
 

1 
 

a 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 

U ްޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައU  

U ް01 ސެޕްޓެންބަރު  2015 ން  30 ސެޕްޓެންބަރު  2015 އަށ 

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އިންނަމާދޫ އޮފީހަްށ .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރ 2009ވަނަ އަހަރުން ފެށިން  2005 07.09.2015

 22,754.50މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ަބލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

އެއޮފީހުގެ ) ބާވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި(

އަތޮޅު އޮފީހަށް ޖަމާކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، .ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން، ރ

އަތޮޅު އޮފީހަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އެޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އިންނަމާދޫ .އެފައިސާ ރ

ން ނެތްއިރު، އެފައިސާވެސް އަނބުރާ އިންނަމާދޫ އޮފީހަްށ އޮފީހުން ފެންނަ 

ގެނެސްފައިނުވާތީއާއި، އެފައިާސ ނެގުމަށް ތިޖޫީރ ބާކީގައި ހުްއދަ ދީފައިވަނީ އޭރުގެ 

ކަތީބް ކަމަށްވާތީއާއި، ެއފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ 

ސް އޭރުގެ ކަތީބްކަމަށާއި، ވައުޗަރ ތައްޔާރު ކުރީވެސް އަދި އެފައިސާއާ ޙަވާލުވީވެ

ރަޖިސްޓްރީގައި އެޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ލިޔުނު ފަރާތުން ބުނާތީއާއި، ޢާއްމު 

ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަްއ  2009ވަނަ އަހަރާއި  2008އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ .ރ

ނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ވެފައިވާގޮތެއް އެއޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުްނ އޮޑިޓްކުރިކުރުމުގައި ގި

އެނގެންނެތް ކަމަށާއި، އަދި އެޮއފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގޮތެއްގައިވެސް އަތޮޅު އޮފީހަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދަނީ ވެސް އޭރުގެ 

ތޮޅު ކަތީބް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަުޢޫލމާތުދިން ފަރާތްތަުކން ބުާނތީއާއި، އެފައިސާ އަ

އޮފީހަށް ޖަމާކުރި ކަމުގެ އެއްެވސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ެންތއިރު، އެފައިސާ އަތޮޅު 

ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  ،އޮފީހަށް ޖަމާކުރުމަށް އޭރުގެ ކަތީބް ގެންދިޔައީ

އަތޮޅު އޮފީހުގެ .ތައްޔާރުނުކޮށް ކަމަށްވާތީ އެފަިއސާ ބަލައިނުގަނެ ފޮނުވާލީ ކަަމށް ރ

އްގެ ގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ބުނާތީއާއި، އޭގެ ކޭޝިއަރެ

ފަހުން އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އަތޮޅު އޮފީހަށް ނާންނަކަަމށްވެސް އެފަރާތުން 

ބުނާތީއާއި، އެދުވަސްވަރު އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ 

ގެ ކަތީބް ކަމަށް އެދުވަސްވަރު އިންނަމާދޫ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރީވެސް އޭރު

 އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ބުނާތީއާއި، 

 

ތެލުގެ އަގުބޮޑުވުމާގުޅިގެން ަރށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަަކށް ިދމާވެފައިވާ ދަތިތައް 

ޙައްލުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިންނަމާދޫ އޮފީހަްށ 

ވަަނ ދުވަހާ ހިސާބަްށ  2009މާރޗް  22ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެިއން 

އެއްލައްކަ ( 165,545.00ގައިހުރި އެއޮފީހުގެ ސަބްސިޑީޒް އައިޓަމު

އާއި، އިންނަމާޫދ ) ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސްފަސްރުފިޔާ

 17,838.66ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައވާ 

 2009މާރޗް  22) ސަތާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަލާރި(

ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެފައިސާ ކުން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަދެ އޮފީހުގެ ވަނަ ދުވަހު އެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ އެއްވެސް ެއކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިުނވާތީއާިއ، އެދެވައުޗަރުވެސް 

އިންނަމާދޫ އޮފީހުގައި ފެްނނަްނ ނެތުމުންނާިއ، އެފައިސާ ތިޖޫރީން ނެގުމަށް ހުއްަދ 

މަށްވާތީއާއި، އެފައިސާ ތިޖޫރީން ނެގިކަމަށް އެދުވަސްވަރު ދީފައިވަނީ އޭރުގެ ކަތީބް ކަ

އެފޮތުގަިއ  އެފަރާތުންސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ފަރާތުން ފައިސާއާ ބެހޭ މަސައްކަތް ކުރި 

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެފޮތުގައި ސޮއިކުރަންޖެހެނީ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން 

 އެފަރާތުން ބުނާއިރު، އެަފއިސާއާއި  ފަރާތުންއެބުނުމުން ކަމަށް  އޭރުގެ ކަތީބްކަމަށް 

ޙަވާލު ނުވާކަމަށާއި، އެފައިސާއާއި، އެޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކަށް ވީގޮތެއް ނޭނުގުނ 

ނޑާލާ، އެކަމާ ގުޅިގެން  އޭރުގެ ކަތީބްއާ ހިސާބުން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ސޮއި ކަ

ލީ ބިރުގަންނާކަްށ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެކަމާ މަރްޔަމް ފަޒް

ޒިންމާ ނަަގންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  އެފަރާތުންނުޖެހޭނެ ކަމަށާިއ، އަދި އެއީ 

އޭރުެގ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިހުރިއްޔާ ވައުޗަރު ނެތަސް މައްސަލައަކަށް ުނވާނެ ކަމަށް 

އާއި، އޭރުގެ ކަތީބްުބނާތީއާއި، އެފަދަ މުޢާމަާލތްތަކެްއ  އެފަރާތުންބުނި ކަަމށް  ކަތީބް

ދެމެދު ކުރެވުނު ކަމަށް އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ ކަތީުބގެ މަޤާމާއި ކަތީބުގެ  އެފަރާތާ

އެ އެސްއެމްއެސްތައް ، ވެސް ބުނާތީއާއިފަރާތުންއެހީތެރިޔާގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ 

ތަޙްޤީޤަށްވެސް ލިބިފައިވާއިރު، އެއެސްއެމްއެސްތަކުގައި އެފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަަކ 

ުބނާއިރު،  އެފަރާތުންޙަވާލު ނުކުރާކަމަްށ  އެފަރާތާތީއާއި، އަދި އެފައިާސ ދައްކާފައިވާ

އެކަމަށް އެދުވަސްވަރު އިންނަމާދޫ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެހެްނ 

ފަރާތްތަކުންވެސް އެއްބަސްވާތީއާއި، އެދެވައުޗަރުތަކުގައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް 

ރާތްތަކުން ބުނާތީއާއި، އެފައިސާތައް ހުރީ ކަމަށްވެސް އެފައޭރުގެ ކަތީބް ގެންދިޔައީ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގެ ޒިންމާގައި ކަމަށާއި، ހަނދާންާވގޮތުން އެޕޭަމންޓް ވައުޗަރތަކަކީ އޭރުގެ ކަތީބް

އޮފީހުން ވަކިވުމުގެ ކުރިން ކަންކަން ނިންމަންވެގެން އައިޓަމް ބާކީއާއި، އޭރުގެ ކަތީބް 

ވައުޗަރތަކެއް ކަމަށް  ތިޖޫރީ ބާކީ ދިމާކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ޕޭމަންޓް

ބުާނތީއާއި، ފަރާތުން  ބެލެވޭކަމަށް ކަތީބުގެ އެީހތެިރޔާގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ

އެދުވަސްވަރުވެސް އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެ އިސްމީހެއްގެ އިތުރުން 

ކަމަށް ތަްހޤީަޤށް މަޢުލޫމާތު ިދން  އޭރުގެ ކަތީބްތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެ ހުރީވެސް 

 ފަރާތުން  ފަރާތްތަކުން ުބނުމުގެ އިތުރުން ކަތީބުގެ އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމު ައދާކޮށްފައިވާ

ގައި ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހުރީ ވެސް  2009މާރޗް  22

ސަލައިގައި މިމައް ،ކަން ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާއިންވެސް އެނގޭތީއާއިއޭރުގެ ކަތީބް

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭުނންކޮށްފައިވާތީ، އޭރުގެ ކަތީބްތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރުމުން 

 
 206,138.16އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ތިން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައިވާ ޖުމްލަ 

އޭރުގެ ކަތީބު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ) ދެލައްކަ ހަހާސް ސަތޭކަ ތިރީްސއަށްރުފިޔާ ސޯޅަލާރި(

. ން އަމިއްލަ ބޭނުަމށް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެބޭނުންކޮށްގެ 

) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ( 13/2008 ޤާޫނނު ަނންބަރއެހެންކަމުން 

ގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ) 2(ެގ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ށް ކަ

ގެދަށުްނ ) ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނު(

އޭރުގެ ކަތީބުގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން ނާާޖއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުމަށް 

 .  ނިންމީއެވެ

 

އަދި މީގެ އިތުރުން އޭރުގެ ކަތީބު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން ބޭނުންކޮށްފައިާވ 

ޝަރީޢަތް ) ދެލައްކަ ހަހާސް ސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ ސޯޅަލާރި( 206,138.16

ށް އޭރުގެ ކަތީބުގެ އަތުން ދައުލަަތށް އަނބުރާ ޯހދުމުގެ މައްސަލަ މި މެދުވެރިކޮ

ދަޢުވާގައި ހިމަނައި، މިމައްސަަލ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުަމށްވެސް 

 .  ނިންމުނެވެ

 

ތިނަޫދ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ާފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ަބލާއިރު، ގދ 08.09.2015

 26މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ) ވަގުތީ(ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ 

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން .ގައި ގދ 2013ފެބުރުވަރީ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހަކު  އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ހޮވުމަށް ބަލާނީ ލިބިފައިވާ ތަުޢލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުއަށްކަމަށް އިޢުލާނުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ަވޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިްނޓަިވއުއެއް ކޮށްފައިވާކަން 

ްށ ތަޙްޤީޤަމި ކޮމިޝަންގެ ލިޔުންތަކުންނާއި  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ.ގދ

 އެ ވަޒީފާއަށް  ަބހުން އެނގެން އޮތުމާިއ، ނަމަެވސް ފަރާތުގެ 8މަޢުލޫމާތު ދެއްވި 

ހޮވާފައިވަނީ އިުޢލާނުގައި ބުނެފައިވާ ތަޢުީލމާއި ތަޖުރިބާއާއި  ފަރާތެއް

 އިންޓަވިއުއަށްބެލިެގން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި 

 ވަގުތީ  ވަޒީފާއަށް އޮފިސަެރއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިދާރާައށް ކައުންސިލް ތިނަދޫ.ގދ

 އެވަޒީފާއަށް ގުޅިގެން އިޢުލާނާ  ކުރި ގައި 2013 ފެބްރުައރީ 26 ބޭނުްނވެގެން މީހަކު

 ާޤބިލް  އެންމެ އެަމޤާމަށް ،ބަލާއިރު އަށް ތަޖްރިބާ ތަޢުލީމާއި  ،ފަރާތަކީ ހޮވާފައިވާ

 ޢާއިލާގެ  އޭނާގެ ހޮވާފައިަވނީ އެވަޒީފާއަށް އޭނާ އަދި  ،ކަމަށާއި ނޫން ރާތެއްފަ

 ތިަނދޫ  ،މީހުންނަށްވެފައި ނިސްބަތްވާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މީހުންނަކީ

 ބާރާއި  ކަުއންސިލަރުންގެ ނިސްބަތްވާ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ތިބި ކައުންސިލްގައި

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުފޫޒުން
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި ޭވޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ސިވިލް 

ދަށުން އެފަދަ ވަުގތީ މަޤާުމތަކުގައި މީހުން ެގންގުޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަްށ 

ލިބިގެންވާކަމަށް ވީނަމަވެސް ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ވަޒީފާއަށް 

ންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަ

ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި، ތަޙްޤީޤަްށ ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ކައުންސިލް 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް .ޢާއިލާއަކީ ގދ ވަޒީފާ ަހމަޖެހުނު ފަރާތުގެބަުހން  އްގެމެންބަރެ

 ތީއާއި،މެންބަރުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއް ފިކުރެއްގެ ބައެއްކަން އެނގޭ

ހޮވުުނ ގެ ވަޒީފާއަށް ) ވަގުތީ(ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާާރގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ .ގދ

ބަޔާން ދެއްވި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ނިންމައިގެން ކަމަށް  ފަރާތް

ބުނިނަމަވެސް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޓަވިއު  ފަރާތަކުން

ބަޔާން ދެއްވި އެހެން ޕެނަލުން ނިންމާފައި ނުވާަކން އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ 

ގެ ބަހުްނ އެނގޭތީއާއި، އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަީނ އިޢުލާނުގައިބުެނފައިވާ ފަރާތެއް

  ،ޓަވިުއއަށް ބެލިގެން ޫނންކަން އެނގޭީތއާއިތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އިން

ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި

 5ިތނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ރަނގަޅު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެްއސުމަށް ފެންނަކަމަްށބުނެ ގދ

މަރކްސް ިލިބފައިވާ ފަރާތްކަމަށް އެ  މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގައި އެންމެ މަތީ

ކަމަށްވިޔަސް، އެ ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ފަރާތް ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަކީ 

ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ޤާބިލް 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ފަރާތް ނޫންކަން ލިޔުންތަުކން އެނގޭތީއާއި،

ހުރިހާކަމެއް އެމަގުްނ ހުރި ހިނދު، ެއ ވަޒީފާއަކީ އެ މަޤާމަށް މީހަުކ  މިދެންނެވި

ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާާނ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއަކަށްާވތީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކަ

ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ-އެންޓި ( 2008/13

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ިމ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ  2

ނޑައަޅައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނިންިމ  މި މައްސަލައިގައި، މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވާ ނިންމުމަކީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއްކަން މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ .ގދ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ެއ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވި

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2މައްޗަށް ޤާނޫުނ ނަންބަރު ގެ މެންބަރުން

ގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

އިދިނުމުގެ ކުށުެގ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާއިޒުފައިާދ ހޯދަ

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 

 . ނިންމީއެވެ

 

 


