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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ޑިސެމްބަރ  25މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަަކށް ަބާލއިރު،   06.07.2015

ޤަވާޢިދުެގ ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  102ގައި ޤާނުނު އަސާސީގެ  2012

ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ  10ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 100 ގެ ދަށުން މަޖިލީހުން ކަ

ނޑު މާއްލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ  އޮނިގަ

ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ނެރުނު 2013ޑިސެމްބަރ  10 ،ރިޕޯޓާގުޅިގެން

ގައި ވެސް " ސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުކައުން"ސާރކިއުލަރއިން 

ކައުންސިލަރުން ވަޒީފާއަށް ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވުމުންނާއި، ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންަނ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ދުވަސްތަކުގައި، ނުވަތަ ސަާލންބުނާ ދުވަސްތަކުގައި އަމަލުުކރަން ކަ

 2013ލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްއުސޫލަކުންކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެއުސޫ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  14ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  11ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 

ފޮނުވާފައިވާ ސާރކިއުލަރތަުކގައި ކައުންސިލަރުންގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީްނ 

ނޑޭނެކަމަށް އަްނގާފައިވަނިކޮށް، އަދި ހާޒިރުނުވާ  މުސާރައާއި ގަޑީލާރި ދުވަސްތަކަށް ކެ

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މުސާރަދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހިންގާ ކައުންސިލްގެ

 މަޤާމުގެ ުނފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން  އޭނާގެ ކުމެމްބަރަގެ ކައުންސިލްމާކުރަތު .ރ

ޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައި، ސިވިލްސަރވިސް މުވައްއި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްގަ

ނޑާނަމަ ފޮތްތައްގަީޑލާރި ނޯޓްކޮށް  ގަޑިޖެހޭކަމަށް ކަމަށް ބުެނ ނެވީދާލާ ކަ

 ޖެހޭފެށިގެން ގަޑި ވަނަ އަހަރުގެ މެދަކާ ހިސާުބން 2013ކަމަށާއި،  އިންޒާރުދީފައިވާ

ނަގަމުންދާކަމަށާއި،  ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ  ހާޒިރުނުވާށް ދުވަސްތަކާއި މަސައްކަތަ

  .ބުނާ މައްސަލަ ބައިވެރިވާކަމަށް ރައީސް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެމި
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެންބަރަކު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް، .ރ

ތިން ސަލާްމ ބުނާދުވަސްތަކުގެ އަދަދު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ދުވަހަށްވުރެ ިގނަވުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރަޖިްސޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޚީ  2ވިދިވިދިގެން 

މަސައްކަތްތެރިއަކު މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފަިއ 

 ގާފައިވާކަމާއި، އެމުއްދަތަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މުސާރާ ނަ ،ނުވަނީސް

 

އެމެމްބަރު އޭނާގެ ވަޒީފާ ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޭބނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒު 

ފައިދާއެއް ހޯދައިފައިވާކަން ތަގުޤީގަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫން ނަްނބަރު 

 2ގެ ) ހ(އްދާގެ ވަނަ މާ 25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން-އެންޓި(، 2008/13

ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ފަދައިްނ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންާވ 

ނޑައަޅައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ގެ ަދށުން، ) ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނު(

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު .ދެންނެވުނު ރ މަތީގައި

ބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ 

 . ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 

ހާޒިރުވެފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް،  އަދި، މިދެންނެވުނު މެްމަބރު ވަޒީފާއަށް 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަލާްމ ބުނާދުވަސްތަކުގެ އަދަދު 

ދުވަހަށްވުރެ ިގނަވުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރަޖިްސޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޚީ  2ވިދިވިދިގެން 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މެޑިކަލް ެސޓްފިކެޓް ުހށަހަޅާފައި ނެިތ މަސައްކަތްތެރިއަކު މުއްދަތު ބަާޔންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 އެމުއްދަތަށް މުސާރަނަގާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ތަހުޤީގަށް ސާބިތުވެފައިވާތީއާއި،

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ ދުވަސްތަކަކަށް އެމެމްބަރަށް ުމސާރަލިބޭ ގޮތަށް މުސާަރ 

ޮސއި ކުރުމަށް، މާކުރަތު ޝީޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވުުމން އެމުސާރަ ޝީޓްގައި 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުސާރަ ޝީޓް އާންމުކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކް ކުރާ މުވައްޒަފު ދެކޮޅު 

ހެދުމުން އެމަހުގެ މުސާރަ ޝީޓްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަދެއްވި ވެރިއެއްގެ 

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށްވުމުން، މިކަމަކީ 

ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެން ވަކި ީމހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯަދއިދިނުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި (، 2008/13މިކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީގަށް ސާބިުތވާތީ، ޤާނޫން ނަްނބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިްނ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ ) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން

ނޑައަޅައި، މިމައް ސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލަެއއްކަމުގައި ކަ

ވަނަ 12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ާމކުރަތު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް .ގެ ދަށުްނ، ރ)ހ(މާއްދާގެ 

ންކޮށްގެން ާނޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބޭނު

 . ފޮނުވުމަށް ިނންީމއެވެމިމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 

 


