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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވު ތާރީޚް
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ލައިސަންސް ނެތި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ
ސަބަބުން

40,000/-

ކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކަށް

(ސާޅީސްހާސް)
09

މާރޗް

ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާ

ގައި

ޏ.އަތޮޅު

2015

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 .1ސ.ފޭދޫ އަމިއްލަ ފަރާތެއް  02މާރިޗު  2015ގެ ތާރީޚް ގައި  A1އަދި  A0ކެޓަގަރީގެ ލައިސްންސް
މުޅިން އަލަށް ހަދަން އަދި  08މާރޗް  2015ގެ ތާރީޚް ގައި  B1ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް އެދި
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެއިދާރާއިން
އޭނާ ހުށަހެޅި  02ފޯމު ބަލައިގަނެ އޭނާ އަށް ލައިސަންސް ހަދައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،
 .2އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް  02މާރިޗު  2015ގައި އަދި  08މާރިޗު  2015ގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
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29.05.2017

އިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިގައި( 40,000/- ،ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާކޮށް ފައިސާ
ނުދައްކާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ސޮއިކޮށް ،ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެއްގަމު އުޅަނޑު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
ނުދައްކަނީސް އެފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ހަދައިދޭ އުޞޫލެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ކަނޑައެޅިފައި
ނެތްކަން ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  15( 202-A/123/2015/14އޮކްޓޯބަރ  )2015ސިޓީން
އެނގޭތީ އާއި ،އެފޯމް ބަލައިގަނެ ލައިސަންސް ހަދައިދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ،ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނަންބަރު  22( 4/2009ޑިސެމްބަރ  )2009އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާ ޚިލާފަށްކަމާއި އަދި އެފޯމް ބަލައިގަނެ ،ފޯމް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލައިސަންސް ހައްދަދީފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އެ
ފޯމް ބަލައިގަނެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމަށް އެންގުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި،
 .3ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްގައި ހުއްދަދިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް
ބަލާފައިނުވާތީ ،ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް އަދި ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް
އެފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހަދާދެވިފައިވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،
 .4ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސް
ހަދައިދިނުމުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އެ ލައިސަންސް އަށް ހުއްދަ
ދިނުމުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ މަސްޢުލިއްޔަތު
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ،
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 2

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫން
ނަންބަރ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން
ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ މައްޗަށް ޤާނޫން
ނަންބަރ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
އަދި ދައުލަތައް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގޮތުން
އަދި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ އަތުން

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ
( 40,000/-ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާ ދަޢުލަތަށް ހޯދުމުގެ

ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
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