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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހު އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރު ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01 އެ ޕްރީލް 2017ން  30 އެ ޕްރީލް 2017ށް 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަ އަހަރު އަލުން ގޯތި ދިނުމަށް   2017އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު  ވަނަ އަހަރު ކުރި 2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ފ.ފީއަލިން ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1
 އުޞޫލަށާއި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޢުލާނު

ގުރުއަތަކުންކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަކީ އެންމެ  ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ އެންމެންގެ މެދުގައި ނެގޭ 80 ގޯތި ލިބޭ މީހުން ހޮވާނީ  މައްސަލައިގައި
ނަމަ އެބައެއްގެ ކަނޑައެޅުމަށާއި، ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވެއްޖެ ނުފެންނާތީއާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަކަށް

 ންނެވީއެވެ.ދެ ފެންނާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ލައިގެން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް މެދުގައި ގުރުއަތު

މިރިޕޯޓުގައި   (2017 ފެބްރުވަރީ 17) COM-2017-03(D)ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2015ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ   ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުލަތުގެ 30ލަފާ ދިންގޮތުގައި ހިމެނޭ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް

އަތުން އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސާ  ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 1.05
ވެސް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   ގެ ނިޔަލަށް 2016ޑިސެންބަރު  31ނަމަވެސް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހޯދުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި   އައިސްޕްލާންޓަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވިނަމަވެސް މިފައިސާ ހޯދުމަށް ންކަމުގައިވާ އޮޑިހަރުގެ އަދި މިފްކޯދެ ބި
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  ހޯދުމަށް ފައިސާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ވެސް

 ވެ.އެދެންނެވީ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  

a 



 

2 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

  D-422/2016/29 (14ނަންބަރު  ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ގދ.ފިޔޯރީ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3
 ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަންނަމުގައި އަންދާސީ ފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 03ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  ( އިޢުލާނ2016ާޖޫން 

ކުރުމުގެ   )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 18/2014ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މަސައްކަތްތައް ކުރުއްވުމު އިދާރާއިން ކުރުއްވާ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، ތިޔަ ތީ،ފާހަގަކުރެވޭ
 ދެންނެވީމެވެ. ނުހޯއްދެވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ޤާނޫނު( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

ވަނަ އަހަރު  2012ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ރީގެ އުޞޫލުން އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިންވިޔަފާ ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރ.އިންނަމާދޫން ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4
ގެ  އެއް ހަރުގެ  އެހެންބިމާއި 3އަކަފޫޓުގެ  10000ހަރުގޭގެ އިރުން  އްއެއިޢުލާނުގައިވަނީ  ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާބިން ކުއްޔަށް  ގުޅިގެން ކުރި އިޢުލާނާ

އެއިން އެއްވެސް ބިމަކީ ރަށުގެ   ކަމާއި، ށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާއަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުއްޔ5000ަ  އަކަފޫޓުގެ ބިމަކާއި ހަމަ އެތަނުން 20000 ހުޅަނގުން
  އަކަފޫޓުގެ 10000ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  އިރުމަތީކޮޅުން ދޫކުރާ ބިމެއްކަމެއް އިޢުލާނުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އައި.ބީ.ބީ ހުޅަނގުކޮޅުން ނުވަތަ

އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ   ބިމެއްކަމަށް ފެންނަކަމާއި، ބިމުގެ ތެރެއިން 3ގެ އިރުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕެއިން ބޯޓްޔާޑް ހަރުގޭ އެ ބިމަކީ ބިމެއްކަމާއި
އޮންނަނީ ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިކަމަށް   އަދި އެބިން ،އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއިރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އުތުރުފަރާތުން ކަމަށް  ހުޅަނގު

ދީފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ރަށުގެ   އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، ބިން ކުއްޔަށް ގެބިން ކުއްޔަށް ދިނުމު
ނަމަވެސް   ކަމާއި،ހޯދާފައިވާހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ  ބިން ކުއްޔަށް ދިން ސަރަޙައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ،އެނގޭކަމާއި އިރުމަތީކޮޅުން ނޫންކަން

ބިންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ ބޮޑުމިނުގެ ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް   އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި 6000ބިމަކީ  4ބިމުގެ ތެރެއިން  5ދޫކުރަން ނިންމި  ކުއްޔަށް
 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން" ދީފައިވަނީ، ޔަށްބިން ކުއް 4މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އެ  ހައުސިންގ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ބިން 5ގެ " 2008މާރޗް  01-ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 ންނެވުނެވެ.ދެ ކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށްދޫކުރުމުގައި އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަ

 ފެބްރުވަރީ (COM-2017-03(D) 17ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  2015ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  " ވަނަ ނަންބަރު މައްސަލަ، 02ފާ ދިންގޮތުގައި ހިމެނޭ އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް( 2017
އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް   ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜްރީއަށް ދެއްކުމަށް މޯލަޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން   ގެ ނިޔަލަށް ވެސް ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައ2017ިޖަނަވަރީ  05އިން ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ދެންނެވުނެވެ. ޖަމާކުރެއްވުމަށް މޯލަޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެފައިސާހަގަކޮށްފައިވާތީ ފާ "ގެންގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

6 
 އިހަވަންދޫ  އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

އޮޑި ދޯނިފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިހަވަންދޫގައި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ބިމަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ކުލި ދެއްކެވުމުގެ ކުރިން އެ ހަރުގެއެއްގައި ބަންނަ .ހއ
ދޫކުރައްވާފައިވާ ބިމަކަށް، ބިމު  ނުދެވޭނެކަމަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް ކުއްޔަށް

ދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބެނީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ އާއެކު، ތިލަ
ވާއިރު ވެސް އެ ފައިސާ ދޯނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ނުލިބި އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި 

ވުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ދެއްކެވުމަށް އެފަރާތަށް އެންގެވުން ފިޔަވައި، ފައިސާ ހޯއްދެ 
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްތަކުގައި .ހއ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ

ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމުމެއް އްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މީގެފަހުން ހެދޭ އެގްރިމެންޓެއްގައި އެއްބަސްވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި، ކައުންސިލްގެ އެ
 ދެންނެވީއެވެ.ތުގައި ހިމެނުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމެއް އެގްރިމެންޓަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިތުރު ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮ 

7 
" އާޖެންޓްކޮށް  ޓޮޕް" އަހަރު  ވަނަ 2009 ބޭނުންވެގެން އަވަހަށް ވަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަމަށް ،ގުޅިގެން ފެށުމާ ފެތުރެން ސްވައިންފްލޫ އަހަރު ވަނ2009ަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 ޓޮޕް  ،ކަމަށާއި ހިމެނޭ  ފިއުޖު ސެންޓްރި  މައިކްރޯ 03 އަގުހުރި  ރުފިޔާގެ( ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ) 760,000.00 ތެރޭގައި ތަކެތީގެ  އޯޑަރކުރި 
މައްސަލަ  ބުނާ ކަމަށް  ފަހުން  އަހަރު 02 ތާރީޚުގެ ދެއްކި  ފައިސާ އެތަކެއްޗަށް އޯޑަރކޮށް ތަކެތި  ލިބިފައިވަނީ  ތަކެތި  އޯޑަރކުރި  ގެނައުމަށް އާޖެންޓްކޮށް 

 ލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެމި

 އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ  ސެންޓްރިފިއުޖް މައިކްރޯ  03 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ތަކެތީގެ  ހޯދުނު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް " ފްލޫ ސްވައިން "
 ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ތަޙްޤީޤަށް ސަބަބުންކަމަށް މައްސަލަތަކެއްގެ ހުރި އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުގައި އެމުޢާމަލާތް ލަސްވެފައިވަނީ ލިބުން ތަކެތި ،ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު

 ގަވާއިދުތަކުގެ  ޤާނޫނުތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރިޔަށްދަނީ އެ ،ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ކުންފުނިތަކާއި ގަތުމަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް އެމަރޖެންސީކޮށް އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް
 ދެންނެވީއެވެ. އެދި މަށްކުރު މޮނީޓަރ ބަލައި ގާތުން ތެރެއިންތޯ

8 
 ޑިރެކްޓަރުކަން އެސިސްޓެންޓް  އޭނާއަށް ހޮވާފައިވަނީ ހޮވާފައިވާ ފަރާތް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސެކްޝަނުގެ  ކޯޑިނޭޝަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަން

 ތިމާގެ  އާ ރައީސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އޭރުގެ އޭނާއަކީ ،ކަމަށާއި ބޭނުމުގައި ދިނުމުގެ  މަޤާމު ޑިރެކްޓަރުގެ އޭނާއަށް ނުވަނީސް މަސް 3 ދިންފަހުން
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިމައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ މީހެއްކަމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށްޓަކައި މީހަކު ،މަޤާމަށް ގެ( 01 އެކްސް.އީ) ޑިރެކްޓަރ ސެކްޝަނުގެ ކޯޑިނޭޝަން އިލެކްޝަންސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ،
 ވަޒީފާ  ވަތަނު ފެންވަރަށް ސެޓްފިކެޓްގެ ،ނަމަވެސް ،ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި މާކްސް މަތީ  އެންމެ ދޭނެ ބަޔަށް ތަޖުރިބާގެ ،ބަޔަށާއި ތަޢުލީމުގެ ،އިޢުލާނުގައި
 ،އިންސާފުވެރިކަމާއި އެންމެ ،ދިނުމުގައި މާކްސް އިވެލުއޭޝަންގައި ،ނުވާތީ ކަނޑައަޅާފައި މިންގަނޑެއް ދޭނެ މާކްސް ބަލައިގެން  މުއްދަތަށް އަދާކޮށްފައިވާ

 ހާމަކުރުމަކީ  ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްދިނުމަށް ،ގައިހޮވުމު  މީހުން މަޤާމަށް އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމުގައި މަޤާމުތަކަށް ،ކުރުމަށްޓަކައި  އެކަން ހަމަހަމަކަމާއެކު
 ދެންނެވީއެވެ.  ހާމަކުރުމަ މިންގަނޑުތައް މާކްސްދެވޭނެ ،ކުރުމުގައި އިޢުލާނު  ،ހޯދުމަށްޓަކައި މީހުން މަޤާމުތަކަށް  ،މުހިއްމުކަމެއްކަމުން

9 
އަމިއްލަ  ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ގުޅިގެން އިޢުލާނާ( 2016 އޮގަސްޓް 31) GS58/2016/IUL/35: ނަންބަރު ހައިސްކޫލްގެ އައްޑޫ ސްކޫލް  ހައި އައްޑޫ

 ކަމަށާއި  އެފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތް ނަމަވެސް ،ނުވާކަމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައި މުއްދަތު ނިންމާނެ މަސައްކަތް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހެޅިފަރާތަކުން 
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މިމައްސަލަ  ހުށަހެޅި ބުނެ ނެތްކަމަށް  އެނގެން އުޞޫލަކުންކަން ކޮން ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް އަދި

 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ބީލަން "އަންދާސީ ހިސާބާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފާއިވާ ޅިގެން އިޢުލާނާ ގުއިސްވެ ދެންނެވުނު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ  .1
ދުވަސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  30ގައި މަސައްކަތު މުއްދަތަކީ " ހުށަހަޅާ ފޯރމް 

އެހެންކަމުން، ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި ތިޔަ ސްކޫލަށް . ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ޖަހާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެފަރާތުން ޝީޓްގައި،  ނަންތައް ނޯޓްކޮށްފައިވާ
ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ނޯޓުކުރާ ޝީޓްގައި 

  .ހިމަނައިގެން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އަންގަމެވެ

ހިތަދޫ .އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ސ އިސްވެ ދެންނެވުނުއައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ  .2
 17ގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  2016ނޮވެމްބަރ  17އެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  20އެ ފަރާތުން އަދި މިއީ . ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 44އަށްވާއިރު މިއީ ޖުމްލަ  2016ޑިސެމްބަރ  30އިން  2016ނޮވެމްބަރ 
މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ( ރަސްމީބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން )ދުވަހުގެ  30ހައި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ 

ސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހެންކަމުން، ތިޔަ ސްކޫލުން ތައްޔާރުކުރާ އެއްބަ. ދުވަސް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 14
 އެންގީއެވެ. ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓް 54ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15މާލިޔަތު ޤަވާއިދުގެ ބާބު  .3
ތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތުގެ ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގަންވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިސްވެ ދެންނެވުނު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ  ،ވީ ނަމަވެސްއެފަރާތެއްގެ ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ބުނެދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތިޔަ ސްކޫލުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް  ،ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގާފައި ނުވާތީއަމިއްލަ ދެ ފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި 

 ދެންނެވީއެވެ.  ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ އިތުރަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން ލިޔެކިޔުމުން އެންގުމަށް
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 7,283.00 ގޮތުގައި  ޖޫރިމަނާގެ އެބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައްކާފައިނުވުމުގެ ފައިސާ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބިލްތަކަށް ޔުޓިލިޓީ ،މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އިދާރާ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 އެކަމުގައި  ،މަށާއިކަ ނަގާފައިނުވާ ޒިންމާ ފަރާތަކުން  އެއްވެސް ޖެހުމުގައި ދައްކަން ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް  ބަޖެޓުން އިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ ރުފިޔާ
 ހޯދާފައިނުވާކަން  އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ ގޮތަށް ގައިވާ 2.06 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު ދައުލަތަށް ،ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް އިހުމާލުވާ

 ކަރަންޓް  04 އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި މި މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 ދައުލަތުގެ  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ތަޙްޤީޤަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ( ރުފިޔާ ތިން  އަށްޑިހަ ދުއިސައްތަ ހަތްހާސް) 7,283.00 ޖުމުލަ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާގެ ބިލަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް  ހޯދުމަށް އެފައިސާ އަތުން ފަރާތްތަކުގެ އިޙްމާލްވެފައިވާ މައްސަލާގައި މި ބާބުގެދަށުން ވަނަ 17 ގެގަވާއިދު  މާލިއްޔަތު
 އެންގީއެވެ. 

 މިސްކިތެއް  ހުރިހާ ފޭދޫ ،ގުޅިގެން އިޢުލާނާ S4C-I/2011/16: ނަންބަރު  ކުރި  ހޯދުމަށް ފަރާތެއް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ މިސްކިތެއް ހުރިހާ ހުރި  ފޭދޫގައި.ސ އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ 11
 ފަލާޙް  މަސްޖިދުލް ފޭދޫ.ސ ،ގުޅިގެން މިއިޢުލާނާ ،ކަމަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު އަންދާސީ  ސ.ފޭދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަސައްކަތަށް މަރާމާތުކުރުމުގެ

ކޮށްފައިވާ  ސާބަހަށް ހިލޭ ހޯދައިގެން ހުއްދަ އަނގަބަހުން އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ ފޭދޫ މަސައްކަތް ކުލަލުމުގެ ގާފޮޅުގައި ،މަގުފާރުގައާއި  ،ބޭރުގައާއި މިސްކިތުގެ 
 ރުފިޔާ ( ސާޅީސްހާސް)  40،000/- އަކަފޫޓަށް 3259 އަގަކީފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެމަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހަދައި، މިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

 ކޮއްކޮއެއް  މަންމަގެ ގެ ކައުންސިލަރ ފޭދޫ އޭނާއަކީ ،ކަމަށާއި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖް ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ އޭނައަށް ފައިސާ އަގަށްވާ މަސައްކަތުގެ ،ކަމަށްވާއިރު
 ބަލާއިރު،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް މި މައްސަލަ  ބުނާ ކަމަށް

ރާގެ އެއްވެސް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ . 1
ގައި ( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  8.01ވާއިދުގެ ފަރާތަކާއި ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ 

 ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން  8.16އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ . 2
 ވަޒަން ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލު މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެމަސައްކަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް

 ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެރުވުމަށާއި،
ލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް، ދައުލަތުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ އަގުތައް ބަލާ އެމަސައްކަތެއް ޙަވާ. 3

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސުމަށާއި، ދައުލަތުގެ  8.18މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
 ތިން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލާ، ވަޒަންކުރުމަށާއި،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ 8.19މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ޕްރޮކިޔުމަންޓަކާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ހިންގާ  23ގެ  15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު . 4
 ވީއެވެ. ދެންނެބެލެހެއްޓުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 
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 ހެލްތް  އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ޕާމަނަންޓް  އެމިނިސްޓްރީގެ އެދަތުރުގައި ،ދިޔައިރު ދަތުރު ޕިކްނިކް މަނިޔަފުއްޓަށް ،ގައި 2013 މާޗް 15 މުވައްޒަފުން ބައެއް ހެލްތުގެ  އޮފް މިނިސްޓްރީ
 މިނިސްޓްރީގެ  ހެލްތު ދުއްވި އެލޯންޗް  އަދި  ،މަށާއިކަ ލޯންޗުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހެލްތު ދިޔައީ  އޭނާ  ނަމަވެސް  ،ކަމަށާއި ބައިވެރިވެފައިވާ ވެސް ސެކްރެޓަރީ

ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ  ބުނާ ތެޔޮކަމަށް އަޅާފައިވާ ޚަރަދުން ދައުލަތުގެ ހުންނަނީ ލޯންޗްގައި ،ކަމަށާއި ދީފައިވާ އެލަވަންސް ހާޑްޝިޕް  ،ޓީއާއި.އޯ މުވައްޒަފުންނަށް
 އި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގަ

އިން ފެށިގެން ނޯޓްކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް  2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލާންޗުތަކުގެ ތަފްސީލް ނޯޓުކުރާ ފޮތްތައް ބެލިއިރު 
 ،ފަރާތްތަކަކުންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ހިމަނާފައި ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތީހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލެއް އަދި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން 

ށް ގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮތުގައި ނޯޓްކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރިކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަ 2013އާއި 
މާރޗް  12ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ސެކްޝަނުން ތަޙުޤީޤަށް ލިބުނު ތެޔޮ އަޅަން އެދިފައިވާ ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި

ތުމުން ފޮތުން އެނގެން ނެ "ލޯންޗްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަފްޞީލް" ގައި ލާންޗަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާފައިވާއިރު މި ކަމުގެ ތަފްސީލް  2013މާރޗް  21އާއި  2013
  ދެންނެވީއެވެ.  ލާންޗު ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށް

13 
 އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 ކޮމްޕަނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ
-MTCC   ނަންބަރު  ކުރި  އެކުންފުނިން ހޯދުމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް  މެނޭޖަރެއްގެ ކޮމްޕެނީއަށް  ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް

HR/IU/2013/125 (31  ި2013 ޖުލައ ) ާކަމަށް  ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް މަގުފަހިވާފަދަ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ނެގުމުގައި މީހަކު  އެމަޤާމަށް ގުޅިގެން  އިޢުލާނ 
 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މިމައްސަލަ  ބުނާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮމްޕެނީގެ ކަނޑައަޅައި ޕޮލިސީއެއް  ރިސޯސް ހިއުމަން ޢަމަލުކުރާނެ ކޮމްޕެނީގައި ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
 މަގުފަހިވާގޮތަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް ނެތުމަކީ ޕޮލިސީއެއް މިފަދަ ،ދީފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤަށް  ސެކްޝަނުން ރިސޯސް ހިއުމަން ކުންފުނީގެ  އެ ފާސްކޮށްފައިނުވާކަމަށް

 ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބޯޑުން ކުންފުނީގެ ،އެކުލަވާލައި ޕޮލިސީއެއް އާރް .އެޗް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ،އޮތްކަމަކަށްވާތީވެ ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް އާރްގެ.އެޗް
 އެވެ. ދެންނެވީ އެންގުމަށް މިކޮމިޝަނަށް 

 ފޯމުގައި  ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ކުރިމަތިލީ  މަޤާމަށް މެނޭޖަރުގެ  ގުޅިގެން އިޢުލާނާ MTCC-HR/IU/2013/125 ނަންބަރު ސީގެ .ސީ.ޓީ.އެމް ،އަދި
 ޖަހައި  ތައްގަނޑު އެންޓްރީ ބަލައިގަނެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ލިބޭ ކުންފުންޏަށް  ،އެންޓްރީކޮށްފައިނުވާތީ ޖަހައި ތައްގަނޑު  އެންޓްރީ ސީގެ.ސީ.ޓީ.އެމް

 ދެންނެވީއެވެ.  އެންޓްރީކުރުމަށްވެސް ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތު

14 
 ދާއިރާއަށް  އިހަވަންދޫ އެމްގެ .ޕ.ޕީ ،ގައި 2014 މާރިޗު 20 ،ނުލައި ކުރުމަކާ އިޢުލާނެއް އެއްވެސް  އިންޖީނުގެއަށް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފެނަކަ ހުންނަ  މުޅަދޫގައި.ހއ ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ

 އެއިންޖީނުގެއާ އޮފީހުން  މާލޭ  ކޯޕަރޭޝަނުގެ  ފެނަކަ ،ކަމަށާއި ދީފައިވާ ވަޒީފާ ފަރާތަކަށް  2ވެފައިވާ  ހަރަކާތްތެރި  އިސްކޮށް މުޅަދޫގައި ކުރުމަށް  ކެމްޕެއިން
 ސޮއިކޮށްލުމުން  ޙާޒިރީގައި އައިސް އޮފީހަށް ،ނުކުރުމަށާއި ޙަވާލު ކުރަން ތެއްމަސައްކަ ވަކި  ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެއްސި ވަޒީފާ އަންގަވާފައިވަނީ ފަރާތަށް  ޙަވާލުވެހުރި
 ބުނެ  ކަމަށް  ވަކިކުރާނެ ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް ނުދައްކާ ވާހަކަ  ތާޢީދުކޮށް  ކެނޑިޑޭޓަށް އެމްގެ.ޕީ.ޕީ ބްކުގައި ފޭސް އަދި ،ކަމަށާއި އަންގާފައިވާ ނިމުނީކަމަށް

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިމައްސަލަ  ބުނާ  ކަމަށް ބިރުދައްކާފައިވާ

 ޤާބިލު  ،ނަގާނަމަ މުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލާ ،ތަނެއްނަމަވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް އަސާސީ ރައްޔިތުންނަށް ކޯޕަރޭޝަނަކީ . ފެނަކ1ަ .
 މުވައްޒަފުން  ،އޮތަތީ ފުރުޞަތު ތިދާނެކަމުގެނެ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅެންޖެހޭ މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ ،އިޙްތިމާލުއޮވެ ކޮރަޕްޝަންގެ ،ގެއްލި ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް
  ،ކުރުމަށާއި އިސްލާޙް  އުޞޫލު ފެންނާނޭގޮތަށް ދެފުށް ބޮޑު  ހާމަކަން ނެގުމުގައި

 ޙާލަތް ' ކުއްލި' ،ކަނޑައަޅައި ކްރައިޓީރިއަރއެއް ނެގޭނެ މުވައްޒަފުން އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލާ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ކޮބައިކަމާ' ޙާލަތްތަކަކީ' ނުވަތަ' ޙާލަތް ކުއްލި. '2
 ތަޢުލީމީ  މުވައްޒަފުންގެ ނެގޭ ވަޒީފާއަށް ޙާލަތްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ،ކަނޑައެޅުމަށާއި ޢުޞޫލެއް ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެފަދަ އުވިދިއުމުން
   ދެންނެވީއެވެ.  ބެލެހެއްޓުމަށް ލިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް އަސާސީ ވަނަވަރުފަދަ  ،ފެންވަރާއި
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 މިހާރު  ގެނެސްފައިވާއިރު ޓޫލްސް ގެ( ރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސްހާސް. )ރ 75000/- ގާތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަނަދޫ.ނ ހޮސްޕިޓަލް  އަތޮޅު. ނ

 ހުންނަ  ޙަވާލުވެގެން ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލްގެ  ތަކެއްޗާއި އެ ،ތަކެތިކަމަށާއި ގެ ( ރުފިޔާ ފަސްހާސް . )ރ5000/- ގިނަވެގެން ހުންނާނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެ
 އެކި  އެކި ،ކުރުމާއި މަސައްކަތް އިންޖީނުގެ ދޯނީގެ ބައްޕަގެ އޭނާގެ ގެންގޮސްގެން އެޓޫލްސްތައް ފަރާތަކުން  އުޅޭ ވަޒީފާގައި ޓެކްނީޝަނެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ

 ދޫކުރުން މީހުންނަށް ،ކުރުމާއި ބޭނުންތައް އަމިއްލަ ގޮސްގޮސް ގެއަށް އޭނާގެ  ފެންޕަންޕެންވެސް ހޮސްޕިޓަލްގެ މީގެއިތުރުން އަދި ،ދޫކުރުމާއި މީހުންނަށްނަށް
 ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު ބެލިބެލުމުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަ  ބުނާ ކަމަށް ހިމެނޭ

 ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ބަރާބަރަށް އިންވެންޓްރީ ޓޫލްސްތަކުގެ ހުރި ހޮސްޕިޓަލްގައި އަތޮޅު.. ނ1
 އަދި  ގަނެފައިވާ މިހާތަނަށް ހޮސްޕިޓަލަށް  އަތޮޅު.ނ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި  11 ބާބު  ގެ ( 2017 ފެބްރުވަރީ  20) (R-20/2017 ނަންބަރު ގަވާއިދު )

 ދެންނެވީއެވެ.  ގެންދިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން މެދު  ޓޫލްސްއަކާމެދު ހުރިހައި ގަންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް އޮތްތަނުގައި ކުރިޔަށް 

 އެ  ގެންގޮސްފައިވާތީ  ގެއަށް  ޕަމްޕެއް ފެން ހޮސްޕިޓަލްގެ  އެ ޓެކްނީޝަން  އެހޮސްޕިޓަލުގެ  ޙަވާލުވެހުރި  ސެކްޝަނާ  މެއިންޓަނަންސް ހޮސްޕިޓަލްގެ  އަތޮޅު.ނ.  2
 މައްސަލައެއް އެފަދަ  ،ލިބިފައިވީނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤަށް މަށްނަސޭހަތްދީފައިވާކަ ޞާބިރުއަށް  ޙަސަން ބެލުމަށްފަހު  ހޮސްޕިޓަލުން  އަތޮޅު.ނ މައްސަލަ

 މިގެ  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެއްވެސް  ހޮސްޕިޓަލްގެ  އަތޮޅު.ނ ،ނެތުމުން އެނގެން  ލިޔެކިޔުމަކުން  އެއްވެސް  ނަސޭހަތްދިންކަން  ޞާބިރުއަށް ޙަސަން އަދި  ބެލިކަންވެސް 
 ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 28 ޗެޕްޓަރ ގެ  2014 ގަވާއިދު  ސަރވިސް ސިވިލް ދިވެހި ހިނދެއްގައި އަޅަންޖެހިއްޖެ ފިޔަވަޅެއް އިޞްލާޙީ  ފަހުން

 ދެންނެވީއެވެ.  ގެންދިޔުމަށް  ބަލަހައްޓަމުން ހަމައަށް ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަތަކާގުޅޭ އެފަދަ ބަލާ ހޮސްޕިޓަލުން ،އެޅުމަށާއި ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ އެފަދަ ފުރިހަމަކޮށް
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 ،ދޭކަމަށާއި ފުރުސަތު ދިއުމުގެ ޙައްޖަށް މުވައްޒަފަކަށް 02 ނުވަތަ 01 ތަރުތީބަކުން ވަކި  އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ފަރާތުން ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ހަމަޖައްސައި އެފުރުސަތު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެދެ  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް ނަން  މުވައްޒަފެއްގެ  2 ޚިލާފަށް މިއާ  އަހަރު  ވަނަ  2013 ނަމަވެސް
 ވަނަ  2013 އެހެންކަމުން  ،ކަމަށާއި ފުރުސަތު  2 ހޯދާފައިވާ ރާވައިގެން ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ،ވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް މިކަމަކީ ،ދީފައިވާކަމަށާއި

 ފާހަގަކުރެވުނު  ބެލިބެލުމުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ބުނާ  ކަމަށް ގެއްލިފައިވާ  ފުރުސަތު  ކަށްފަރާތްތަ ލިބެންޖެހޭ ފުރުސަތު  ތަރުތީބުން  އަސްލު  އަހަރު

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނުގެ މެހްމާންދާރީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުަތކުގައި ފޮނުވާނެ  ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް
ވަނަ އަހަރު ރޯޔަލް  2011ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބޭުނންވާ 'ބަެއއް' ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރީ ހިންގަން އެމްބަސީ އޮފް ސަޢުދީ ޢަރަބިޔާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އޭރަކު މިނިސްޓް
ތުތަކުގައި އޭރު ހުންނަ ވެރިޔަކު ބޭނުންވާ 'ބަެއއް' ފަރާތްތައް ގެންދިއުމަށް ހުރަހެއްނެތްނަމަވެސް، މިފަދައިްނ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފުރުޞަ

ިމނިސްޓްރީއަްށ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމަަކށްވާތީ،މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ުހންނަ ވެިރޔަކު ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކެއް ގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ 
 އެވެ. ދެންނެވީމިފަދައިން ލިބޭ ފުރުޞަުތތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޢުޞޫލެްއ ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުމަށް 
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 މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް
 ސެންޓަރ

 ،މަސައްކަތްތަކަށާއި ކެޕިޓަލް ގުޅުމެއްނެތް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެސެންޓަރުގެ ބަޖެޓުން ސެންޓަރުގެ  މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް ،އަހަރު ވަނަ 2010
 ބެލިބެލުމުގައި  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބުނެ  ކަމަށް ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޚަރަދުތަކެއް ބޮޑެތި ގޮތުގައި ޚިޔާނާތުގެ 

 ބޮޑެތި  އަހަރު ވަނަ 2010 އިން( އެހީ ދޭ  ފައިސާއިން ގެއްލުމަށް ލިބޭ ގޮތުން ޤުދުރަތީ) 228005 ކޯޑު ބަޖެޓު ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
-FIN-2013 ނަންބަރު އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ ކަމަށް ކަންކަމުގައި ގުޅުމެއްނެތް މަސްޢޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެންޓަރާ އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތަކެއް

 ނަންބަރު  ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިހާރު ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަޖެޓުން  އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް  ،ރިޢާޔަތްކޮށް އޮތުމަށް އޮންނަ ފާހަގަކޮށްފައި ޓުގައިރިޕޯ 03
2017/R-20 ެބަދަލުކުރުމުގައި  އަނެއްބަޔަށް އެއްބައިން ބަޖެޓުގެ ،ޚަރަދުކޮށް ބަޖެޓުން ފަދައިން ބަޔާންކޮފައިވާ ގައި 4.03 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގ 
 ދެންނެވީއެވެ.  ޢަމަލުކުރުމަށް އުޞޫލުން  ގައިވާ 4.08

18 
 ތޮއްޑޫ އުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ
 ތިޖޫރީގެ  ހުންނަންޖެހޭކަމަށް އެދުވަހު ،ހުރިނަމަވެސް ރުފިޔާ 88,332.78 ،ގުނިއިރު ގައި  2014 ސެޕްޓެންބަރު 15 ތިޖޫރީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ތޮއްޑޫ.އއ

 ،ސުވާލުކުރުމުން ޑިރެކްޓަރާ އެސިސްޓަންޓް އެއިދާރާގެ ހަވާލުވެހުންނަ ތިޖޫރީއާ ގުޅިގެން މިކަމާ ،ކަމަށާއި ރުފިޔާ 211,243.15 ،އަދަދަކީ ދައްކާ ހިސާބުތަކުން
 ކިހާ ޚަރަދުވީ ތެރެއިން  ފައިސާގެ ނެގި ނެގުމަށްފަހު ފައިސާ ނޯޓްކޮށް ޝީޓެއްގައި ވަކި ނަގާއިރު ފައިސާ ތިޖޫރީން ކުރުމަށް ޚަރަދު ހާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ

 ނެގިއިރު  ފައިސާ ތިޖޫރީން ލުމަށްފަހު  ތިޖޫރީއަށް އަނބުރާ  ފައިސާ ހުންނަ ދުނުވެޚަރަ ،ބާކީކޮށް ފޮތުން ކުރާ  ބާކީ ތިޖޫރީ  އަދަދު އެޚަރަދުވި ބަލައި ފައިސާއެއްތޯ
 ނެގި  ކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް އަހަރުގެ ވަނަ  2012 އަދި  2013 ބެލުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މިކަން ،ކަމަށާއި ދީފައިވާ  މައުލޫމާތު ކަމަށް  ނައްތާލާ  ޝީޓު  ނޯޓުކުރި

 ތިޖޫރީގެ  އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ފައިސާއެއް ހުރިހައި ވައްދަންޖެހޭ ތިޖޫރީއަށް ތެރެއިން ފައިސާގެ ބަލައިގެންފައިވާ ރަސީދުތަކަށް ތެރޭގައި އެދެއަހަރުގެ ،ފައިސާއާއި
 އަހަރުގެ  ވަނަ 2011 ނަމަވެސް ،ކަމަށާއި ފާހަގަކުރެވޭ ވައްދާފައިވާކަން ހިސާބުތަކަށް ފައިސާއެއްވެސް ހުރިހާ ޗެކްކުރިއިރު ވައްދާފައިވޭތޯ ހިސާބުތަކަށް 
 ފާހަގަކުރެވުނު  ބެލިބެލުމުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބުނެ ކަމަށް ނުބެލޭ އިތުރަށް  މިކަން  ނެތުމުން ފެންނަން  އޮފީހުގައި ރަސީދުތައް 

 ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އޮޑިޓް   ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚާއްޞަ 2012ވަނަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  2013. 1
ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް  ދެހާސް) 2344.09ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބާކީ އާއި އައިޓަމް ާބކީ އިން ތަފާތުވާ ފައިސާގެ އަދަދުކަމަށްވާ .ރިޕޯޓުގައި އއ

 .ކުރުމަށް އަންގަމެވެ" އޮފްސެޓް"އައިޓަމް ބާކީގެ ތަފްޞީލުން ބަލާ އެ އަދަދު ދިމާކޮށް ( ހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަ ލާރި 
 6.07ވާއިދުގެ ގަ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  R-20/2017ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ނަންބަރު .އއ. 2

އްޔަތުގެ ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލި( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 
މުގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތާންގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރު 6.22

 ، އެގޮތުންއެންގީއެވެ. 
 

ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި، )ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ( ހ)
ބަލައި، ތިޖޫރީއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފަކު ( ބޭރުފައިސާ ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދުޗެކުން ހުރިވަރާއި، 

 ކަމާއި، ންވާނެ ލައި ޗެކުރުރަމުން ގެންދަ އެ ހިސާބު ޗެކުކޮށް، ފައިސާ ގުނައި އަދި އޮފީހުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެ ހިސާބު ރަނގަޅުތޯ ބަ 
ނަންބަރުތަކާއި، ޗެކުގެ ކޮންމެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، ޗެކުން ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު، ޗެކު ( ށ)

 MG/BC24އަދި، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް  ކަމާއި، ވާނެންނަން އޮ ތާރީޚު، އަދި ނަގުދުފައިސާއިން ހުރި އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
  ކަމާއި، ގައި ވާނެ

ބަލައިގަތް ތާރީޚު ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ތަފުސީލު އެ ފައިސާއެއް އެކައުންޓުން ނެގި، ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއް ( ނ)
 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ ގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓުގައިއެނގޭނެގޮތަށް، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީ

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ )ގައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓީ ( ނ)އަދި ( ށ)މި މާއްދާގެ ( ރ)
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ )އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، އެ މަހެއްގެ ރިޕޯޓު . ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެހަފުތާއެކު އެއްފަހަރު އެ އޮފީހަކުން ( ހިސާބު
 ނެކަމާއި، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާ ތައްޔާރުކޮށް، އެ އޮފީހަކުން ( ހިސާބު

އިސްވެރިއަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރަށް ތިޖޫރީއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފާއި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގައި އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ ( ބ)
 ނެކަމާއި، ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާ   ފައިސާގެ އަދަދު ބަލައި ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު އެ ރިޕޯޓުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާއާއި

ވަނަ މާއްދާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި  6.07ގަވާއިދުގެ  ގެ މާލިއްޔަތުގެ މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތު. 3
ނޫނުގެ ދަށުން ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބަލަހެއްޓުމަށާއި އެ ޤާ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު) 16/2011ލިޔުންތައް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެންނެވީއެވެ.  އަހަރު ވަންދެން ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް( ފަހެއް) 5މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަންދެން މީލާދީ 

 


