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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ަގން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން .މިމައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލ 02.03.2015

ނޑީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ .ލ ގަން ތު

 7,520.00އަދާކުރަމުންގެންދާ ތަމްރީނުވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް ކޮންމެ މަހަކު ޖުމްލަ 

ގަން .ރުފިޔާ ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ލ) ތޭކަ ވިހިހަތްހާސް ފަސްސަ(

ނޑީ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި  ވަނަ އަހަރު  2012 ފަރާތެއް،ތު

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ފަހު ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވާތީކަމަށް ބުނެ ނެގުމަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ

ވަނަ އަހަރު ޫޖން މަހުްނ  2012  ،މުާސރަ ދީފައިނުވިނަމަވެސް ނާއަށްއޭ މެއިމަހުގެ ފަހުން 

ގަން ތުނޑީ ޕްރީ ސްކޫލުން ގަމު .މަހާ ހަމައަށް ލ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ފެށިގެން އެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުާވފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްތަކުގައި ތަމްރީނު ވެފައިވާ ޓީޗަރެއްގެ 

ގަން ުތނޑީ ޕްރީ .ގަން ކައުންސިލްގެ ިއދާރާއިން ލ.ަނއިގެން ލަނން ހިމަ އެފަރާތުގެގޮތުގައި 

ނޑީ ގަމު.ލ ނޑީ .ލމުސާރައަށް ފަރާތެއްގެ  ރީސްކޫލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިޕް ތު ގަމު ތު

ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި އެފައިސާ މާލުވެ އޭނާއަށް ފައިސާނުދީ ޙްއިޕްރީސްކޫލުން  

 .ބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފަންސާސް ( 52,640.00) މަސް x 7 7,520.00(ސްކޫލަށް ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި 

ނޑީ ޕްރީ .ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާތީއާއި، މިފަިއސާއާ ލ) ދެހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ގަން ތު

ޑީ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުިރ ގަން ުތނ.ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ލ

ނޑީ ޕްރީ ސްކޫލުން ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ކަމަށްވާތީއާއި ލފަރާތުން  ަގްނ ތު

ވެސް ފޮނުވާފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްތަުކގައި ހުއްދަދިން ފަރާތެއްެގ ޮގތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ

ރީ ސްކޫލްގައި ނެތްނަމަ މިފައިާސ ކަމަށްވާތީއާއި ތަމްީރނުވެފައިވާ ޓީޗަރެއް ޕްއެފަރާތުން 

ނުލިބޭެނތީއާއި މިފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތް އެނގޭނޭ އެއްވެްސ ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް 

ލިބިފައިނުވާތީއާއި ިމފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީްލ ހޯދުމަށްޓަކައި މިފައިސާއާ 

ތެއްގައި މިމައްސަލައަށް ތަހްޤީުޤގައި ސުވާލުކުރުމުން އެކަށީގެންވާގޮފަރާތާ ޙަވާލުވެފައިވާ 

މަކަރާއި  U،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގނUް އެފަރާތުންޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާީތ، މިކަމަކީ 

ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭތީ، ޤާޫނނު ނަންބަުރ  U◌ް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމަށUްހީލަތުނ

ވަނަ 02ގެ )ހ(އްދާގެ ވަނަ މ25ާގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި( 2008/13

ނަންބަރުގެ ދަުށން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ކަ

މިމައްސަލަ  ދަޢުވާކުރުމަށް އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ެގ ދަށުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 12

 . ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ

ނޑީ ޕްރީ ސްކޫލުން .އަދި މި ދަޢުވާގައި ލ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ލގަން ތު

ނީޑ .ގޮތުގައި ލ ތަމްރީނު ވެފައިވާ ޓީޗަރެއްގެ ،ފޮނުވާފައިވާ މުސާރަ ޝީޓްތަކުަގއި ގަމު ތު

ގަން ކައުންސިލްގެ .ހިމަނައިގެން ލޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތް 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ .އިދާރާއިން ލ  52,640.00ގަން ތު

އަތުން ހޯދުމުގެ ބައިވެސް  އެފަރާތުގެ ރުފިޔާ ) ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް(

 .ނިންމީއެވެހިމެނުމަށް 

 

ހިންމަފުިށ .މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކ .1 10.03.2015

މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ކޮްނޓްރެކްްޓ " މަސްޖިދުއްޢީނާރާ"

ގައި  2010ޖުލައި  27އުޞޫލުން ކޮށްދިނުަމށް ޝަުއޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކުން  08އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  H-6/2010/33ން ކުރި ަނންބަރު ހިންމަފުށީ އޮފީހު.ކ

 2010ޖުލައި  27ފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  08މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެ 

ވަނަ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން އޮތް ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

ވަނަ ދުވަހުކަމާއި، އެންމެ އަގުކުޑަކޮށް  2010ޖުލައި  28ވަނީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި

އޮގަސްޓް  01މަސް ދުވަހަށް  01ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ފަރާތާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި 

ގައި، އެގްރިމެންްޓ ކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އެްގރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަީނ  2010

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ މާއި، މިހިންމަފުށީ އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރ ކަ.ކ

 2000/02ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހެކިތަކާއި ޝަފަހީ ހެކީގެ ަމއްޗަށް ރިޔާޢަތް ކުރާއިރު، 

ގެ ދަުށްނ ) ހ(ވަަނ މާއްދާގެ  12ެގ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާުކރުމާބެހޭ ޤާޫނނު(

ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގެކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގްނ ނާޖާއިޒު ފައިދާ

-އެންޓި 2008/13ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ،މިންވަރަށް މިމައްސަލާގައި ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ  1ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނގެ 

މުގެ ތައްޔާރީތައް މިސްކިތް ހުޅުވު" މަސްޖިދުލްޢީނާރާ"ހިންމަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވި .ކ

ރަށު އޮފީހުން ބުނެގެްނ ) ހާތަނުގައި 2010ޖުލައި  20(ކުރި ދުވަސްވަރު 

މިސްކިތްދޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހިންމަފުށީ އަމިއްލަ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ޞަދަގާތެއްެގ 

ދޯނި ވެލި، މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްކުރި  03ގޮތުގައި މިސްކިތަށް ހަދިޔާކުރި 

ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލައި، އެ ފައިސާ ރަށު ) ދެހާސް.(ރ2000/-ކުންފުންޏަށް 

ކައުންސިލަރ ބޭނުންކުރިކަމަށާއި، މަސްޖިދުއްޢީނާރާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު އެއްބަފާ އަދި ތިމާގެ މީހުންަންށ  ކައުންސިލަރގެ ޝޮޕަށް ނުވަތަ އެއްބަ

 .މައްސަލަ ހުަށހެޅުނު ބުނެ ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އެއް ނޫންކަމުގައި ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލަ

ނޑައަޅާ  އި މައްސަލަ ނިންމުމަށާއިކަ

 

ގެ  8.01ގެ ) 2009(އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުމި އެގްރިމެންޓް ކޮށްފައިވަނީ ދަ  .2

އާ  8.20، އާއި  8.19އާއި  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.17ވަނަ މާއްދާ އާއި،  8.16އާއި ) ކ(

ވަަނ  47ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ

ހުއްދަނޫްނ  ،ގެ ދަށުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48އާއި ޙަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ ) ށ(މާއްދާގެ 

ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާތީ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ .ކމި ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ލިބިގެންވާީތ، މިނިސްޓަރަށް 

އެންޑް  މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްކައުންސިލަރ އާ 

  .ށް އެންގުމަށް ނިންީމއެވެޓްރެޜަރީ އަ

 

ހިންމަފުށީގައި އަަލށް އިމާރާްތކޮށްފައިވާ މިސްކިތް ފޮޅާ ސާުފކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ .ކ .3

މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

ރޒް އިން ނިންމާފައިވާީތ، އިޢުލާންކޮށްެގން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  އެފެއާ

ގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ  2010ޖުލައި  29ހިސާބު ފޮނުވައިދިުނމަށް އަންދާސީ 

142-E/H/2010/1025  ،ްއަހަރު ދުވަހުެގ  01" މަސްޖިދުލް ިއނާރާ"ސިޓީން އެދުމުނ

 17ހިންމަފުށީ އޮފީހުން .މުއްދަތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އިޢުލާނާ  H-6/2010/38ބަރު ގައި ނަން 2010އޮގަސްޓް 

ފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް  07ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެ  07ގުޅިގެން 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފަރާުތން އެސްޓިމޭޓް ާބޠިލްކުރަްނ  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން  07ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ 

ނޑު  ކައުންސިލަރގެތެރޭގަިއ ފަރާތުގެ  01ހުށަހެޅިކަމާއި، ބާިޠލްކުރަން ުހށަހެޅި  އެއްބަ

ފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް ބާޠިލްކުރުމުން އެންެމ  04އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އެސްޓިމޭޓް ހިމެނޭކަމާއި، 

 01ގައި  2010ސެޕްޓެމްބަރ  02ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށްވަނީ މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ކަމާއި، ަމސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ  ފަރާތް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ހިންމަފުށީ އޮފީހުގެ ފަާރތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރގެ .ކ

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ދަރިއެއްކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން

ކަމަށްވާއިރު، ގެ ނަމުގައި ރިއެއްނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާ ކައުންސިލަރގެ

އެސްޓިމޭޓް  އެ، ގައި ވާގޮތުން)ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

ބާތިލްކުރަންޖެހޭއިރު އެއެސްޓިމޭްޓ ބާތިލްކުރުމަކާ ނުލާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަްށ 

ހަވާލުކޮްށފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ހިންމަފުށީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން .ކއެމަސައްކަތް 

ފައިވާތީއާއި، މަސައްކަތް ބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާއިޒުފައިދާ ޯހދުމަށްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަުކރެވި

 ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފިހާރައެއް ކައުންސިލަރގެ ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ 

އްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކޮށްފައިވާވަނީވެސް ހިންމަފުށީ އޮީފހުގެ ފަރާތުން އެ.ކކަމަށްވާއިރު 

ހިންމަުފށީ އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރ .މިކަމުގައި ކކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ކައުންސިލަރ

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޭބުނންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ިލބޭގޮތަށް އަމަލުޮކށްފައިވާކަން 

މިމައްސަލައަކީ،  ،ިކން އެނެގން އޮތަތީތަޙުޤީޤަށް ލިިބފައިވާ ކިާތބީ ެހކިތަކާއި ޝަފަހީ ހެ

ަވަނ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު-އެންޓި ( 13/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް އެކުލެވިގެންވާ  ،ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ފަދައިން 2ގެ )ހ(މާއްދާގެ 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ން ހުއްޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަ( 02/2000މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހިންމަފުށީ އޮފީހުގެ  ކުރީގެ .ގެ ދަށުން ކ)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ )މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ކައުންސިލަރގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެން ނާާޖއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ 

ފޮނުވުމަްށ  ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ިމމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހަށް

  .ނިންމީއެވެ

 

ހިންމަުފީށ .މަސްޖިދުލް އިާނރާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކހިންމަފުށީ .ކ .4

އިޢުލާންގެ ދަށުން ޙަވާލުކޮްށފައިވަނީ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަްށ  H-6/2010/38އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

އެމަސައްކަތް   ބައިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ   ކި         ކަމަށްވާތީ،

-A    ނަްނބަރު އޮފީހުެގ  އަތޮޅު   އަތޮޅު.ކ ވާކަމަށް   ވަކިކުރެވިފައި

2011/80/KAO  ްމެސެޖުން އަންގާފައިވާކަމާއި، އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފ

ރޒް އިން އަންގަވާފައިވާތީ، މަސްޖިދުލް އިނާރާ މިސްކިތް ފޮޅާ  އިސްލާމިކް އެފެއާ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމިއްަލތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަާރތެްއ  01އްކަތް ސާފުކުރުމުގެ މަސަ

-H ހިންމަުފށީ އޮީފހުން ކުރި ނަންބަރު .ވަނަ ދުވަހު ކ 2010ޑިސެމްބަރ  30ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކުން  11ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކޮށް  13އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 6/2010/58

އި، މި އިޢުލާނާއެކު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާ

މި އިޢުާލނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުުނ  ،ޕޮއިންޓްދޭނެ ގޮތުގެ މަުޢލޫމާތު ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމާއި

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށާއި، ން، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ކޮން ތަޖްރިބާ އަށާއި، ހުށަހަޅާ
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑަކަށްކަން އެނގެން ެނތްކަމާއި، އަގަށް ނިސްބަުތން މާކުސް ދެވެން އޮތްއިރު،  މިންގަ

މެންބަރުންވެސް މާކުސް ދީފައިވަނީ އެކިވަރަށްކަމާއި، ތަޖްރިބާއަްށ  03އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަުކން ތަޖްރިބާ ިލބިފައިވާކަމުގެ  މާކުސް ދީފައިވާއިރު، އެސްޓިމޭޓް

ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ުހށަެހޅުމަށް މާކުސް ދީފައިވާއިރު، 

އެސްޓިމޭޓްގައި ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އަގު ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން 

މިޝަްނގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ބެިލބެލުމުްނ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިާވ މިކޮ ،އެނގެންނެތްކަމާއި

ފަރާތްތަކުން ތަޖްިރބާއަށާއި ހުަށަހޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅާފައި 

ނު ނުވާތީ، އެެދބަޔަށް އެއްވެސް މާުކހެއް ނުދީ އިވެލުއޭްޓ ކުރާނަމަ، އެންމެމަތިން މާކުސް ިލބު

 2000/2ޤާނޫނު ަނންބަރު ، މައްސަލައިގައިވާތީއާއި، މިއެއްބަސްވުން ޙަވާލުކޮްށފައި ފަރާތަށް

ގައި ބުނާަފދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެެވން ނެތުުމން، ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

ަވަނ ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާްއދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި (

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުާވ 

ނޑައަޅައި  .މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ރީތައް ކުރި ދުވަސްވަރު ހިންމަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވި މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާ.ކ .5

ރަށުއޮފީހުން ބުނެގެން މިސްކިތްދޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމަްށ ) ހާތަނުގައި 2010ޖުލައި  20(

ދޯނިވެލި  3ފަރާތުން ޞަދަގާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކުރި  އްގެގްރޫޕެ އަމިއްލަހިންމަފުށީ .ކ

ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލައި، ) ދެާހސް( 2,000.00މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުންޏަށް 



 

8 
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ކައުންސިލަރ ބޭނުންކުރިކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގުުނ  ރަށުއެއެފައިސާ 

އަމިއްލަ ހިންމަފުށީގައި އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދުލް ޢިނާރާ އަށް ބޭނުންވެގެން އެރަށު .ކ ،ގޮތުގައި

ދޯނިވެލި މިސްކިތް އިމާރާތް  3 ފަރާތުން ޞަދަގާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކުރި ގުރޫޕެއްގެ

ނިްސބަތްވާ މެންބަރުން އެކަމަްށ ހުއްަދ  އެގްރޫފަށްކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް ވިއްކާލާަފއިވަނީ 

ދޯނީެގ ވެލި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިަވީނ  3ދިނުމުންކަމާއި، އެ 

ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ސުވާލުކުރި  ކަން މިމައްސަލައިގެ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް

ދޯނި ވެލި ވިއްކައިގެން  3ގްރޫޕުން ހަދިޔާކުރި  ެވލި ހަދިޔާކުރިފަރާތްތަކުން ބުެނފައިވާތީއާއި، 

ބޭނުންކޮށްެގން ނަޖާއިޒު އެއްވެސް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަްނ  ކައުންސިލަރލިބުނު ފައިސާ 

ރީނާއެއްވެސް ލިބިފައި ނެތުމުން، ވާކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި ޤަ ނުވަތަ ހޯދައިދީފައި

) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ޤާނޫނު ނަންަބރު ، މިމައްސަލައިގައި

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެެވްނ 

 25ގެ ) ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަ-އެންޓި( 2008/13ޤާނޫނު ަނންބަރު ، ނެތުމުން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ަފދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ކައުންސިލަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  05ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ލ .1 22.03.2015

ފޮނަދޫ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން .ލ

ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ވަނަ އަހަރުގައި ރަށުގެ އެކި  2012ފޮނަދޫ ރަށު ކައުންސިލުން .ލ

 .ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބިންތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ފޮނަޫދ .ކައުންސިލަރުން މަޤާމު ނުފޫޒު ބޭުނންކޮށްގެން ލ 05ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ލ

އެގޮތުން އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، 

ވަނަ އަހަރުގައި ރަށުގެ އެކި ފަރާތްތަކަްށ  2012ފޮނަދޫ ރަށު ކައުންސިލުން .ލ

އި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބިންަތއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނާ

3 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފޮނަޫދ .މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު، ލ .1.1

 2012ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެރަށުގެ ބިްނތައް ކުއްޔަށް ދޫ

ހިއްކުމަށްޓަކައި  ،ކައްކާ ވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުޮކށްފައިވާަކން އެނގެން ނެތުމުްނނާއި، ަމސް

ޮފނަދޫ އަމިއްލަ ގްރޫޕެއްގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ލ

އަދި ، ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފޮަނދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންޓްރީން އެނގިފައިވާތީއާއި

ގެ އިދާރާގެ ސިޓީއަކުން ޖަވާބު އެ ގްރޫޕް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއަށް ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ދީފައިވާކަން އެކައުންސިލް އިދާރާގެ ސިޓީ ނަންބަރު ނޯޓުކުރާ ފޮތުން އެނގުނު ނަމަވެސް، އެ 

ސިޓީ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފަިއނުވާތީާއއި، އެ ސިޓީގައި ލިޔެފައިވަނީ ކީކޭކަންވެސް ނޭނގޭތީއާއި، 

ފޮނަޫދ .ޕަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ލމަސް ކައްކައި ހިއްކުމަށްޓަކައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ގްރޫ

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަްނ އެ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބުުނ 

އެއްވެސް ޔައުމިއްޔާއަކުން އެނގެން ނެތުމުްނނާއި، އެފަދައިން ެއ ގްރޫޕަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް 

މެމްބަރުންވެސް  5އެ ކައުންސިލްގެ  ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ނިންާމފައި ނުވާނެ ކަމަށް.ލ

ފޮނަދޫ .ތަޙްޤީޤުގައި ބުނާތީއާިއ، އެފަދަ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ެއނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނިފައިނުވާތީ، މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު 

ދައިދިނުަމށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ބޭނުންކޮށްެގން ވަކި ފަރާތަކަްށ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯ

 2000/2ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ިލބިަފއިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

ގައި ބުނާަފދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 2008/13ން، ާޤނޫނު ނަްނބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންެގ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެެވން ެނތުމު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 25ެގ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު-އެންޓި (

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާީޓގެ މެމްބަރު އޭނާެގ  05ފޮނަދޫ .ލ

ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީުނގޭގެ ނަމުގައި ބިްލ .ރައްޓެހިންގެ މަސްދޯނިތަކަށް ލ

 ލީޓަރު ޑީސަލް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 100ހެދުމަށްފަހު 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .  ކަ

 

ފޮނަޫދ .ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު، ލމިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީ .1.2

 2012ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ރަށުގެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

ފޮނަދޫގެ އަމިއްލަ މީހަކު .ވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، ލ

ފޮނަދޫ ކައުންސިލްެގ .ޅުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި ލބަކަރި، އަސްދޫނި އަދި ކުކުޅު ގެންގު

ފޮނަދޫ ބަރާސިލު ައވަށު އިރުމަތީ ފަރާތު ހޭޅިން .އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން، ލ

ފޫޓުގެ ބިމެއް ބަކަރި، އަސްދޫނި، އަދި ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް  200X200ފެށިގެން އެއްގަމަށް 

ޮފނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު .ށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިންކަމަ 15

ސޮއިކޮށް، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތަށް ޖަވާުބ ދީފައިވާތީއާއި، އެފަރާތަށް ބިމެއް ދޫކުރުަމްށ 

ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ިނންމާަފއިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލ.ލ

ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން .ފައިނުވާއިރު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ލއިދާރާއިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބި

، މެްމބަރުން ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިާވތީއާއި 4ނިންމާފައިނުވާެނ ކަމަށް އެ ކަުއންސިލުގެ އަނެއް 

ފޮނުވި ސިީޓ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަަރކު ސޮއިކޮށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތަށް .ލ

އެންމެ  މިއްލައަށް ނިންމައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސްއަ އެކައުންސިލަރ ފޮނުވާފައިވަނީ

ކައުންސިލަރަކަށް އަމިއްލައަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ނުނިންމޭނެ ަކމަށާއި، ކައުންސިލުން އެކި 

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުަގއި ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުވެސް ކައުންސިލުން 

ވަތަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނުދީފައިވަ
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސަށް ކަމަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ބުާނތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުންވެސް  114ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ، ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެކައުންސިލުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ، 

ފޮނަދޫ .ލމެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ެއކަމަށް ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ން ދޫކޮށްފައިވަނީ ބިފޮނަދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް .ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް ލ

ނިހެން ޭބނުްނތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެ

އާއި އެ މާއްދާގެ ) i(ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  03ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ެބހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  5އާއި، އެ ޤަވާޢިދުގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އާއި، އެ ޤަވާޢިދުގެ ) ބ(

ފޮަނދޫ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގެ ބިމާ ބެހޭ .ލޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި ެއބިން ދޫކުރިކަން 

މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެނގިފައިނުވާތީއާއި، އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާކަން 

ކުރިން ، ކައުންސިލަށް އެނގުނު ހިސާބުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު

ނޑައަޅާފައިވާތީކައުންސިލަރ ސޮއިކޮށް ފޮނުވި ސިޓީއަކީ ބާޠިލް ސިޓީއެއްކަމަ އިސްވެ  ،ށް ކަ

 40000އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  15ފޮނަދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް .ދެންނެވުނު ފަދައިން ލ

ފޮނަދޫ ކައުންސިލް .އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް، ދޫކޮށްފައިވަނީ އެބިން ދޫކުރިަކމަށް ލ) ސާޅީސްހާސް(

ފޮަނދޫ ކައުންސިލަރގެ މަޤާމުގެ .އިން އެފަރާތަށް ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ލ

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެިބން ދޫކުރި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް 

) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ( 2008/13ތަޙްޤީޤަށް ފެންާނތީ، ޤާޫނނު ަނންބަރު 

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ02ްގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ 

ނޑައަޅައ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   2000/2ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގެ ދަުށން، މިޢަމަުލ )ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  12ގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުުރމުގެ ޤާނޫނު(

ންކޮށްގެން ނާޖާއިުޒ ފޮނަދޫ ކައުންސިލަރގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނު.ހިންގާފައިވާ ލ

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 . ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ކައުންސިލަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  05ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ލ .2

ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފޮނަދޫގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ .ލ

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުގެ ރައްޓެހިންގެ  05ފޮނަދޫ .ލ

ލީޓަރު  100ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ބިލް ހެދުމަށްފަހު .މަސްދޯނިތަކަށް ލ

 :ލަ ޑީސަލް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަ 

 

ފޮނަޫދ .މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު، ލ 2.1

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގި ދުވަސްވަރު އިންޖީނުގެއަށް ގަތް ތެޔޮ ބަލައިގަންނަނީ ީމޓަރު 

ކުރާ މެދުވެރިކޮށް މިނައިގެން ކަމަށާއި، ތެލާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު ޑީސަލް ނޯޓުކުރާ ފޮތުގައި ޯނޓު

ލީޓަރު ތެޔޮ ހަމައަްށ ) ސާދަހާސް( 14000ކަމަށާއި، އިންޖީނުގެއިްނ އޯޑަރުކުރާ 

ސަޕްލައިކުރުމަށްފަހު ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ސްޓޯރުން ބިލްކުރާ ކަމަށާއި، ބިލްގައި މުދާ 

ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކުރަނީ ޑީސަލް ނޯޓުކުރާ ފޮތުން ތެޔޮ ލިބިފަިއވާ ގޮތް ބެލުމަްށފަހުގައިކަމަްށ 

ންޖީނުގޭގައި އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތުިދން އި

ފަރާތްތަކުން ބުނާތީއާިއ، އިންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ބިލްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތެޔޮ 
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ްށ ލިުބނު އަޅައިދީފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށްެވސް އެ ފަރާތްތަކުން ުބނުމުގެ އިތުރުން، ތަޙްޤީޤަ

އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމުތަކުންނާއި، ތެލަށްޮކށްފަިއވާ ބިލްތަކުްނ އެނގޭތީއާއި، 

އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 

ޢުލޫމާތުދިްނ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުން ބުނާ އުޞޫލުކަމަށް ސްޓޯރުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް މަ

ފަރާތުންވެސް ބުނާތީއާިއ، އަދި އިންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ބިލްކުރުަމށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

ތެޔޮ އަޅައިދީފައިނުވާނޭ ކަމަށް އެ ފަރާތުންވެސް ބުނާތީއާއި، ަނމަވެސް ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ 

މުގެ މަތިން އޭނާ ފައިސާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދުވަސްވަރު މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއްގެ އެދު

ލީޓަރު ޑީސަލް އަޅައިދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ) ސަތޭކަ( 100ދައްކާ ގޮތަށް މަސް ދޯންޏަކަށް 

ތެލަށް އިންީޖނުގެއަށް ބިލްކޮްށފައި ނުވާނޭކަމަށްވެސް ސްޯޓރުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަްށ 

ފޮނަދޫގެ .މާވައިދޫގައި ބޭއްވި ޝޯއަކަށް ދާންވެގެން ލ.ލމަޢުލޫމާތުދިން ފަރާތުން ބުާނތީާއއި، 

ލީޓަރު  100އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެރަށުގެ މަސް ދޯންޏަކަށް، ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް 

ތެޔޮ، އިންޖީނުގެއަށް ވެސް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ސްޓޯރުން އަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ތެލަްށ 

އި ނުވާނޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް އިންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ބިލްކޮށްފަ 

ތެޔޮ އަޅަންޖެހުނީ އެ ދުވަހު އުޅެންޖެހުނު ގޮތުން އެ ތެަލށް އެވަގުތު ފައިސާ ދެއްކޭވަރަށް 

އަތުގައި ފައިސާ ނެތުމުން ކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ދޯންޏަށް ތެޔޮ އެޅި ފަރާތުން 

ފޮނަދޫގެ އެއްވެސް މަސް ދޯންޏަކަށް، އިންޖީނުގެައށް .ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީއާިއ، ލ

މިމައްސަލައިގައި ބިލްކުރާގޮތަށް ތެޔޮ އަޅާފައިވާކަން އެނގޭނެ ސާބިތު ހެކި ިލިބފައިނުވާތީ، 

ގައި ބުނާފަަދ ) ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަްޙޤީޤަށް ެބލެވެން ެނތުމުން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންާގފައިވާކަ
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ގެ )ހ(

ނޑައަޅައި، މިމައް  .  ސަލަ ނިންމީއެވެމައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 


