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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހު އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރު ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01 އޮގަސްޓް 2017ން  31 އޮގަސްޓް 2017ށް 

 
 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އިޢުލާނާ   A/2016/02-349ކުނބުރުދޫގައި ޕްރީސުކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .އދ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އދ 1
  2014/18، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާތަކީވެސް ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމާއި 05ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގައި ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެންކަމަށް  ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
 މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭތީ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  ) 2014/18ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު .ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އދ
ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ  . ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯއްދެވުމަށް އދގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި( ޤާނޫނު

 .އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ

ވިޔަފާރި  ) 2014/18މަހިބަދޫ ޕްރީސްކޫލް ޕާކުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު .ވަނަ އަހަރު އދ 2016 މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އދ 2
މުގައި، ޤާނޫނު  މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވު.ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އދ އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،( ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ  ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2014/18  ނަންބަރު
 .ވުމަށް ދެންނެވީއެވެޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށާއި ދައުލުތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއް

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 2016 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ގެ   STOއަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެރަށުގައި  05މަހިބަދޫ ރައްޔިތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން .މަހިބަދޫ ބޭސްފިހާރަ އދ.އދ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އދ 3
ކައުންސިލްގެ   ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އޭނާ އެދުމުން( ދިހަހާސް) -/10000 ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރައިގެ ކުލިބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ކުއްޔަށް 

މަހިބަދޫ  އޭގެ ލަފައަކަށް .ޖީ.ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެލް 2016ބައްދަލުވުމަކުން ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން 
ވަތަ މުއްދަތަށް ބަދަލު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެދުމުން، އެތަނަކީ ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަގަށް ނު

ޖަނަވަރީ   2017އޭއިން އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި .ޖީ.އޭ އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެލް.ޖީ.ނުގެނެވޭނެކަމަށް އެލް
މަށާއި، ނަމަވެސް ކުއްޔަށް  މަހުން ފެށިގެން ކުރިންވެސް ދައްކަމުން އައި ގޮތަށް ކުލި ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަ

ން ހަމަޖެހުނުގޮތް  ލުތައް ކުރިންވެސް އަދިފަހުންވެސް އޭނާއަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާކަމަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބޭސްފިހާރައިގެ ކުއްޔާ ބެހޭގޮތުއައި ބަދަ
ވާބައި ދެއްކުމަށް އުސޫލެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއް  މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ތެރެއިން މަދު 2016ލިޔުމަކުން އޭނާއަށް އެންގުމަށާއި، 

މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ  .ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެމަތިން އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށް އދ( މަސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް)
 .އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ

-IUL)237އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .އަތޮޅުގޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފ.ފ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ފ 4
C/237/2016/13) (23  2016އޮކްޓޫބަރ ) ުވިޔަފާރި  ) 2014/18އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ

ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީއާއި އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ( ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު
އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް،   ތަކަކީވެސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ނުވާތީ، މި މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، މިފަރާތް

ސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި މަ
އަތޮޅު .އާ ޚިލާފަށްކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2014/18

ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި  ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2014/18  ނޫނު ނަންބަރުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި، ޤާ
 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ފ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

-IUL)370ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .ފީއަލީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެޑުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފ.ފ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ފ 5
ESMS SC/370/2017/12 ) ާއަންދާސީހިސާބު  ފަރާތަކީވެސް ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި 05އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވ 

އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް  އެކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި  ފަރާތްކަން މި ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، 05ހުށަހަޅާފައިވާ 
ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ  ގައި ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2014/18  ކުރުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު

 .ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ   އާރު ޕޮލިސީގައި އެކުންފުނީގެ އެއްބުރާންޗެއްގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގާތް.އެޗް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 6
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ   2014ހިތަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގައި .އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލ

ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ  ވަނަ އަހަރު އެ އޮފީހުގެ 2016މީހެއްގެ ދަރިއަކާ ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއް 
ހެއްގެ ތިމާގެ މީހަކަށް  ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި ވާޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީ

ޕޮލިސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން  . އާރ.އެކޯޕަރޭޝަންގެ އެޗް ފާ ދީފައިވާކަން އެނގޭތީ، އެ ކަމަކީގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަޒީ 2016
 .ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ

ގައި އޭނާ ފުވައްމަލަކު   2004ޑިސެންބަރު  02ގައި ފުވައްމުލަކުން ދީފައިވާ ގޯތި ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް  2001އޮކްޓޫބަރު  25ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަމު މީހަކަށް .ޏ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7
އެންގުމާ ސިލްގެ އިދާރާއަށް އޮފީހަށް ބަޔާން ދީފައިވީނަމަވެސް އެގޯތި އަލުން އޭނާއަށް ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫނޑިގަން ކައުން

ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން   22ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައުންސިލްގެ  2016އޮގަސްޓު  04ގުޅިގެން އޭނާއަށް އެގޯތި ދިނުމަށް 
ން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ގޯތި  ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، ނަމަވެސް އެ ގޯއްޗަކީ އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެ

 ދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނަ  ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރާ ބުރެއްގައި ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާ ހުށަހެޅުމުން ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ނޫނީ އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް
 .ވީއެވެކަމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ޤާނޫނު   ތީ،ނުވާފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ސްކޫލް 8
ޙަވާލުކުރުމަށާއި މި މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތްއާ ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2014/18ނަންބަރު 

 .ދެންނެވީއެވެ އެންގެވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެފަރާތަށް

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ވުނު މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގައިޙަވާލާދެ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ހއ 9
 .ވެފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެ.ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ހއ

ދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި  ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަކި މީހަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް އެ ބިން ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތުން އެތަނުގައި ކުރަމުންގެން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އދ 10
ޤްޞަދާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، މީގެފަހުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު، އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ނުވާގޮތަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަކީ އެބިން ކުއްޔަށް ދިން މަ

ވޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއެއްގައި އެ ބިން ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތުގެ ޙިއްޞާއެއް ނެތި އެ ބިން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދެ
 .މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.މަށް އދހިމެނު

ދެމުންގެންދާ ކަމަށް   ފިނޭ ސްކޫލްގެ ބަޔަލޮޖީ ޓީޗަރާއި އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތި އެޑިޔުކޭޝަން އެލަވަންސް.ހދ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 11
މިނިސްޓްރީ  އޮފް    ނގެން ނެތްކަމަށް ޓީޗަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން އެ 2ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި އެ 

ގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ ޓީޗަރުން މުސާރައިގެ އައު ( ކިޔު އެލަވަންސް.އީ)އެޑިޔުކޭޝަންއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް 
 2 ނުފިލައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ސްކޫލުން މިހާރު ދަނީ އެ އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރިއިރު އެ އެލަވަންސް ދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އޮޅުން

ސްކޫލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ޓީޗަރުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން އިތުރަށް ދެވިފައިވާ އެލަވަންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 
ޓީޗަރުން ބުނާނަމަ، އެފައިސާ އެ  2ކަމަށް ފިނޭ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީ، އިތުރަށް ދެވިފައިވާ އެއްފަހަރާ ދެވެން ނެތްކަމަށް އެގަސްދުގައި ކޮށްފައި އޮތްކަމެއް ނޫން

ކަމުގައި ޖެނަމަ އެޓީޗަރުންގެ މުސާރައިން މަހަކު ވަކިވަރެއް ކަނޑަމުން ގެންގޮސް ހަމަޖައްސައި ނިންމުމަށާއި، އޭގެކުރިން އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެއް 2
 .ޒިންމާވި މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ދެމުންގެންދާ ކަމަށް   ފިނޭ ސްކޫލްގެ ބަޔަލޮޖީ ޓީޗަރާއި އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތި އެޑިޔުކޭޝަން އެލަވަންސް.ހދ ފިނޭ ސްކޫލް.ހދ 12
މިނިސްޓްރީ  އޮފް    ނގެން ނެތްކަމަށް ޓީޗަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން އެ 2ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި އެ 

ގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ ޓީޗަރުން މުސާރައިގެ އައު ( ކިޔު އެލަވަންސް.އީ)އެޑިޔުކޭޝަންއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް 
 2 ނުފިލައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ސްކޫލުން މިހާރު ދަނީ އެ އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރިއިރު އެ އެލަވަންސް ދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އޮޅުން

ސްކޫލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ޓީޗަރުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން އިތުރަށް ދެވިފައިވާ އެލަވަންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 
ޓީޗަރުން ބުނާނަމަ، އެފައިސާ އެ  2ކަމަށް ފިނޭ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީ، އިތުރަށް ދެވިފައިވާ އެއްފަހަރާ ދެވެން ނެތްކަމަށް އެގަސްދުގައި ކޮށްފައި އޮތްކަމެއް ނޫން

ކަމުގައި ޖެނަމަ އެޓީޗަރުންގެ މުސާރައިން މަހަކު ވަކިވަރެއް ކަނޑަމުން ގެންގޮސް ހަމަޖައްސައި ނިންމުމަށާއި، އޭގެކުރިން އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެއް 2
 .ޒިންމާވި މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ

ކުރަން ބޭނުންވާ ޢާއިލާތަކަށް  ގޯތި ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާތީއާއި އޭގެ އިތުރަށް އެރަށަށް ހިޖުރަ 175ކާށިދޫން .ކ ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ކ 13
އަދި ނުލިބޭކަމަށް  ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އެ ސިޓީގެ ޖަވާބު  100އިތުރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތިދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަދި ގޯތި ދޫނުކުރައްވާނަމަކާށިދޫން ގޯ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާތީ، ކ.ކ
 .ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް  ދެންނެވީއެވެ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރުގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ .ލ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ލ 14
(IUL)399-CA/399/2017/34  ުއިޢުލާނާއި ނަނބަރ (IUL)399-CA/399/2017/33   ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެނ

ންގައި ދިނުމަށް ސިވިލް  ބެލިބެލުމުގައި އެ ދެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޗިންގ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮތުމާމެދު ފެންނަގޮތެއް އަ
ސަރަކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ   2015/9: އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރުސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، 

އްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާތީ، އެ އިދާރާއެއްގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސަ
ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ .ން ކަމުގައި ކަމަށްވާތީއާއި ލ(ޑީ ކޮމިޓީ.އެމް.އާރ.އެޗް)ން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އިދާރާއެއްގެ ހިއުމަ

ވަނަ   3ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޑީ ކޮމިޓީގެ .އެމް.އާރ.ގަމުގެ އެޗް.ދެމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޗިންގ ދާއިރާ ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ލ
ށް ނިންމީ، ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން  ބައްދަލުވުމުންކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭތީއާއި އެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޗިންގ ދާއިރާ ހިމެނުމަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އި ހިންގުމާއި ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އެފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާތީ  ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވަ
ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ  ކަމަށް ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެ ވަޒީފާތަކަށް އެދުނު މީހުންނަށް މާކްސް ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސީނިއަރ އެޑްމި

ށް މާކްސް ދިނުމުގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ނަމަވެސް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ  މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަ
ޗަރުންގެ ވަޒީފާގައި  ވެސް، ޓީވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް މާކްސް ދިނުމުގައި، ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޗިންގ ދާއިރާ ހިމަނާފައި އޮތްއިރު
އިވާ އެއް ފަރާތެއް މާވަށު  އުޅެފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ބައެއް މީހުންނަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިގައި މާކްސް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ވަޒީފާއަށް އެދިފަ

އަހަރަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެހެންކަމުން، އެދުވަސްތަކަށާއި   2.7އަހަރުދުވަހުގެ ބަދަލުގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ  3ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އުޅެފައިވާ 
 އަންނާނެކަން  ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މީހުން އެވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފިނަމަ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު

އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ   ށް މީހަކު އަދި ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ ވަޒީފާއަ ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މު އަދާކުރި  ންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާއަދާކޮށްފައިވާ މީހުން އެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ދުވަސްތަކަށާއި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން މާވަށު ކައު

ގަމު  .މަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ލފަރާތަށް އެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ފުރިހަމަ މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީގެން އަލުން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު އެ މަޤާ
 . ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  .ގއ މާމެންދޫ މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް .ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ގއ 15
 (IUL)408-ESMS/408/2017/23 (20  ް2017ޖޫނ ) ްމި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ   ތީއާއިފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 03އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ   408-ESMS/408/2017/18(IUL)ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު    408-ESMS/408/2017/23(IUL)ނަންބަރު އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

  2014/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 03ފަރާތަކީވެސް ފަރުދީގޮތުން އަމިއްލަނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  03ހުށަހަޅާފައިވާ 
ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް  ގައި ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ށް ޤަބޫލު  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަ 
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާތީއާއި، އިނުކުރެވޭތީއާ

މަކީ މި މަސައްކަތް އޭގެކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔު މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމަށްވާތީއާއި
ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެގްރިމެންޓް   2017ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށްވެފައި އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެ ލިޔުމަކީ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި  ބާތިލްކޮށްފައިވުމުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމާމެދު އިވެ
ވާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  ހިމެނުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާތީއާއި އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި

މި މަސައްކަތް  ، އެމަސައްކަތް އޭނާ ކޮށްފައިވާކަން ހާމަކުރުމަށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމުން އޭނާ އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއިގޮތުންކަމަށްވެފައި
ކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން  މި މަސައް މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި.އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ގއ

ތަކަށް ކުރިމަތިލައި އަގު ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކީ މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށްވީނަމަވެސް، މިފަދަ މަސައްކަ
ންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށްވާއިރު، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހުށަހެޅުމުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ މުއްދަތަކީ އެންމެނަށްވެސް އެނގެ

ފަރާތަކީވެސް ޤާނޫނު   03މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  މުއްދަތު އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، 
އާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްނުވާތީ، މި އިޢުލާނު ބާތިލްކުރުމަށް  ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2014/18ނަންބަރު 
 .އެންގީއެވެ

އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެރަށު މީހަކަށް   5އިން ފެށިގެން  2012ލް އެޕްރީ 18މަހިބަދޫ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ .އދ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އދ 16
ގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް   2014ޑިސެންބަރު  31ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   2016ފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަން އޭނާއަށް އަންގާ
ހިތަދޫ މީހަކަށް  .އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސ 5އިން ފެށިގެން  2016އޮކްޓޫބަރު  19ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލިތައް ކުޑަވުމުން ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

މަސްދުވަހުގެ  ( އެކެއް) 1ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަން ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެތަން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ފަރާތުން ސިޓީއަކުން އެދިގެން  އެތަން
އުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މުއްދަތަށް އޭނާއަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެތަން ދީފައިނުވާކަމަށް މަހިބަދޫ ކަ

މަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެތަން ދޫކުރިއިރު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރު
އިރު އިޢުލާންނުކޮށް ދޫނުކުރުމަށާއި، ދޫކުރާއިރު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫނީ ދޫނުކުރުމަށާއި، މިފަދަ  އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ

 .މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ލިޔެކިޔުމުން އެންގުމަށް އދ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،  2013އޭއެއް .ޓީ.މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕީ ސްކޫލްމަޖީދިއްޔާ  17
ގައި އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީއާއި،  އޭއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމު.ޓީ.ވަނަ އަހަރު ޕީ 2014ވަނަ އަހަރާއި  2013
ރުފިޔާއާއި، ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅައިގެ  ( ސަތާރަހާސް ނުވަދިހަ) 17,090.00ވަނަ އަހަރު ސްކޫލުގެ ކޮންސަރޓުގައި ބެހެއްޓި ކެންޓީނުން  2015އަދި 

އޭއަށް ލިބުނު ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން  .ޓީ.ޕީ ((ތޭވީސްހާސް ނުވަދިހަ ރުފިޔާ) 23,090.00ޖުމުލަ ( )ހަހާސް ރުފިޔާ) 6,000.00ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި 
 20,920.00ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީހުރި  (ދެހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) 2,170.00ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަކުޅުމަށް ގަތް ތަކެއްޗަށް 

ވަނަ   2016ވަނަ އަހަރާއި  2015އޭގައި އޮންނަ ސްކޫލުގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރަށް .އެމް.އެމް (ރުފިޔާވިހިހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި )
 ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް  ވެސް އެ އެކައުންޓަށް( އަށްހާސް ސަތޭކަދިހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަހަތަރުލާރި ) 8,110.94އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ބާކީހުރި 

ވާ މަޢުލޫމާތުން ނޭނގޭތީއާއި  އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާނަމަވެސް، ލިބުނީ ކިހާފައިސާއެއްކަން އަދި ޚަރަދުކުރީ ކިހާފައިސާއެއްކަން ސްކޫލުން ދެއްވާފައި
 ކުރެވޭތީ،އަދި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލާއި ބިލްތައްވެސް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ 

 
އެނގޭތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު  ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ހިސާބުތަކަށް ނުވައްދައި ޚަޒާންދާރުގެ އަތުގައި އެފައިސާ ބަހައްޓައިގެންކަން 

އިން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލާއި   (ދެހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) 2,170.00ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަކުޅުމަށް ގަތް ތަކެއްޗަށް ޚަރަދުކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ 
އޭއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި، ހިސާބުތަކަށް ނުވައްދައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް .ޓީ.ބިލްތައްވެސް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، ޕީ

އޭގެ  .ޓީ.ފައިސާގެ ތަފުސީލާއި ބިލްތައްވެސް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ލިބޭ ފައިސާ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ ޕީ ޚަރަދުކުރައްވާޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށާއި، 
 .ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވައިގެން އެ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓަވައިގެން ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ނިންމީއެވެ

 ގުޅިގެން ކަން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލި ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކީމްއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވި ސިޓީއަކާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 18
 .ހިނގާފައިވާގޮތެއް އިތުރަށް ބެލިބެލުމުން މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މޯލްޑިވްސް  "އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި  2މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކުރި     .1
އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަދި ( ޓްކޮށްފައިމި ގަވާއިދު ވަނީ ގެޒެ)ގައިވެސް " ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު

 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި،  އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަޅާ ފްލެޓް ނުލިބޭނެކަމަށް
އިޢުލާނުގައި   2އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ  2 ފޯމު ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އެ އޭގެ އިތުރަށް އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

 ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަކި ގިންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ
 .ނިންމާނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ކަމަކަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން

 
އެމީހަކަށް ވަޒީފާ   އަތޮޅު ތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތަށް އެސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވައިދޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ސީދާ    .2

ން ހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެން ރަށެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅުން އެހެހަމަޖައްސާފައިވާ ރަށް ނޫން އެ
 .ސަރިވިސްގެ ސިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާކަން އެރަށަކަށް ބަދަލުވާނަމަ ވެވޭނީ އެމީހަކު އެހުރި ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންކަމަށް ޙަވާލާދީފައިވާ 

 
ސަރވިސްއިން މިފަދަ އިޢުލާނެއް ކުރައްވާއިރު ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމާގުޅޭ އުޞޫލު ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްވީމާ، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި 
 .އިޢުލާނުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ

  3,000-މާފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބެންޗް ގަތުމަށްޓަކައި އެރަށު ކާނި ގެސްޓްހައުސްއިން .ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 19
ރު ބާޒާރުން ހަވާލުކުރީ ބެންޗް ގަނެފައި މަރުކަޒަށް ބެންޗް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެދުވަސްވަ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާ (ތިންހާސް ރުފިޔާ)

ށްފަހު އެފައިސާ ތިޖޫރީން  ބެންޗު ލިބެން ނެތިގެން އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ބުއްދިވެރި ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީއަށް އެފައިސާ ލުމަ
ޞޫލަކުން ވަކި ލިޔުންތަކެއް ބަދަލުކުރެވިގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ  ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ތިޖޫރީން ނެގީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާއަކީ ވަކި އު

އެ ބެންޗްސެޓް އެފަރާތުގެ   ފައިސާއަކަށްވާތީއާއި އެފައިސާއަކީ ސީދާ އެތަނަށް ހަދިޔާކުރި ފައިސާއަކަށް ނުވެފައި އެފައިސާ އޭނާއާ ޙަވާލުކުރީ ބެންޗްސެޓެއް ގަނެ
ތީކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބެންޗްސެޓް އެދުވަސްވަރު ލިބެން ނެތުމުން އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް އެފައިސާ ނަމުގައި އެ މަރުކަޒަށް ބަލައިގަތުމަށް ކަމަށް ވާ



 

10 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ  ދިން ފަރާތުގައި ބުނިކަމަށާއި، ބެންޗްސެޓް ގަނެވެންދެން އެފައިސާ އޭނާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެފައިސާ ދިން ފަރާތުން ބުނިކަމަށް މާ
 .ނަމުގައި ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުގައި ވާގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 
އްވެސް ސަރުކާރުގެ ތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަނެ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެ އެ ބެންޗުސެޓް ގަނެ މިހާރު އެ މަރުކަޒާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،

އިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް  ފަރާތަކުން އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ އެއެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ އެފައިސާ އެތަނެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވައްދަ
ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މާފުށީ.ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، އެގޮތަށް ކ

 .ހެލްތުގައި ދެންނެވީއެވެ

ފަރާތާއި   ވާ ހުށަހަޅާފައިވާބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިމައްސަލައިގައި ޝަކު މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ނ 20
އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއް ޕްރޮޕޯސަލެއްކަމަށްވާތީއާއި މި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާ   5000އަކަފޫޓުގެ ބިމަށާއި  10000އިތުރު އެހެން ފަރާތަކުން 

އަކަފޫޓުގެ   10000އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައިކަމަށްވާތީއާއި 
އަކަފޫޓުގެ   10000ބިން ލިބެން ނެތްނަމަ އެވަރުގެ އެއްބިން ނުވަތަ  2އަކަފޫޓުގެ  5000ބިން ބޭނުންކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި  2އަކަފޫޓުގެ  5000ބިމަކާއި 

އި އަނެއް ފަރާތުން އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮޕޯސަލާއެކު އޭނާ ހުށަހެޅި ސިޓީގައިކަމަށްވާތީއާއި  އެއްބިން ލިބުނަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާތީއާ
  5000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށްކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް  5000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބެންނެތްނަމަ  10000އެސިޓީގައި އޭނާ އެދިފައިވަނީ 

ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެންމެމަތިން  2އަކަފޫޓުގެ  10000އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި މި ދެފަރާތް ހިމަނާފައި ނުވާތީއާއި 
ސަލް ހުށަހަޅަންވާނީ ދެ ސައިޒުގެ ބިމަށް ވަކިން ކަމަކަށް  ޕޮއިންޓް ލިބުނު ދެފަރާތުގެ ތެރޭގައި މި ދެފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި ޕްރޮޕޯ

މި ލިޔުމުގައިވެސް  " ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް"އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި އިޢުލާނާ އެކުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ 
އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް  5000ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މި ދެފަރާތް ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި މީގެއިތުރަށް،   5000އެ ދެފަރާތުން އެދިފައިވާތީ، 
ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، މާރކްސް ދިނުމުގައި  "ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ބައިތަކަކާއި އެބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަދަދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، ޕްރޮޕޯސަލް

ޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު  މި ލިޔުމުގައިވެސް އަދި އިޢުލާނުގައިވެސް އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަދަދުތައް ބަ" ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އް ބަލައިގަނެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޢާންމުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެހެން ލިޔުމެއްވެސްނެތުމުންނާއި މީގެ އިތުރަށް މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލްތަ
ނަން ހިމެނިފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހިމަނައި އެ ޕްރޮޕޯސަލް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީއާއި އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވި ޝީޓުގައި އެފަރާތުގެ 

އެފަރާތެއްގެ ނަން ފަހުން  މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވި ޝީޓުގައި 
ން ނެތްކަމާއި، ރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހިމަނައި އެ ޕްރޮޕޯސަލް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީއާއި،  އެފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ ކާކުކަން އެ ޝީޓުން އެނގެލިޔެފައިވާ ފަ

ސް ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް  އެފަރާތުން އެ ޝީޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރި އެއްވެސް ބިމެއް އެއްވެ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް،   މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލައި، ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިހާރު

މަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަ
 .މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނ

ން ފެށިގެން   24.11.2009ރަސްދޫ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން އެރަށުގައި ހިންގާ ހޮޓަލެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަން ފެށި ދުވަސްކަމުގައިވާ .އއ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.އއ 21
ނެތި އަދި އެބިމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ގެ ބަންޑާރަ ބިން އެރަށު ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ 100'×30'މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އެ ހޮޓަލުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް 

ގައި އެދުމުންވެސް އެކަން ދިނުމެއްނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ރަށު
އި، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ރަށުކައުންސިލުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދި އެރަށުގެ  ނުހުއްޓުވައި އެބިން ބޭނުންކުރުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމަށާ

ން ސާފުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުގެ  މީހަކު ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަށުކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި އެބިމުގައި ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވައި އެބި
ގައި ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ރަށުކައުންސިލުން ތަންފީޛުނުކޮށް އެ ހޮޓަލުގެ   14.05.2014ށް އަމުރުކޮށް މައްޗަ

 ވެރިފަރާތަށް ފުރުޞަތުދީގެން ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި،

  2014މޭ  15ގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް  2014މޭ  14ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން .އއ
ނޑިތައް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް  ގައި ސިޓީއަކުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގޮ
ތުން އެ ގޮނޑިތައް ނެގުމަށް  ނެގުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ގޮނޑިތައް އެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއެކު ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮ

ރެއްގައި އެ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާއަށް ދީފައިނުވާކަމުގައި ރަސްދޫ  ގައި އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް އި 2015ޖުލައި  23އަނެއްކާވެސް 
އްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ އެބިން މިހާރުވެސް އެފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ބިން ބޭނުންކުރި ދުވަސްތަކުގެ ކުލި ހޯދުމުގެ މައްސަލަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށާއި، އޭނާ ހޮޓާ ހިންގަމުންދަނީ ހޮޓާ ހިންގުމަށް  ހުށަހެޅުމަށާއި، އޭނާ ހުއްދަނެތި އެ
ހަޅައިގެން ކުރިޔަށް  ކޯޓަށް ހުށަކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ބިން ދޫކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްސަލަވެސް 

 .ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.ގެންދިޔުމަށް އއ

  ގެނަސް، ރިސޯޓެއްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގެ ނަމުގައި ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑެޕިއުޓީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 22
ޔޫއެސް ޑޮލަރ   20,000.00ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ އެއް ދީ، އޭނާއަށް  1ބަހައްޓައި ހުރިހާ ޚަރަދެއް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށްފަހު އެންމެދުވަހަކު 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ދީފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ 

ތާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑެޕިއުޓީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެނެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް މެނުއަލް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަ. 1
މުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ދިނު ،ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

އޭނާ ގެންނަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތުމުން، މިފަދަ ފަރާތްތައް  ، ލިބިފައިވާ ޝަފަޙީ އަދި ކިތާބީ ހެކިން އެނގޭއިރު
 .ޅައި، އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެގެނައުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ ފުށުނާރާނެފަދަ އުޞޫލެއް ކަނޑައަ

ރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު  ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑެޕިއުޓީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާ އޮޑިޓަރ ޖެނެ. 2
ގެ   2017އެނގެން އޮތުމުން، މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު   މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކާނުލައިކަން ތަޙުޤީޤަށް

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  10.52

ގެ  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް  23
 އިދާރާ

އާ ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ   2013މާޗް  31މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް، އޭނާއަކީ .ލ
ވަނަ އަހަރު އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިސްވެގެން ގަނެގެން   2010ފަރާތެއްކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، 

ކަމަށާއި، އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް  ދުއްވާ މަސްދޯންޏެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކަރަންޓަށް ހަދާފައިވާ ބިލް އުވާލައި ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ހަދާފައިވާ 
ކަރަންޓްފީގެ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާގެ ގޭގެ ބިލްތަކުގެ ރޭޓް ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ކަރަންޓްފީ ނެގުމުގެ ގަވާއިދާ  ބޭނުންކޮށްގެން އިންޖީނުގެއިން ހަދާފައިވާ 
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ބޭގޮތް ހަދައި   ފައިސާއެއް ނުލިޚިލާފަށް ބަދަލުކޮށް، އެގެއިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ބިލްތަކުން ކަނޑައި އަމިއްލައަށް ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މީޓަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ނެގި   ޝަކުވާގައި ބުނާ ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކަރަންޓަކީ އެރަށުގެ އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ ދޯނިތަކަކާ އެއްކޮށް އެއް. 1
ލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  ކަރަންޓުކަމަށްވިޔަސް، މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަނިކަމަށް މިމައްސަ

ސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ބިލް ހަދާއިރު މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ  މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުން، ކުރިއަތްއޮތްތަނުގައިވެސް މިފަދަ މަ
 .ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް ބިލް ހެދުމަށް އެންގީއެވެ

މަރާމާތުކުރުމަށް  ޝަކުވާގައި ބުނާ ދޯނިން ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެނގެން ނެތަތީ، އެ ދޯނި . 2
ށް އެންގުމަށްފަހު، ބިލުގެ  ބޭނުންކުރި ކަރަންޓަށް ހެދި ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށާއި، އެ މީޓަރު ބޭނުންކުރި އިތުރު ދޯނިތަކުގެ ވެރިފަރާތަ

 .އެންގީއެވެ ފައިސާ ދެއްކިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ އަދި މާރިޗު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން   2013ކުވާގައި ބުނާ ގޭގެ އަދި ޝަ. 3
ނޭ ލިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް  އެނގެން ނެތުމުން، މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ބިލުގެ ފައިސާ ދެއްކިކަން އެނގޭ

 .ފޮނުވައިދިނުމަށް އެންގީއެވެ

ވިލުފުށީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޭން މެޝިނެއް ހޯދާފައިވާއިރު އެ މެޝިނަކީ ހަލާކުވެ  .ވިލުފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ތ.ތ ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 24
ވަގުތު ހުރީ  ރެވޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، އެ މެޝިން މިބޭނުންކު

 ލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރި  ވިލުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ .ތ
މުގެ އަގު ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ އަގަކީ އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން މެޝިން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރު

ރަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަގެއްކަމުގައިވާތީއާއި، މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަޕްލައިކު
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ގައި ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  5ކޮށް ނިންމުމުގެ އަގު ހިމެނޭކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް އަދި އިންސްޓޯލް
ޙަވާލުކުރާއިރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެ ސްކޭން މެޝިން އިންސްޓޯލްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، މަސައްކަތުގެ އަގު

 40 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަޕްލައިކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޙުން ފެށިގެން އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ އަގު އުނިކުރުމަށާއި، އެ
އި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލުކޮށް ނިންމަންވާނެކަމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ އަގު  6ސްކޭން މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްފައިނުވާތީ، އެއްބަސްވުމުގެ 
 .ހަވާލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ  25
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލައްކަ ރުފިޔާ   2އަހަރުކުރިން ހަލާކުވެފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  7 އަވަށު ގެއެއް، އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސް.ގދ
ލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، ބިޑް ވާޚަރަދުކޮށްގެން އެގެ އަލުން ހެދިއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ އޮފީހުގެ ކަތީބު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކާ ހަ

ރުފިޔާ ހިލޭދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ  ( ފަސްހާސް) 5000-އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަތީބު ރަޙްމަތްތެރިއާއެކު ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓުގައި ކަތީބުގެ ރަޙްމަތްތެރިއާއަށް 
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ށް ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް މިޕްރޮޖެކްޓުން ލިބުނު ފައިސާއިން ބައެއް، ކަތީބަށް ދީފައިވާ ކަމަ

 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޝަކުވާގައިބުނާ ގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ދުވަސްވަރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަ. 1
އްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން ބިޑް އުސޫލުންކުރާ މަސަހޭ

 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ގެ އިމާރާއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ އޮފީހަށް . 2
ޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އަތޮޅު އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، މީގެ ފަހުން ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ދޭ ލަފަ

ލިބޭ އިރުޝާދަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ( ލިޔުމުން)ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ ސަރުކާރުގެ އެ އިދާރާއަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 
 .އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  26
 މޯލްޑިވްސް

ކުރުވިއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް، އޭނާގެ  ( ގައ2012ިމެއި )މަސް ކުރިން 04ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެއް މީގެ 
އީސް ގޭގައި ކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ގާތްބަޔަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ތަކެތީގައި ކުލައިން ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރަ

 ގަތުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ކުރުވާ ފަރާތްތައް ލައްވާ ބިލް ހުށަހަޅައިގެން އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ނަގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، މަދުއަދަދެއްގެ މެޑައްޔާއި، ތަށި
ކެތި ރާއްޖެއިން ހޯދާނަމަ މާބޮޑަށްވެސް އަގުހެޔޮވާނެ ކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މީހަކު ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ކަމަށާއި، މިތަ 02މީހަކު ނުވަތަ  03

ލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ މުބާރާތްތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދާ ސްޕޮންސަރގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބަލަހައްޓަމުންނުދާ ކަމަށާއި، ތަފްސީލް ނުބެ
ގައި ސްރީލަންކާގައި ފެށި ބީޗް ނެޓްބޯލް މުބާރާތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ   2012ސެޕްޓެމްބަރ  01 ރައީސް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނާއިބު

ދިޔަ ހޮޓާ  ރުގައި ފުރަތަމަ ފަރާތުންދިޔަ މީހުން ހޮޓާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކާޑުންކަމަށާއި، އެދަތު
ދުވަހަށް އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި ކަމަށް ބުނާ  15ކަމުނުގޮސްގެން އެހެން ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުވުއިރު، ފުރަތަމަދިޔަ ހޮޓަލަށްވެސް އެންމެންގެ މައްޗަށް ވަނީ 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ފައިސާއާއި،  26ގެ (1/2003ޤާނޫނު ނަންބަރު )ޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ޖަމް
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ، ގޭނެހެންޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ސާފުކޮށް އެނ

 .އެންގީއެވެ

ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގު ބޮޑު ޓެންޓް ވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ  7ވަނަ އަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގެނައި  2011 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 27
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މައްސަލަ މި

ޓެއް ގެނެސްފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ސާކް ސަމިޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޓޭޓް ބެންކުއެޓާއި އަދި ސާކް ސަމިޓުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓެން 2011
ތަކުން ހޯދި މަޢުލޫމާތުންވެސް އެ ޓެންޓް ވީތަނެއް ހޯދިފައިނުވާތީއާއި، މި ޓެންޓް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް  ކަމާއި، ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާ

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ހުން ހަވާލުބޭނުންކުރަމުންދާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތަތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒު މެދުވެރިވެގެން ގެންނަ ތަކެތި ފަ
 .މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ
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އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ  28
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިދާރާއިން އެބިންތައް ލްގެ އޮމަދޫއިން އެގްރިމެންޓް ހަދައިގެން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް އޮމަދޫ ކައުންސި.އދ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .، އދބިޑަށްނުލައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ބިންތައް ބިޑުކޮށްގެން ދޫކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދިނުމުގެ އިތުރުން

ން އުޅެނީ މި ބިންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަސްލަހަތު ހުރި  އިދާރާއިންވެސް އެތައްފަހަރަކު އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިބިންތައް ބިޑަށްނުލާ
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ބިންތަކަކަށްވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި

 ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އޮމަދޫ ކުލީ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވެސް.އދ، މި މައްސަލާގައި. 1
އޮމަދޫގެ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު .އަތުން ވަކިނުކުރެވި ހުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އދ

ން ނިންމައިފިނަމަ،  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ބިން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކުހަމަވުމަށްފަހު
ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެ ބިމެްއ   އެ ނިންމި ނިންމުމަކާއި ގުޅޭ ޔައުމިއްޔާއާއެކު، އެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަތުން ވަކިކުރަން ޖެހުނު

ފަސޭހައިން ފެނާނެފަދަ ގޮތަކަށް  ވަކިކުރިކަމަށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުމާއެކު، އެ ލިޔުންތަކުގެ އެއް ސެޓު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުމާއިއެކު އެ ބިމެއް ހުސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    ރާތަށް ބިން ވަކިކުރިކަންރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލުކުރުމަށްފަހު، އެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަ

 .މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުމަށް އެންގީއެވެ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް   އޮމަދޫ ކުލީ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން، އެ ބިންތައް.އދ، މި މައްސަލާގައި. 2
ރައަށް އޮތްތަނުގައި، އެ ބިން ހުސްކުރަން އެންގުމުންވެސް، އެ ބިންތައް ހުސްކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކު

ލިޔުމާއި އެކު އެ ބިމެއް ހުސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުމަށްފަހު،  ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަތުން ބިން ވަކިކުރިކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަތޮޅެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް   އެފަރާތްތަކުން އެބިމެއް ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ

ން އެ އް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ އިދާރާއަކުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން، އެ ބިމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވާދުވަހުން ފެށިގެކޯޓަކަށް އެ މައްސަލައެ
 .ބިމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނައުމަށް އެންގީއެވެ

ވުމަށްފަހުގައިވެސް، ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބީލަން  އޮމަދޫގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަ.އދ، މި މައްސަލާގައި. 3
އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގެ އެގްރީމަންޓްގައި  .އުސޫލުން ހުޅުވާލާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އދ
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ންސިލުގެ   މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ބިން ވަކިކުރަން ކައުބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެ   ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިފިނަމަ،ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިފިނަމަ ނުވަތަ ލޭންޑް ޔޫސޭޖް ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް އަލަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ( R-20/2017:  ގަވާއިދު ނަންބަރު)ބިމެއް ބީލަން އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގައި 
 .ގެ ތެރޭގައި، ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެއެންމެ ރަގަޅު ބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮުޅ  29
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އޭނާ ބޭނުން ( އިންވެންޓްރީ)އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ .ގދ
ލީޓަރުގެ ކަޅުހަމެއް ބަޔަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަތޮޅުގޭގައި ބޭނުންކުރާ އެލުމެނިއަމް  5000ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް، ބޭނުން ބަޔަކަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން 
ކަމަށާއި، އަތޮޅުގޭގައި ކަރަންޓް ނަގަން ގެންގުޅޭ ޕަވަރކޯޑްތަކެއް އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ   ހަރުގަނޑެއް އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ

ޓަމުން ނުގެންދާކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ގެންދިޔުމުން އެ ތަކެތި އަނބުރާ ހޯދާފައި ނުވާކަމަށާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުޖަހައި ބަލަހައް
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،އްސަލަ މިހުށަހަޅާފައިވާ މަ

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ވަގުތީގޮތުން  .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރި ކަޅުހަމެއް ގދ.މި މައްސަލާގައި ގދ. 1
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ މަޢުލޫމާތު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވާތީ ކުރިމަގުގައި ގދހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަހުޤީ

 .އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މުދަލަށް އަންނަ ބަދަލުތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އެންގީއެވެ

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  .ލީޓަރުގެ ކަޅުހަމަކީ ވަގުތީގޮތުން ގދ 5000ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގދ.ގދ. 2
މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައި ނުވާކަން .އެ ކަޅުހަން އަނބުރާ ގދ ،އިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަޅުހަމެއްކަމާއި

 .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ގެންދިޔަ ބޭނުން ނިމިފައިވާނަމަ އެ ކަޅުހަން އަނބުރާ ގދ.ބަހުން އެނގޭތީ އެ ކަޅުހަން ގދ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ  .ހުރި މުދާ ގދއަތޮޅުގޭގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އެތަނުގައި .މި މައްސަލާގައި ގދ. 3
ލުވެތިބޭ  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދަޢުލަތުގެ މުދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އެކަމާ ޙަވާ.ކުރެވޭތީ ކުރިމަގުގައި ގދ

 .އެކަމަށް ޒިންމާދާރުވެރިކޮށް މުސަތަޤްބަލުގައި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެންގީއެވެމުވައްޒަފުން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

 ތަހުޤީޤަށް  އަތޮޅުގޭގައި ހުރި ހަރުގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގައި އެ ހަރުގަނޑު ހަލާކުވެފައިވާކަން.އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ގދ.ގދ. 4
 .ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އެ ހަރުގަނޑުގެ ބަދަލު އެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ

، މަވެސް އި އޮތް ކަމަކަށްވީނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން އެއީ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ލިޔެވިފަ.ގދ. 5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންކަން ތަހުޤީޤަށް  .އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އެހެނިހެން ޒިންމާތަކުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގދ
ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ.ގދ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދައިން   10.01ގެ ( 2009)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު   އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ.މި މައްސަލާގައި ގދ. 6
ގައިވާ ފަދައިން  ( ބ)ގެ  11.03ގެ ( 2017)މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު  ،ކޯޑު ޖަހައިގެން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 

 .ސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި މުދަލުގައި ކޯޑުޖަހައިގެން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖި

ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް   2012ނޮވެމްބަރ  03 ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 30
ގޮތަށް ޚަރަދުތައް  އިވާ ސެކިއުރިޓީ އަށް ބިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި އިންޓަރގްރޭޓަޑް ހެޑްކްއަރޓަރސް އިން ސިފްކޯއަށް ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް، ސިފްކޯއިން އެސިޓީގަ

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ   300,000.00ކުރުމަށްފަހު ބިލްކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަށް ކަމަށާއި، އަދި އެރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް 
 ށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮމި ފައިސާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަމިއްލައަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ސިފްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  2012މި މައްސަލާގައި . 1
ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން  ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  8.15ގެ ( 2009)ޔަތުގެ ޤަވާއިދު ދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއް

ތިރީސްފަސް  ) 35,000.00އެފް އިން މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު .ޑީ.އެން.ކުރިމަގުގައި އެމް ،ނޫންކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް   10.31ގެ ( 2017)ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( ހާސް

 .ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ރާނެ އުޞޫލެއް ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން ތަހުޤީޤަށް  މި މައްސަލާގައި ސިފްކޯއިން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމަލުކު. 2
 .ސިފްކޯއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެންގީއެވެ ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

މޮޑެމް ގެނެސްގެން   10ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ދިރާގުގެ  8,480.00ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާއިން، 2012ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް .ތ ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ. ތ 31
ގައި ބޭއްވި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ   2012ސެޕްޓެމްބަރ  06އިދާރީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އިންވެންޓްރީނުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލައާއި، 

ފައިވީނަމަވެސް،  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިންޓަރނެޓް ލައިނެއް ދިރާގުން ހޯދުމަށް ނިންމާ 98
ދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދީފައިވަނިކޮށް،  ކުއްލިއަކަށް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދިރާގުން މޮޑެމްތަކެއް ގަނެ ކައުންސިލްގެ އި

  19,000.00ރުފިޔާ އަރާފައިވާތީ އެކަން ބެލިއިރު، އޭގެތެރެއިން  41,000.00މޮޑެމްއަކަށް  02އެމޮޑެމްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބޭނުންކުރި 
ޓެއްސެއް ކަމުގައިވާ، ސިއްހީމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ އަތަށް ދީފައިވާ މޮޑެމްއަށްކަމަށް ބުނާ ރުފިޔާ އަރާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ރައް

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މައްސަލަ މި

އެކައުންސިލްގެ  ، ޖީ މޮޑެމް.ތްރީ 10ޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓައި އެކައުންސިލަށް ގަނެފައިވާ ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިންޓަރނެ.ވަނަ އަހަރު ތ 2012
ތްތަނުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ތަކެތި ހަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށްއޮ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް   12އަދި  11ގެ ބާބު ( R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ންމެހާ ތަކެއްޗާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ގަންނަ އެ
 .އެންގީއެވެ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ   32
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ ދައުލަތުގެ  ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެންމެހާ .ފ
މަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްފައި  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނު

އުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހި
ޖުލައިމަހުގައި ނިލަންދޫ   2012ރުފިޔާ ( ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް) 350,000.00މަށް ދިން އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން، ނިލަންދޫ ބޯޅަދަނޑު މަރާމާތުކުރު

  2012ށް އެތަން ހިންގަން ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައަށް މުދާ ގެނައުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މުއައްސަސާ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަ
ގެ  ޖީނިއަރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަން ހިންގަން ހުންނަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ޖުލައިމަހު އެތަނުގެ އިން



 

20 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެއް ގަނެ 2012އެކައުންޓުން ހަމައެކަނި ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށްލައިގެން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން 
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މައްސަލަ މި

ދޭ  ރުފިޔާގެ އިތުރުން ހެޔޮއެ ( ސަތާރަހާސް. )ރ17000-ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެރަށު ޒުވާނުން މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށް ލިބުނު .ފ. 1
ން ސީދާ އެނގެންނެތަތީ،  ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، ލިބުނީ ކިހާފައިސާއެއްކަ

އިސާ، ލިބުނުވަރު ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް  ގައިބުނާގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ކަންކަމަށްލިބޭ ފަ( ށ)ނަންބަރުގެ  5.15ގެ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު 
 .ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ

އާ ޚިލާފަށްނަމަވެސް، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންޖެހުނީ އެވަގުތު ރަށުގައި   08.14އަދި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ . 2
ރާތެއް ނެތުމުންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެންއޮންނާތީ، އެފަދައިން މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ،  އެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ފަ

 .ހަވާލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަގޮތަށް ބަޔާންކުރުމަށް އެންގީއެވެ

ގައި ލިޔާކަމަށާއި،  މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ގަޑިދެގަޑިއިރު ފަހުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ، ބަރާބަރަށް ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވިކަމަށް ފޮތުނައިފަރު .ޅ މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް 33
އި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް  އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް، ހިތުހުރި ގަޑިއެއް ޖަހައިގެން ސޮއިކުރާކަމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި އެހެންތަނެއްގަ

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި

އްވި ވެރިއަކު އަދި މަސައްކަތް ޗެކްކުރެއްވި ވެރިއަކު ސޮއިކޮށްފައި  މަދަރުސަތުލްއިފްތިތާޙުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީ ހާޒިރީގައި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދެ
 163ގެ  2014ވާއިދު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަ

 .ންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެންގީއެވެގައިވާ ފަދައިން ފުރިހަމަކުރަ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ގައި ޕްރައިވެޓް   2009އޮކްޓޯބަރ  29މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 34
ރުފިޔާގެ އިންވޮއިސްއެއް ( ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެކެއް) 9,291.00ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ ތާރީޚުގެ ކުރިން އެފަރާތުން 

އަދި، އެ އިންވޮއިސް އަކީ އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ   ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމުގެ ކުރިން ކަމަށާއި،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެން   8.22މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ މި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށް

  10.52ގެ  10ބު އިދުގެ ބާކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
ތެއް ނުހޯދުމަށް  ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޚިދުމަ( ޅ)ގެ 

 .އެންގީއެވެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  35
 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ)

ކަމަށް  ގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ތިޖޫރީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނެތ2013ްއޯގަސްޓް  24
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ބުނާ މައްސަލަ މި

ސިލްގެ އިދާރާގެ  ކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ހުޅުވާ ލައްޕާ މުވައްޒަފު ފިޔަވާ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ އަތުގައިވެސް ފުވައްމުލަކު ކައުންފުވައްމުލަ. 1
ފައިވާ މުވައްޒަފު ފިޔަވާ އެހެންއެއްވެސް ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން ތިޖޫރީ ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވި
 .މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ނުބޭއްވުމަށް މިހާރުގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

އެލާމް އާއި ކޮންފިޑެންޝަލް ލޮކުގެ ބޭނުން ކުރަމުން   ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ބެޓްރީ. 2
 ހުންނަ ބެޓްރީ އެލާމް އާއި ނުދާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމަށް

 .ހާރުގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެކޮންފިޑެންޝަލް ލޮކުގެ ބޭނުން މީގެ ފަހުން ހިފުމަށް މި

ރުފިޔާއަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ރައްޔިތުންގެ  ( ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް) 270,000.00ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބައްޕަ އަތުން އެރަށު މިސްކިތަށް .ތ ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 36
ށް   ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހުއްދަދީ އަދި ފައިސާއާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ލިޔުންތައް ބަދަލުކޮ ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ

 އެނގޭނެ ކަމަށާއި، ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް.އޭނާގެ ބައްޕަ ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން ތ
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި  ރުފިޔާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މި( ތިރީސް ފަސްހާސް) 35,000.00އެސައުންޑް ސިސްޓަމްގެ އަޞްލު އަގަކީ 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިހާތަނަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި  .ސްޓޮކް، ތގުރައިދޫ މިސްކިތުގައި ބޭނުން ކުރާ ހަރުމުދަލުގެ .ތ
ގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ ސްޓޮކް ދައުލަތު.ތ

 .ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ 11.03، 11.02، 11.01 ގެ 2017

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ   37
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވާއިރުވެސް ބަންދު ދުވަހުގެ  ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އާއްމު އުސޫލުން ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ނު.ގދ
ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް  ( ތިރީސްހާސް އަށްޑިހަ) 30,080-ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި  2015ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ބުނާ މައްސަލަ މި

 ދޭން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ވަނަ އަހަރުގައި ބަންދު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސް 2016ވަނަ އަހަރު އަދި  2015ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ގދ. 1
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަނބުރާ ހޯދައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރުމަށް ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4.20ދެވިފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 .އެންގީއެވެ

ގައި ( އ)ވަނަ މާއްދާގެ  163ގެ  2014ވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ގަވާއިދު  38ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ . 2
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް އެންގީއެވެ

ވަނަ މާއްދާ އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ   38ހޭ ޤާނޫނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ބަންދު އެލަވަންސް ދޭނަމަ ބަންދު އެލަވަންސް ދޭންވާނީ ވަޒީފާއާއި ބެ. 3
  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި(އ)ވަނަ މާއްދާގެ  163

 .ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ކަމުގައި އެންގީއެވެ މައްސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ   38
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ކައުންސިލް   ކަނޑުހުޅުދޫ ގޯއްޗެއްގެ އިންފާރު ރޭނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް.ގއ
އި ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ  އިދާރާގައި ވާ އެގޯތީގެ މިންތަކަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮޑުކޮށް ކަމަށާއި، އެ ގޯތީގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އިންފާރު ރާނާފައިވަނީ އެގެއާ

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި  އްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިތެރެއިން ކަމަށާއި، އެގޯތީގެ އިމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހަ
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ންގުމަށާއި އެގޮތުގެ މަތިން  އެޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ރާނާފައިވާ ބައި ރަޖިސްޓްރީއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް
 .ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގީއެވެ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  39
 ލިމިޓެޑް

ބަނގުރާ ގުދަން ހިންގާ   އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކާއި، އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ،
ބޮޑު ގެ ޚަރަދެއް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އިން ފެށިގެން އެއްވެސް ކުއްޔެއް، ކަރަންޓް ބިލެއް، ފެން ބިލެއް، އަދި ކުނިއުކާލުމު 2012ޑިސެމްބަރ  8ދެފަރާތުން 

 ނާޅައި އެތަންތަން ހިންގުމުގެ  ޢަދަދަކުން ދަރަނިވެރިވެފައިވީނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކުންފުނިން އެތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް
  ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްމިހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 .ކުންފުންޏަކުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ 2ޕްރައިވެޓް 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް  40
 ސެންޓަރ

ވާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައި  ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަން
ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ   160ގަމުގައި .ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ލ 8.22ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފައިސާ ދެއްކިއިރު ހުރި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން  }ޑޮލަރު . އެސް.ޔޫ( ހަތްދިހަނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް} 79,535.00ގައި ވޭރިއޭޝަނެއްގެ ގޮތު
ގެ ބިލެއް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް { ރުފިޔާ( އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަސައްބީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާވީސް) 1,226,429.00ބަލާނަމަ 

އެ ވަނަ އަހަރު ދައްކާފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،  2015ޓަރުން ސެން
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް  މި ވޭރިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުއްދަދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ގައި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ  ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  10.52ގެ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު . 1
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތްތައް  160ގަމުގައި .ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ލއެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެންކަމަށް 

ވުމުގައި މަސައްކަތު އެނގެން އޮތުމުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރު  ސީއިން ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްހެދުމަކާ ނުލައިކަން ތަޙުޤީޤަށް.ސީ.ޓީ.އެމް
  .އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ
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ފަރާތަށް ލިބިފައިވޭތޯ  ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާދައްކަންވާނީ، ފައިސާދެއްކުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތެއް އެ. 2
ޖެހޭނެކަމަށް  ދި ފައިސާ ދައްކާ ވައުޗަރާއެކު ހުންނަންޖެހޭ އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަކުރެވި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލަންބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި، އަ

ސީއަށް  .ސީ.ޓީ.ެއމ  ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 7އަދި  6ގެ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  6.01ގެ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
 ނެތުމުން، ޕޭމަންޓް ވޭރިއޭޝަން ފައިސާ ދިނުމުގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން

 .ހެދުމުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި މެނުވީ ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ

ގެ ދެކުނުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއަށް  ( އެލް.ޕީ.އެމް)މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 41
މަށް ބުނާ ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަ ކުރިމަތިލީ ފަރާތަކުން މާފަހުން ހުށަހެޅި ލިޔުމަކަށް ބަލައިގެން އޭނާއަކީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް ހަދައި އޭނާއަށް އެ ވަޒީފާ

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިމައްސަލަ 

ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް  .އެލް.ޕީ.އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެމް
އެލްއިން ބަލައިގަންނަކަން  .ޕީ.މްޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބަލައިގަންނަކަމާއި، އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހުވެސް މަޤާމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ލިޔުންތައް އެއެ

ވާތީ، އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އެލްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ދިރާސާކުރުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި.ޕީ.ޝަކުވާގައިބުނާ އެމް
 .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލައި ނުގަތުމަށް އެންގީއެވެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  42
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  )

 (އިދާރާ

ލުގެ  ރާއަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތުން އެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިފުވައްމުލަކު ޤައުމީ އިދާ
ކޮމިޝަނުން  ށް ބުނާ މައްސަލަ މިފައިސާ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، ބިލާއި ޑެލިވަރީ ނޯޓު ލިބުމުން ނޯޓުގައިވާ ތަކެތި ލިބުނުކަން ޔަގީން ނުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަ

 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ބްލެކް  –މީޑިއަމް ބްލެކް ވިޒިޓާރސް ޗެއަރ ވިތް އާރމް ރެސްޓް " 10މިމައްސަލައިގައި، ކަންހިނގައިފަވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ، 
 .މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ( އަށާވީސްހާސް ރުފިޔާ) 28,000.00އަށްވާ " ލެދާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   43
 ކޯޕަރޭޝަން

ހިސާބުގައި  އެފަރާތުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   2009އުލިގަމުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންގެންދާ ރިސޯޓްގެ ގެސްޓްރޫމްތައް އެޅުމަށް މާޗް .ސީން ހއ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަމަށް ވީއިރުވެސް،   3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރެޑް ޕަވަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގަކީ 

ނެ އެކުންފުންޏަށް ބިޑް އެވޯޑް ނުކޮށް، އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުގައި އެމަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމަށް ބު
 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މި

 50އިން ތަރައްޤީކުރަމުން ދިޔަ ރިސޯޓުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ (ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް)ލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުލިގަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެ.ހއ. 1
ކަމަށް  " އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ"ވަނަ މާއްދާގައި  15ގެ " އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު ބިޑާސް"ގެސްޓް ރޫމް އަޅާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު  ބަޔާންކޮށް ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް، އެކަންތައްތަކަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯއާއި، އެބައިތަ
ކު ހުށަހެޅުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީއާއި، ހުށަހެޅޭ  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބުތައް ފުރިހަމަކަމާއެ އެގެން ނެތުމުން އެ މަސައްކަތަށް އެދި 

ކަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން  އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ބައިތަކަށް ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައް
ވަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ، މީގެފަހުން ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ނުވަތަ  އިވެލުއޭޝަންގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް މާކުސް ދޭނެ މިން

ންގައި މާކުސް ދެވޭނެ  މަސައްކަތެއް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދާނަމަ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އިވެލުއޭޝަ
 ބަޔާންކުރުމަށާއި، ބައިތަކަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް އެބައިތަކަށް ޖުމްލަ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކިހާ މާކުހެއްކަން ސާފުކޮށްބައިތަކާއި، އެ

  ،ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ނަމުގައި ތައްޔާރު" އިންސްޓްރަކްޝަންސް ޓު ބިޑާސް"މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ . 2
ސީގެ މައްޗަށް .ޑީ.ޓީ.ސީ އިން ނިންމައިފިނަމަ، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެމް.ޑީ.ޓީ.އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައިނުގަތުމަށް އެމް

މި ބަޔަށް އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭނީ މަދު ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ  ، ރާއިރުދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ބަލައި އިވެލުއޭޓް ކު
ސީ އިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  .ޑީ.ޓީ.އެމް ،ފަރާތަކަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތައް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެވޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ

ކުރިން   ވަކިފަރާތަކަށް ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ހައްޤަކަށް ނުވާތީއާއި، ކުރިން މާކުސްދޭނެގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައްޤަކީ
ވާ މި އުޞޫލުތައް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި"އިންސްޓްރަކްޝަންސް ޓު ބިޑާސް"ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ އިންސާފުވެރިކަމަކަށް ނުވާތީ، 

 ބަދަލުކުރުމަށާއި، 
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ސީގެ ބޯޑުން .ޑީ.ޓީ.އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަކީ ވައިބަލް މަސައްކަތެއް ކަމުގައިނުވާތީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓް މެދުކަނޑާލުމަށް އެމް.ހއ. 3
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން އެތައް ޚަރަދެއްކުރުމަށްފަހު މެދު ކަނޑާލުމަކީ  ސީ އިން ބުނެފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ބޮޑު .ޑީ.ޓީ.ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމް

 ތައްޔާރުކޮށް، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ދަޢުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެކަމަށްވާތީ، މިފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްލޭނެއް
 .ކްޓެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެވައިބަލް ޕްރޮޖެ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު  44
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އަނގޮޅިތީމު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ހަމަޖެއްސި ކޮމެޓީގެ ރައީސާއި، ނާއިބު ރައީސަށް ދޫކުރި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް .ވަނަ އަހަރުގައި ރ 2011
އިން ބޭރުން ވިނައޮށް ގަތުމުގެ  ނުނިންމައި އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ބިލްތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ދަނޑުގައި ވިނަ އިންދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ

ށާއި، ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކޮމެޓީގެ ރައީސް، ރުފިޔާ ނަގައި އެފައިސާއަށް ހެދިގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަ 5000.00ވަނަ އަހަރު  2011ނަމުގައި 
ފުށިވެލާވަރު ރިސޯޓަށް ދީފައިވާ  .ވަރަކަށް ރުއް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުއްދަދީ ނ 100ސޯސަންމަގުގައި ހުރި 

ސިޓީއެއް ދިނުމަށް ކޮމެޓީގެ ރައީސް އެދުމުން، އެސިޓީ ނުދެވޭނެކަމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ސީނިއަރ ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ 
ނުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނެފައިވަނިކޮށް، ފައިސާގެ އަދަދު ސިޓީގައި ނުލިޔެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެ ސިޓީ ދީފައިވާކަމަށާއި، އެ ސިޓީ ދި

 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ގެ ރައީސް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިފައިސާ ކޮމެޓީ

ތޭކަ ނުވަދިހަ  ސާޅީސް ނުވަހާސް ނުވަސަ) 49,997.80އަނގޮޅިތީމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރި .ރ
ދެހާސް  ) 2,719 އަނގޮޅިތީމު ދަނޑު ކޮމިޓީގެ ޙަވާލުގައި.ގެ ތެރެއިން ދަނޑު ހެދުމަށް ޚަރަދުނުކޮށް ބާކީހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ރ(ހަތް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި

އަނގޮޅިތީމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު  .އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މިހާރު ރއިން " އަނގޮޅިތީމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް"ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް  (ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ
ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ( ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ) 2,719އަނގޮޅިތީމު ދަނޑު ކޮމިޓީގެ ޙަވާލުގައި ހުރި .ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ރ

 .ށް އެންގީއެވެމިހާތަނަށް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަ

ދޯއްޏެއް ގަތްއިރު   03ގޮތުން ދެކުނުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ލޯންޗްތަކާއި ދޯނިފަހަރު ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 45
ދޯންޏެއް ތިލަފުށީގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިދޯނިތައް ގަތީ އާ ދޯނި ގަތުމުގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑު  02ގަނެފައިވަނީ ބާދޯނިތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭގެތެރެއިން 

އެލް އިން މިދެލޯންޗަށް  .ޕީ.އެމް އަގުގައިކަމަށާއި، ދެން ގަތް ދެ ލޯންޗަކީވެސް ބާ ދެލޯންޗް ކަމަށާއި، ދެ ލޯންޗުގެ އިންޖީނުވެސް ހުރީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި، ފަހުން
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ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި  ންޖީނު ގަތް ކަމަށާއި، މިދެލޯންޗްވެސް ގަތީ އާ ދެލޯންޗުގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިއާ އި 4
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި   03އެލްއިން .ޕީ.އުޅަނދުފަހަރު ގަތުމަށްޓަކައި އެމްދެކުނު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަނޑު . 1
އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމާއި  ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ދެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީވެ އެ ދެ

އްވެސް އެލްއިން ތިންވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ގުޅިގެން އެ.ޕީ.ސް އެމްނަމަވެ
ޅިގެން އެއްވެސް ނިންމުއް ނިންމާފައިވާކަމެއް  މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާއިރު އެޢިޢުލާން ބާތިލް ކުރިކަމެއް ނުވަތަ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކާ ގު

ބިޑުތަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ކުރެވޭ އިޢުލާނުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ 
 .ކަމަށް އެންގީއެވެނިންމާ ނިންމުންތައް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުންނަންވާނެ

އެ އުޅަނދުތައް ގަންނަންވާނީ  ދެކުނު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ގަނެފައިވާއިރު . 2
މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެކުރިން  އިންސްޕެކްޓްކޮށް ކޮންޑިޝަން ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ނދުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން  އެއުޅަނދުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދާ އެއުޅަނދުތަކުގެ ކޮންޑިޝަން ރަނގަޅުތޯ ބަލާފައިވާކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް އަދި އެއުޅަ
ނދަކީ  ލުކުރީ ކޮން ފަރާތަކާކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ދެކުނު ދަތުރު ފަތުރު ނިޒާމަށް ބޭނުންވެގެން ގަނެފައިވާ އުޅަހަދަން ޙަވާލުކުރިކަމާއި ހަވާ

އެނގުނީ އެދޯނީގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހު  ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ޙަލާކުވެފައިވާ ދޯންޏެއްކަމާއި އެދޯނި މިހާރުވެސް ތިލަފުށީގައި އެހެލާފައި އެބަހުރިކަމާއި އެދޯނީގެ ޙާލަތު 
ތުމަށް ނިންމައި ދޯނި  އެލްއިން ދޯންޏާ ޙަވާލުވި ފަހުން ދޯނި މުދާ އުފުލޭ ދޯންޏެއްގެ ގޮތަށް މޮޑިފައިކުރުމަށް ތިލަފުށްޓަށް އެހެލި ފަހުންކަމާއި އެދޯނި ގަ.ޕީ.އެމް
ން ހަދާފައިވާކަން މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން ޔަޤީންކުރެވެން  އެލްއާ ޙަވާލުވިއިރު އެދޯނީގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަ.ޕީ.އެމް

އެލްގެ ބޭނުމަށް އެ ދޯނި ގަނެ ދޯންޏާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ދޯނީގެ ފެންވަރު ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށް މާލީ .ޕީ.ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެމް
މަށާއި  މަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ގަތުގެއްލުންތަކެއް ކުރި

އެކުލަވާލުމަށާއި ދޯނި ގަތުމުގެ   އުޅަނދުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޙަވާލުކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަމާއި އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް
 .ކުރިން އިންސްޕެކްޝަން ހެދިކަމާއި ދޯނީގެ ފެންވަރު ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ގަތުމަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

 ލަފަޔާއެކު އެޚިދުމަތް ވަކީލުގެދެކުނު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަކީ އަވަހަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޤާނޫނީ . 3
 27އެލްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަމާއި ނަމަވެސް .ޕީ.ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަނޑު އުޅނަދު ފަހަރު ގަންނަ އެމް

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް  "މަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެލްއިން މުދަލާއި ޚިދު.ޕީ.ގައި ބޭއްވުނު ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި އެމް 2012ފެބްރުއަރީ 
އެލްގެ .ޕީ.އާއި އެއްގޮތައްކަމަށާއި އަދި އެގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެމް" ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްޓެރެޓަޖީ އާއި ގަވާއިދު

އެލްއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުގެ  .ޕީ.މަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެމްއަށް ކަ" ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ"
އެލްގެ .ޕީ.އާއި އެމް" ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްޓެރެޓަޖީ އާއި ގަވާއިދު"ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ 

 .އާ އެއްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ" ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ"

 ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކާއި އެކަމާ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެކުނު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ގަތުމަށްޓަކައި އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން. 4
ންތަކާ  އެލްއަށް ލިބުމުން އެލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށްފައި ނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން އެލިޔުންތައް ލިބިފައިވަނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއް އަދި ލިޔު.ޕީ.ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެމް

އެލްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން  .ޕީ.ކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެމެއެލްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކުން .ޕީ.އެމް
  އެލް އިން ޙަވާލުވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަމާއި ލިބުނީ ކޮންދުވަހަކު ކޮން ގަޑިއެއްގައި ކަމާއި އަދި އެލިޔުންތަކާ.ޕީ.ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަކާ އެމް/ލިބޭ/ފޮނުވާ

 .ޙަވާލުވުމަށްފަހު ލިޔުންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއް ލިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ

 


