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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 

U ްޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައU  

U ް01 އޮކްޓޫބަރު  2015 ން  31 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށ 

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ހިތަދޫ އަމިއްލަ .ސ މިމައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 19.10.2015

ަޓށް ބޯމީހުން އުފުލުުމގެ ހުއްދައޮންނަ  96 ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ސަލާމަތާއިބެހޭ ވަގުީތ ސެޓްފިކެޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ 

ހައްދާދީފައިވަނީ އެބޯޓްގެ ފަާރތުން އެސެޓްފިކެޓް ހައްދަދިނުަމށް އެދި އައްޑޫސިޓީ 

 18 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 2013މާރިޗު  19ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ގައި ކަން އެސެޓްފިކެޓުން އެނގެންޮއތަތީ އާއި، ބޯޓަށް ސަލާމަތާއިެބހޭ  2013މާރިޗު 

ވަގުތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާދީފަިއވަނީ ސަރވޭކުރުމަކާއި ނުލައިކަން މި މައްސަލައާ 

ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިްނ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންނާއި އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ ( 78/69ނޫނު ނަްނބަރު ނގެންއޮތަީތ އާއި، ޤާއިދާރާގެ ސިޓީން އެ ކަ

ނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ) އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާޫނނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

 ސަރަޙައްދުގައި  ަކނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށްކަޯބޓަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން،

 މީހުން  200 ޚިލާފަށް އުޞޫލްތަކާ އަދި ގަވާއިދާއި ހަދާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ދުއްވުމާ

ހުއްދައެއް ދީފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ  ވަގުތީ ސަލާމަތީ އުފުލުމަށް

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

 މީހުންކަމަށް  96 ފަޅުވެރިންނާެއކު އުފުލެނީ  ިގނަވެގެން އެބޯޓުގައި ނަމަވެސް ކަމަށާއި،

 .މައްސަލަ ބުނާ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑުދަތުރުފަުތރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއިބެޭހ ގަވާއިދު ގައިވެސް  ދަތުރުކުރުމާއި ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ވަގުތީ ސެޓްފިކެޓްގެ ވާހަކައެއް  ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ޤާޫނނުތަާކއި ގަވާއިދުތައް އެފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ހުއްދައެްއ 

އާއި، އެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓްގައި ޮސއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި ދޫކުރުމަށް ތަންނުޭދތީ

މަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެސަލާ

ކުރިން އޭނާ ޓްރާންޕޯޓް މިިނސްޓްރީގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާޓްތަާކއި މަޝްވަރާކުރިކަމުގައި 

ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަލާަމތީ ވަގުތީ ހުއްދައަީކ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

މިކަމަކީ  ތަތީ،އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ ހުއްދައެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްެގން ކޮރަޕްޝަނަށް ަމގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިފަރާތަަކށް ނާާޖއިޒު ފައިދާހޯދާދިނުމުގެ 

ނު ތަޙްޤީޤުޓީމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ިމމައްސަލައިގައި ޤާނޫގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 

ވަަނ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު( 2/2000ނަންބަރު 

ސާބިތުވާމިންވަރަށް ، މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްަޝނުގެ ޢަމަލެއް ހިންާގފައިވާކަން 

އެންޓިޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ( 13/2008ހެއްކާއި ޤަރީނާހުރުމުން، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ  2ގެ ) ހ(ދާގެ ވަނަ މާއް 25ގެ ) ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް އެކުލެވިގެްނވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ޤާނޫނު ަނންބަރ ، ކަ

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

އުންސިލް މެމްބަރުގެ މައްޗަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަގެދަށުން 

 .  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެދަޢުވާކުރުމަށް ޕޮރޮސިކިއުޓަރ 


