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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއތަކަްށ ބަލާއިރު، ކީރިިތ  12.08.2015

 30 ،ގުޅިގެންޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ހިންގުަމށް  01ެފށިގެން އިން  2012އޮކްޓޫބަރު 

ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާމުން ތާޒާކުރާ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010މާމުކަމުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އި

ޒާކުރާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވާ އަދި އިމާމުކަމުގެ ކޯސް ހިންގި އިމާމުން ތާ

އަތޮުޅ .މިކަމާގުޅިގެން ނ ،އަހަރު ވެފައިވާ އިމާމުންކަން 03ފުރިހަމަކުރިތާ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުާވފައިވާ ފެކްސް މެސެޖުން އެނގޭކަމާއި، އިމާމުން 

ގެ އިދާރާއިން އެދުމުން، އަތޮޅު ކައުންސިލް.ތާޒާކުރާ ކޯހަށް މީހަކު ފޮނުުވމަށް ނ

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަީނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ނ

ގައި  2012ނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނޮވެމްބަރ މި

ހިންގާފައިވާ އިމާމުން ތާޒާކުރާ ކޯހަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިމާމު 

ފޮނުވާފައި ނުވަނީ ވެލިދޫ ކައުްނސިލްގެ ރައީސާއި އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

 . ނާ މައްސަލަފަސާދައިގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންަކމަށް ބު
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އިދާރާއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޫނންކަން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ިއދާރާއިން ފޮނުވާފައިާވ 

ފަހަރަކު އިމާމުން ވަޒީފާގައި ތިބޭ އިމާމުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ، ސިޓީން އެނގޭކަމާއި

ތާޒާކުރާ ކޯސް ނުހަދާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އެކޯހަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއްކަްނ 

ރޒްގެ ސިޓީން އެނގޭކަމާއި އިމާމުން ތާޒާކުރާ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ޙާޟިރީަގއި، އެއްވެސް މުދިމެއް ބައިެވރިކުރިކަން އެނގެން 

ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާކަން  03ވެލިދޫގައި އިމާމުންގެ ގޮތުގައި .ނެތްކަމާއި، ނ

ތަޙްޤީޤްގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނޭގކަމާއި، އޭގެތެރެއިން 

އިމާމުންކަމާއި، އެ ދެއިމާމުްނގެ ތެރެއިން އެކަުކ  02މިކޯހަށް ޝަރުޠު ހަމަަވނީ 

ޠު ހަމަވަނީ އަނެއް ިއމާމުކަމާއި، އެއިމާމު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުން ދެން އެކޯަހށް ޝަރު

ވަނަ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .އެދުވަސްވަރު ހުރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންކަން ނ

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ .އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓުން އެނގޭކަމާއި، ނ

އެކޯހަީކ ، ަކމަށްވާތީއާއި އިދާރާއިން އިމާމުން ތާޒާކުރާ ޯކހަށް ފޮނުިވ ފަރާތަކީ މުދިމެއް

އެފަރާތް އެކޯހުގައި ބައިވެރިކުރެވިފައި  ،ހަމައެކަނި އިމާމުންނަށް ބޭއްވި ކޯހެއްކަމަށްވާތީ

އެފަހަރު ެއ ޯކހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ، އެކޯަހށް ޝަރުޠުހަމަވެފައި، ނުވާކަން އެނގޭކަމާއި

ވެލިޫދ .ގެ ނފުރުޞަތު ލިެބންވީ ފަރާތަްށ އެފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވަީނ އޭރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުންކަން ތަޙްޤީޤަްށ 

-އެންޓި( 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެކިތަކުން އެނގެްނ އޮތަތީލިބިފައިވާ 

ވަަނ  2ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާެގ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާުނނު

އަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިަމއްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މިމައްސަލައިގައި އޭރުގެ ނ ވެލިދޫ ކައުންސިލް .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިދާރާގެ އޭރުގެ ރައީސް އާއި އެކައުންސިލުގެ އޭރުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ، ޤާނޫނު 

ވަނަ  12ގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 02/2000ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު )ހ(މާއްދާގެ 

، ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށެއް ކުރަން އުޅުނުކަމަށް ތަޙްޤީޤަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާިއ ( 02/2000އެދެފަރާތުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ  23ގެ )މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ކުރުމަށްޓަކައި  ދަޢުވާ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށެއް ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ

 . ފޮނުވުމަށް ިނންީމއެވެމިމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހަށް 

 

އޮގަސްޓް  16

2015 

ދޯީނެގ  ދެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަާލއިރު،

ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  މަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށްސަލާ

ހުށަހަޅާފައިނުވަނިސް، ެއ ދެ ޯދނީގެ ސަލާމަތާބެޭހ ސެޓްފިކެޓް ެހއްދުމަށް އެއިދާރާއަްށ 

 2012 ޖުލައި 01 ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް އެއިދާރާގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް

 އޮތަތީއާއި، ވަނަދުވަހު އެއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައި 

ކޮޅުމަޑުލު ސަލާމަތާބެޭހ ސެޓްފިކެޓް މަކާއިނުލައި އެދެދޯނީގެ ދޯނީގެ ސަރވޭކުރު ދެ

 ،އޮތަތީއާއި ހައްދާދީފައިތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް އެއިދާރާއިން 

ދެދޯނީގެ ގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްަތކާބެހޭ ސެޓިފިކެޓް ކޮޅުމަޑުލު ިތމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ 

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  ކަ

ގެ ރައީސްގެ ނުފޫޒާއި ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުނަގައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް

ވާ ަކމަށާއި މީގެތެރެއިން ސަލާމަާތބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހަާދދީފައި ބާރުން ދެ އުޅަނދެއްގެ

އުޅަނދު ރަށުގައި އެ ގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހަދާދީފައިވަނީ ދޯނީގެ  އެއް

 . ސްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަނެތީ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އިދާރާއިން ހައްދާދިނުމުގެ ކުރިން 

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދުެގ   11.5އަދި  11.4ދަތުރުކުރުމާއި ކަ

ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ނެގުމަކާނުލައި އެދެދޯނީގެ ސަލާމަތާބެހޭ 

 އޮތަތީއާއި، ސެޓްފިކެޓްހައްދާދީފައި

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ކަ

ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްުދމުގެ މަސައްކަތް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް 

ވަނަދުވަހު ކަމަށްވުމާއި،  2013އޭޕްރީލް  30 އިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ތިމަރަފުށީ  ވަނައަހަރު ތެރޭގައި ކޮޅުމަޑުލު  2012އެހެންނަމަވެސް އެތާރީޚުގެ ކުރިން 

ގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާީދަފއިވަނީ ސަލާމަތާބެޭހ ދޯނީގެ  ދެކައުންސިލުން 

ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުން، 

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލަށް އެހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށް 

ބަޔާން ދީފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ަބހުްނ ތަޙްޤީޤަށް މައްސަލައިގައި އި މިނާލިޔެކިޔުންތަކުން

 ،ތަތީއާއިއެނގެން އޮ

އެދެދޯނީގެސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިެކޓް ހައްދައިދީފައިވަނީ، ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެްޓ 

ހައްދައިދިނުމުގެ ޤާނޫނީބާރުވެިރކަން ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤުޓީމަްށ 

ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2/2000ވޭތީ މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު ފާހަގަކުރެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  12ގެ ) ނުމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ

ސާބިތުވާިމންަވރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާހުރުމުން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ގެ ޤާނޫނުއެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު( 13/2008

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް އެކުލެވިގެންާވ  2

ނޑައަޅައި، މައްސަލައެއްކަމުގައި މައްޗަށް، ގެ ކައުންސިލެގެ ރައީސްތިމަރަފުށި .ތ ކަ

ގެ ) ނުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ( 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 12

ޮފނުވުމަްށ ދަޢުވާކުރުމަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހޯދައިދިނުމުގެ 

 . ނިންމީއެވެ

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ވަނަމާއްދާގަ 11.5އަދި  11.4ފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އުޅަނދު އި ކަ

ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއިބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުަމށް ހުށަހަޅާއިރު އެ 

ަފއިވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ނަަގންޖެހޭެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ މުއްދަތު ހަމަވެ ސެޓްފިކެޓްގެ 

ރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާ އޮތްނަމަވެސް، ކޮޅުމަޑުލު ތިމަ 

ދެދޯނީގެ ސަލާމަތީ ކަންތަްއތަކާބެހޭ ސެޓިފިކެްޓ  ފައިސާއެއް ނެގުމަކާއިނުލައި 

ހަދާދީފައިވަތީ، މިކަމަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް 

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ .ގައި  ތމި މައްސަލައި  ،ޢަމަލުކުރުން ކަމުގައި ނިންމައި

 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު އިދާރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 13ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ދަށުން ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ 

ޝަރީޢަތަށް ުހަށހެޅުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އަދި، އެފަރާތުގެ މި ޢަަމލުގެ ސަބަބުން ދަުޢލަތަްށ . ިނންމީއެވެއޮފީހަށް ފޮނުަވން 

އަނބުރާ ދަޢުލަތަށް ހޯދުމުެގ ) ތިންހާސްރުފިޔާ( 3000/-ންވެފައިވާ ޖުމްލަ ގެއްލު

 .މައްސަލަވެސް މި ދަޢުވާގައި ހިމެނުމަށް ނިންމުނެވެ

 

އޮގަސްޓް  17

2015 

މުދަލު ޒަކާތް " ފާަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާިއރު،އްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މިމަ 

ގުޅީ ކައުންސިލްގެ .އިން ބަލައިގެންފައިވާ ބައެއް ފައިސާ ކ "ރަސީދު ބަލައިގަނެފައިދޭ

އަރުވާފައިނުިވނަމަވެސް، ތިޖޫރީއަށް ލުަމްށ ' ދުަވހު ފޮތަށް'ބަލައިގަތުމަްށފަހު  އިދާރާއަށް

ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އާ .ޙަވާލުވެހުރި، ކއެދުވަސްވަރު ތިޖޫރީ އާ 

އެކިއެކި "ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ޙަވާލުކުރުމުން އެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ކ

އެފޮތުގައި އެފަރާތުން " ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ

ގުޅީ ކައުންސިލްގެ .އާ ޙަވާލުވިކަމަށް ކ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، އެސޮޔަކީ އެ ފައިސާ

ތިޖޫރީއަްށ ، ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ކޮށްފައިާވ ސޮއެއްކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެަފއިވާކަމާއި

ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ލާފައިވާކަން  އެފައިސާ ލުމަށް

ފޮތް  "ތިޖޫރީ ބާކީ"ފޮތުން އަދި  "ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު"

 އިން ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އެފޮތުން އެނެގން ނެތްކަމާއި، ކ ނުބަލަހައްާޓތީ

ގުޅީ .ކވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާުތގެ ގޮތުގައި  1434ވަނަ އަހަރާއި  1433

އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ކައުންސިލްގެ 

ރޒް އަށް ފޮނު ކުރިން މިދެންނެވުނު ފައިސާ ވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެފެއަ

ތިޖޫރީގައި ހުިރ ފައިސާގެ ހަފްތާެގ "ތިޖޫީރގައި ހުރިކަމަށް  ކަމާއި، އެފައިސާނުހިމެނޭ

ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  2013ގުޅީން .ކ

ރުފިޔާ ތިޖޫރީއަށް ) ސާދަހާސް ނުވަ ސަތޭކަ( -/14,900 ބަލައިގަނެފައިވާ

ވައްދާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކައުްނސިލުން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރޒް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގަިއވެސް އެ ފައިސާ  އިސްލާމިކް އެފެއަ

ތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރާތް'ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަާށއި، ކައުންސިލްގެ 

ފޮތުން އޭރު ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލްެގ ' މުވައްޒިފުންނާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ

 .މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ ނައިބުރައީސް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ތީކަމާއި، އަދި ނުވާފޮތުން ނުދައްކަނީ އެފައިސާ ދުވަހުފޮތަށް އަރުވާފައި "ހިސާބު

 ޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ެއނގިފައިވާތީއާއި،ކަން މިކޮމިއެފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ލާފައިނުވާތީ 

ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ލުމަށް .ކ 

އެދުވަސްވަރު ތިޖޫރީ އާ ޙަވާލުވެހުރި ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ާއ 

ސްލާމިކް ޙަވާލުކުރިފަހުން އެ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ލީކަން އަދި މިނިސްްޓރީ އޮފް އި

ރޒްއަށް ފޮނުވިކަން އެނގެން ނެތްއިރު، އެ ފައިސާ އާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެ  އެފްއަ

ފައިސާ އާމެދު އެފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން އެނގެން ނެތުމުންާނިއ 

މަޤާމުގެ ނުފޫުޒ ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބު ރައީސް އޭނާގެ .އަދި، މިކަމުގައި ކ

ދައުަލތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތްކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަްށ ގެން ބޭނުން ކޮށް

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ( 2008/13މައްސަލަައކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، މި

ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ފަދައިްނ  2ގެ ) ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ގުޅީ .ކ ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ަކނޑައަޅައި ވާކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިެގން

 2000/2ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް

ގެ ދަށުން  ވަަނ މާއްދާ 12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަާނކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 13އަދި  މުގެ ކުުށގެ ދަޢުވާހޯދު އެއްފައިދާ މުގެ ނުފޫޒު ޭބނުންކޮށްގެްނ ނާޖާއިޒުޤާމަ

ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ދައުަލތަށް ފައިދާއެއް ވާންއޮތް ކަމެްއގައި އެނޫންގޮތަކަްށ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިމަްއސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޢަމަލުކުރުމުގެ ދަޢުވާ 

 .ިނންމީއެވެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފައިސާ  ރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާުގޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާ.އަދި، މަތީގައި ދެންނެވުނު ކ 

އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަްށ  ،އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ަފއިސާ ކަމަށްވާތީ

ެގ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯދުމަށް 

ގުޅީ ކައުންސިލްގެ .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކ 3 ގެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25

 . ވަނީ އެންގިފައެވެ ށްއިދާރާއަ

  

 


