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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1

ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ވަނަ އަހަރު ލ.އިސްދޫކަޅައިދޫ  2017
އެފަރާތާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުށަހެޅި  ބޮޑުއަގެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް އޮއްވައި އެ މަސައްކަތް  ކުޑައަގެއް 

ކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، އަދި ސެކިއުރިޓީން ތިބެންޖެހޭނީ ޔުނީފޯމުގައި ބޫޓަށް އަރައިގެން ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލު 
އްވައި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަގުހެޔޮ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި އޮ ވަނަ އަހަރުގެ  2018 މިހާރު

 19/2014ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މި މަސައްކަތަށް ދެއަހަރުވެސް
 ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ

 މުވައްޒަފުން ލައިގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން، މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ލައިގެން ނުވަތަ
 އެފަދަ މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި، މިހާރު އެ މަސައްކަތް  ނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށްކަމަކަށްވާތީ، އެ ޤާ 

 ދެންނެވީއެވެ. ގުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުން ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް އެން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި

 ކޮރަޕްޝަންިކޮމިޝަންި-އެންޓިި
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީިހަމަޖެހުންި – އިޤްތިޞާދީިފުދުންތެރިކަން  

a 

 މަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުމުގެިރަންވަނަި
ިވެބްސައިޓްި ިރަނގަޅު  އެންމެ

 އޭސީސީިި-2017ިއަދ2016ިިި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

2 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 
އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް  އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތަޢުލީމީގޮތުން  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ދައްތަ އިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމަ އެވަޒީފާއަށް  ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ފަރާތް ކަމަށާއި، އޭނާއާ އިންޓަވިއު  ލިބިފައިވާ 
އިވެރިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނުނު އޭނާގެ ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު އިންޓަވިއުގައި ބަ

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ،ސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިމައް
ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް  މީހުންގެ 3މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  3އެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ 

އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި  ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމަށްވާތީއާއި  މީހުންނަށްވުރެ އިންޓަވިއުން އޭނާއަށް މާމަތިން  2އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ އަނެއް  އެ ވަޒީފާއަށް  މީހާކަމަށްވާތީއާއި
އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި  ވިއު ޕެނެލްގައި ވަކި މީހަކު ނުހިމެނުމަކީޝަކުވާގައި  ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި އިންޓަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުނު ފަރާތުގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ދައްތަ އިންކަމުގައިވިޔަސް، އެއީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމަށް އެ ވަޒީފާއަށް
ކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށްނުވާތީ، އެއީވެސް މައްސަލައެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 97ގެ  2014ގަވާއިދު 

 ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން ނަމަވެސް، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލުމާއި، ތަޢުލީމީ  ނުފެންނާތީއާއި 
 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ( ގެ  އެގޮތުން، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލަންވާނީ ހިއުމަން ކުރެވޭތީއާއި ފާހަގަ 

ޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަ" ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2013އެޕްރީލް  01މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް 
ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އައްޔަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލުމުގައި އެކޮމިޓީގެ ލަފާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި 4ގެ " ކުރުމުގެ މިންގަ

ދާންދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އިންޓަވިއުކޮށް އިންޓަވިއު  މެނޭތީކަމަށް މުވައްޒަފަކު އެކޮމިޓީގައި ހި 2އެކޮމިޓީގެ ލަފާނުހޯދީ އެ ސްކޫލުގެ  ނުހޯދާކަމަށާއި،
، ނުދަންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނާފައިވާތީ ފޯމު( ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިބަހުން ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔަން A1ފޯމުތައް )

 މީގެ އިތުރަށް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ނުދަންނަ މީހަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ލިޔެކިޔަން  ިދެވިހަބުހން 
 2މާއި، އަދި އެހެން ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސި މާއްދާއަށް ދޭންޖެހޭ

ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ތަޢުލީމީ ނަތީޖާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ފަރާތެއްގެ އެޗް.އެސް.ސީ )އިސްލާމް، ދިވެހި(
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް އެކަނި ނިންމާ  ތަށްކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށާއި، އެގޮ ޕޮއިންޓް ދީފައިވާނީ ކޮންމެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުނާއި ސިވިލް ސަރވިސް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެވެސް އެއް ލެވެލެއްގެ ސަނަދަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ޝަރުޠުތައް ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ލުން ބުނެފައިވާތީއާއި މަތިން ކަމަށް ދާންދޫ ސްކޫ  ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގައި 2013އެޕްރީލް  01ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެއަށްވުރެ މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށް  ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި،

ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި  ވަނަ  7ގެ " ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ" ޢާންމުކޮށްފައިވާ 
ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނަމަ، އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އޯލެވެލް ފެންވަރުގެ 

ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިންޓަވިއުގައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މާމަތިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް  އަދި އިންޓަވިއުގައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  ންނާތީއާއި ފެ
އަދި މިކަމާ  ގެނެސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްމިކަންކަން ސިވިލް ސަރވިސް  ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ  ދީފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވުމުގެ ބޭނުމުގައި

 ދެންނެވީއެވެ. މަށްގޮތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވު ޢަމަލުކުރައްވާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން

3 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް  އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތަޢުލީމީގޮތުން  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ދައްތަ އިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމަ އެވަޒީފާއަށް  ފަރާތް ކަމަށާއި، އޭނާއާ އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  ލިބިފައިވާ 

އު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނުނު އޭނާގެ ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތަކާ އިންޓަވި
ޅިގެން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގު ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި

ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް  މީހުންގެ 3މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  3އެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ 
އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި  ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމަށްވާތީއާއި  ތިން މީހުންނަށްވުރެ އިންޓަވިއުން އޭނާއަށް މާމަ 2އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ އަނެއް  އެ ވަޒީފާއަށް  މީހާކަމަށްވާތީއާއި

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި  ޝަކުވާގައި  ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ވަކި މީހަކު ނުހިމެނުމަކީ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހާގެ ދައްތަ އިންކަމުގައިވިޔަސް، އެއީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމަށްހޮވުނު ފަރާތުގެ ކުރީގެ ފިރިމީ އެ ވަޒީފާއަށް
ކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށްނުވާތީ، އެއީވެސް މައްސަލައެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 97ގެ  2014ގަވާއިދު 

 ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން ވެސް، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލުމާއި، ތަޢުލީމީ ނަމަ ނުފެންނާތީއާއި 
 ކޮމިޓީ( ގެ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ  އެގޮތުން، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލަންވާނީ ހިއުމަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި " ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2013އެޕްރީލް  01މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް 
ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އައްޔަން ޕެނެލް އެކުލަވާލުމުގައި އެކޮމިޓީގެ ލަފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިންޓަވިއު ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި 4ގެ " ކުރުމުގެ މިންގަ

ދާންދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އިންޓަވިއުކޮށް އިންޓަވިއު  މުވައްޒަފަކު އެކޮމިޓީގައި ހިމެނޭތީކަމަށް  2އެކޮމިޓީގެ ލަފާނުހޯދީ އެ ސްކޫލުގެ  ނުހޯދާކަމަށާއި،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނުދަންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނާފައިވާތީ،  ވާއިރު، ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔަން ފޯމު( ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިބަހުން ކަމަށް  A1ފޯމުތައް )
 މީގެ އިތުރަށް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ލިޔެކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ދިވެހިބަހުން

 2ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެހެން  ޓް ދިނުމުގައި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސި މާއްދާއަށް ދޭންޖެހޭޕޮއިން
ފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ސެޓް ތަޢުލީމީ ނަތީޖާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ފަރާތެއްގެ އެޗް.އެސް.ސީ )އިސްލާމް، ދިވެހި(

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް އެކަނި ނިންމާ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާނީ ކޮންމެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުނާއި ސިވިލް ސަރވިސް  އިންޓް ދިނުމަށްޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެވެސް އެއް ލެވެލެއްގެ ސަނަދަށް ޕޮ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ޝަރުޠުތައް ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ މަތިން ކަމަށް ދާންދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި  ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގައި 2013އެޕްރީލް  01އަށްވުރެ މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެ ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި،

ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި  ވަނަ  7ގެ " ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން " ޢާންމުކޮށްފައިވާ 
ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނަމަ، އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އޯލެވެލް ފެންވަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ވުނު ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިންޓަވިއުގައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މާމަތިން ވަޒީފާއަށް ހޮ އަދި އިންޓަވިއުގައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  ފެންނާތީއާއި 
އަދި މިކަމާ  ގެނެސް މިކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް  ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ  ދީފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވުމުގެ ބޭނުމުގައި

 ންނެވީއެވެ.ދެ މަށްގޮތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވު ޢަމަލުކުރައްވާ  އެ މިނިސްޓްރީން   ގުޅިގެން 
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 ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލް 

އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް  އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތަޢުލީމީގޮތުން  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ދައްތަ އިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމަ އެވަޒީފާއަށް  ޕެނަލްގައި ފަރާތް ކަމަށާއި، އޭނާއާ އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު  ލިބިފައިވާ 

އިވެރިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނުނު އޭނާގެ ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު އިންޓަވިއުގައި ބަ
ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ،އިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފަ
ންވަރު އެންމެ ދަށް ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެ މީހުންގެ 3މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  3އެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ 

އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި  ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމަށްވާތީއާއި  މީހުންނަށްވުރެ އިންޓަވިއުން އޭނާއަށް މާމަތިން  2އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ އަނެއް  އެ ވަޒީފާއަށް  މީހާކަމަށްވާތީއާއި
އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި  މީހަކު ނުހިމެނުމަކީ ޝަކުވާގައި  ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ވަކި 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުނު ފަރާތުގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ދައްތަ އިންކަމުގައިވިޔަސް، އެއީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމަށް އެ ވަޒީފާއަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށްނުވާތީ، އެއީވެސް މައްސަލައެއް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގަ 97ގެ  2014ގަވާއިދު 
 ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން ނަމަވެސް، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލުމާއި، ތަޢުލީމީ  ނުފެންނާތީއާއި 

 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ( ގެ  އެގޮތުން، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލަންވާނީ ހިއުމަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 
ން ހޮވުމާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު" ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2013އެޕްރީލް  01މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އައްޔަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލުމުގައި އެކޮމިޓީގެ ލަފާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި 4ގެ " ކުރުމުގެ މިންގަ
ންދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އިންޓަވިއުކޮށް އިންޓަވިއު ދާ މުވައްޒަފަކު އެކޮމިޓީގައި ހިމެނޭތީކަމަށް  2އެކޮމިޓީގެ ލަފާނުހޯދީ އެ ސްކޫލުގެ  ނުހޯދާކަމަށާއި،

ނުދަންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމަނާފައިވާތީ،  ފޯމު( ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިބަހުން ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔަން  A1ފޯމުތައް )
 މީގެ އިތުރަށް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ލިޔެކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ދިވެހިބަހުން

 2ން ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެހެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސި މާއްދާއަށް ދޭންޖެހޭ
ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ތަޢުލީމީ ނަތީޖާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ފަރާތެއްގެ އެޗް.އެސް.ސީ )އިސްލާމް، ދިވެހި(

ފައިވަނީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް އެކަނި ނިންމާ ޢަމަލުކޮށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާނީ ކޮންމެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުނާއި ސިވިލް ސަރވިސް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެވެސް އެއް ލެވެލެއްގެ ސަނަދަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ޝަރުޠުތައް ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ތީއާއި މަތިން ކަމަށް ދާންދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގައި 2013އެޕްރީލް  01ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެއަށްވުރެ މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށް  ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި،

ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި  ވަނަ  7ގެ " ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް މީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް " ޢާންމުކޮށްފައިވާ 
ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނަމަ، އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އޯލެވެލް ފެންވަރުގެ 

ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިންޓަވިއުގައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މާމަތިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް  އިންޓަވިއުގައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  އަދި ފެންނާތީއާއި 
ގުޅިގެން އެ  ގެނެސް އަދި މިކަމާ މިކަންކަން ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލްގެ ސަމާލުކަމަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ  ދީފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވުމުގެ ބޭނުމުގައި

 ދެންނެވީއެވެ.މަށް އަންގަވައިދެއްވު ގޮތެއް މިކޮމިޝަނަށް ސްކޫލުން ޢަމަލުކުރައްވާ 



 

6 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން  5

ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން އެހެން ފަރާތެއް  ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މުޠައްވިފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 1439
ޙައްޖަށް މީހުން  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިންމުޠައްވިފްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

ނޑައަޅާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން އްދާގެ )ށ( ގައިވަނަ މާ 14ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގެ  ކަ
މުޠައްވިފަކު  ންލާޒިމުކޮށްފައިވާތީއާއި އެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ފަރާތު  މުޠައްވިފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން  ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިކަމުގައި ކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ން ދިމާވަ ދަތިތަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިއަމަލުކުރުމަށާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތު ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް

 އެފެއާޒްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 6

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2018އެޕްރީލް  16މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ ޓެބްލެޓް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ  3ލެޕްޓޮޕާއި  6ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް 
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް  އެކުލަވާލި ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުސޫލުގައި 

މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޙަވާލާދެވުނު ށް އެ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަ
 ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް  ވަކިން GSTމައްސަލައިގައި،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަންތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމަނައިގެން ޖުމުލަ އަގު  ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮންނަނީ އަގު ހުށަހަޅާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  8ނަންބަރާއި  ވަނަ 2ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި އެކަން  ތީ، މީގެ ފަހުންވަކިން އެނގޭގޮތަށް އޮންނަން ޖެހޭކަން އެ އިބާރާތުން ސާފުނުވާ ފެންނަ ގޮތަށް ކަމުގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ޖީ.އެސް.ޓީ

 ދެންނެވީއެވެ. ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކުރުމަށް 
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ގުޅިގެން، ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2018ޖަނަވަރީ  29އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑާއެކު ތަ

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި އަދި  ފަރާތަކީ އެންމެ ކުރު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި
މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ތަޖުރިބާވެސް ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށްވެފައި ތަޖުރިބާގެ މާކްސް ލައިގެން އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބޭނީ އެފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާ 

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ  ތްތަކުގައި ބަޖެޓަށް ފެތޭވަރަށް އަގު ކުޑަކޮށްދޭތޯ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މިފަދަ ޙާލަ
ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެއަދަދަށްވުރެ  ކުރުވުން، ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ  މަސައްކަތް މަސައްކަތަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ކަ

 ފެންނަކަމަށާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ ބޮޑުކޮޓަރީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޑުނުވާގޮތަށްބޮ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ) 19/2014 ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލައިގެން  އަމިއްލަ ފަރުދުން، މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ލައިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް  ތީ، އެ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާ
 ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

 ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް  8

ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކި ފަރާތްތަކުން  2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް  100ހއ.އިހަވަންދޫން 
ބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ފަހަރެއްގެ މަތީން ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ  03ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް  ހުށަހެޅިފަހުން 

އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަށް ލަފާދިން ކަމަށާއި، އެގޮތުގެ މަތީން، ގޯތި އަލުން  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން
އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން، ކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް ބާޠިލްނުވާނެގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

އެމަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް  ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން  މުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވާލައި، އަލުން އިޢުލާނު ކުރު
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރއާއެކު އެ އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ގޮސް  މޯލްޑިވްސް  އަދި މިހާރު  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،

އެއްގެ ހުށަހެޅުނު ފޯމްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގައި، އެ ފޯމްތައް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު އެޓީމުގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ރިން ކު
އަދި އެމަސައްކަތް  ވާ ކަމަށާއި،ލިބިފައި އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ގޯތި ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް  ފަރާތްތަކަށް 

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައިވާއެކުލަވާލި ކޮމިޓީ އުވާލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ކުރުމަށް 
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  އެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އިޢުލާނުގައި

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން، އެ  ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ބަދަލުތައް
ފަރުމާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ، އެ އުސޫލު  ންކުރަން ދަތިވާ މާއްދާތައް އުވާލައި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އަލުންމި އުސޫލުގައި ހުރި

ކޮމިޝަނަށް މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީއަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ  ބަދަލުކުރާނަމަ އަލުން 
މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް  ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ހުށަހެޅުމުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުވެފައިވާތީ، ގޯތި

 އިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކަށް ޕޮ މިކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން އެއިދާރާއަށް އެންގިފައިވީ ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދުނު 
ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ  ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކި ބައިތަކަށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު،އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް( 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އެދުނު  ށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންކަމެއް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް، ގޯއްޗަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަމެއް ނުވަތަ އެ އުސޫލަށް
 6ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ، އެފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ވަގުތީ

ފަރާތްތައް  އަހަރުނުވާ 2ކައިވެންޏަށް " އިވާއެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ޅ.ގަ ވަނަ ނަންބަރު )ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން( ގެ ށ. އަށް ޙަވާލާދީ
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކުން އެނގޭކަމާއި، ގޯއްޗަށް  މިބައި އުނިކުރުމަށްފަހުގައިކަން " އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ކަމަށް ގޯތި  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނީ ގޯތި ދޭ ތާރީޚަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ
ގެ ކ.ގައި " އިތުރު ތަފުސީލު" ގެ " ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު" އިޢުލާނުގެ ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ

ގެ ށ.ގައި " އިތުރު ތަފުސީލު " ކަމަށް އުމުރުގެ ބައި ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް  މައެއާއެކު،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ހަ
 މަށް ކުރި އިޢުލާނުގެހަމައަށް ކަމުގައި ގޯތި ދޫކުރު އުމުރާއި ކާވެނީގެ މުއްދަތަށް ބަލާނީ އެމީހަކު ފޯމު ހުށަހަޅާ މީލާދީ ތާރީޚާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ގެ ނޯޓުގައި" ކުރިމަތިލެވޭނެ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ގޯއްޗަށް އެދި"
އަންނަ  ތަންތަނުގައި އެކިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށްއިޢުލާނުގެ އެކި  މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާނެ ތާރީޚު ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި
އަދަދުތައް  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ އުނިއިތުރު ގޯތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި ދޭ ދުވަހު އެ 

އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުވެފައިވާތީ،  އެކަމަކީއިޞްލާޙުކޮށްގެން ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، 
ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުން  ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން

އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ބެލިބެލުމުގައި  އުސޫލަށް އެއިދާރާއިން ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ގާފައިވީނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެއަން
އެއަކުރު އުނިކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެނީ އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގައިވާ އަކުރެއް ކަމަށްވާތީ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި 

ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން  އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އެތައް  އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް އެ
 އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައްއިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯއްޗަށް  އިތުރަށް ލަސްވެދާނެތީ އެ

އެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް، އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން ހއ.އިހަވަންދޫ
ޕޮއިންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކީ މި ލިޔުމުގެ އޮތޯ

އަހަރުނުވާ  2ކައިވެންޏަށް " އިވާ ޙަވާލާދީ އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ޅ.ގަ ވަނަ ނަންބަރު )ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން( ގެ ށ.އަށް 6ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 
އޮތޯރިޓީން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން އެނގޭކަމާއި އަދި އެ  މިހެންއޮތް ނުކުތާކަން އެ" ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާއިރު، ގޯތި  ރިޓީން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އޮތޯ އިޢުލާން
 އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަކަމަށްވާނަމަ އިޢުލާން  ކުރި އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް، ދޫކުރުމަށްޓަކައި

އިޢުލާންކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާއެކު އަލުން  ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ  ގޯތިދޫކުރުމުގެ" މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ އިދާރާގެ މެސެޖަކާއެކު އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް  އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް" ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް
 މެންބަރުން  5ގައި ހިމެނޭ އިދާރާއަށް އެންގިއިރު އެ ކައުންސިލް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާތީ، އެކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނެ ގޮތަކާމެދު ހއ.އިހަވަންދޫ  މެންބަރުން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ 3  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީއާއި، އޭގެތެރެއިން
 ކުރިން އޮތް ކޮމިޓީ އުވާލައި، އެއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  އެދުމުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ލަފައަކަށް
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އައު ކޮމިޓީއެއް  7ފަރުދުންގެ ތެރެއިން  އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސްކޫލާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ޢާންމު 

 ލަފާދީފައިވާކަމާއި އެގޮތަށް ލަފާދީފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަނުވުމާއި ޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އޮތޯރިޓީންއެކުލަވާލައިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރި 
 އެ   މެންބަރުން  އެކުލަވާލިއިރު ކުރީގެ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޓީ

ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާކަމާއި ކޮމިޓީގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް
އޮތޯރިޓީން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި  ންޑް އެންޑް ސަރވޭ ފޯމުތައް ވެރިފައިކުރުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މޯލްޑިވްސް ލޭ  ފޯމުތައް ނެގުމާއި ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި
އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އެ  އެ މަަސއްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، ޓީމުގެ މެންބަރަކު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،

ކޮމިޓީން ލަފައަށް އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި  ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ދައުރަކީ ގޯތި  އޮތޯރިޓީން ހަމައެކަނި އަދާކޮށްފައިވާ 
ޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ އޮތޯރި ޓެކްނިކަލް ލަފާ ދިނުން ކަމަށާއި، ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ޤާނޫނީގޮތުން އެކަންކަން އޮތްގޮތުގެ

ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  އަދާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ އޮތޯރިޓީން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީތެރިކަން އެއްވެސް ދައުރެއް 
ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ދަތިކަން ފިލުވައިދީ

 ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެކިގޮތަށް  ބުނެފައިވާކަމާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާނެ ތާރީޚު
އެ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  ތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި ދޭ ދުވަހުބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ގޯ

އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެ އިޢުލާން  އަދަދުތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، އެކަމަކީ ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ 
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އިޞްލާޙުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު ށްފަހު،ބާޠިލުކުރުމަ
 ގެންދިޔުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ. ކުރިޔަށް 

 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުންއަދި، ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް 

ވުމާއެކު، އެ ބަޔާންކޮށްފައިނު އެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް( ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ  އެނގޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ  މަޢުލޫމާތުތައް އެނގިގެން ނޫނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން 

އެނގޭނެ އިންތިޒާމު  ދު ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަކިންއެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަ  ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާއިރު، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ. ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ

9 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކި ފަރާތްތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ވަނަ އަހަރުގެ  2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް  100ހއ.އިހަވަންދޫން 
ބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ފަހަރެއްގެ މަތީން ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ  03ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް  ހުށަހެޅިފަހުން 

އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަށް ލަފާދިން ކަމަށާއި، އެގޮތުގެ މަތީން، ގޯތި  ދަތިތަކެއް ހުރުމުން މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުންޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 
އް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން، ކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް ބާޠިލްނުވާނެގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަ

އެމަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް  ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން  ހުޅުވާލައި، އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް 
ޑިނޭޓަރއާއެކު އެ އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ގޮސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ކޯ މޯލްޑިވްސް  އަދި މިހާރު  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،

އެއްގެ ހުށަހެޅުނު ފޯމްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގައި، އެ ފޯމްތައް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު އެޓީމުގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކުރިން 
އަދި އެމަސައްކަތް  ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ގޯތި  ގޯތި ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް  ފަރާތްތަކަށް 

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައިވާއެކުލަވާލި ކޮމިޓީ އުވާލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ކުރުމަށް 
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ދިނުމުގެ އުސޫލު އިޢުލާނުގައިޕޮއިންޓް 

އިންޓް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ބަދަލުތައް
ފަރުމާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ، އެ އުސޫލު  މިންކުރަން ދަތިވާ މާއްދާތައް އުވާލައި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އަލުން އުސޫލުގައި ހުރި

މިކޮމިޝަނަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީއަކުން ފުކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާ ބަދަލުކުރާނަމަ އަލުން 



 

11 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް  ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ހުށަހެޅުމުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުވެފައިވާތީ، ގޯތި
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  އަށް އެންގިފައިވީ ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދުނު މިކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން އެއިދާރާ 

ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ  ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކި ބައިތަކަށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް( ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު،

އެދުނު  އް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންކަމެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަމެއް ނުވަތަ އެ އުސޫލަށް
 6ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ، އެފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ވަގުތީ

ފަރާތްތައް  އަހަރުނުވާ 2ކައިވެންޏަށް " އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ޅ.ގައިވާ ޙަވާލާދީ ވަނަ ނަންބަރު )ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން( ގެ ށ. އަށް
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކުން އެނގޭކަމާއި، ގޯއްޗަށް  މިބައި އުނިކުރުމަށްފަހުގައިކަން " އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކަމަށް ގޯތި  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނީ ގޯތި ދޭ ތާރީޚަށް އިންޓް ދިނުމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ

ގެ ކ.ގައި " ތަފުސީލުއިތުރު " ގެ " ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު" އިޢުލާނުގެ ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
ގެ ށ.ގައި " އިތުރު ތަފުސީލު " ކަމަށް އުމުރުގެ ބައި ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ހަމައެއާއެކު،

 ހަމައަށް ކަމުގައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މީލާދީ ތާރީޚާ އުމުރާއި ކާވެނީގެ މުއްދަތަށް ބަލާނީ އެމީހަކު ފޯމު ހުށަހަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި،
 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ގެ ނޯޓުގައި" ކުރިމަތިލެވޭނެ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ގޯއްޗަށް އެދި"

އަންނަ  އިޢުލާނުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެކިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް ނެ ތާރީޚު ގޯތި ދިނުމަށް ކުރިމަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާ
އަދަދުތައް  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ އުނިއިތުރު ގޯތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި ދޭ ދުވަހު އެ 

އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުވެފައިވާތީ،  ޙުކޮށްގެން ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، އެކަމަކީއިޞްލާ
ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނު ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން

އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ބެލިބެލުމުގައި  އުސޫލަށް އެއިދާރާއިން ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ
އެއަކުރު އުނިކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ  ރު ތަފުސީލުގައިވާ އަކުރެއް ކަމަށްވާތީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެނީ އެ އުސޫލުގެ އިތު ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި 

ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން  އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އެތައް  އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް އެ
 އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ލަސްވެދާނެތީ އެއިތުރަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާކަމާއި  ވިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނު  އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން ހއ.އިހަވަންދޫ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 3އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކީ މި ލިޔުމުގެ  ނަމަވެސް،

 2ކައިވެންޏަށް " ޙަވާލާދީ އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ޅ.ގައިވާ  ށ.އަށް ވަނަ ނަންބަރު )ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން( ގެ  6ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 
އޮތޯރިޓީން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން  މިހެންއޮތް ނުކުތާކަން އެ" އަހަރުނުވާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބާޠިލުނުކޮށް  އެނގޭކަމާއި އަދި އެ އިޢުލާން 
އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް  ކުރި އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް، އަންގާފައިވާއިރު، ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި

އިޢުލާންކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން  ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާއެކު އަލުން އިޢުލާން ގެންނަކަމަށްވާނަމަ
 ފޮނުވާފައިވާ އިދާރާގެ މެސެޖަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ

އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯތި ދިނުމުގެ " މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް  ގޯތިދޫކުރުމުގެ"
އިދާރާއަށް އެންގިއިރު އެ  ދޫ ކައުންސިލްގެކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީއަކުން ހއ.އިހަވަން  ކަންތައްތައް

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާތީ، އެކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނެ  މެންބަރުން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ 3  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީއާއި، އޭގެތެރެއިން މެންބަރުން  5ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ 
އެދުމުން، ކުރިން އޮތް ކޮމިޓީ އުވާލައި، އެއިދާރާގެ  ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ލަފައަކަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ގޮތަކާމެދު ހއ.އިހަވަންދޫ
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  7ފަރުދުންގެ ތެރެއިން  އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސްކޫލާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ޢާންމު  އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި

ލަފާދީފައިވާކަމާއި އެގޮތަށް ލަފާދީފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  އެކުލަވާލައިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ޓީއެއްއައު ކޮމި
 ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އެކުލަވާލިއިރު ކުރީގެ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޓީ ހަމަނުވުމާއި
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ގޯއްޗަށް  އެ ކޮމިޓީގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް      މެންބަރުން 

އޮތޯރިޓީން  ފޯމުތައް ވެރިފައިކުރުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ނެގުމާއި ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި
އެ މަސައްކަތް  އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، ،އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓީމުގެ މެންބަރަކު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި

ކޮމިޓީން ލަފައަށް  ދައުރަކީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ރު އެ އޮތޯރިޓީން ހަމައެކަނި އަދާކޮށްފައިވާކުރަމުންދިޔައި
އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް  އިވާ ފޯމުތައްޓެކްނިކަލް ލަފާ ދިނުން ކަމަށާއި، ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފަ އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އެކަންކަން އޮތްގޮތުގެ

ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެރަށަށް  އަދާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ އޮތޯރިޓީން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި އެ އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ދައުރެއް
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ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  ފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ފިލުވައިދީ
ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި  މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާނެ ތާރީޚު 

އެ މަޢުލޫމާތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ގޯތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި ދޭ ދުވަހު  ތަށްއިޢުލާނުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެކިގޮ 
ރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް އެގޮތަށް ކު އަދަދުތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، އެކަމަކީ ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ

އިޞްލާޙުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު ނުވުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު،
 ޓީގައި ދެންނެވީއެވެ.ސަރވޭ އޮތޯރި ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް
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އްޗެއް ދޫކޮށްލާގޮތަށް އދ.އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ދުވަސްވަރު އެއޮފީހުން އދ.ކުނބުރުދޫ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމުގައި އދ.ކުނބުރުދޫގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ގޯ
ނުންނަށް އޭނާގެ އދ.މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް ދީފައިވާއިރު މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާ އެގޯތި ދޫކޮށްލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން އޭނާގެ އަންހެ ޝަރުޠުކޮށް 

ގެ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ބޭބެ ގޯތި މާމިގިލިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އަތޮޅުއޮފީހު 02މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ލިބުނު ބަޔާއެކު އެ ދެމަފިރިންނަށް 
ރަޖިސްޓަރީ  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިމެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ 

 ބެހުމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ބައިކަމަށްވާތީއާއި އެބައި އޭނާގެ ބަޔަށް 3ތި ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗަކީ، އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ގޯ ކުރެވިފައިވާ 
ހިޖުރަކުރަން  ރަށަކަށްވެފައި މުސްތަޤުބަލެއް އޮތް ރަށެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ މާމިގިއްޔަށް ކުނބުރުދޫއަކީ ބިމުގެގޮތުން ކުޑަ ، ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވަނިކޮށް

ގައި އޭނާއަށް  2002ނޮވެންބަރު  07ބަދަލުގައި މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް ހޯދުމަށް އޭނާ އެދުމުން،  ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯތީގެބޭނުންވާ 
މަތިންކަން  ޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމިކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ އެ މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް އަތޮޅު އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީއާއި

ބައްޕަގެ ގޯތިން ބައި ލިބުނު އަނެއް ) އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯތި އޭނާގެ ދެބޭބެއިން ލިޔުންތަކުން ދޭހަވާތީއާއި މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ،
 މާމިގިލިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް  އަންގާފައިވާތީއާއިދެބެއިން( ނަށް ދޫކޮށްލުން ޝަރުޠުކޮށް އެގޮތަށް އޭނާއަށް 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  18މަތިން ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، އޭނާގެ  ގޯތި އޭނާގެ ދެބޭބެއިންނަށް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުނބުރުދޫ ކޯޓަށް ދެފަހަރެއްގެ 
 ކޯޓުން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ނުދިންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި މާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެން،ތިބުމާއެކު، ބި

ޖުލައި  09 ޓްރީންގައި ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސް 2006ޖޫން  20ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް
ދޫކޮށްލަން  ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުނބުރުދޫން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތް ގައި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި، އޭނާއަށް މާމިގިލިން ގޯތި  2006
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ލިބުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ  ގައިވާ ޢިމާރާތް ބެލެވޭނީ މާމިގިލިން ގޯތި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯއްޗާއި އެގޯތީ އެއްބަސްވެގެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާގެ ނަމުގައި
ލިބިފައިވާ ދެބޭބެއިންނަށް ލިބޭނެގޮތް  ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެގޯތި އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯތިން ބައި ކިބައިން ވަކިވެފައިވާ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތެއްގެ

ބެހުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްނުވުމާއި އެއީ މާމިގިލިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް  މުން، އޭނާ އެތަން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ބައްޕަގެ ތަރިކަހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބޭބެ އެދު
ނުފެންނާތީއާއި  ށް ބިން ތަރިކައިން ބައި ލިބުނު އެހެނިހެން ބެހެނިވެރިންނަށް ލިބޭނެކަމަ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލި ބިމެއް ކަމަށްވުމާއެކު އޭނާ ދޫކޮށްލި  ލިބުމާ

 24ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުރި ތަންތަންކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް  އެބިމާއި އެބިމުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނަކީ ކުނބުރުދޫ
 އަންގާފައިވާތީއާއި އެގޯތި މިހާރުވެސް އޮތީ އޭނާގެ ނަމުގައިކަން  އޮފީހުން އދ.އަތޮޅުއޮފީހަށް ފޮނުވި މެސެޖަކުން ގައި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް 2010އޮގަސްޓު 

އޮފް ހައުސިންގ  ގޯތީގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އދ.ކުނބުރުދޫގައި އޭނާގެ ނަމުގައި
 އްގެމަތިން ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ.މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ އެންޑް

11 

 އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް 

އްޗެއް ދޫކޮށްލާގޮތަށް އދ.އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ދުވަސްވަރު އެއޮފީހުން އދ.ކުނބުރުދޫ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމުގައި އދ.ކުނބުރުދޫގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ގޯ
ނުންނަށް އޭނާގެ އދ.މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް ދީފައިވާއިރު މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާ އެގޯތި ދޫކޮށްލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން އޭނާގެ އަންހެ ޝަރުޠުކޮށް 

ގެ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ބޭބެ ގޯތި މާމިގިލިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އަތޮޅުއޮފީހު 02މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ލިބުނު ބަޔާއެކު އެ ދެމަފިރިންނަށް 
ރަޖިސްޓަރީ  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިމެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ 

 ބެހުމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ބައިކަމަށްވާތީއާއި އެބައި އޭނާގެ ބަޔަށް 3ތި ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗަކީ، އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ގޯ ކުރެވިފައިވާ 
ހިޖުރަކުރަން  ރަށަކަށްވެފައި މުސްތަޤުބަލެއް އޮތް ރަށެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ މާމިގިއްޔަށް ކުނބުރުދޫއަކީ ބިމުގެގޮތުން ކުޑަ ، ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވަނިކޮށް

ގައި އޭނާއަށް  2002ނޮވެންބަރު  07ބަދަލުގައި މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް ހޯދުމަށް އޭނާ އެދުމުން،  ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯތީގެބޭނުންވާ 
މަތިންކަން  ޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމިކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ އެ މާމިގިލިން ގޯއްޗެއް އަތޮޅު އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީއާއި

ބައްޕަގެ ގޯތިން ބައި ލިބުނު އަނެއް ) އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯތި އޭނާގެ ދެބޭބެއިން ލިޔުންތަކުން ދޭހަވާތީއާއި މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ،
 މާމިގިލިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ނަމުގައި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް  އަންގާފައިވާތީއާއިދެބެއިން( ނަށް ދޫކޮށްލުން ޝަރުޠުކޮށް އެގޮތަށް އޭނާއަށް 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  18މަތިން ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، އޭނާގެ  ގޯތި އޭނާގެ ދެބޭބެއިންނަށް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުނބުރުދޫ ކޯޓަށް ދެފަހަރެއްގެ 
 ކޯޓުން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ނުދިންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި މާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެން،ތިބުމާއެކު، ބި

ޖުލައި  09 ޓްރީންގައި ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސް 2006ޖޫން  20ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދޫކޮށްލަން  ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުނބުރުދޫން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތް ގައި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި، އޭނާއަށް މާމިގިލިން ގޯތި  2006
ލިބުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ  ގައިވާ ޢިމާރާތް ބެލެވޭނީ މާމިގިލިން ގޯތި ކުނބުރުދޫގައި އޮތް ގޯއްޗާއި އެގޯތީ އެއްބަސްވެގެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާގެ ނަމުގައި

ލިބިފައިވާ ދެބޭބެއިންނަށް ލިބޭނެގޮތް  ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެގޯތި އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯތިން ބައި ކިބައިން ވަކިވެފައިވާ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތެއްގެ
ބެހުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްނުވުމާއި އެއީ މާމިގިލިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް  މުން، އޭނާ އެތަން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ބައްޕަގެ ތަރިކަހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބޭބެ އެދު

ނުފެންނާތީއާއި  ށް ބިން ތަރިކައިން ބައި ލިބުނު އެހެނިހެން ބެހެނިވެރިންނަށް ލިބޭނެކަމަ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލި ބިމެއް ކަމަށްވުމާއެކު އޭނާ ދޫކޮށްލި  ލިބުމާ
 24ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުރި ތަންތަންކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް  އެބިމާއި އެބިމުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނަކީ ކުނބުރުދޫ

 އަންގާފައިވާތީއާއި އެގޯތި މިހާރުވެސް އޮތީ އޭނާގެ ނަމުގައިކަން  އޮފީހުން އދ.އަތޮޅުއޮފީހަށް ފޮނުވި މެސެޖަކުން ގައި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް 2010އޮގަސްޓު 
އޮފް ހައުސިންގ  ގޯތީގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އދ.ކުނބުރުދޫގައި އޭނާގެ ނަމުގައި

 އްގެމަތިން ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ.މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ އެންޑް

12 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީ 

 
ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށާއި މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން  82މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފުލުހުންގެ 

ކަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދު )ތިން ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތް ސަތޭ  394704.00ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހޯދުމަށް 
މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފުލުހުންގެ ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ 

ވަންދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މިނި  އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށާއި ވަނަ 82
ހަތްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ އަށްޑިހަނުވަލާރި( އަށް ރިއަލް ސްކައި  ރުފިޔާ )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް  3943703.89ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ލައިޓްތައް
 އިޢުލާންނުކޮށް، އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެތަކެތި ސަޕްލައި ޕްރައިވެޓް

މިމަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި 8.15
ފަރާތުގެ  3ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ  3ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިމަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  އްދަދީފައިވާކަން ޓްރެޜަރީން ހު

ފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ބުނެ ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ވަނަ  82ފުލުހުންގެ  ބޭނުންކުރާ ލައިޓްތައް ކުރިން ހޯދަމުން އަންނަނީ ދުވަހުކުއްޔަށް ކަމަށްވެފައި، އަހަރީދުވަސްތަކާއި އެހެނިހެން މުނާސަބަތުތަކުގައި

ރަންޔޫބީލް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި  އަހަރު ފުރޭ 50މިނިވަންކަމަށް  ސްޓޭޝަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ  ޕޮލިސް 77އަހަރީދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އަދަދަކަށް ލައިޓް ބޭނުންވެފައިވީއިރު  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ޕޮލިސް އިމާރާތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ގިނަ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި
ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އެއްފަހަރާ ހޯދުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދުވަހު ކުއްޔަށް އެހާގިނަ ލައިޓްތަކެއް
ރަށް ބޮޑުތަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވަ ނިންމީ، އެފަދަ ލައިޓްތަކެއް ގަނެވިއްޖެނަމަ ދުވަހުކުއްޔަށް ލައިޓްތައް ހޯދުމަށް އިސްވެރިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ޕްރޮސެސް  ލިބުމުގެ މައްސަލަވެސް ޙައްލުވެގެން ދާނެތީ ލައިޓްތައް ގަތުމަށް ކަމަށާއި، ކުޑަވެގެންދާނެތީއާއި ކުއްޔަށް ލައިޓް 
އެކަން ކުރިޔަށް  އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އިޢުލާންނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަގުތު ނެތުމުން 

އަގަށް އެތަކެތި  ހޯދުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން 3ގެންދިޔުމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތުން 
އެމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދިނުމުން އެތަކެތި ގަތީ ކަމަށްވެސް  ޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

އިޢުލާންކޮށްގެން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް  އިޢުލާންނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމީ، ބުނެފައިވާތީއާއި
ގައިކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން  2015ފެބުރުވަރީ  10ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާއިރު، މިތަކެތި ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

ގައިކަމަށްވާތީއާއި  2015މާރިޗު  12މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީކޯޓޭޝަން ހޯދިތާ މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީފަހުން 
އެކަން ކުރާނެ ވަގުތު ނެތިގެން  ގައިކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އިޢުލާންނުކޮށް އެކަން ކުރީ އިޢުލާންކޮށްގެން 2015މާރިޗު  15މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

އާއި މިނޫންވެސް ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި  50ހުންގެ އަހަރީ ދުވަހާއި މިނިވަން ބުނުމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި ފުލު ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ 
ތަކެތި ހޯދުމަކީ ދުރާލައި ކުރެވޭނެ  އަންނަ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެފަދަ މުނާސަބާތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މުނާސަބާތަކަކީ ކުރިއްސުރެ އެނގިގެން

ވަނަ  8.32( ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ތަކެއްޗަކީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) ދާއެގޮތަށް ހޯ، ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީއާއި
ހޯދުމަކީ އެ މާއްދާއާ ޚިލާފު  އަވަހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށްނުވާތީ، އިޢުލާންނުކޮށް އެގޮތަށް އެތަކެތި  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން

ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި  މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމެއްކަމަށްވެސް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް، މިކަން
ނެތުމުންނާއި ވީމާ، މިމައްސަލައިގައި  ނގެން ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ވެރިންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމެއް އެ މިކަމުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކާ މިމަސައްކަތް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަމާލުކަމަށް ދެންނެވީއެވެ. ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

13 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށާއި މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން  82މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފުލުހުންގެ 
ކަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދު )ތިން ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތް ސަތޭ  394704.00ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހޯދުމަށް 

ރުފިޔާ  3943703.89މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހަތްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ އަށްޑިހަނުވަލާރި( އަށް ޕްރައިވެޓް ކުން  )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް
 ގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި  8.15 އިޢުލާންނުކޮށް، އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހޯދުމަށް

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިމަސައްކަތް ކުރުވުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދީފައިވާކަން  މިމަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް
މާ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި މިކަ 3ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ  3ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ބޭނުންކުރާ ލައިޓްތައް ކުރިން ހޯދަމުން  ބުނެފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ އަހަރީދުވަސްތަކާއި އެހެނިހެން މުނާސަބަތުތަކުގައި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ސްޓޭޝަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ  ޕޮލިސް 77ވަނަ އަހަރީދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ  82ފުލުހުންގެ  އަންނަނީ ދުވަހުކުއްޔަށް ކަމަށްވެފައި،

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ޕޮލިސް އިމާރާތްތައް  ރަންޔޫބީލް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި އަހަރު ފުރޭ 50މިނިވަންކަމަށް 
އެއްފަހަރާ ހޯދުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން  އިވީއިރު ދުވަހު ކުއްޔަށް އެހާގިނަ ލައިޓްތަކެއްއަދަދަކަށް ލައިޓް ބޭނުންވެފަ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ގިނަ 

 ނިންމީ، އެފަދަ ލައިޓްތަކެއް ގަނެވިއްޖެނަމަ ދުވަހުކުއްޔަށް  ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބުމުގެ މައްސަލަވެސް ޙައްލުވެގެން ދާނެތީ ލައިޓްތައް ގަތުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވެގެންދާނެތީއާއި ކުއްޔަށް ލައިޓް ލައިޓްތައް ހޯދުމަށް 

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިޢުލާންނުކޮށް  ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަގުތު ނެތުމުން ކަމަށާއި،
ހޯދުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގު  ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން  3އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތުން  އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

އެމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ  ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި އަގަށް އެތަކެތި ގަތުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
އިޢުލާންކޮށްގެން މިކަން  އިޢުލާންނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމީ، ދިނުމުން އެތަކެތި ގަތީ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާތީއާއި

 2015ފެބުރުވަރީ  10ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާއިރު، މިތަކެތި ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ  ދާނެ ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސްކުރިޔަށް ގެން
ދުވަހަށްވުރެ ގައިކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީކޯޓޭޝަން ހޯދިތާ މަސް

ގައިކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އިޢުލާންނުކޮށް  2015މާރިޗު  15ގައިކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  2015މާރިޗު  12ގިނަދުވަސްވީފަހުން 
ބުނުމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި ފުލުހުންގެ އަހަރީ  ގަބޫލުކުރެވޭފަދައެކަން ކުރާނެ ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ  އެކަން ކުރީ އިޢުލާންކޮށްގެން

އަންނަ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެފަދަ މުނާސަބާތަކާ  އާއި މިނޫންވެސް ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބާތަކަކީ ކުރިއްސުރެ އެނގިގެން 50ދުވަހާއި މިނިވަން 
ތަކެއްޗަކީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ރާލައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީއާއި، އެގޮތަށް ހޯދާތަކެތި ހޯދުމަކީ ދު ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ

ންނުކޮށް އަވަހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށްނުވާތީ، އިޢުލާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން  8.32( ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވާއިދު )
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މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ހޯދުމަކީ އެ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށްވެސް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް، މިކަން އެގޮތަށް އެތަކެތި
ވުނު ކުންފުނީގެ ވެރިންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމެއް ޙަވާލުކުރެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި މިކަމުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކާ މިމަސައްކަތް  ހޯދައިދިނުމަށް

ލިއްޔަތުގެ ނެތުމުންނާއި ވީމާ، މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ދައުލަތުގެ މާ އެނގެން
 އެވެ.މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދެންނެވީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

14 

 ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް 

ކިލޯވޮޓުގެ ޔޫކޭ "ކަމިންސް"  500ކިލޯވޮޓުގެ "ވޮލްވޯ" ނުވަތަ  500ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުންގެންދާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގަ ކަމަށް ގައި 2018އެޕްރީލް  03ޖަނަރޭޓަރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން 

އެ އިދާރާގެ  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިޑެއް-އީ ގައި ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން އޮތްއިރު، 2018އެޕްރީލް  12ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ކިލޯވޮޓުގެ ޔޫކޭ "ކަމިންސް" ޖަނަރޭޓަރ އަކީ މިހާރު ނުއުފައްދާ  500 މުވައްޒަފަކު ޕްރިންޓުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމަށް ވެއްދި ކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މަމިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނާ  ޖަނަރޭޓަރެއް ކަމުން 
 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

" ޕްރޮޑަކްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓާއި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު KGVP630އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގަނެފައިވާ، "ވޯލްވޯ ޕެންޓާ  .1
 ހާ އެއްގޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަރުދާ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  10.37ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތުދޭންވާނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.32ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .2
ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުމުންކަމަށާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއްގައި ބީލަމުގެ ތަފްޞީލާއި އެކަމެއް 

ޢުލާނާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން އި
ގެ ކްރައިޓީރިއާ އިޢުލާންގައި ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް، ކްރައިޓީރިއާގެ ވަކި ވަކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް އެންމެ ރަނގަޅު ބީލަމެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތު 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިޢުލާންގައިވެސް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބިޑް ، ދިނުމުގައި ބަލާނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް
ވަކި  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )މިކަމުގައި އިވެލުއޭޝަން

ތަކަށް ތަފާތުކޮށް ފަރާތަކަށް ތަފާތުކޮށް މާކްސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް، އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަންގައި ވަކި ފަރާ
 މާކްސް ދީފައިވާކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.(
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ނޑައެޅުމުގައި، އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފްޞީލް ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގަ .3 އި މެނުވީ ވަކި ބީލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަ
ގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  10.36ގެން ނުވާނެކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބްރޭންޑް ނަމެއް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ން އުނގޫފާރު އެހެންނަމަވެސް، އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ވޯލްވޯ ނުވަތަ ޔޫކޭ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރެއް ގަތުމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެ
ތުދީފައިވާ ގޮތުގައި އެގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނީ މިހާރުވެސް އިންޖީނުގޭގައި ހުރީ ކަމިންސް އަދި ވޯލްވޯ ޖަނަރޭޓަރ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާ

ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ބްރޭންޑްގެ ސްޕެއަރ ރާއްޖެއިން ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުމާއި، ތެޔޮ ޚަރަދު ކުޑަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ. ދައުލަ 
އިވީނަމަވެސް، ގަވާއިދުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާގައި ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ނޑައެޅުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ  އެހެން އުފެއްދުންތައް  ބީލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަ
ޢުލާނާ ގުޅިގެން ޤަބޫލުކުރަންވާނެކަމުގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އި 

ންޑެއްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ވިއްކަން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުނު އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، އެހެން ބްރޭ
 02ކަމިންސް އަދި ވޯލްވޯ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ  -ހުށަހަޅާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ނޯޓް:

  ބްރޭންޑެއްކަން އެނގެއެވެ.( 

ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ކަމަކަށްވާއިރު، އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނާ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ގަތުންފަދަ ކަންތައްތަކަކީ  .4
އާތަކަކުން ބަލާނެ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރި

" ޖެންސެޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން KGVP630އްތަކެއްކަމުގައި ނުވާތީއާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވަނީ "ވޯލްވޯ ޕެންޓާ ޖެނެރިކް ކަންތަ
 ކަމަށްވާތީ، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަކީ މާނައެއް އޮތްކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕޭމަންޓް ޓާރމްސް އަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެއް  .5
ފައިސާ ދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  20ހުށަހެޅުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން އޯޑަރ ކޮންފަރމް ކުރާ ހިސާބުން %

ގެ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕޭމަންޓް ޓަރމްސްއަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓެއް ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ
 ދަށުން ފުރަތަމަ މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކާގޮތަށް އެގްރީމަންޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ  6ދިނުމަށާއި، ބާކީ ފައިސާ  %50.97ގޮތުގައި 

ވެސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ޕޭމަންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަނަރޭޓަރާ ޙަވާލުވުމަށްފަހުކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އާ  2018މޭ  30 ،ލޫމާތުދީފައިވާތީއާއިގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޖަނަރޭޓަރާ ޙަވާލުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މަޢު 2018މޭ  24އެހެންނަމަވެސް، 
ލުވުމަށްފަހު ފައިސާގެ ހަމައަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ، ޖަނަރޭޓަރާ ޙަވާ 

އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި ޕޭމަންޓް ޝެޑިޔުލްއެއް އެގްރީމެންޓްގައި ވަކި އަދަދެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަދާކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްނަމަވެސް، 
 ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓެއް އެކުލަވާލުމުގައި ދައުލަތުގެ  .6
 ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން 10.52ގެ  2017

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު ބީލަމެއްނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ 250,000އެނގެއެވެ. އަދި، މި ބީލަމަކީ 
އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި 10.68

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ދައުލަތުގެ  6ގެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެއްބަސްވުމު  .7
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފު ގޮތެއް ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  1)ހ( ގެ  10.71މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކުރާގޮތަށްކަމަށްވާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭނެ އުނި 0.5މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް %
 ގެއްލުމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

އި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޕްރިންޓްކޮށްގެން ބީލަމެއް ވައްދާފަ-ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އީ  .8
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް -އޮތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ހުރިހާ އަންދާސީހިސާބެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައިގައިކަމަށް 
ކޮށްފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝީޓުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅިކަމަށް ސޮއި

ވާ ގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެގެންކަމަށް މީގެއިތުރުން، ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅީ ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި
ގައި ފޯނުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް އެގޮތަށް ބުނާތީ،  2018ޖޫން  12އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް 

ށްކަން ކަށަވަރުނުކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން އެހެން ބީލަންވެރިންނަށްވުރެ ކުޑަ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަ
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 ބަލާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.އަގެއް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުމަށްފަހުގައިކަމަށް 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި  6އާއި  2ން މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ނަންބަރު ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެ
 ،ންތަކާ ގުޅިގެންވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާޙް ކުރުމަށާއި، މި ލިޔުމުގެ 

ނޑައަޅާ ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްނިކަލް އި  ،ވެލުއޭޝަން ހެދުމަށާއިޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކަށް ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކުގައި ކަ
ތައް އެކަނި ކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޓެކްނިކަލް އެހީ ރެސްޕޮންސިވް ބިޑްތަކެއް ގޮތުގައި އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ބިޑް

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބައިތަކަށް  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގައި 5ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ލިޔުމުގެ 
އެ އަގު އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ، ދާކުރަން އެއްބަސްވާ ކަމުގައިވާނަމަބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އަގު އަ

ސް ތަފްޞީލުކޮށް ކަންކަމާއި، ވަކިވަކި ބައިތަކަށް އަދާކުރެވޭނެ އަގު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވީހާވެ 
ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  10.67އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ށާއިހިމެނުމަ

ޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުމުގައި އިވެލުއޭ 2018އެޕްރީލް  17 އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ؛ މެނުވީ ޢަމަލު ނުކުރުމަށާއި
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދެ ހުށަހެޅުމަކަށް  01ލިބިފައިވާ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން ޖަނަރޭޓަރެއް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ބިޑް ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމުމުގައި، 

އޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ލިބޭ ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ވަނަ ލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ބީލަން ޙަވާލުކުރަންވާނީ އިވެލު 02ވަނަ އަދި  01
 ޚަރަދުކުރުމުގައި ވީހާވެސް ޒިންމާދާރުވެރިކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ގދ.ރަތަފަންދޫ   

އަކަފޫޓުގެ ކުރީގެ  4209ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލަރަކަށް ކުރިން ހުރި ފަރާތަކުން ވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ރަތަފަންދޫގައި އޮންނަ 
 6216މުން އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ގައި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދީފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބިން އިތުރުކުރު 2010ޖެނުއަރީ  31ގޯއްޗަކަށް ބިން އިތުރުކޮށްދީ 

މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ އަކަފޫޓް ކަމަށާއި، މި ދެންނެވި ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް އޮތް ކަމަށް ބުނާ 
ބައިތައް ވަކިކުރުމަށް ފާރު ރާނާފައިވުމާއެކު، އެ  ބަޔަށް ބަހައި، އެ 3ރު ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ގދ.ރަތަފަންދޫ ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތި މިހާ

އެބައިތަކުގައި ހުރި މިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ  ކޮށްދޭއިރު، އެ ބައިތަކުގައިހުރި މިންތައް ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރުމަށްފަހު، މިހާރު ބައިތައް ރަޖިސްޓަރީ
 ދެންނެވީއެވެ. ހަދައިދިނުމަށް
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަފަންދޫ ގދ.ރަ

ކުރަމުންދަނީ އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބައްޕަގެ  ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރަ ނެގުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެހެނިހެން ދަތުރުތައް
އެގޮތުން  ދޮންކާފަ ކަމަށާއި، ބޮޑުބޭބެގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ މެމްބަރެއްގެ  އޭނާއަކީ ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސްގެ ދައްތަގެ ފިރިމީހާގެ ލޯންޗުގައި ކަމަށާއި، އަދި 

ޝަކުވާގައި ބުނާ  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެރަށު ފަރާތެއްގެ ލޯންޗުން ދަތުރުކޮށްދޭނެ އަގު ސާފުކުރުމަށްފަހު އެ އަގުގައި ދަތުރުކުރީ  މޭމަހުގައިވެސް  2018
 2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ގދ.ރަތަފަންދޫބުނާ ފަރާތުގެ ލޯންޗުގައި ކަމަށް 
 އޮފިސަރގެ ފިރިމީހާގެ  ދަތުރު އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 6ދަތުރުގެ ތެރެއިން  15ކުރުވާފައިވާ  އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް  2018އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން 

 އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، މީގެފަހުން އެ ލޯންޗުގައި ދަތުރުކުރުވާނަމަ، ދައުލަތުގެ  ވަނަ )ހ( 12.05ލޯންޗުގައި ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ދެންނެވީއެވެ. ހޯއްދަވައިގެން ނޫނީ އެ ލޯންޗުގައި ދަތުރު ނުކުރުވުމަށް މަޝްވަރާ  ވަނަ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނުގެ 12.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ރުފިޔާ ޚަރަދު  ހަތްދިހަ ފަސްހާސް() 75000.00ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ދޮރު ހަރުކުރުމަށް  4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިސްކަންދަރު ކޮށީގެ 
އިސްކަންދަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ 

 ހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވަނީ އެ ހަތްދި) 753000.00ދޮރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ  ވަނަ ފަންގިފިލާގައި 4ކޮށީގެ 
 ގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފަވާތީއާއި، މި 8.15ގަވާއިދުގެ  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުނުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރުވާފައިވާކަމަށް  ކުރުވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތުގެ އިތުރަށްވެސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ 

ކުރުވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްސަރވިސްއިން 
ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ނުލިބުނުނަމަވެސް  3އި، ކުރުވުމަށާ ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހޯއްދަވައިގެން  3މަސައްކަތްތައްވެސް މަދުވެގެން  ކުރުވަންޖެހޭ 

 ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ހޯދުމަށް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑުތައް އަންދާސީހިސާބު

18 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

    
)ތިރީސް ތިން ހާސް  33600.00މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހަދާފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ބެލުމުގައި،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ 
ތިރީސް ތިންހާސް ހަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ) 333600.00ސްޓޭޝަންގައި ހަދާފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށް  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސަރވިސްއިން 

ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8.15 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކުރުވާފައިވަނީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް
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އިތުރަށްވެސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  މި މަސައްކަތުގެ  އިޢުލާނު ނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވިފަވާތީއާއި، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރުވާފައިވާކަމަށްމަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ  ކުރުވާފައިވާ ބައެއް
ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި ތިޔަ ސަރވިސްއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި

ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު  3މަސައްކަތްތައްވެސް މަދުވެގެން  ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށާއި، އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުވަންޖެހޭ އްގޮތަށް ކުރުވުމަށްއެ
 ދެންނެވީއެވެ. ކުރުވުމަށް  ހޯއްދަވައިގެން

19 

 ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރ. 3000/- އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ  ރަމަޟާންމަހު  ފަރާތަށް   ސެކިއުރިޓީންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  އިދާރާގެ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުގެ 
ރ. )އެއްހާސް 1000/-އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައި ކުރި އިޢުލާނުގައި 

ގޮތުގެ މަތީން  އިނާޔަތް ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ  ވަނަ އަހަރުވެސް އެވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތްތަކަށް 2017ރުފިޔާ( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
މާދާރުވެރިޔާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް ވާތީ ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ ޒިން  ކަމަށާއި، މިއީ އޭނާއަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޅިޔަނެއް ކަމަށްވާތީ އަދި

 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ  2017މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ  4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ) 2/2008 )ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2015މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ޤާނޫނު ، )ތިން ހާސް( ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި 3000/-ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ
އިޞްލާޙު( އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެނެވުނު 51ޤާނޫނު( ގެ )ވަޒީފާއާބެހޭ  2/2008ނަންބަރު 

 2018އެޕްރީލް  29ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  މިގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
ރަމަޟާން މަހުގެ   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރުގެ )ޅ( 13D2/CIR/2018/11ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު:  އިދާރާތަކަށް ގައި ދައުލަތުގެ 

ނަންބަރު: އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ  ގައި ދައުލަތުގެ  2017މެއި  09މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް
13D1/CIR/2018/14 ޭމުވައްޒަފުންނަށް  ވަނަ އަހަރު އެ ވަޒީފާ އަދާކުރި  2017، ސަރކިއުލަރުގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު މާލިއްޔަތާއިބެހ

ރުފިޔާ  )ދެ ހާސް( 2000/-ންޖެހޭ ހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށްވާނަމަ، އެފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ދޭ )އެއް 1000/-ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ 
 ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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20 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

އަލުން ބީލަމަށް  15-ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން މާލޭ ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަމުންގެންދާ ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިޓް 
ލާފަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިޑު ގައި ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އެ ނިންމުމާ ޚި 2018އެޕްރީލް  19ހުޅުވާލުމަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން 

ގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ މަޤާމު 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން އި، މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގަބުނާ 
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ލިޔުން  ނޯޓިފިކޭޝަނަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް  އެވޯޑް

 ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ އިތުރަށް  މިކަން  ބާޠިލްކުރެއްވުމަށާއި،

21 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 
 

ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން އެކިއެކި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގދ
ރުފިޔާ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނެގުމަށްފަހު ޚަރަދު ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ( ފަންސާސް ހާސް) 503000/-ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ،ސްދިންނަމަވެ
 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ( ހާސް  ފަންސާސް) 503000/-ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ .ގދ
ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައި .ފެންނަންނެތީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ގދ

މުގެ ދަށުގައިވާ އެ ލިޔުންތައް ފެންނަން ނެތުމުގައި އޭނާގެ އިޙްމާލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބެލުފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ނެތުމުންކަމަށާއި، ގދ
ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ އެ ފައިސާ އޭނާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އެފައިސާ އޭނާ .ވާކަން އޭނާ ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ގދ

ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު .އޭނާ މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، ގދ ދައްކާނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
އުންސިލްގެ ފިޔޯރީ ކަ.ގުމަށް ގދދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެފައިސާ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެން 

 އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ވާހަކަ އެންގީއެވެ.  

 ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް  22
ތު މީހަކަށްއުޅޭ ބާރަށު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސްކުރިއިރު، އެސްކޫލުގެ ވޮޗަރަކަށް އޭރު އުޅުނު އަދި، މިހާރު އެސްކޫލުގެ މަސައްކަ.ހއ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް  2011ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ފަރާތުން 
ރުކޮށް، މަތި އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އެސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކަށްވާތީ، އޭނާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އެސްކޫލުން ތަކުރާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ގައުމީ އިދާރާއަށް ދެންނެވުމުންވެސް އެއިދާރާއިން އެންގީ އޭނާއަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސްކުރިއިރު، ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެދުވަސްވަރު  ބާރަށު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ .ހއ  .1
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވާކަން -ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި 

ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ، އެ  ގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެފަހުން އެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަށް އެއްޗެއް ގަންނަ ނަމަ ނުވަތަފާހަ
ގޮތަށް، އެ ނޫންގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ޙަވާލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންކަމަށާއި،-އެންޓި  ،ނެތް ހާލަތެއްގައި

ނޑުގެ އިތުރުން ބިޑާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި، މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ މަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން . 2  މިންގަ
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހއ.ބާރަށު  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް

އިޢުލާނަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެހެން އިދާރާއަކުން  މަދަރުސާއިންނާއި އަދި ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ލިބިފައިނުވާތީ، އެ އިދާރާއެއްގެ
  އިވެލުއޭޓްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އިޢުލާނުކުރާ އިދާރާއަކުންވެސް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

 ނ.ހެނބަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު  23

ރުފިޔާ އެމަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ  5000ހެނބަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެންބިއުލާންސް ގަރާޖް ހެދުމަށް ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ދިން .ނ
ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި،  އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮކްޓަރަށް 

ނޑާލަމުންދާ  ،އާސަންދައިގެ ބޭރުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފައިސާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުފޮނުވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ދޭ ރަސީދުގެ ކޮޕީތަށް ކަ
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ގަތުމަށްފަހު ރަސީދު ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން، މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ މަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަލައި.ނ
ގެ ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ގަވާއިދުން ދުވަހު ފޮތަށް އެރުވުމުގައާއި، އާމްދަނީ ނޫންގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީއާމެދުވެސް ދައުލަތު ދޫކުރުމުގައާއި، އަދި ފައިސާ

ދައުލަތުގެ ، ފާހަގަކުރެވޭތީމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިސާއާ ބެހޭ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ންގީއެވެ. މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ

24 
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

އޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް .ޓީ .ދަތުރުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޔަކަށް ދީފައިވަނީ އެސްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2013އޯގެ .ޓި.އެސް
 ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،އޯގެ ޓްރެވެލް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް .ޓީ.އޯގެ ވެރިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އެސް.ޓީ.އެސް ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަމަށާއި،

ށާއި އެގޮތުން އޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގައި އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ތިމާގެމީހުން ލައްވައި ބޮޑުއަގުގައި އެސްޓީއޯގެ އެކި މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަ.ޓީ.އެސް
ޑިސްކައުންޓް ޕޮލިސީ އެއް ، އުމެންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއިސުޕަރމާކެޓުގައި ހެދި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްއާއި ފުނަދޫގައި ހެދި ބެގޭޖްރޫމް ހަދާފައިވަނީ ޕްރޮކި

ސް ވިއްކާފައިވާ ނެތީސް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ދީގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް 
 ،ލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި   2012
އަގަށްވުރެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުކަމުން އެ  ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ

އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް  ،ބިޑުތައް ކެންސަލްކޮށް އަލުން އެފަރާތްތަކަށް ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ދިނުމުން
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށް އެސްޓީއޯއިން  ،ޝީޓެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ޓު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެސްޓީއޯއިން ޕްރޮކިއު ކުރާއިރު ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި އިވެލުއޭޝަން ޝީ
 އިވެލުއޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޝީޓުގައި ސޮއިކުރަން އެންގީއެވެ.  

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  25

ރެކްޓަރުގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑި 
ވަކިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ރުފިޔާ ނުދައްކާ ވަޒީފާއިން 193167.40އެ ސޮސައިޓީގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލެޕްޓޮޕަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ، މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

)ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ )މިހާރުގެ މޯލްޑިވްސް  ކުރީގެ ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 
ތީ، މޯލްޑިވްސް ޝަނަލް ސަރވިސް( އިން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަރެކް 
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 އެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކުރާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ލިޔުކެޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީ

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  26

ރެކްޓަރުގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑި 
ރުފިޔާ ނުދައްކާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  193167.40ކަންޖެހޭ އެ ސޮސައިޓީގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލެޕްޓޮޕަކަށް ދައް

 ، މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ .އާރ.ޕީ.މަސައްކަތައް އޭރުގެ ޑީ އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ސޮސައިޓީގެ .އާރ.ޕީ.ޑީ
އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް ލެޕްޓޮޕެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އެ ލެޕްޓޮޕް މިހާރު އެ ސޮސައިޓީގައި ނެތުމުން، 

ސޮސައިޓީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާކަން އޭނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ އެސް ކޯޕަރޭޓިވް .އާރ.ޕީ.ދިޔައިރު އެ ލެޕްޓޮޕް ޑީ
  އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. .އާރ.ޕީ.ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕްގެ އަގު އޭރުގެ ޑީ
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ވަނަ އަހަރު  2017 ވަންދޫ ޒިޔާރާތް މިސްކިތާއި އެރަށުގައި ކުރިން އަންހެނުން ނަމާދުކުރި މިސްކިތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.ތ
ސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ބުނާ އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ވަންދޫ ކައުން ފަހުކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ 
މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ މި ކޮމިޝަނުގެ ޙުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށާއި، މީގެފަހުން ، ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ. މީގެފަހުން

 ވެ.  ވަރުކުރުމަށް އެންގީއެތ.ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން ކަށަ
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ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް އިއުލާން ކުރުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކުންފުންޏަކާ  300ސިފައިންނަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 3އިވާ ސިފްކޯއަށް ހުށަހަޅާފަސިފްކޯއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން 
)ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ  9235703639.70ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް ބައުންސްވުމާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ 

)ނުވަދިހަ  9235703639.70 ،ނުވާނަމަ ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ،ހަތްދިހަލާރި( ސިފްކޯ އަށް އަނބުރާލިބިފައި ނުވާތީ



 

28 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ޔުމަށް އަންގައި، މިކަމާ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި( ހޯދުމަށް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދި 
 އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ.   ދުވަސް ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް 7ގުޅިގެން ސިފްކޯ އިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

29 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ކަމަށް ބުނާ   ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ނެތި ސްޕެޝަލް އެލަވަންސް ދީފައިވާ
ވަންސްގެ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަށް ސްޕެޝަން އެލަމައްސަލަ 

ސް( ރުފިޔާ، )ވިހިހާ 20,000)ތިނެއް( މަހު  03)ވިހިހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައި، ފުރަތަމަ  20,000ގޮތުގައި މަހަކަށް 
)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާ  ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޗެއަރމަނަށް ސްޕެޝަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީ މި ބުނެވުނު  25,000.00އެއަށްފަހު 

ވަދިހަ ހަރުފިޔާ ފަންސާސް )ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ނު  586,896.55މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 
އެފައިސާ ވޯކްސް  ،މިފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ވުމާއެކު ،ފަސްލާރި( ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޗެއަރމަނަށް ދީފައިވާތީ

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އޭރުގެ ޗެއަރމަންގެ އަތުން ހޯއްދެވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ. 

30 
ތިލަދުންމަތީ އުތުރބުރީ ދިއްދޫ 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 

މިލިއަން  1ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ސްލިޕްވޭއަކާއި ޕާކެއް ހެދުމަށް ދިން  1430އަތޮޅު އެކައުންޓުން .ވަނަ އަހަރު ހއ 2009
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބުނާ މައްސަލަ  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި އެއްވެސް ގޮތެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް 

( އެއް މިލިއަން ) 1,000,000.00 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހއ.ދިއްދޫ އޮފީހަށް ދީފައިވާ  1430ބަލާއިރު، 
ފަރާތުން އަގު  3ގައި ބުނާފަދައިން 8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު   ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމާއި، އެގޮތުން، ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

ހއ.ދިއްދޫ ކައުނސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި މިހާރު ، ބަލާފައިވާކަން ނުވަތަ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތުމުން މީގެފަހުން
 )ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް( އާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އެންގީއެވެ.   10އަމަލުކުރަމުންދާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
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އޭގެފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމެންޑެޑް ، ފަޅެއްގެ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން 06ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދަޢުލަތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 
ރެވޭނެ ސަބަބެއް  ބާތިލުކު އެންޑް ރީސްޓޭޓް އެގްރީމަންޓްތައް ބާތިލްކުރި ސަބަބުކަމަށް ޓަރމިނޭޝަން ނޯޓިސްއިން އަންގާފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ، އެ އެގްރިމެންޓުތައް

އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެ ތަންތަކުގެ ލީސް އެގްރިމެންޓުތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ 
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ވަރަށްގިނަ ނުބައްދަލު ފައިދާތަކެއް އެރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

   ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ޕްލޮޓުގެ  6ޕްލޮޓުގެ އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް އެގްރިމަންޓުތަކުގެ ދަށުން ކޮމެންސްމަންޓް ޑޭޓް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ  6. މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 1
ހާސް ތިންސަތޭކަ )ނުވަދިހަފަސްމިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީސްއަށް 9537483358.54ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 

 1530003000.00 ފަންސާސްއަށްއެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ހަތަރު ސެންޓް( އާއި، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ
ސްއަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސްއަށްއެމެރިކާ )ސަތޭކަދިހަމިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީ 11037483358.54މުޅި ޖުމްލަ  ،)ފަނަ މިލިއަން( އެމެރިކާ ޑޮލަރާއެކު

ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ގަތްފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެފައިސާ ދައުލަތަށް  ،ޑޮލަރު ފަންސާސް ހަތަރު ސެންޓް( އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ
 ހޯދުމަށާއި،   

އަހަރު ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ގަތްފަރާތްތަކަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވުމުގެ  24. ޤާނޫނުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި އިތުރު 2
ށް ލިބުނު ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، ލީސްހޯލްޑް އަހަރުގެ ކުލި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަންވެސް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދަޢުލަތަ 24ސަބަބުން އެ 

 ރައިޓްސް ގަތްފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދަޢުލަތަށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 

    
ޕްލޮޓްގެ ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ގަތްފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން  6. އަދި މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި އެ 3

އަށް ފޮނުވައިގެން ބެލުމަށް ފެންނަކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
 ދެންނެވީއެވެ.  
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ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ، ކ.މާފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ޢިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިންތަކެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުދައްކައި  މަހުގެ ފައިސާ 3މަހުގެ ނުވަތަ  2ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ހުކުރުމިސްކިތް ހުރި  އަމިއްލައަށް ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި އަދި ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ނަގާފައިވާ ހުސްބިންތަކަށާއި، ކުރީގެ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް 

މިމައްސަލަާއ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދަންޖެހެނީ ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްވާއިރު،  ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކީ އެކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށްވާތީ، މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި ފޮރުވުން ނުވަތަ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަ
 ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތުމާއެކު، މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ. 

33 
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް ބޯލް 

 އެސޯސިއޭޝަން

މެމްބަރުން އެއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުން ބޭރުން ކަންކަން ނިންމައި، އަދި  04މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނުފޫޒްގަދަ 
މިކޮމިޝަނުން  ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއެސޯސިއޭޝަނުގައިނެތް ފައިސާއަކުން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްގެން އޭނާ އެފައިސާ 

ޤާނޫނު )ޤާނޫނު   ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ފައިސާއާއި، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި،  ވަނަ މާއްދާގައ 26( 1/2003ނަންބަރު 

   އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. ، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން

 

 


