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 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް  
 01 އެޕްރީލް 2017 ން  30 އެޕްރީލް 2017 ށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް  1432މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  .1 12.04.2017

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫއަވަށުގެ މިސްކިތްތައް 

ފަރާތާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި  އިންކުރިކައުންސިލް އިދާރާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  8.18މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާނެ ކޮމެޓީއެއް ހަމަޖައްސައިގެންނޫންކަމާއި، އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ވަޒަންކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  8.19ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  8.20ނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ތަހުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ 

 ބަހުން އެނގުނު ނަމަވެސް،

 މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ސ.ފޭދޫގައި ހުރި ހުރިހާ މިސްކިތެއް
ފޭދޫ ހުރިހާ މިސްކިތެއް  ،ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އަންދާސީ ހިސާބު އަމިއްލަ ފަރާތެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 
ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލް  ،މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި

ގާފޮޅުގައި ކުލަލުމުގެ  ،މަގުފާރުގައާއި ،ފަލާޙް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައާއި
މަސައްކަތް ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަނގަބަހުން ހުއްދަ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ހޯދައިގެން ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްފައިވަނީ 
މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ،ކަމަށާއިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް 

 ،ށާއި)ސާޅީސްހާސް( ރުފިޔާ ކަމަ 40,000.00އަކަފޫޓަށް  3259
 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް މިމަސައްކަތަކީ  ،ނަމަވެސް

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  
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 ލުއޭޓްއިވެ ނުވާތީ އިބަޔާންކޮށްފަ އުޞޫލެއް ޕޮއިންޓްދޭނެ ކަރުދާހުގައި މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ގުޅިގެން އިޢުލާނާ މި

 އަލުން އި އޮތުމާއެކުމަސްފެށެން ކައިރިވެފަރަމަޟާން  ނެތަތީއާއި، އެނގެން ވަކިގޮތެއް ދޭނެ ޕޮއިންޓް ކުރުމުގައި

ޔާންދިން ޝަނަށް ބަ ކޮމިމިމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ވެއްޖެނަމަ މާބޮޑަށް ލަސްވެދާނެކަ

ތަށް އެންމެ ނީ ދައުލަ ފައިވަފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީއާއި، އެގޮތުން، އެއްބަސްވުން ހެދިގެން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް

، ށްވާތީތަށްކަމަޅި ފަރާފައިދާވާ ގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެ 

ގެ އެފަރާތްތަކު ތަކުން،ޙަވާލުކުރުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ފަރާ  އެފަރާތާސައްކަތް މިމަ

ނާ ކާއި ޤަރީށް ހެއްމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަ

ވުމާއި މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައިތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން 

ން، ން ނެތުމު ބެލެވެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 ( ވަނަ 1)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޅައި، މި ށް ކަނޑައަ އްކަމަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 

މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ  ދަވާދުލުމުގެ ކުލައާއި މަރާމާތުކޮށް ކުރަންހުރި މިސްކިތްތަކުގައި ފޭދޫ.ސ .2

ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްފަލާޙްގެ މަސައްކަތް 

ނޫންކަމާއި، އެ ފަރާތް ކޮށްފައިވަނީ، މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

ސ.ފޭދޫ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ބަހަށްކަން، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަފަރާތަކުން ހިލޭ ސާ

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މަސައްކަތުގެ ބިލު ފޮނުވިއިރު، މަސްޖިދުލްފަލާޙްގައި ކުރުމަށް 

އާއި، އަިދ ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި ނުވާތީ ))ސާޅީސްހާސް 40,000.00ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުކަމުގައިވާ 

އެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އައްޑޫސިޓީ ، އެ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން

ފޭދޫ އޮފީހަށް މެސެޖްކުރުމުން، އެ މަސައްކަތް ން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރި ފަރާތު

އޭރުގެ އޮފީސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އަވަށު ބޯޑުގެ  ފޭދޫ ، ންމާފައިވާކަމަށްބުނެނި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އޭނައަށް  ،ކުރިކަމެއްކަމަށް ހަދައި
އޭނާއަކީ ފޭދޫ  ،ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެސެޖް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި

 ކައުންސިލަރ ގެ މަންމަގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 



 

3 
 

ވަގުތީ ރައީސް ސޮއިކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް އެކަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވަނީ، މަސައްނަމަވެސް އެނގޭތީއާއި، 

ހިމެނޭ ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްފަލާޙްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ 

އަވަށު  ކަންނޫންކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަފަރާތަކުން ހިލޭ ސާބަހަށްފަރާތް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

މި ޢަމަލަކީ މަޤާމުގެ  އޭނާގެގިހުރެކަން މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން އެނގޭތީއާއި، ނއެއަށް  ގުތީ ރައީސްބޯޑުގެ ވަ

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަށްވެފައި، އަދި މިކަމުގެ 

އޭނާ ނުކުާރ  ފަރާތަށްޙަވާލުކުރި  މަސައްކަތްރާމާތުކުރުމުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު މިސްކިތްތައް މަސަބަބުން، 

ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި،  ))ސާޅީސްހާސް 40,000.00މައްސައްކަތެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

ވެފައިވާ  ފަރާތާއެކު މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު  ،މިކަން ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން

އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްފަލާހްގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތް އަމިއްލަފަރާތަކުން ހިލޭ 

އޭނާއާ އެ މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މިސްކިތްތަކެއްގެ މަސައްކަތް އެ އަގަށް  ،ސާބަހަށް ކޮށްފައިވާތީ

ކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަށް އިތުރުކުރެވޭ އޭނާ ތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ މަސައްކަ

 އެއް)އެމް.އޯ.ޔޫ( ފޭދޫ އޮފީހާއި ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  އޭނާއާއިބައެއްގެ ގޮތުގައި 

އްކަތް ނިމި އަދި އެ އަކީ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސަ އެމް.އޯ.ޔޫހަދާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް މި 

އެއްކަން ތަހުޤީޤަށް  އެމް.އޯ.ޔޫމާ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހަދާފައިވާ  ،މަސައްކަތުގެ އަގުވެސް ލިބުނު ފަހުން

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުވާތީ

ވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަނޑައަޅައި،

ވަގުތީ ރައީސްގެ މައްޗަށް އޭރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭދޫ އަވަށު ބޯޑުގެ  ،)ހ( ގެދަށުން

ރުފިޔާ  ))ސާޅީސްހާސް 40,000.00މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ  އޭނާގެދަޢުވާކުރުމަށާއި، 

  ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ގެ އަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްއޭނާ
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ށްގެ ލްގެ ރައީއިންސިކައެރަށު ތ.މަޑިފުށީގައި ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ހުއްދައަށް އެދި   26.04.2017
ދާރާއިން ސިލްގެ އި ކައުން އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، މިސިޓީއާ ޙަވާލާދީ ތ.މަޑިފުށިކަ ބަފައިބެ

ޑިދޯނި އޮކަމާއި، ފައިވާ ގައި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ހުއްދަ ދެވެންނެތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އޭނާއަށް 
އިން ގެ އިދާރާންސިލް ފަހަރު ބަނުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ތ.މަޑިފުށި ކައު

ހަރުގެ އަޅާ ކުން އޮޑިތްތަ ކާ ނުލާ ބައެއް ފަރާތައި، ކައުންސިލުގެ ހުއްދައަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީފައި ނުވާކަމާ
އް އެ ބިންތަ ތަކުންގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޮޑިހަރުގެ އަޅާފައިވާ ފަރާތް، އިއެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމާ

ލާފަށް ވާއިދާ ޚިއި، ގަބުނެފައިވާކަމާ ހުސްކުރުމަށް، ކައުންސިލުން އެފަރާތްތަކަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށް
ދޯނި ގައި އޮޑިޑިފުށީ ތ.މަރައީސްގެ ބަފައިބެ  ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ  ފަރާތެއްކަމަށްވާ،  އޮޑިހަރުގެ އަޅާފައިވާ

 އޮޑިހަރުގެ އި، މިކަމާއިވާ ފަހަރު ބަނުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮޑިހަރުގެއެއް އަޅާފަ
ގެ ހަރުއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޮޑިއެޅުމުގެ ކުރިން ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާމާ

  ރެވިފައިވާތީ،ފާހަގަކު ޤަށްން ތަޙްޤީއަޅާފައިވީނަމަވެސް، ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަ

ގެ ގެ ނާއިބުސިލްއި އަޅާފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކައުންގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޮޑިހަރުގެތަކެއް ތ.މަޑިފުށީގަ
ވަނީ، ދީފައިނު ކަމެއްދީފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަމާލު ހައިޞިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ ނާއިބު

ން ގެއްލިގެ ކެއްކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ތިމާގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާތަ 
ފައިބެ އީސްގެ ބަގެ ރަކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މާއި،ހިނގައިދާނެތީކަ

ސް  ރައީތ.މަޑިފުށީގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ 
އުންސިލްގެ ކަ ރާތަކީ ފަ އިވާ އުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި އޮޑިހަރުގެ އަޅާފަކަބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، 

ކަމަށާއި، ވެފައިވާއިވެރިކަމަށާއި، އެ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ޢަމަލީގޮތުން ބަ ރައީސްގެ ބަފައިބެ 
ނާ އޭކަމަށް ފައިވާ ބައިވެރިވެއަދި އޮޑިހަރުގޭގައި ބަނދެފައިވާ ދޯނީގެ މަސައްކަތުގައިވެސް އޭނާ ޢަމަލީގޮތުން

 އެއްބަސްވެފައިވާތީ،

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން 

 ތ.މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެ ހުރެގެން ޤާނޫނާއި 
އިވާ ދީފަޅައިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ބަފައިބެއަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އަ

 ން ކަމަށާއި، މިކަން ކުރީ އޭނާގެ ބަފައިބެކަމަށާއި، އަދި އެހެ
ދާ ރި މުޔަފާބިމެއްގައި ބަފައިބެއަށް ގުދަނެއް ހަދައިދީ ބަފައިބެގެ ވި

ޒް ޖާއި ނައެތަނުގައި ބަހައްޓައިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
 ފައިދާއެއް ހޯދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހޭ ތ.މަޑިފުށީގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާއިރު، ތ.މަޑިފުށި އޮޑިހަރުގެއާ ބޭ
 ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީށްގެ ބަފައިބެގަވާއިދާ ، ގަވާއިދަށް ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި

އިދާރާގެ ރައީސް ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި،  އެތ.މަޑިފުށީގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިހަރުގޭގައި 
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އޮޑިހަރުގެތައް ނެގުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 
 ،މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤްގައި ހޯދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުންނާއި ޞަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ

މިކަމަކީ ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސްއަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ 
 2008/13މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް އެނގެން އޮތަތީ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި ޤާނޫނު  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2/2000ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި  513)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014ނަންބަރު 

 ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ގެ ބަފައިބެއެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތ.މަޑިފުށީގައި ތެޔޮ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި، އަދި 
ލަކުޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް ހަދާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤް ޓީމުން އެރަށަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 
ތ.މަޑިފުށީގައި ތެޔޮ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަދީފައިވާ 

އި، އެތަނުގައި އެ ލަކުޑިތަކެއް ބަހައްޓާ ހިޔާކޮށްފައިވާކަމާގެ ރައީސްގެ ބަފައިބެ ކައުންސިލް  ސަރަޙައްދުގައި، 
ކަން ތަޙްޤީޤަށް ލަކުޑިތައް ބެހެއްޓުމަށް ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ފަރާތަށް ހުއްދަދީފައި ނުވާ

 ކުރުމަށް ގުދަން ހަދާ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ރައްޔިތުންގެ ބިމުގައި މުދާ ރައްކާ  އެނގޭއިރު،
ބޭނުންކުރަމުންދާއިއިރު މިކަން އެނގިހުރެ މިކަމާމެދު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވަނީ 

ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ވަނަ  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2/2000ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ރައީސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  513)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014މާއްދާގެ )ހ( އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 ނީ ފޮނުވިފައެވެ. ވަ ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 


