަވެންޓިލޭ 75
ބައެއް ކަންކަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޢަލީ ޝިހާމަށް ފޮނުވުމުން

 ،އިކުރުމާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
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ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 
 ،އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ ވާހަކަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީއާއި

އެޓާރނީ  ،ރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ހޯދާފައިވީނަމަވެސްޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ  ،ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި
ނުހިމަނައި އޮތް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޢަލީ ޝިހާމް 
އެޕްރޫވްކުރިކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަނަ  512ޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޢަލީ ޝިހާމްގެ މައް
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން  513އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  1މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. 

ކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައި 75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75%
ނެތި ކަމަށްވާތީއާއި،  ޓްރޭޑިންގއާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް

އެކަމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް 
ހަފީޒްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު هللا އެއީ ޢަބްދު ،ހަފީޒްކަމަށްވާތީهللا ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަން
 ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް 



 

29 
 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75%
 ،ޓްރޭޑިންގއާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަމަށްވާތީއާއި

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތަށް އެޑްވާންސްކޮށް 

މި ޕީއޯ  ،ޕީއޯ ތައްޔާރުކޮށްގެންކަމާއިސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން  SAPފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ 
هللا އޮތަރައިޒްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  ،ޙަފީޘްކަމަށްވާތީ
ވަނަ މާއްދާގެ  513 ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެޙަފީޡް هللا ޢަބްދު ،ޑައިރެކްޓަރ

 )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  .6
 ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75%
ޓްރޭޑިންގއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ 

ނުހޯދާކަން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީ 
 65އެނގޭއިރު، މިފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 

ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބެނީސް އެ  10މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރއާއި 
ންކަމަށްވާއިރު  ސެޕް ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްޑްކަމަށް ދައްކައިގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްވިކަމަށް އެންޓަރކޮށްފައިވަނީ 
އެއީ ޙުސައިން ނިޔާޒުގެ ރަސްމީ  ،ޙުސައިން ނިޔާޒްކަމަށްވާތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގެނެރެންޓީ ލާޒިމްކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ޕާފޯމަންސް ، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
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ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް  75ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
ޕީއޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް  އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި

 އިން ނިޔާޒްކަން އެނގޭތީއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސަ 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 

އުޓަރސް ޖެނެރަލް އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެގްޒެކި 15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75%
ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ  10މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރއާއި  65ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 

އެ ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްވިކަމަށް  ،އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބެނީސް
 ،މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްއެންޓަރކޮށްފައިވަނީ 

 ޙުސައިން ނިޔާޒްކަމަށްވާތީއާއި،

SAP  ިސިސްޓަމްގައި އެ ވެންޓިލޭޓަރތައް ލިބުނުކަމަށް )ގްޑްސް ރިސީވްކުރި ކަމަށް( ބަޔާންކުރ
މި މައްސަލާގައި އެތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބޭކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ،  ،އިރު

ވަނަ  512ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ،ޙުސައިން ނިޔާޒްގެ މައްޗަށްތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ  513މާއްދާގެ )ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
 ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ   .7
ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 

ސެޕް ސިސްޓަމުން  ،އަށްވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ 15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75%
 ،އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިނިސްޓްރީ މި ދެ ޕޭމެންޓް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ 

ޝަރީފް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި هللا އެއީ ޢަބްދު ،ޝަރީފް ކަމަށްވާތީهللا ޢަބްދު
ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް 
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 75 ،ގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމައްސަލައިކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 
އަށްވާ ޖުމުލަ  75ވެންޓިލޭޓަރއާ ގުޅިގެން އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ %

1,678,125.00 USD  ްއެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަހަތްދިހައަށްހާސް އެއްސަތޭކަފަންސަވީސްހާސ(
ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރީ މިނިސްޓްރީ  SAPއެ ޕޭމަންޓް  ،ށް ހުއްދަދީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(، ދެއްކުމަ 

މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ،ޝަރީފް ކަމަށްވާތީއާއިهللا ޢަބްދު ،އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
  ،ހުއްދަ ދިންއިރު މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީއާއި

ފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް  15ރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްގެ %އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެ
)ތިންލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަފަންސަވީސް  USD 335,625.00ދެއްކުމަށް ޖުމުލަ 

ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރީ މިނިސްޓްރީ  SAPއެމެރިކާ ޑޮލަރު(، ދެއްކުމަށް ހުއްދަދީ އެ ޕޭމަންޓް 
 ،ޝަރީފްކަމަށްވާތީއާއިهللا އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

ފައިސާ ދެއްކިއިރު،  15އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްގެ %
ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީ  އަށްވާ އެޑްވާންސް %75އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ދައްކާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ  90ހޯދާފައިނުވާތީއާއި އެޑްވާންސްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %
ޕަރފޯމެންސް  ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި

އި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެރެންޓީ ހޯދައިގެންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މައްސަލާގަ
ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް هللا ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  512ޢުޤޫބާތުގެ 
 ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.)ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއު

 2015/9މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  15-11-20
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕީ.އެސް.އެމް ގެ މައްޗަށް  49)ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ދުމަށް އެ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ، މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ޢިމާރާތެއް ހޯ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ )ޕީ.އެސް.އެމް( އިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
 02އިންސްޓިޓިއުޓް )އެމް.އެމް.އައި( ހުޅުވުމަށްޓަކައި ހަދާނުނިމޭ ޢިމާރާތެއްގެ 

NCR-2016-320 
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ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު  03ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ބަލާ ކޮމިޓީން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހ.ޖޯޖެޑްވިލާގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ. 

ރަލް ކުރެހުންތަކުން ފްލޯރ ޕްލޭން އެހެންނަމަވެސް، އެބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އަރކިޓެކްޗަ
ރާވާނެގޮތެއް ނޭނގޭތީ، އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތް 
ކުއްޔަށްހިފުމަށް ރިކުއެސްޓްކުރި ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް ރެޕްރެޒެންޓް ކުރާ އިސް 

ލައި ސުޕަވައިޒްކޮށް، އެތަނަކީ ޕީ.އެސް.އެމް އިން ބޭނުންވާ ފަދަ ފަރާތަކުން އެ ޢިމާރާތް ކުރިޔާ
ތަނެއްތޯ ޔަޤީންކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ވަނީ 
ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންމާފައިވާފަދައިން އެ 

ރާތް ބެލުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ އިސް ދެ ފަރާތަކުން ދިޔަކަން ޕީ.އެސް.އެމްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރީ ޢިމާ
 ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން، ހ.ޖޯޖެޑްވިލާގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ، ކޮންމެ ފަންގިފިލާއަކަށް މީލާދީ 
ރޭޓުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާއިރު،  )ތިރީސްހަތްހާސް( ރުފިޔާގެ -/37000ކޮންމެ މަހަކަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
އިން އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވަނީސްކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

 01ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ  ،އްދާގައިވަނަ މާ 10ހަމައެހެންމެ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ޑިސެމްބަރ  01ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،  2015ޑިސެމްބަރ 

ކުރިން ޢިމާރާތް ޕީ.އެސް.އެމް އިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، 
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަން ވެސް ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ  އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީ.އެސް.އެމް އިން

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  16އަދި ހަމައެއާއެކު، އިސްވެ ދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 
ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކޮށް ނިންމާންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ނިންމާފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

އްމަދު ހާޝިމް ސޮއިކޮށް ޕީ.އެސް.އެމް ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ، މުޙަ 

ބުނާ  ފްލޯރ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކުލި ދައްކަމުންދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
 މައްސަލަ.
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އެ ކުންފުނީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް މެމޯ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ މެމޯއަށް ބަލައި 
ޖަނަވަރީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ އަދި  2015އެ ޢިމާރާތުގެ ، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހަދައި
ސް( ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އެމް އިން ޢިމާރާތް )އެއްލައްކަ އެގާރަހާ 111,000/-މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2016 ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދީފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން
)ހަތްދިހަހަތަރުހާސް(  74000/-މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އެ ޢިމާރާތުގެ ކުލި ކަމުގައިވާ 

 ފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އެމް އިން ދައްކާ

ޕީ.އެސް.އެމްާއ ޢިމާރާތް  ބުނާފަދައިން، ވަނަ މާއްދާގައި 16އެއްބަސްވުމުގެ އެހެންކަމުން، 
ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ  ކަންތައްތައް އެތަން ކުއްޔަށްދިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވަނީސް،
ޕީ.އެސް.އެމް ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 

އެކަމާގުޅޭ އިދާރީ މެމޯ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، ޑިރެކްޓަރ، މުޙައްމަދު ހާޝިމް ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
އޭނާގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާތަކެއް ހޯދަން 

ޕީ.އެސް.އެމް ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހަގަކުރެވޭތީ، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާ
 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގެ މައްޗަށްޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ހާޝިމްކުރީގެ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ 

( ގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 1ވަނަ )ށ( ގެ ) 513)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 
 ،އިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއިހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފަ

( ދަށުން، ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ލިބެން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 513އެ ޤާނޫނުގެ 
ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް 

 ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަ

ގައި ހިތަދޫ  2018ޖޫން  19މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  15-12-20
ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ކުންފުނީގެ 

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭގޮތަށް  18އެކުންފުނީގެ 

NCR-2018-610 
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އިން ފެށިގެން،  2018ޖޫން  21ފޮނުވާފައިވާ މެމޯގައި، އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރް މެނޭޖަރ އަށް 
، މުވައްޒަފަކު އެ ކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ބުނެ  16އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 މަސައްކަތުގެ ޒިންމާއިން ވީއްލައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ރިލީޒްގައި  12މެދު ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި ސެޕްޓެންބަރު މަހާ ދެ 2018
މި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށްވެސް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ، ތިބިއިރު

 ދީފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2018
 ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ރިލީޒްއެއްކަން މި ދީފައިވާ ރިލީޒްއަކީ، ރިލީޒްދިނުމުގައި

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ދުވަސްވަރު ރިލީޒްދީފައިވާ 
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވި ނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވިކަމަށް 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ،  ލިމިޓެޑްގެ އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމަށް ބަދަލުގެނައުމަށްދެއްކުމަށްޓަކައި، ހިތަދޫ ޕޯޓް
އެ ކުންފުނީގެ އައި.ޓީ ، ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާކަން، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  2018އެހެންކަމުން، 
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ  ،ރަޝީދުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ރިލީޒްދީފައިވަނީ
މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ޑިރެކްޓަރގެ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި،  ،ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި
ގެ ޤާނުނު( )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމު 2/2000އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކުށެއްކަމަށްވާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ  12ގެ 
ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު 

ސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއެއް އަދި ސަލާމް ބުނުމެއްނެތި ރައީ
ކަމަށާއި، އަދި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްސް މުވައްޒަފުން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރީ 
އެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ކަމަށް ބަލައިގެން 

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ  އުނިކޮށްގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެލަވަންސްތައް
ޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިނުކުރުމަށާއި އަދި ސިސްޓަމަށް އެގޮތަށް އެ މުވައް

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންވިޔަސް ފުލް މުސާރަ އެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ދިނުމަށް އައިޓީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެކައުންޓްސް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި 

 އޭނާއަށް އެއްބާރުލުންދޭ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލުނުކުރުމުން
މުވައްޒަފުން ލައްވައި މުސާރަޝީޓްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ބޭންކަށް ފޮނުވުމަށް 

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ، ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.

މި މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ  23-12-20
ގެ ނިޔަލަށް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ  2018ޑިސެންބަރު  11އިން  2017ޖުލައި  18ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި 

ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް )ރޓޑ( އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ބައްޕަ 
.އައި.ޕީ ދިރިއުޅެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މަރުކަޒެއްކަމަށްވާ އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ 

ގޭގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ޚާއްސަ އުޞޫލެއް ނެތްނަމަވެސް، އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ 
ޢިމާރާތުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ 

 ވީ.އައި.ޕީ ގެއަށްވެސް ތަންތަން ކަމަށްވާތީ، އެމް.އާރު.ސީ.ސީއަށް ހިނގާ އުޞޫލު އެތަނުގެ 
ހިނގާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެމް.އާރު.ސީ.ސީގައި އާންމުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭ 

 އުޞޫލުން ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި އާންމުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭނެކަން އެނގެއެވެ.

ގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހަމައެހެންމެ، ވީ.އައި.ޕީ ގެއަކީ ސިފައިންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށާއި، ސިފައިން
އަންނަ ޚާއްސަ ފަރާތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށްވާއިރު، 
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރާ ތަނެއްގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމުގެ 

މިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އެތަނެއްގެ ވަޞީލަތްތައް އެ ފަރާތެއްގެ އަ
ކަމަށް ދެކޭ ދުވަސްވީ ސަގާފަތެއް ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރޭގައި އޮތުމަކީ އެ ޢަމަލު 
ހުއްދަކުރާނެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، އެ ޢަމަލަކީ ދަޢުލަތުގެ 

ށްގެން ދަޢުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ތަނެއްގެ މަންފާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމު ބޭނުންކޮ
 މަންފާއެއް ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިއްބައިދޭ ޢަމަލެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް 
ޑ( އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ބައްޕަ، ދިރިއުޅެފައިވާތީއާއި، ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް )ރޓ

ވަނަ އަހަރުން  2017ކ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޯސްޓްގާޑްގެ އިމާރާތުގައި، 
ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް )އެމް.އެން.ޑީ.އެފް(ގެ ކުރީގެ 
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްފަ 

 މަށް ބުނާ މައްސަލަ.ދިރިއުޅެމުންދިޔަކަ
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އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ބެލެހެއްޓުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއް 
އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

ގެ ބައްޕަ އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ހުރެފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަންގައިގެންކަމާއި، ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ސިފައިންގެ 
މަރުކަޒެއްގައި ދިރިއުޅުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއް، ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ނެތުމުން އޭނާ 

 ތަނުގައި ދިރިއުޅޭނެ ހައިޞިއްޔަތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެ

އޭގެއިތުރުން، ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ސިފައިންގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ 
ގޮތުން އާންމު ފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ފިޔަވައި، ސިފައިންގެ 

ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާންމު ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއް ވެރިއެއް
ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ އެންގުމުގެ މަތިން، ސިފައިންގެ 
އޮފިސަރެއް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ބެލެހެއްޓިކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގިފައިވާތީއާއި، އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އަޙްމަދު ލިބި
ޝިޔާމްގެ ބައްޕައަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އޮތުމުން، އޭނާއަށް ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާތަކެއް 

 ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މޭޖަރ އެހެންކަމުން، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 
ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި އޭނާގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށް   ބައްޕަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަހައްޓައި، އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ
ވައްޒަފެއް އެމް.އާރު.ސީ.ސީގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ސިފައިންގެ މު

ބޭނުންކޮށްގެން، އެނގިހުރެ ސިފައިންގޭގެ ޤާނޫނާ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕައަށް 
ން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ އެމް.އެނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް، އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން،  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2/2000
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ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޤާނޫނު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން، ރަސްމީ 513)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014ނަންބަރު 

ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން، އޭގެ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ. ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ


