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 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް،  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 
 

 އާމައްސަލަސުލޫކީ    ތަހުޤީގު ކުރި  މިކޮމިޝަނުން ގެ މައްޗަށް  ލްބާރީ ޔޫސުފްޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު    ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ
ޔޫސުފްޤާޟީ  ގުޅިގެން   މައްސަލަމައްޗަށް  ގެޢަބްދުލްބާރީ  އޭގައި ސާބިތުވި  ކުޅަ  ،  އެކަށީގެންނުވާފަދަ    ޢަމަލަކީ ނާ  މަޤާމާ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާމެދު  ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް  އަލްއުސްތާޛު  އްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  މަލެޢަ
ރުކަމުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ  ފަނޑިޔާފިޔަވަޅު ކަމުގައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  32-1ގެ ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަން(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،މުން ނިންމާފައިވާތީ ( ނިންމ2020ުނޮވެމްބަރު    15) JSC-B-CB/20/457 ނަންބަރު  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ
 22)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ    2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި   154ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫއަސާސީގެ  

ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ފަނޑިޔާރު  ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްޤާޟީ  ލުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އުޞޫ 
   ޓަކައި ޙަވާލާދެވުނު މި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ތިޔަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 
ކުރެވުނު، ދެ  މިޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފާ ގުޅޭގޮތުން   ބަލާއިރު، ކުރީގެ ނައިބު  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައަށް 

މެއް އޮތްކަން ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ ބަހުން އެނގެން  ފޫރު އާއި ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފުއާ ގާތް ގުޅުލްޣަރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު
ޣަފޫރުގެ ކާރު ޕާރކްކުރާ ސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްއޮންނައިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގި ބޮޑެތި ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީ

ޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ބައިވެރިވިކަމާއި، ކުރީގެ ޤާ  އްގައިބައްދަލުވުންތަކެއްވި  ބޭގަރާޖުގައި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފަނޑިޔާރުންނާއެކު  
އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރަށް ފޮނުވުމަށް ޤާޟީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޙުކު  އަޙްމަދު  ކޮޕީއެއް  މްކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްލައިގެ ޙުކުމުގެ 

ރުންނަށް  ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ދިންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތްކަމާއި، ޝަރީޢަތްތައް ސަރުކާރުން ބޭނުންވިގޮތަށް ނިންމާދިން ފަނޑިޔާ
ފްލެޓެއްކަމާއި އަދި   ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް ޕްރޮމޯޝަން ނުދެވުމާ ގުޅިގެން ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ބޭނުންވީ  ޕްރޮމޯޝަން ދިންއިރު 

ވަރު ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ އަނބިކަބަލުންގެ ނަމުގައި ފެލެޓެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމިކަން އެގެން އޮތްކަމާއި، ހަމަ އެ ދުވަސް 
)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް ދީފައިވާކަމަށް    500,000.00ޢަބްދުއްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން    ޙްމަދު އަދީބުގައި( އަ  2015)

ރެހެންދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  އަނބިކަބަލުންގެ  ޔޫސުފްގެ  ޢަބްދުލްބާރީ  ޤާޟީ  ބުނާއިރު،  އެޑްވާންސް    ހެއްކަކު  ގަތުމަށް  ފްލެޓް 
 ޔޫސުފް ދެއްކިކަމަށް ހެއްކަކު ބުނާއިރު އެފައިސާ ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ )ހަ ލައްކަ( ރުފިޔާ ނަގުދު ފައިސާއިން ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ  600,000.00

ފައިސާ   އަދަދަށް  އެ  ނަމަވެސް،  ބުނި  ޔޫސުފް   ޢަބްދުލްބާރީ  ޤާޟީ  ފައިސާއިންކަމަށް  ލިބުނު  ހޯދައިގެން  އާމްދަނީ  އޭނާ  ދެއްކީ  ޔޫސުފް 
ބުނެދެވިފަ އަށް  ޔޫސުފް  ޢަބްދުލްބާރީ  ޤާޟީ  ލިބުނުގޮތެއް  ޤާނޫނުގައިވާއާމްދަނީއަށް  ޔޫސުފް ގޮތުގެމަތީ  އިނުވާއިރު،  ޢަބްދުލްބާރީ  ޤާޟީ  ން 

އާމްދަނީގެ ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެހާ  ބަޔާނެއްގައި  މާލީ  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިކޮމިޝަނަށް  ލިބިފައިވާކަމަށް    އެހާތަނަށް  ގޮތުގައި 
ހޯދައިގެން ޤާޟީ ޢަބްދުލް  ބާރީ ޔޫސުފްއަށް ލިބުނު ފައިސާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި  ފެންނަންނެތަތީ، މި ފައިސާއަކީ އާމްދަނީ 

 ލިޔެކިޔުމެއްވެސް ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އަދި މި ފައިސާއަކީ ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ކުރި މަސް
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 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް:   secretariat@jsc.gov.mvއީމެއިލް: 3303501ފޯނު: 

ފައިސާއާ ގުޅިފައިވާ  ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާ  ރީ ޔޫސުފްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާވެފައިވާ 
ފްލެޓް ގަތުމަށް ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ   7A-1ފައިސާއެއްވެސް ނޫންކަން ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ ބަހުން ވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭތީ، ރެހެންދި  

 ލައްކަ( ރުފިޔާ އަކީ އަޑި ނޭނގޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބެލެވޭހިނދު، އަޙްމަދު  )ހަ   600,000.00ދެއްކި  ޔޫސުފް  އެޑްވާންސް ނަގުދު ފައިސާއިން  
)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް ދީފައިވާކަމަށް    600,000.00އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި  

މަސް   ބުނާބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް  އްކުމުގެ ވިޔަފާރިކޮށް ޢަމަލީ  ވިހެއްކަކު 
މިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި  ގޮތުން އެކަމުގައި ޝާމިލްވެފައިވާކަމާއި، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮ 

ށަހެޅިއިރު ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން" ފޯމާ އެއްގޮތަށް ބަޔާން ހު
 މައްސަލައެވެ.   ތަފްޞީލް ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ހާމަކޮށްފައިނުވާއެ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ

 
ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ންމުމާއި،  ނި   (2020ނޮވެމްބަރު    15)  JSC-B-CB/20/457ގެ ނަންބަރުޙަވާލާދެވުނު މި ކޮމިޝަނު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން، މި   D-TC114/TF10/2020/21މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރި ކޮމިޓީގެ ނަންބަރު    ގެޔޫސުފް  
 މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް މި ސިޓީ އާއިއެކު ފޮނުވީމެވެ. 

 
ރި ޕަބްލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ  )އެލޭޝަންމޯލްޑިވްސް  ކޯޕަރޭޝަން  މެދުވެރިކޮށް.ސީމް.ޕީ.އާރްމް.އެ ސް  ޚިޔާނާތްތެރިވި  .(   

  ންގަމުންދާކަމަށްހިޤީޤު  ޖިނާޢީ ތަޚްގެ މައްޗަށް   ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްޟީ އަލްއުސްތާޛުޤާ  ޚުމަތުގައިކަމުގެ ތުފައިސާއިން މާލީ މަންފާ ލިބިފައިވާ  
ގެ ޤާނޫނު(ގެ  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  2008/10ރު  ނު ނަންބަވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ، ޤާނޫމޯލްޑި
ދަށުން    25 )ޏ(ގެ  މާއްދާގެ  ޔޫސުފްއަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ވަނަ  ޢަބްދުލްބާރީ  ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިމު     މަޖިލީހުގެ  ވެސް  ގައިހުންނެވީ  ތިޔަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 
 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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 ޚާދިމަތުކުމް 

 
 ސައިން ޙުސާން ޙި

 ގެ ރައީސް ކޮމިޝަނު 
 
 ، އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާރަ

 . މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

  ނުފޮނުވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިއީ އިލެކްޓްރޯނިކް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވޭ ސިޓީއެއް/ލިޔުމެއް ކަމުން، މީގެ އިތުރު ހާޑް ކޮޕީއެއް 


