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 ނޫސް ބަޔާން 

 ،ކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ( މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތާއިރމޯލްޑިވްސް މާ
ހާން ޙުސައިންމަނިކުއަށް ޕެލަސް، އަޙްމަދު ނި ލިނގިލިވިފައިސާ ވ.  ގުޅިފައިވާ ތަކާމަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ،ކޮރަޕްޝަނާއި

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮްނ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި-އެންޓި ،މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި  ލިބުނު
 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ  ،ޅުމުންހުށަހެ މި އޮފީހަށް ޤީޤުކުރުމަށްފަހުޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ގުޅިގެން ތަޙުކޮރަޕްޝަން އެން

 ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވާނީ ހުށަހަާޅފައެވެ. ދުވަހު 2020ޑިސެންބަރު  29ކުރުމަށް  ދަޢުވާއެއް 06މައްޗަށް 

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ  އަދިކަމުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 
އްޔަތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ވަކިގޮތަކަށް ކުރުމަށް ޞިއިޙަހުރިއިރު، މީނާގެ މަޤާމުގެ ގެ މަޤާމުގައި މުޤައްރިރު

ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ގާތު ރިޝްވަތަށް އެދި، އަދި އަޙްމަދު  އަދީބު އަޙްމަދު  ސާމަރާ، .ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ މުޤާބިލުގައި، ހ
ފައިސާ ހިފައި، ކުށް ކޮށްެގން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އަތުގަިއ ބަހައްޓަިއ، އެ  އަދީބު ޢަްބދުލްޣަފޫރު ދީފައިާވ ރިޝްވަތު

މި ފަދަ އެއްވެސް އަށް ިލިބފައިވާ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އަދި ހޯދިފައިވެއެވެ.ޤީޤަްށ ބޭނުންކޮްށފައިވާކަން ތަޙު
އެވެ. ހިމަނާފައިނުވެ ޅާފައިވާ މާލީ ބަޔާންަތކުގައިއާ ެދމެދު ހުށަހަ 2019އިން ފެށިގެްނ  2014 ފައިސާއެއް ލިބުނުކަން އޭނާ 

ކުށްކޮށްގެން ހޯާދފައިވާ ފައިސާ އަދި އެއާ  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގުޅިގެން  މައްސަލާގައި އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާތަކާމި 
 ވެ.އެއެދިފައިވާނެ ކޯޓުގައި  ށް ނަގައިދިނުަމށްއެއްކޮށްފައިވާ މުދާ އަދި ފައިސާ ދައުލަތަ

އި ކާއިވާ ދަޢުވާތަޗަށް އުފުލާފަމައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ މައްމި 
 އެ ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 މާއްދާގެ  އެ ޙަވާލާދީ، އާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 510 ގެ ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު  ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9: ަނންބަރު ޤާނޫނު .1
 މާއްދާގެ  ވަނަ 24 ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަން) 2000/2 :ނަްނބަރު ާޤނޫނު ދަށުންނާއި، ގެ( ރ)
 .ރިޝްވަތު ިހފުުމގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދަށުން ގެ( ހ)

 
އްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ުނފޫޒުފޯރުވުމުެގ ޙައިޞިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރެއްގެ  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

-ޓެޑުގެ ފް ޕްރައިވެޓް ލިމިގޮތުން އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މެދުވެރިވެގެން އެސް.އޯ.އެ
 ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ލިބިގަނެފައިވާތީ. އެއްސަތޭކަ) 150،000/
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 53 ގެ( ޤާނޫނު ހުއްޓުވުުމގެ ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ) 2014/10: ނަްނބަރު ޤާނޫނު .2

 ވަނަ  53 ޤާނޫނުގެ އެ  ޙަވާލާދީ، ަނންބަރާ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ާޤޫނނުގެ އެ އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ
 ނަންބަރާއި، ވަނަ( 3) ނަންބަރާއި، ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާ ވަނަ 62 ޤާނޫނުގެ އެ ދަށުންނާއި، ގެ( ށ) މާއްދާގެ

 .މަނީ ޯލންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާދަށުން  ނަންބަރުގެ ވަނަ ( 7) ނަްނބަރާއި، ވަނަ( 6)
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ހައިސިއްޔަތުން، އަޙްމަދު އަދީުބ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 
ވެންޖެހޭ ޙާލަތުގައި، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދޭ ފައިސާއަކީ ކުްށކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްަކން މީނާއަށް ޝައްކުކުރެ

އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ލިބިގަނެ، މި ފައިސާއާއި ފަންސާސްހާސް(  އެއްސަތޭކަ) 150،000/-ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެދުވެރިވެގެން 
 .އެއްކުރުމަށްފަހު ޕްލެޓިނަމް ރެޒިޑަންސްއިން ފްލެޓެއް ގަނެފައިވާތީ އެހެން ފައިސާ

 އެ ވާލާދީޙަ އާ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 3 ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި ޮކރަޕްޝަން) 2000/2: ނަްނބަރު ޤާނޫނު .3
 .ކުށުގެ ދަޢުވާ ގެރިޝްަވތު ލިބިދިނުަމށް އެދުމުދަށުން  ގެ( ށ) މާއްދާގެ
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމަށާއި، ހަމަ އެ އަހަރު  2014
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ހޮވުމަށްޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެިގ 
 ވޯޓާ ގުޅިގެން، ރިޝްަވތުގެ ގޮުތގައި ރޮލެކްސް )ސަބްމެރީނާ( ްބރޭންޑްގެ ގަޑިއެއް ދިނުމަށް އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ

 .ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގާުތ އެދިފައިވާތީސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު  މަޤާމުގައި ހުރި ހ.

 އެ ވާލާދީޙަ އާ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 3 ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި ޮކރަޕްޝަން) 2000/2: ނަްނބަރު ޤާނޫނު .4
 .ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުވާދަށުން ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ އެ  ދަށުންނާިއ، ގެ( ށ) މާއްދާގެ
 

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ އަހަރު އެ  ހަމަ ކުރުމަށާއި، އައްޔަން މީހަކު މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަހަރު ވަނަ 2014
 ނެގި  މަޖިލީހުން ަރއްޔިތުންގެ ހޮވުމަށްޓަކައި މެންބަރު އައްޔަންކުރާ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް  ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ރިޝްަވތުގެ ގޮުތގައި ރޮލެކްސް )ސަބްމެރީނާ( ްބރޭންޑްގެ ގަޑިއެއް ދިނުމަށް އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  ގުޅިގެން، ވޯޓާ
ވިލާދަށުގެ މުޙައްމަދު މަނިކު  ކ.މާލެ، މ.މުން، މަޤާމުގައި ހުރި ހ.ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގާތު އެދު

 .ބަލައިގަނެފައިވާތީ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދިން ރޮލެކްސް ބްރޭްނޑްގެ ގަޑި މެދުވެރިކޮށް

 އެ ވާލާދީޙަ އާ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 3 ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި ޮކރަޕްޝަން) 2000/2: ނަްނބަރު ޤާނޫނު .5
 .ދަޢުވާދަށުން ރިޝްަވތު ލިބިދިނުަމށް އެދުމުގެ ކުށުގެ  ގެ( ށ) މާއްދާގެ
 

ރުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާ ބަމެން  އޭނާގެ މެްނަބރަކަށްހުރިއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 
ގެ އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ހ.ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަންގާ ގޮތަށް އަދާކުރުމު ކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

 .ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްުދލްޣަފޫރު ގާތު އެދިފައިވާތީ  ސަތޭކަ ހަ) 650،000/-މުޤާބިލުގައި 

 

 



 

 

   

   ޞަފްޙާ 3 ގެ 3

 އެ ވާލާދީޙަ އާ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 3 ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި ޮކރަޕްޝަން) 2000/2: ނަްނބަރު ޤާނޫނު .6
 .ދަށުން ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ުކށުގެ ދަޢުވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ އެ  ދަށުންނާިއ، ގެ( ށ) މާއްދާގެ
 

އްޔަތުން އަދާ ޙައިޞިއޭނާގެ މެންބަރުަކމުގެ  މެންަބރަކަށްހުރިއިރު، މަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެރައަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 
އަދާކުރުމުގެ ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަންގާ ގޮތަށް  ކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ހ.

އެދުމުން،  ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގާތުފަންސާސް ހާސް(  ސަތޭކަ ހަ ) 650،000/- މުޤާބިލުގައި،
 . އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެއ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމުން އެ ފައިސާ ހިފާފައިވާތީ
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