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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

ށ2011ް މާރޗް 31ން 2011 މާރޗް 01  

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މުސާރައާއި އޯވަރޓައިމް  ޙާމިދު ފަތުޙުهللا އަމިއްލައަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ރެކޯޑުތައް ބަދަލުކޮށް 13-03-2011

. އޭނާ އަމިއްލައަށްކަމަށް ކޮށްފައިވަނީ(އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ) އެޕްރޫވް .އާރު ބެލެވެއެވެ  އަދި އެޗް

.އާރު ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ހަމައެކަނި  ސޮފްޓްވެއަރގެ ރެކޯޑްތައް ބަދަލުކުރެވެނީ އެޗް

.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ  .އާރު ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށްވުމާއި، އެޑިޕާޓްމަންޓްގައި ބޭނުންކުރާ އެޗް އެޗް

ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ޕާސްވޯޑްގެ ވެރިފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ޕާސްވޯޑް ނުދޭނަމަ 

އެހެން މީހަކަށް ޕާސްވޯޑް ނޭނގޭނެކަމަށާއި، ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަ ރެކޯޑްތަކަކީ ރެކޯޑް ބަދަލުކުރުމުގެ 

ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ލިބުނު އެނގޭތީ، ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކެއްކަމަށް 

މަޢުލޫމާތުތަކުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުން މިމައްސަލަ ރައްދުވާ އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކުރީގެ 

.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ރެކޯޑް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޙާމިދު ފަތުޙުهللا އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް

ބަދަލުކޮށް މުސާރައާއި އޯވަރޓައިމް ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާކަމަށް 

މިމައްސަލައިގައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ތީ، ބެލެވޭ

މާލެކ. /މަގާމުގައި ކުރިންހުރި މއ.މާފޮޅޭގެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މަގާމުގެ ނުފޫޒު   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،12(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ށް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒުފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމަވައި ދެއްވުމަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 އިޢުލާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ އަތޮޅުގެ އެއިރުގެ 3އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ  21-03-2011

ކައުންސިލަރ ގދ.ތިނަދޫ ބްލޫފިޝް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ކަމަށްވެފައި، މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ ނަމުގައި 

.އެން ޓްރޭޑާރސްގެ  .އެމް  ފިހާރައަކުން އެތަކެތި ވިއްކުމަށް އަގު 2ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޑީ

ހުށަހަޅާފައިވުމާއި، އެތަކެތި ގަތުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު 

ނިޔާޒުގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށްވެފައި، އެތަކެތި ގަތުމަށް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް 

 (ދެލައްކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާ 201,500.00އެތަކެތި ގަނެފައިވާތީއާއި، އެތަކެތީގެ އަގަށްވާ 

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ޗެކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު 

.އެން  .އެމް ކަމަށްވެފައި، އެޗެކު ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ އަމިއްލަ ފިހާރައެއްކަމަށްވާ ޑީ

ޓްރޭޑާރސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށްކަމަށްވާތީ، 

 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) 12) ގެ 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނުނަމްބަރ: 

ގައި ބުނާފަދައިން މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި، ބަޔަކަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނާފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާ 14ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމާއި، އެޤާނޫނުގެ 

ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރަށް ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވުމާއެކު، މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން 

 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) އާއި އެޤާނޫނުގެ 12) ގެ 2000/2ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނުނަމްބަރ: 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށްދެއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 14

ނިންމީއެވެ.  

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހުން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު 

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3 ގައި ކޮށްފައިވާ 2009 ޑިސެމްބަރ 14ގަތުމަށް 

އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް 

.  ބުނާ މައްސަލަ

2 

 


