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 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:10ެ:
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މައްސަލައިގެެޚުލާޞާެ :
މި މައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމެއް ެޤާއިމްކުރުމަށް ެދިވެހިެ
ެ
ސަރުކާރުގެ ެފަރާތުން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަން ެއާއި ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑާެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނަށްެ
ދެމެދު ެެ 17އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމާ ެގުޅިގެން ެއެން ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލަތަކަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެބެލިބެލުމުންެ ،ކޮރަޕްޝަނަށްެ
މަގުފަހިވާގޮތަށް ެކަންތައްތަކެއް ެހިނގާފައިވާކަން ެފާހަގަކޮށްެ ،ބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމްގެ ެމަސައްކަތްެ
އިތުރަށް ެކުރިއަށް ެގެންދާނަމަ ެނޭޝަނަލް ެޕްލޭނިންގ ެކައުންސިލަށް ެނުވަތަ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
އސްޓްެފޯރެޕްރޮޕޯސަލް)ެ
ހުށަހަޅައިގެންެއެެފަރާތުންެނިންމަވާެނިންމެވުންތަކާެއެއްގޮތަށްެއާރު.އެފް.ޕީެ(ރިކު ެ
ތައްޔާރުކޮށްެ،އަލުންެބިޑުކޮށްގެންެކުރިއަށްެގެންދިއުމަށްެެ 24ޖެނުއަރީެެ 2011ވަނަެދުވަހުެކޮމިޝަނުންެ
އަންގާފައިވަނިކޮށްެ 31ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2011ވަނަ ެދުވަހު ެނެރެފައިވާ ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައިެ
"ެ 2011އޮކްޓޯބަރެެ 18ވަނަެދުވަހުެބޭއްވެވިެވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާއިންެނިންމެވިެކަންތައްތައް"ެ
ޚީގެ ެދަށުން ެެ 08ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއިމިގްރޭޝަން ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމްެ
މި ެސުރު ެ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ެމަސައްކަތް ެހިންގުމަށްޓަކައިެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑާއެކު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަށް ެޢަމަލުކުރުމަށްެ
ކެބިނެޓުންެނިންމަވާފައިވާކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ24ެ،ޖެނުއަރީެެ 2011ވަނަެދުވަހުެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެއެންގި ެއެންގުމަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑްެ
އެމިގްރޭޝަންގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނު ެލާޒިމްކުރާ ެކަމެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދިެ،ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފްެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
އިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެގޮތަށް ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެމައްޗަށް ެއެން ެ
ކޮމިޝަނުން ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލާގައި ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2158/Cv-C/2011
ނަންބަރުެެ24(ެ123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީެެ)2011
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެެ ެ
ޤަޟިއްޔާގައިެއެން ެ
ދެ ެފަރާތެއްގެެދެމެދުގައިެ
ސިޓީންެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތަށްެއަންގަވާފައިވާެއެންގުމަށްެޢަމަލުކުރުމުގެެނަތީޖާއަކީެ ެ
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ވެފައިވާެއެއްބަސްވުމެއްެބާޠިލުވުންކަންެއެނގޭކަމަށާއި ،ބުނެވިދިޔަެއެންގުންެދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެދަޢުވާލިބޭެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެއިންެ
ފަރާތަށް ެއަންގާފައިވާނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
މުޠުލަޤު ެ ގޮތެއްގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބިދޭ ެބާރުގެ ެދަށުންކަމަށް ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެބުނެފައިވާއިރުެ،
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެބާރުތައް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ
އެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 199ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވުމާއިެ ،އެން ެ
ޤުެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެބާރުތައް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮތްއިރުެ ،މުޠުލަ ެ
ނުންެ
ޙުޤީޤުކުރުމާއި ެމައްސަލަ ެބެލުމަށްޓަކައިކަން ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫ ެ
ގޮތެއްގައި ެކޮމިޝަނަށް ެބާރު ެލިބިދެނީ ެތަ ެ
އެނގެން ެއޮތުމާއެކުެ،ދެެފަރާތެއްގެ ެދެމެދުގައިެވެފައިވާެއެއްބަސްވުމެއްެބާޠިލުވާގޮތަށްެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާ ެބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެބައިވެރިންނަށް ެލިބިދޭ ެރައްކާތެރިކަންެ
ނެތިގެންދާގޮތަށް ެކަމެއްކުރުމަށް ެއެންގުމުގެ ެބާރު ެ ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންނުވާތީެ ،ކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 24(ެ 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީ ެެ )2011ސިޓީން ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމަށްެ
ށްެ
އެޅޭނެެތަނެއްެނެތްކަމަ ެ
ޢަމަލުކުރުމަކީެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެލާޒިމްކުރާެކަމެއްކަމަށްެކަނޑަ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޙުކުމް ެކުރުމުންެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެއެން ެ
ހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެއެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާގައިެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެ
ޓި-
ނަންބަރު ެެ 2158/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލު ެޙުކުމެއް ެކަމާއިެ ،އެން ެ
ރު
ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެެ 17އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެފޮނުވި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަ ެ

ެެެެެެެެެެެ

ެ 24(ެ 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީެެ)2011ސިޓީންެ"ެބޯރޑަރެކޮންޓްރޯލްެސިސްޓަމްެޕްރޮޖެކްޓްެ
ޙަވާލުކުރާނެ ެފަރާތެއް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެޢަމަލު ެކޮށްފައިވާގޮތާބެހޭގޮތުން ެއެ ެކޮމިޝަނަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ޝަކުވާއާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޮމިޝަނުންެވަކި ެއެއްޗެއް ެއެންގުމުގެެކުރިން ެއެ ެމަސައްކަތް ެއެއްވެސްެފަރާތަކާެ
ންެ
މަންޓްެއޮފްެއިމިގްރޭޝަ ެ
އިވަނީެޑިޕާޓް ެ
ކޮށްެ،އަދިެއެެއެންގުންެއަންގާފަ ެ
ޙަވާލު ެނުކުރުމަށްެއަންގާފައިވަނި ެ
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ޖޭގައިެބޯ ރޑަރެކޮންޓްރޯލްެސިސްޓަމެއްެ
ޑާ ެދެމެދުެދިވެހިރާއް ެ
އެންޑްެއެމިގްރޭޝަނާއިެނެކްސްެބިޒް ެލިމިޓެ ެ
މަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑްެ
ޤާއިމް ެކުރުމަށް ެސޮއިކުރުމުގެ ެކުރިންކަމާ ެއަދިެ ،އެ ެއެންގުމަށް ެޑިޕާޓް ެ
ސްބިޒް ެލިމިޓެޑާ ެއެކު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޯ ރޑަރ ެކޮންޓރޯލްެ
ޢަމަލުނުކޮށްެ ،ނެކް ެ
އެމިގްރޭޝަނުން ެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ށްފައިވާތީެއެން ެ
ސިސްޓަމެއްެޤާއިމް ެކުރުމަށްެއެއްބަސްވުމުގައިެެ 17އޮކްޓޯބަރެގައިެސޮއިކޮ ެ
ކޮމިޝަނުން

ެބެލުމަށްފަހު

ެމައްސަލަ

ެ24

ެޖެނުއަރީ

ެ2011

ެގައި

ެއެކޮމިޝަނުގެެެެެެެެެެެެ

މަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަންެ
ނަންބަރު ެ ެ 24( 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީ ެެ )2011ސިޓީން ެޑިޕާޓް ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
އެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
ވާެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 25ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުން ެއަންގާފައި ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނަށްެކޮރަޕްޝަންެހުއްޓުވުމުގެެބާރަކީެކޮރަޕްޝަންގެެ
ށްވާތީ ެއަދިެއެން ެ
އެންގުމެއްކަމަ ެ
ސީގެ ެ 199ވަނަ ެމާއްދާގެެ
އެންމެ ެތަނަވަސް ެމާނައިގައި ެކޮރަޕްޝަނާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކުންނާއި ެޤާނޫނުއަސާ ެ
މަންޓްެއޮފްެ
(ށ) ެގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެލިބިގެންވާެބާރެއްކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެ،އެެއެންގުމަށްެޑިޕާޓް ެ
އިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނުން ެޢަމަލު ެކުރަން ެޖެހޭނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެކުރި ެޙުކުމް ެރަނގަޅުެ
ސްބިޒްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ
ނޫންކަމަށްެބުނެެ،ނެކް ެ
ބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ެ

އްެ :
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައި ެޚަސްމުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓާއިެ
ރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޝަ ެ
ފާވެެއެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މި ެމައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމެއްެ
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ެ ،
ނާެ
ޤާއިމްކުރުމަށް ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެފަރާތުން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަ ެ
ޓި-
ނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 17އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމާއި ެގުޅިގެން ެއެން ެ
ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލަތަކަކާެގުޅިގެންެެއެެކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންެބެލިބެލުމުންެ،
ގޮތަށްެކަންތައްތަކެއްެހިނގާފައިވާކަންެފާހަގަކޮށްެ،ބޯޑަރެކޮންޓްރޯލްެސިސްޓަމްގެެ
ކޮރަޕްޝަނަށްެމަގުފަހިވާ ެ
މަސައްކަތް ެއިތުރަށް ެކުރިއަށް ެގެންދާނަމަ ެނޭޝަނަލް ެޕްލޭނިންގ ެކައުންސިލަށް ެނުވަތަ ެވަޒީރުންގެެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހަޅައިގެންެއެެފަރާތުންެނިންމަވާެނިންމެވުންތަކާެއެއްގޮތަށްެއާރު.އެފް.ޕީެ(ރިކުއެސްޓްެފޯރެ
ޕްރޮޕޯސަލް)ެތައްޔާރުކޮށްެ،އަލުންެބިޑްކޮށްގެންެކުރިއަށްެގެންދިއުމަށްެެ 24ޖެނުއަރީެެ 2011ވަނަެދުވަހުެ
ކޮމިޝަނުން ެއަންގާފައިވަނިކޮށްެ 31ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2011ވަނަ ެދުވަހު ެނެރެފައިވާ ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެެ
ގެޒެޓްގައި ެ"ެ 2011އޮކްޓޯބަރ ެެ 18ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވެވި ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއިން ެނިންމެވިެ
ޚީގެެދަށުންެެ 08ވަނަެނަންބަރުގައި ެމޯލްޑިވްސްެއިމިގްރޭޝަންެބޯޑަރެކޮންޓްރޯލްެ
ކަންތައްތައް"ެމިެސުރު ެ
ސިސްޓަމް ެޕްރޮޖެކްޓްގެ ެމަސައްކަތް ެހިންގުމަށްޓަކައި ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑާއެކު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަށްެ
ޢަމަލުކުރުމަށް ެކެބިނެޓުން ެނިންމަވާފައިވާކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ 24ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2011ވަނަ ެދުވަހުެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެއެންގި ެއެންގުމަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފްެ
އެން ެ
އިމިގްރޭޝަންެއެންޑްެއެމިގްރޭޝަންގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެލާޒިމްކުރާެކަމެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެ،
ތުގެ ެމައްޗަށްެ
ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެގޮތަށް ެދިވެހި ެދައުލަ ެ
ށްވާތީ ެމި ެމައްސަލައަކީ ެެ 24ޖެނުއަރީ ެެ2011
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެކަމަ ެ
އެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނުގެެ
ވަނަ ެދުވަހު ެއެން ެ
ޓްގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްކުރާ ެކަމެއްކަން ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމުގެެ
މައްޗަށް ެއެންގި ެއެންގުމަކީ ެއެ ެޑިޕާޓްމަން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނާއި ެދިވެހި ެދައުލަތްެ
މުންނަކީ ެއެން ެ
މި ެމައްސަލާގެ ެއަޞްލު ެޚަސް ެ
މައްސަލަކަމާއި ެ ެ
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ކަމުގައި ެވިޔަސް ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑްއަކީ ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުން ެފެށިގެން ެމި ެމައްސަލާގައިެ
އިންޟިމާމީެމުތަދައްޚިލެއްގެެ(ެ(Joint Interventionޙައިޘިއްޔަތުންެ،ތަދައްޚުލުވުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެ
ފަރާތަކަށްވެފައިެ،ބުނެވިެދިޔަެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެ
އެެ
ށް ެސިދާ ެއަޘަރުކުރާކަމަށް ެދެކިގެންެ ،
އެ ެފަރާތުގެ ެޙައްޤުތަކަ ެ
ރަނގަޅު ެނޫންކަމަށާއި ެޙުކުމުގެ ެސަބަބުން ެ ެ
ސްބިޒް ެލިމިޓެޑުންެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެނެކް ެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެމި ެމައްސަލައިގެ ެއަޞްލު ެޚަސްމަކު ެޙުކުމް ެޠަޢުނުކޮށްފައި ެނުވިނަމަވެސްެ،
މް ެކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެއިޖްރާޢާތުތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީ ެ
މިެ
ސްބިޒް ެލިމިޓެޑުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކުރެވި ެނެކް ެ
ގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލައިގަނެެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެހަތް ެފަނޑިޔާރުންގެެ
މައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ބެންޗަކުންެބެލުމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެމައްސަލައެއްކަމެވެެ .
ރު ެ 2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ކަމަކީ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ(ށ) ެދެވަނަ ެ
ރުެ
ރިޕޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާެނުކުތާގައި ެހައިކޯޓުގައި ެމި ެމައްސަލަ ެބެލެމުން ެދިޔައިރުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ (OTHR) 95-B2/94/2012/1އަމުރު ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެއެ ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައިެ
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ21ވަނަެ
މަށް ެބަޔާންކޮށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެބިނާކުރި ެސަބަބުތަކާއިެ
މާއްދާއާއި ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެއެކަނިކަ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމާ ެތަޢާރުޟުވާގޮތަށް ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރ  2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާެ
ނިމުނުގޮތުގެެޚުލާޞާގައިެފާހަގަކޮށްފައިވާެދެވަނަެނުކުތާގައިެރިވިޔުެކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނުއަސާސީގެެ 143
ތަށް ެއެއަށްވުރެ ެދަށު ެމަރުޙަލާގެެ
ނިންމުން ެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެމަތީ ެމަރުޙަލާގެ ެކޯޓުތަކުން ެނިންމާ ެ ެ
ވާނެ ެކަމަށް ެ ެއޮތް ެނައްޞާ ެއެއްގޮތަށް ެކަމަށް ެނުވާތީެ ،އެ ެނުކުތާއަކީ ެއޭގެެ
ކޯޓުތަކުން ެތަބައުވާން ެ
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ޒާތުގައިވެސް ެބާޠިލު ެނުކުތާއެއްކަމާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމައްސަލައެއްބަލައި ެނިންމުމުގައި ެކަމަކާ ެގުޅޭެ
ޤާނޫނުތަކާއިެއެެޤާނޫނުެތަކުގެެމާއްދާތަކުގެެތެރެއިންެ،ވަކިެމާއްދާތަކަކަށްެރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުެ،އަނެއްބައިެ
ޢަމަލުކުރާ ެއުޞޫލެއް ެނޫންކަންެ
މް ެކުރުމަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެ ެ
މާއްދާތަކަށް ެރިޢާޔަތްނުކޮށް ެޙުކު ެ
ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެެ .
ޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2158/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގެެ
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލްކޯ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނާ ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށްެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައުލަތާއި ެއެން ެ
ރު ެ 24( 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީ ެެ)2011
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަ ެ
ބަލާއިރުެ ،އެން ެ
ޢަމަލުކުރުމުގެެ
ޓްމަންޓް ެއޮފްެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމަށް ެ ެ
ސިޓީން ެޑިޕާ ެ
ދެ ެފަރާތެއްގެ ެމެދުގައި ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުން ެބާޠިލުވުންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ނަތީޖާއަކީ ެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެކުރަމުންދާ ެތަޙުޤީޤުެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަނުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއެން ެ
ެ 13/2008އެން ެ
ފުރިހަމަ ެނުކޮށްެ ،ދެފަރާތެއްގެ ެމެދުގައި ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމެއް ެބާޠިލު ެކުރުމަށް ެއެންގުމުގެ ެބާރު ެއެެ
ރަންޖެހޭ ެތަޙުޤީޤު ެފުރިހަމަނުކޮށްެ،
ކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަމަށާއިެ ،ކަމާ ެބެހޭ ެއިދާރާއިން ެފުރިހަމަ ެކު ެ
ސްވުމެއްެބާޠިލުެކުރުމަށްެ
ހަމައެކަނިެތުހުމަތެއްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،ދެފަރާތެއްގެެމެދުގައިެވެފައިވާެއެއްބަ ެ
އުވުމުގެެނަތީޖާއެއްެކަމަށްވާނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެ
އަންގާެއެންގުމަކަށްެތަބަ ެ
ންެ
ގެެދަށުންެކޮންޓްރެކްޓްގެެބައިވެރިންނަށްެލިބިދޭެރައްކާތެރިކަންެނެތިގެންެދިއުންެކަމަށާއިެއެެއެއްބަސްވު ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުންެދައުލަތަށްެއަންގާފައިވާެއެންގުމަކީެޑޮކްޓްރައިންެ
ބާޠިލުކުރުމަށްެލާޒިމްކޮށް ،އެން ެ
އޮފް ެއަލްޓްރާ ެވައިރަސް ެއަދި ެޕްރިންސިޕަލް ެއޮފް ެލީގަލިޓީގެ ެމަފްހޫމާ ެޚިލާފަށް ެއެ ެއިދާރާ ެހިންގުމުގައިެ
ންގުމެއްކަމަށް ެދައުލަތުގެެ
ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅި ެޤަރާރުކުރެވިފައިވާ ެގޮތާ ެޚިލާފަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެ ެ
ބަންޑާރަނާއިބުގެ ެފަރާތުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2158/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ ެއަދިެ ،މި ެފިޔަވަޅަކީެކުށުގެެތުހުމަތުކުރެވޭެފަރާތުގެެމައްޗަށްެކުރެވިފައިވާެ
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ތުހުމަތަކާ ެމެދު ެއެ ެފަރާތުން ެބުނާއެއްޗަކަށް ެބެލުމެއް ެނެތިެ ،އަޅާފައިވާ ެފިޔަވަޅެއްކަމަށްެ ،ދައުލަތުގެެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަނުންެ
ބަންޑާރަ ެނާއިބުގެ ެފަރާތުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެ ެެ 24ޖެނުއަރީ ެެ 2011ގައި ެއެން ެ
މަތިންެ ،ކުރަމުންެ
ވާ ެގޮތުގެ ެ
އަންގާފައިވާ ެއެންގުންެ ،އެންގި ެމައްސަލައަކީ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުތަކާ ެއެއްގޮތް ެ
ތަޙުޤީޤެއްކަމަށާއިެ،ޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެއިމިގްރޭޝަންެއެންޑްެއެމިގްރޭޝަނާއިެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެ
ގެންދިޔަެ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުންެ
އޮފީހުގެެބަހެއްެހޯދުމަށްެފަހުގައިެއަންގާފައިވާެއެންގުމެއްކަމަށްެއެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުން ެއެެއެންގުންެއެންގިެއިރުެ،ތަޙުޤީޤުެފުރިހަމަވެފައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއެން ެ
ވާެކަމަކީެދެެދާއިރާއަކުންެމަޢުލޫމާތުެހޯދުންެކަމަށާއިެއެެ
ޙުޤީޤުގައިެއެހައިެތަނަށްެކުރެވިފައި ެ
ނުވާކަމަށާއިެތަ ެ
ކަ ނޑައެޅިފައިެނުވާކަމަށްެ
ޢަމަލެއްެހިންގިކަމަށްެތުހުމަތުކުރެވޭެބަޔަކުެ ެ
ގުންެއެންގިއިރުެކޮރަޕްޝަނުގެެ ެ
އެން ެ
ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގައި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަ ެނާއިބުގެ ެފަރާތުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެންގެންެ
ޕޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު ެ ެ 24( 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީެ
ޓި-ކޮރަ ް
އޮންނައޮތުމާއި ެއެން ެ
މުގައި ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅި ެޤަރާރުެ
ެ )2011ސިޓީން ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމަކީ ެއެ ެއިދާރާ ެހިންގު ެ
ކުރެވިފައިވާގޮތާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމެއްކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނާއިބުގެ ެފަރާތުންެ
ސީގެ ެެ 199ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަނުން ެޖެހިލުމެއްނެތިެ
ދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެއިދާރާތަކުން ެކޮރަޕްޝަން ެނައްތާލުމަށް ެއެން ެ
ސީގެ ެެ 202ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ)ގައިެ
ކަމަށާއި ެ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެ
މަސައްކަތް ެކުރަ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެކޮރަޕްޝަން ެނައްތާލުމައްޓަކައިެ ،ޤާނޫނުން ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
މިގޮތުންެޤާނޫނުެ
އެންމެހައިެކަންތައްތައްެކުރުމުގެެބާރުެކޮމިޝަނަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެބަޔާންވެފައިވާކަމަށާއިެ ެ
އެެ
ނަންބަރު ެ(ެ 2/2000ކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާ ެމަނާކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ ެ
ދައިެ
ނާޖާއިޒް ެފައިދާ ެހޯދުމާއި ެހޯ ެ
ތު ެހިފުން ެހުއްޓުވުމާއިެ ،މަޤާމުގެ ެ ެ
ޤާނޫނަކީ ެރިޝްވަތުދިނުމާއިެ ،ރިޝްވަ ެ
ރުެ
ން ެމަނާކުރާ ެޤާނޫނު ެކަމުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަ ެ
ވުމާއި ެއެކަންކަ ެ
ދިނުން ެހުއްޓު ެ
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މާއި ެހުއްޓުވުމާ ެގުޅޭގޮތުންެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގައި ެކޮރަޕްޝަން ެމަނާކުރު ެ
ެ 13/2008އެން ެ
ހެދިފައިވާ ެއެހެން ެޤާނޫނުތަކުގައިވާ ެމަޤުޞަދުތައް ެޙާޞިލުކުރުމައްޓަކައި ެތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ެމައްސަލަެ
ބެލުމައްޓަކައިެކޮމިޝަނަށްެބޭނުންވާެއެހެނިހެންެބާރުތައްެކޮމިޝަނަށްެލިބިގެންވާކަމަށާއިެކޮމިޝަނުންެެ24
މަކީެ
ޖެނުއަރީ ެެ 2011ގައި ެޑިޕާޓްމަންޓްއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގު ެ
ވާެ
ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުތަކުން ެމުޠުލަޤް ެގޮތެއްގައި ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދޭ ެޤާނޫނީ ެބާރުގެ ެދަށުން ެއަންގާފައި ެ
ޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އެންގުމެއްކަމަށް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީ ެ
އޮންނައޮތުމެވެެ .
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،އެން ެ
ބާރުތައް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 199ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ރު
ބަޔާންވެފައިވާކަމާެއެގޮތުންެޤާނޫނުެނަންބަ ެ

ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު)ެ
ެ(ެ 13/2008އެން ެ

މާއި ެއަދިެއެ ެމާއްދާގައިެ
ކަ ނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ެ
ގެެެ 22ވަނަެމާއްދާގައިެއެެކޮމިޝަނުގެެބާރުތައްެ ެ
ޙުޤީޤަކާެގުޅިގެންެ
ންވަނީެކޮމިޝަނުންެކުރަމުންދާެތަ ެ
ބުނެފައިވާ ެކަންކަންެކުރުމުގެެބާރުެކޮމިޝަނަށްެލިބިގެ ެ
އާތާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފުނުވާގޮތުގެ ެމަތިންކަމަށް ެއެ ެމާއްދާގައިެ
ޖިނާއީ ެއިޖުރާ ެ
ރުތައްެބޭނުންކުރެވޭނީެޖިނާއީެއިޖުރާއާތާެއެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތިންެ،ޖިނާއީެއަދުލުގެެ
ބަޔާންވެފައިވުމުންެމިެބާ ެ
ނުެ
ކަމަށް ެބުނެފައިވަނީެ ،ޤާނޫ ެ
ނިޒާމުގެ ެތެރެއިންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެ ެޤާނޫނުގައި ެކޮރަޕްޝަން ެ
އެެ
ނަންބަރުެ(ެ 2/2000ކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއިެމަނާކުރުމުގެެޤާނޫނު)ެގައިެބުނެފައިވާ ެކުށްތަށްެކަމަށްެ ެ
ޤާނޫނުގެެެ 23ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ެކޮމިޝަނަށް ެއެ ެކުށްތައް ެބެލުމުގެ ެބާރުެ
ނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2000ކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގައިެ
ލިބިފައިވާ ެކުށްތަކަކީ ެޤާނޫ ެ
އެެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޖިނާއީ ެކުށްތައްކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެމަޤްޞަދު ެޙާޞިލުކުރުމައްޓަކައި ެ ެ
ޤާނޫނުގެެދަށުންެކޮމިޝަނަށްެލިބިދީފައިވާެބާރުތަކާއިެކޮމިޝަނުންެކުރާެއެންމެހައިެމަސައްކަތްތައްެހިންގޭެ
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ދާއިރާތައް ެނުވަތަެފަރާތްތައްެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއެެޤާނޫނުގެެެ 24ވަނަެމާއްދާގައިެކަމާއި ެއެ ެމާއްދާގައިެެ
އެޤާނޫނުގެ ެމަޤްޞަދު ެޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކާއި ެއެެ
ގެެ
ކޮމިޝަނުން ެކުރާ ެއެންމެހައި ެމަސައްކަތްތައް ެހިންގޭނެ ެދާއިރާތަށް ެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކު ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 22ވަނަެ
މައްޗަށްެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
ގެމަތިން ެކޮމިޝަނުން ެކުރަމުންދާ ެތަޙުޤީޤަކާެ
ވާ ެގޮތު ެ
މާއްދާގައިެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތާ ެއެއްގޮތް ެ
ގުޅިގެން ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފު ެނުވާގޮތުގެމަތިން ެއެ ެމާއްދާގައިވާެ
ކަންކަންކުރުމުގެެބާރުެކޮމިޝަނަށްެލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެެ
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2008އެން ެ
ގެ ެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށްެ
ޤާނޫނު) ެ ެ
ރޭގައިެ
ޖުރާއާތުތަކުގެ ެތެ ެ
ބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެކޮރަޕްޝަނުގެ ެކުށްތައް ެތަޙްޤީޤުކުރުން ެފަދަ ެޖިނާއީ ެއި ެ
ނަެ
ހިމެނޭެކަންތައްތަކުގެެއިތުރުންެ،ކޮރަޕްޝަންެހުއްޓުވުމަށްޓަކައިެ،ދިރާސާތައްކޮށް ެއަޅަންޖެހޭެކަމަށްެފެން ެ
ންފަދަ ެޕްރިވެންޓިވް ެފިޔަވަޅުތައް ެހިމެނޭތީ ެމިފަދަ ެފިޔަވަޅުތަކަކީެ
ފިޔަވަޅުތަކާ ެބެހޭ ެލަފާތައް ެދިނު ެ
ރިކަމެންޑޭޓަރީ ެޠަބީޢަތުގެ ެކަންތައްތައްކަން ެއެނގޭކަމާ ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެކޮރަޕްޝަނުގެ ެކުށްތައްެ
ސްތޫރީެ
ތަޙްޤީޤުކުރަން ެޖެހޭނީ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެއުޞޫލުން ެޖިނާއީ ެތަޙުޤީޤުކުރުމާ ެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެދު ެ
ޢިދުތަކާ ެއަދި ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފު ެނުވާނޭ ެގޮތުގެެ
ޖުރާއާތުގެ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާ ެ
ގެރެންޓީތަކާއި ެޖިނާއީ ެއި ެ
މަތިންކަންެއެނގޭކަމާއިެެއެގޮތުންެކޮރަޕްޝަނުގެެކުށުގެެޖިނާއީެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެޖިނާއީެޤާނޫނުގެެޢާންމުެ
އެ ެކުށެއްކުރިެމީހެއްގެެޝަޚްޞީެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެ
އުޞޫލާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ެ
އޮތުމެވެެ .
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ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެމައްސަލައެއް ެބަލައިެނިންމުމަށްފަހުެ
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،އެން ެ
ވާ ެގޮތްތަކުގެ ެތެރެއިންެ
ގެ ެެ 25ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ެ ެއެ ެޤާނޫނު ެ
މަގޮތަކީެ ،މައްސަލައަކީ ެކޮރަޕްޝަނުގެ ެކުށެއް ެއެކުލެވިގެންެ
ގޮތަކަށް ެކަމާ ެއެގޮތުންެ ،ފުރަތަ ެ
ންނުވާ ެމައްސަލައެއްކަމަށްެ
އެ ެމައްސަލައަކީ ެކޮރަޕްޝަނުގެ ެކުށެއް ެއެކުލެވިގެ ެ
ނުވާމައްސަލައެއްނަމަެ ެ ،
އެެ
އެނގޭކަމާއި ެއަނެއްގޮތަކީ ެ ެ
ކަނޑައަޅައި ެމައްސަލަ ެނިންމުންކަން ެއެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1އިން ެ ެ
ވާ ެމައްސަލައަކަށްވެފައިެ ،ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅައިގެންެ
މައްސަލައަކީ ެކޮރަޕްޝަންގެ ެކުށެއް ެއެކުލެވިގެން ެ
އެެ
ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ެއެކަށީގެންވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާ ެހުރިކަމަށް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ ެ ،
މައްސަލައެއް ެޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހަށް ެފޮނުވުންކަން ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )2ވަނަެ
ރުގައިެެ
ނަންބަރުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ނުވަތަ ެ(ެ )2ވަނަ ެނަންބަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމުގެ ެއިތުރުން ެ ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގައިވާެ
މުއައްސަސާއެއް ެހިންގުމުގެ ެދާއިރާގެ ެސަބަބުން ެދިމާވެފައިވާ ެކަމެއްނަމަ ެއެކަން ެއިސްލާޙު ެކުރަން ެއެެ
މުއައްސަސާެއަކަށްެއެންގުންެހިމެނޭކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ކ) ެހަތްވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމެއް ެޤާއިމް ެކުރުމަށްެ
ސްބިޒްެލިމިޓެޑާެެ
ދިވެހިެސަރުކާރުގެެފަރާތުންެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެއިމިގްރޭޝަންެއެންޑްެއެމިގްރޭޝަނާއިެނެކް ެ
ންެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަ ެ
ދެމެދު ެެ 17އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމާ ެގުޅިގެން ެއެން ެ
ކޮމިޝަނަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލަތަކަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެބެލިބެލުމުންެ ،ކޮރަޕްޝަނަށްެ
މަގުފަހިވާގޮތަށް ެކަންތައްތަކެއް ެހިންގާފައިވާކަން ެފާހަގަކޮށްެ ،ބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމްގެ ެމަސައްކަތްެ
އިތުރަށް ެކުރިއަށް ެގެންދާނަމަ ެނޭޝަނަލް ެޕްލޭނިންގ ެކައުންސިލަށް ެނުވަތަ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހުށަހަޅައިގެންެއެ ެފަރާތުންެނިންމާެނިންމުންތަކާ ެއެއްގޮތަށްެއާރް.އެފް.ޕީެތައްޔާރުކޮށްެ،އަލުންެބިޑްކޮށްގެންެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެެެެެެ
ކުރިއަށް ެގެންދިޔުމަށް ެެ 24ޖެނުއަރީ ެެ 2011ވަނަ ެދުވަހު ެއެން ެ
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މަންޓްެއޮފްެއިމިގްރޭޝަންެ
ޓީންެޑިޕާޓް ެ
ނަންބަރުެ ެ 24( 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީެެެ)2011ސި ެ
އެންޑް ެއެމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައިވަނިކޮށްެ 2011"ެ ،އޮކްޓޯބަރު ެ ެ18ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެވަޒީރުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއިމިގްރޭޝަން ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމް ެޕްރޮޖެކްޓްގެ ެމަސައްކަތްެ
ހިންގުމައްޓަކައި ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑާއެކު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެނިންމަވައިެެެެެެެ،
ެ 31އޮކްޓޯބަރ ެެ 2011ދުވަހު ެނެރެފައިވާ ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކޮށްފައި ެވުމުން ެއެެ
އެގްރީމެންޓަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް
ެެ

ެނިންމާފައިވަނީ،

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ެކޮމިޝަނުގެެެެެެެެެެެެ

ނަންބަރު ެ ެ 24( 123-B/94/2011/02ޖެނުއަރީ ެެ )2011ސިޓީން ެއެންގި ެއެންގުމުގެ ެފަހުގެެ
ތާރީޚެއްގައިެެވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެނިންމުމެއްގެެމައްޗަށްެކަމަށްވާއިރުެ،ދައުލަތުގެެސިޔާދަތީެތިންެބާރުގެެ
ތެރެއިން ެއެއްބާރު ެކަމުގައިވާ ެދައުލަތުގެ ެހިންގުމުގެ ެބާރުން ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓް ެކުރިއަށް ެގެންދިޔުމަށްެެ
ނިންމާފައިވުމުންެ ،ދެން ެއެ ެއެގްރީމެންޓާ ެމެދު ެއެނޫން ެގޮތަކަށް ެޢަމަލުކުރެވޭނީ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ގެންެއޮންނަެއޮތުމާއިެ ،އެއެގްރީމެންޓަކީެދައުލަތުގައިެ
ނިންމުމަކުންެކަންެނުވަތަެކޯޓުެޙުކުމަކުންެކަންެއެނ ެ
އަމަލުކުރެވޭ ެޤާނޫނަކާ ެނުވަތަ ެ ެޤާނޫނަކުން ެބާރުލިބޭ ެޤަވާޢިދަކާ ެޚިލާފު ެކޮންޓްރެކްޓެއްކަމުގެ ެމައްސަލައެއްެ
ނީގޮތުން ެސައްޙަ ެނޫންެ
ތަނަށް ެހުށަހެޅި ެކޯޓަކުން ެއެއެގްރީމެންޓަކީ ެޤާނޫ ެ
ކަމާބެހޭ ެކޯޓަކަށް ެމިހާ ެ
ކަ ނޑައަޅާފައިވާެއެގްރީމެންޓެއްނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އެގްރީމެންޓެއްކަންެސާބިތުވާކަމަށްެ ެ
ކަމަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެ"ޕަބްލިކް ެލޯ" ެގެޝަޚްޞެއް ެއެބަހީެ ،ދައުލަތް ެނުވަތަެ
(އ) ެއަށްވަނަ ެ
ދައުލަތުގެ ެއިދާރާއެއް ެނުވަތަ ެމުއައްސަސާއަކުން ެދައުލަތުގެ ެޢާންމު ެޔުޓިލިޓީއެއް ެ(މިރްފަޤު ެޢާންމުއެއް)ެ
ނުވަތަ ެޢާންމު ެޚިދުމަތެއް ެހިންގުމަށް ެނުވަތަ ެއިންތިޒާމްކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައި ެއަމިއްލަ ެފަރާތަކާ ެނުވަތަެ
ޖުތަމަޢުގެ ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެެ
އަމިއްލަެކުންފުންޏަކާ ެދެމެދުގައި ެކުރެވޭ ެމިފަދަ ެއިދާރީެކޮންޓްރެކްޓްތަކަކީ ެމު ެ
ޙަތައްޓަކައި ެމަސައްކަތްކުރާެެ
ޢާންމު ެމަސްލަޙަތަކައްޓަކައިެ ،ދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކާއިެއަމިއްލަ ެޚާއްސަެމަސްލަ ެ
އަމިއްލަ ެފަރާތަކާއި ެދެމެދުގައި ެކުރެވޭ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކަކަށް ެވާއިރުެ ،މިފަދަ ެއިދާރީ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކަކީެެ
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މަސްލަޙަތުގެ ެގޮތުން ެހަމަހަމަ ެދެފަރާތެއްގެ ެމެދުގައި ެކުރެވޭ ެކޮންޓްރެކްޓް ެތަކެއްކަމުގައި ެނުވާތީ ެއަމިއްލަެ
ށްޓަކައިެއަމިއްލަެފަރާތްތަކުގެެމެދުގައިެކުރެވޭެމުޠްލަޤްެ"ސިވިލްެކޮންޓްރެކްޓްތަކާެ
ލަޙަތުތަކަކަ ެ
ޚާއްސަެމަސް ެ
ޚިލާފަށް ެމިފަދަ ެއިދާރީ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި ެ"އަލްޢަޤްދު ެޝަރީޢަތުލް ެމުތަޢާޤިދައިން" ެ( pacta sunt
ެ )servandaގެ ެއުޞޫލު ެހިނގަނީ ެއެއްވެސް ެޤައިދެއް ެނުވަތަ ެބަނދެވުމެއްނެތި ެނޫންކަމާއިެ ،އިދާރީެ
ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައިެކޮންޓްރެކްޓްކުރާެދައުލަތްެނުވަތަެދައުލަތުގެެއިދާރާއިންެއެ ެފަރާތަކާއެކުެކޮންޓްރެކްޓްެ
ނޫނު ެނުވަތަ ެޢާންމު ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނު ެފަދަެ
ޚުތިޔާރުކުރުން ެފަދަ ެކަންތަކުގައި ެއިދާރީެޤާ ެ
ކުރާ ެފަރާތް ެއި ެ
ޕަބްލިކް ެލޯގެ ެޤާނޫނެއްގެ ެދަށުން ެތަބައުވާން ެޖެހޭ ެބަނދެވުންތަކެއް ެހުންނަކަމާއި ،މިފަދަ ެއިދާރީެ
ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެކޮންސެޝަން ެއެގްރީމެންޓްެ ،ސަޕްލައި ެކޮންޓްރެކްޓްސްެ ،ކޮންޓްރެކްޓްސް ެއޮފްެ
ޕަބްލިކް ެވޯކްސް ެފަދަ ެކޮންޓްރެކްޓްތައް ެހިމެނޭކަމާ ެމިފަދަ ެއިދާރީ ެކޮންޓްރެކްޓްތަކަކީ ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓްގެެ
އެއްބައިވެރިއަކު ެކަމުގައިވާ ެދައުލަތް ެނުވަތަ ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެބައިވެރިއަކު ެކަމުގައިވާ ެއިދާރާއަށްެ
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ެޝަރުޠުތަކަށް ެބަދަލު ެގެނައުމާއިެ ،ކޮންޓްރެކްޓް ެތަންފީޒުކުރުވޭ ެމިންވަރު ެބަލަހައްޓައި ެއަދިެ
އެ ެކަމާގުޅިގެން ެއަޅަންޖެހޭ ެޖަޒާއީ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގައި ެޙައްޤުތަކާއި ެއިމްތިޔާޒްތަކެއް ެއޭގެ ެޒާތުގައިެ
ލިބިދޭެއަދިެއެކޮންޓްރެކްޓްގެެބައިވެރިއަކުެކަމުގައިވާެދައުލަތްެނުވަތަެކޮންޓްރެކްޓުގެެބައިވެރިއަކުެކަމުގައިވާެ
އިދާރާގެެއެކަނިެއަމިއްލަެއިޚުތިޔާރުގައިެކޮންޓްރެކްޓްެނިމުމަކަށްެގެނައުންެފަދަެބާރުތަކާއިެއިޚްތިޔާރުތައްެ
ޓް ެތަކެއްކަން ެއެނގެންެ
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ެބައިވެރިންކަމުގައިވާެ ،ދައުލަތަށާއި ެއިދާރާއަށް ެލިބިގެންވާެކޮންޓްރެކް ެ
އޮންނައޮތުމެވެެ .
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެ

ޔަ
ެބަޔާންވެދި ެ

ެސަބަބުތައް

ެއެގޮތަށް

ެހުރުމުން،

ެހައިކޯޓުގެެެެެެެެެެެެ

ކާެ
ނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަ ެ
ލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެ
ލު ެޙުކުމެއް ެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ސިވި ެ
އެއްގޮތްވާ ެޙުކުމަކަށް ެނުވާތީ ެއެޙުކުމަކީ ެބާޠި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 2158/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެެ
ލް ެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ވާ ެޙުކުމަކަށްެވާތީެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުން ެސިވި ެ
މަތިންެކޮށްފައި ެ
ވެެ .
ެ2158/Cv-C/2011ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްެޙުކުމްކޮށްފީމެ ެ
ެ
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ޢުތަޞިމްެޢަދުނާނުގެެތަފާތުވިެ
ރުެއަޙްމަދުެފާއިޒުެޙުސައިންެއާއިެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމު ެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާ ެ
ޢުޔުެ .
ރަ ެ
ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެސިވިލް ެކޯޓުގައި ެދަޢުވާކުރި ެމައްސަލަެ
މިއީ ،އެން ެ
ކަމުގައިވާ ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމް ެޤާއިމުކުރުމަށް ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން ެއެންޑްެ
އެމިގްރޭޝަން ެ(މީގެފަހުން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަން) ެއާއި ެނެކްސްބިޒް ެލިމިޓެޑް ެ(ނޯތްސިޑްނީެ
އޮސްޓްރޭލިއާ) ެކުންފުންޏާ ެ(މީގެފަހުން ެނެކްސްބިޒް) ެދެމެދު ެެ 11އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެހަދާފައިވާެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމްގެ ެމަސައްކަތް ެއިތުރަށް ެކުރިއަށް ެގެންދާނަމަެ،
ނޭޝަނަލް ެޕްލޭނިންގ ެކައުންސިލަށް ެނުވަތަ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅައިގެންެ ،އެ ެފަރާތުން ެނިންމާެ
ނިންމުންތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެއާރު.އެފް.ޕީ ެތައްޔާރުކޮށްެ ،އަލުން ެބިޑްކޮށްގެން ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަށް ެެ24
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަން ެ(މީގެފަހުން ެކޮމިޝަން) ެގެ ެނަންބަރުެެެެެެެެެެ
ޖެނުއަރީ ެެ 2011ގައި ެއެން ެ
ެ 123-B/94/2011/02ސިޓީންެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެއިމިގްރޭޝަނަށްެއެންގިެއެންގުމަށްެޢަމަލުކުރުމަކީެއެެ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެެމައްޗަށްެލާޒިމުކަމެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެއެދިެ،އެެކޮމިޝަނުންެސިވިލްެކޯޓުގައިެ
ލާފުކަމަށް ެބުނެ ެއެެ
ދަޢުވާ ެކުރި ެމައްސަލަ ެއެ ެކޯޓުން ެބެލުމަށްފަހުެ ،ނިންމިގޮތް ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާއި ެޚި ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމުން ެބެލުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2012/HC-A/105ޤަޟިއްޔާގައިެތަދައްޚުލުވިެފަރާތްެކަމުގައިވާެނެކްސްބިޒްގެެފަރާތުންެ(ޑިޕާޓްމަންޓުެ
ވާެލިބޭގޮތަށް)ެމިކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްެކުރުމުންެބަލާފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ .
އޮފްެއިމިގްރޭޝަނަށްެދަޢު ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުންނާއި ެނެކްސްބިޒްގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލާގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
އެން ެ
ޓި-
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2002އެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެ
ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެއެން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެކަށައަޅާފައިވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓާއި ެދަށުކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްެ
ބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކުރެވިފައިވެެއެވެެ .
ެ(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީ"ެ ،ބޯޑަރ ެކޮންޓޮރޯލް ެސިސްޓަމް" ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެމަސައްކަތްެ
ޙަވާލުކުރާނެެފަރާތެއް ެކަނޑައެޅުމުގައިެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަނުން ެޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާ ެބެހޭގޮތުންެ
ކޮމިޝަނަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެމައްސަލާގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެވަކިއެއްޗެއް ެއެންގުމުގެ ެކުރިންެ
"ބޯޑަރ ެކޮންޓޮރޯލް ެސިސްޓަމް" ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެމަސައްކަތް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކާއި ެޙަވާލު ެނުކުރުމަށްެ،
އެގްރިމެންޓްގައި ެސޮއިކުރުމުގެ ެކުރިންެ 11ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރުެެެެެެ
ެ 123-B/94/2011/02ސިޓީން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައި ެވަނިކޮށްެ ،ޑިޕާޓްމަންޓްެ
އޮފް ެއިމިގްރޭޝަނާއި ެނެކްސްބިޒާ ެދެމެދު ެެ 11އޮކްޓޯބަރ ެެ 2010ގައި ެބޯޑަރ ެކޮންޓްރޯލް ެސިސްޓަމްެ
ޤާއިމުކުރުމުގެެއެއްބަސްވުމުގައިެސޮއިކޮށްފައިވާތީެ،ކޮމިޝަނުންެއެ ެމައްސަލަެބެލުމަށްފަހުެ 24ެ،ޖެނުއަރީެ
ން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފްެ
ެ 2011ގައި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެނަންބަރު ެެ 123-B/94/2011/02ސިޓީ ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންގެެ
އިމިގްރޭޝަނަށް ެއެންގި ެއެންގުމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2002އެން ެ
ޤާނޫނު)ެގެެެ25ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެ(ެ)3ވަނަެނަންބަރުގެެދަށުންެއަންގާފައިވާެއެންގުމެއްެކަމަށްވާތީެ،
ކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންވާ ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމުގެ ެބާރަކީ ެކޮރަޕްޝަންގެ ެއެންމެ ެތަނަވަސް ެމާނާގައިެ
ކޮރަޕްޝަނާގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކުންނާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 133ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުންެ
ލިބިގެންވާެބާރެއްކަމަށްެ،މައްސަލަެބެލިެހައިކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެފެންނާތީެ24ެ،ޖެނުއަރީެެ2011ގައިެ
ކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު ެެ 123-B/94/2011/02ސިޓީން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަނަށް ެއެންގިެ
އެންގުމަށްެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެެކަމަށްެހައިކޯޓުގެެޙުކުމުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
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(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދެ ެފަރާތެއްގެ ެދެމެދުގައި ެހެދިފައިވާ ެމަދަނީ ެއެއްބަސްވުމެއްެ
ފަދަ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެބައިވެރިންނަށް ެކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެލިބިދޭެ
ބާޠިލްވާގޮތަށް ެއަދި ެއެ ެ
މިެ
ރައްކާތެރިކަން ެނެތިގެންދާގޮތަށް ެކަމެއްކުރުމަށް ެއެންގުމުގެ ެބާރު ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަމަށް ެ ެ
ގޮތަށްެ
މައްސަލާގައި ެސިވިލް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅާފައިވަނީެ ،ކޮމިޝަނުން ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމާއި ެއެއް ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަނުން ެޢަމަލުކޮށްފިނަމަެ ،އެ ެޑިޕާޓްމަންޓާއި ެނެކްސްބިޒާ ެދެމެދު ެހަދާފައިވާެ
އެއްބަސްވުމަށް ެއަތުވެދާނެ ެނަތީޖާއަކަށް ެބަލައިގެންކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މީގެއިތުރުން ެއެެ
ކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރަކީ ެމުޠްލަޤު ެގޮތެއްގައި ެތަޙުޤީޤުކުރުމަށާއި ެމައްސަލަ ެބެލުމަށްޓަކައި ެލިބިފައިވާެ
ބާރެއްކަމަށްވެސް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެއެ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެމިގޮތަށްެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަންގެެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 133ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއެން ެ
ޤާނޫނުގައި ެއެ ެކޮމިޝަންގެ ެބާރުތައް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
(ނ)ެތިންވަނަެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 133ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެއެން ެ
ކޮމިޝަނަކީ ެވަކި ެފަރާތަކަށް ެބުރަނުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާއެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްެ ،އެ ެކޮމިޝަނުގެެ
ވާޖިބުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާެ
ޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްެ ،ބުނެވުނު ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށާއި ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެއެެ
ކޮމިޝަން ެހިންގާނީ ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތަކާއި ެމަސައްކަތުގެ ެދާއިރާ ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،އެ ެކޮމިޝަނުގެ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ެހަމައެކަނި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެއެެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިޔަތުތައްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 133ވަނަެ
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މާއްދާގެ ެ(ނ) ެއިން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެކޮމިޝަން ެހިންގަންވާނީ ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބުނެވިދިޔަ ެމާއްދާގެ ެބުނެވިދިޔަ ެއަކުރުގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަެ
އޮތުމުން ެއެނގެނީެ ،ކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެބޭނުންކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުގައިެ
ކޮމިޝަނުގެ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެބޭނުންކުރުމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމާއިެ
ޕޝަންެކޮމިޝަންގެެޤާނޫނުގެެެ 21އަދިެެ 22ވަނަެ
ޓި-ކޮރަ ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 202ވަނަެމާއްދާއަށާއިެއެން ެ
މާއްދާއަށް ެބަލާއިރުވެސް ެއެނގެނީ ެކޮމިޝަނުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެކުރެވޭ ެއެންމެހައި ެތަޙުޤީޤުތައްެ
ރާއާތާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމާއި ެއެފަދަެ
ކުރަންވާނީ ެޖިނާއީ ެއިޖު ެ
ތަޙުޤީޤުތަކާެގުޅިގެންެއަޅާެއެންމެހައިެއިޖުރާޢީެފިޔަވަޅުތައްެއަޅަންވާނީެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެެއުޞޫލުތަކުގެެ
ތެރެއިންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޓި-
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤަނޫނުއަސާސީގެ ެެ 202ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެން ެ
ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެ(ހ) ެކޮރަޕްޝަންގެ ެމައްސަލަތައްެ
ބަލައި ެތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ެ(ށ) ެކޮމިޝަނުން ެތަޙުޤީޤުކުރާ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެހެނިހެން ެއިދާރާތަކުންެ
އިތުރަށްެބަލައިެސާފުކުރަންޖެހޭެކަންތައްތައްެއެެފަރާތްތަކަށްެހުށަހަޅައިެ،ޝަރީޢަތަށްެހުށަހަޅަންެޖެހޭކަމަށްެ
ފެންނަ ެކަންތައްތައް ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލަށް ެފޮނުވުމާއި ެ(ނ) ެކޮރަޕްޝަންެ
ންޖެހޭ ެދިރާސާތައްކޮށް ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ެލަފާ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކަށް ެދިނުމާއިެ
ހުއްޓުވުމަށް ެކުރަ ެ
(ރ)ެކޮރަޕްޝަންގެެގެއްލުމާއިެނުބައިކަމުގެެމައްޗަށްެޢާއްމުންެހޭލުންތެރިކުރުވުމާއިެދައުލަތްެހިންގުމުގައިެ
ލުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނުންެ
ތާ ެ
ތެދުވެރިކަމާއި ެއަމާނާތްތެރިކަން ެކުރިއެރުވުމާއި ެ(ބ) ެކޮރަޕްޝަން ެނައް ެ
ކަނޑައަޅާއިފައިވާ ެއެހެނިހެން ެކަންތައްތައްކުރުން ެހިމެނޭކަމާއިެ ،ކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެ
ބާރުތަކަކީ ެހަމައެކަނި ެޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބާރުގެ ެދަށުން ެހެދޭ ެޤާނޫނަކުން ެލިބޭެ
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތައްކަމުގައިވާތީެ ،ކޮމިޝަނާއިެމަތިކުރެވިފައިވާެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެބާވަތުންެނުވަތަެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޒާތުން ެބާރެއް ެލިބިގެން ެނުވާކަމާއި ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމަށް ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅެއްގެގޮތުގައިެ
ފާދިނުމަކީ ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގައިވިއަސް ެކޮމިޝަނަށް ެހުށަހެޅިެ
ކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކަށް ެލަ ެ
ހިނގަމުންދާ ެތަޙުޤީޤަކާެގުޅިގެންެޖިނާއީ ެއިޖުރާޢަތުގެެދަށުން ެޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލް ެމެދުވެރިކޮށް ެހޯދޭެ
ކޯޓު ެއަމުރެއްގެ ެދަށުން ެނޫން ެގޮތަކަށް ެެ preventive injunctionsފަދަ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގެ ެބާރުެ
ލިބިފައި ެނުވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނަށް ެބެލުމުން ެއެނގޭކަމާއި ެއިސްވެ ެބުނެވިދިޔަެ
ޙުމަތުކުރެވޭެ
އިވަނީ ެކޮރަޕްޝަންގެ ެޢަމަލުގެ ެގޮތުގައި ެތު ެ
މާއްދާތަކުން ެއެނގެނީ ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދީފަ ެ
ކަންތައްތައްެތަޙުޤީޤުކުރުމާއިެއެެތަޙުޤީޤަށްެމަގުފަހިކޮށްދޭނެެކަންތައްތައްެޖިނާއީެއިޖުރާއަތުގެެއުޞޫލުތަކުގެެ
ތެރެއިން ެކުރުމާއި ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ެއިދާރީގޮތުން ެހިންގަންހުރި ެކަންތައްތައް ެހިނގުންކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 13/2002އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެެ
ވަނީ ެ(ހ)ެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ކޮރަޕްޝަންގެެމައްސަލަތައްެބަލައިެތަޙުޤީޤުކުރުމާއިެ(ށ)ެކޮމިޝަނުންެތަޙުޤީޤުކުރާެކަންތައްތަކުގެެތެރެއިންެ
އެހެނިހެންެއިދާރާތަކުންެއިތުރަށްބަލައިެސާފުކުރަންޖެހޭެކަންތައްތައްެއެެފަރާތްތަކަށްެހުށަހަޅައިެޝަރީޢަތަށްެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭެކަމަށްެފެންނަެކަންތައްތައް ެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅުމަށްެޕޮރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލަށްެފޮނުވުމާއިެ
(ނ)ެކޮރަޕްޝަންެހުއްޓުވުމަށްޓަކައިެދިރާސާތައްކޮށްެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތަކާބެހޭެލަފާެކަމާބެހޭެއިދާރާތަކަށްެ
ދިނުމާއި ެ(ރ) ެމަސައްކަތު ެބައްދަލުވުމާއި ެސެމިނަރ ެއާއި ެއެހެނިހެން ެޕްރޮގްރާމްތައް ެހިންގައިގެންެ
ކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެޢާއްމު ެހޭލުންތެރިކަން ެއިތުރުކުރުވައި ެއެކަމާބެހޭ ެއެކިއެކިެ
ދިރާސާކޮށްެ ،އެ ެދިރާސާތައް ެޝާއިޢުކުރުމާއި ެ(ބ) ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުންެ
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ޢާއްމުކޮށް ެހާމަކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަންކުރުމާއި ެއެކަމާ ެގުޅޭގޮތުން ެޝާޢިއުކުރަންޖެހޭ ެބަޔާންތައްެ
ޝާޢިއުކުރުމާއި ެ(ޅ) ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރުމަށް ެކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންކަންެ
ކުރުމާއިެއެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެއަދާކުރުމަށްެމަގުފަހިވާނެެއެންމެހައިެކަންކަންކުރުމާއިެ(ކ)ެކޮރަޕްޝަންގެެ
ގެއްލުމާއި ެނުބައިކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޢާއްމުން ެހޭލުންތެރިކުރުވައި ެދައުލަތް ެހިންގުމުގައި ެތެދުވެރިކަމާއިެ
އަމާނާތްތެރިކަންެކުރިއެރުވުމާއިެ(އ)ެކޮރަޕްޝަންެހުއްޓުވުމާއިެމަނާކުރުމުގެެޤާނޫނުގައިވާެކަންކަންެހިންގާެ
ބަލަހައްޓައިެއެެޤާނޫނުގެެދަށުންެހަދަންޖެހޭެޤަވާޢިދުތައްެހަދައިެހިންގުންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނަށްެބާރުތައްެލިބިދީފައިވަނީެއެެކޮމިޝަނުންެ
(ޅ)ެހަވަނަެކަމަކީެ،އެން ެ
ކުރަމުންދާެތަޙުޤީޤުތަކާެގުޅިގެންެޖިނާއީެއިޖުރާއާތާގުޅޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކާއިެޚިލާފުނުވާެގޮތުގެމަތިންެ
(ހ) ެހެކިންގެ ެގޮތުގައި ެޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ެފަރާތްތައް ެކޮމިޝަނަށް ެޙާޟިރުކޮށް ެހެކިބަސް ެނެގުމާއި ެ(ށ)ެ
ތަޙުޤީޤާ ެގުޅުންހުރިކަމަށް ެފެންނަ ެފަރާތްތައް ެކޮމިޝަނަށް ެޙާޟިރުކޮށް ެއެމީހުންގެ ެބަޔާން ެނެގުމާއި ެ(ނ)ެ
ތަޙުޤީޤަކާެގުޅުންހުރިކަމަށްެފެންނަެލިޔެކިޔުންތައްެހޯދުމާއިެބެލުމާއިެގެނައުމާއިެ(ރ)ެތަޙުޤީޤަކާެގުޅުންހުރިެ
ކަމަށްެފެންނަެލިޔެކިޔުންތަކާއިެއެހެނިހެންެތަކެތިެޤާނޫނުގެެެ24ވަނަެމާއްދާގައިވާެފަރާތްތަކުގެެއެންމެހައިެ
އެ ެތަންތަނުގައި ެހުރި ެލިޔެކިޔުންތަކާއިެ
އެ ެތަންތަނާއި ެ ެ
ތަންތަނަށް ެކޮމިޝަނުގެ ެމުވައްޒަފުން ެގޮސް ެ ެ
އެހެނިހެން ެތަކެތި ެބަލައި ެތަޙުޤީޤު ެކުރުމާއި ެބޭނުންވެއްޖެނަމަެ ،އެ ެތަކެތި ެކޮމިޝަނަށް ެގެނައުމާއި ެ(ބ)ެ
ތަޙުޤީޤަކާ ެގުޅިގެން ެވަކި ެކަންކަމާ ެގުޅޭގޮތުން ެޚާއްޞަ ެމަޢުލޫމާތެއް ެދެވިދާނެކަމަށް ެކޮމިޝަނަށް ެފެންނަެ
ފަރާތްތަކުން ެއެ ެމަޢުލޫމާތެއް ެލިޔުމަކުން ެދިނުމަށް ެއެންގުމާއި ެ(ޅ) ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައަކާ ެގުޅޭގޮތުންެ
ޤާނޫނުގެެެ 24ވަނަެމާއްދާގައިވާ ެފަރާތްތަކުންެކަނޑައެޅޭެމުއްދަތެއްގެ ެތެރޭގައިެކޮމިޝަނަށްެމަޢުލޫމާތެއްެ
ދިނުމަށް ެނުވަތަ ެރިޕޯޓެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެއެންގުމުން ެއެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެމައްސަލައަކާބެހޭ ެއެެ
މަޢުލޫމާތެއް ެނުފޮނުވައިފިނަމަެ ،ނުވަތަ ެރިޕޯޓެއް ެހުށަނާޅައިފިނަމަެ ،ކޮމިޝަނުން ެއެ ެމައްސަލައެއްެ
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އަމިއްލައަށް ެބެލުމާއި ެ(ކ) ެކޮމިޝަނުން ެބަލަމުންދާ ެމައްސަލައެއްގައި ެކޮމިޝަނުން ެސުވާލު ެކުރެވެމުންދާެ
މީހަކު ެރާއްޖޭން ެފުރައިގެންދާނަމަެ ،ކޮމިޝަނުން ެހުއްދަ ެހޯދައިގެން ެނޫނީ ެނުފުރުމަށް ެއެންގުމާއި ެ(އ)ެ
ޢާއްމުކޮށްެހުޅުވާލައިގެންެނުވަތަެހުޅުވާނުލައިެތަޙުޤީޤުކުރުމާއިެ(ވ)ެކޮމިޝަނުގެެމެންބަރަކުެނުވަތަެގިނަެ
މެންބަރުންގެ ެކޮމެޓީއެއްގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެމައްސަލަ ެބަލައި ެތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ެ(މ) ެކޮމިޝަނުގެެ
އް ެހޯދުމާއި ެބޭނުންހިފުމާއި ެ(ފ) ެމީގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެބޭނުންވާނެ ެތަކެއްޗާއި ެވަޞީލަތްތަ ެ
އިވާ ެއެހެންެ
އިތުރުންވެސް ެޤާނޫނުގައި ެކޮރަޕްޝަން ެހުއްޓުވުމާއި ެމަނާކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެހެދިފަ ެ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާެމަޤުޞަދުތައްެޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިެތަޙުޤީޤުކުރުމާއިެމައްސަލަެބެލުމަށްޓަކައިެކޮމިޝަނަށްެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަންެ
ބޭނުންވާނެ ެއެހެނިހެން ެބާރުތައް ެލިބިގެންވާކަމަށްެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 13/2002އެން ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވަނީ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތާގުޅޭ ެޤާނޫނުތަކާއިެ
ޤަވާޢިދުތަކާއި ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެމަތިން ެކަމަށްވުމުންެ ،މި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެކުރުމުގައިެ
އާތުގެ ެއުޞޫލުތަކަށް ެތަބާވުން ެކޮމިޝަނުގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވެގެން ެވާކަން ެއެނގެންެ
ޖިނާއީ ެއިޖުރާ ެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ ،މައްސަލައެއްެބެލުމަށްފަހުެ ،ކޮމިޝަނުންެޢަމަލުކުރަންެޖެހޭގޮތަކީެ(ެ)1
އެެމައްސަލައަކީެކޮރަޕްޝަންގެެކުށެއްެއެކުލެވިގެންނުވާެމައްސަލައެއްނަމަެ،އެެމައްސަލައަކީެކޮރަޕްޝަންގެެ
ކުށެއްެއެކުލެވިގެންނުވާެމައްސަލައެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެމައްސަލަެނިންމުންެކަމާއިެ(ެ)2އެެމައްސަލައަކީެ
ކޮރަޕްޝަންގެެކުށެއްެއެކުލެވިގެންވާެމައްސަލައަކަށްވެފައިެ،ޝަރީޢަތަށްެހުށަހަޅައިގެންެސާބިތުެކުރެވޭވަރުގެެ
އެކަށީގެންވާ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާ ެހުރިކަމަށް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ ،އެ ެމައްސަލައެއް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހަށް ެފޮނުވުން ެކަމާއި ެ(ެ )3އެ ެމައްސަލައަކީ ެކޮމިޝަނުގެ ެބާރު ެހިނގާ ެމުއައްސަސާއެއްގެެ
ރ ް
ލ ުޙ ުކ ަ
ޞ ާ
ނ ިއ ް
ހިންގުމުގެެދާއިރާގައިެހުރިެމައްސަލައެއްގެެސަބަބުންެދިމާވެފައިވާެކަމެއްނަމަެ ،އ ަކ ް
ނ ެއ
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އި (ެ ެ )4އެެމައްސަލައެއްެހުށަހެޅިެފަރާތަކުންެއެެމައްސަލައަކާބެހޭެރިޕޯޓަކަށްެ
މުއައްސަސާއަކަށްެއެންގުމާ ެ
އެދިއްޖެ ެހިނދެއްގައި ެއެ ެފަރާތަކަށް ެއެ ެރިޕޯޓެއް ެދިނުމާއިެ ،އެ ެމައްސަލައެއްގައި ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭެ
ޓި-
ފަރާތްކަމަށް ެކޮމިޝަނަށް ެފާހަގަކުރެވޭެފަރާތަށްެމައްސަލައިގެެރިޕޯޓުގެެކޮޕީއެއް ެދޫކުރަންޖެހޭކަން ،އެން ެ
ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 25ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މި ެމާއްދާގައިެ
ތިންެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކާމެދުވެސް ެޢަމަލުކުރެވޭނީެ
ވާގޮތުގެމަ ެ
އެމައްސަލަބަލައި ެނިންމުމަށްފަހުގައި ެއިދާރީ ެހިންގުމުގެ ެދާއިރާއިން ެއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ެކޮމިޝަނަށްެ
ފެންނަެކަންތައްތައްެއެެފަރާތަކަށްެއެންގުންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮމިޝަނަށް ެޙާޟިރުވުމަށް ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމާތެއް ެދިނުމަށް ެނުވަތަެ
ލިޔުމެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެނުވަތަ ެކޮމިޝަނުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކާ ެގުޅިގެން ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިދޭެ
ބާރެއްގެދަށުން ެކަމެއް ެކުރުމަށް ެނުވަތަ ެނުކުރުމަށް ެއަންގާ ެއެންގުމަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެދިވެހިރައްޔިތުންގެެ
މައްޗަށާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެބާރުެހިނގާެސަރަޙައްދުގައިވާެމީހުންގެެމައްޗަށްެ
ލާޒިމުކުރާެކަމެއްކަމަށްެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަނުގެެޤާނޫނުގެެެ21ވަނަެމާއްދާގައިެއޮންނަެއޮތުންެ،އެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެތަޠްބީޤު ެނުކުރެވޭކަމާއި ެެ21
ވަނަ ެމާއްދާ ެޚާއްޞަވެގެންދަނީ ެފަރުދުންގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމުކުރާ ެކަމެއްގެ ެގޮތުގައިކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
ވީމާެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެއިސްވެެބަޔާންކޮށްފައިވާެމާއްދާތަކަށާއިެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެމާއްދާތަކަށްެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2002އެން ެ
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު ެ123-
ރިޢާޔަށްކުރާއިރުެ 24ެ ،ޖެނުއަރީ ެެ 2011ގައި ެއެން ެ
ރުެ
ެ B/94/2011/02ސިޓީންެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފް ެއިމިގްރޭޝަނަށް ެއަންގާފައިވާެއެންގުމަކީ ެޤާނޫނުެނަންބަ ެ
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ޓި-ކޮރަޕްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 24އަދި ެެ 25ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއެެ
(ެ 13/2002އެން ެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 21އަދި ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެއެއްގޮތަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެންގުމަކަށް ެނުވާތީެ ،އެ ެއެންގުމަށްެ
ޢަމަލުކުރުންެޤާނޫނީގޮތުންެލާޒިމުކަމަށްެކަނޑައެޅިދާނެކަމަށްެނުފެނެއެވެެ .
ެ
ެ
ެ
ެ
ެ
ނޯޓްެ4
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/SC-A/26ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
އިއްތިފާޤުެޙުކުމެއްެކަމަށްެބަޔާންކުރެވިފައިވީެނަމަވެސްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަސިމްެ
ޢަދުނާންެއެެޙުކުމަށްެތާޢީދުކޮށްފައިެނުވެއެވެ.
ެ

ެ
ެ
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