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 ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.ސަރުކާރު  އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
 ށް 8201 އޮކްޓޫބަރު  31 ން 2018އޮކްޓޫބަރު  01

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް -ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެންޓި  100ވަނަ އަހަރު  2016ހއ.އިހަވަންދޫން  އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހއ. 1
މައިންބަފައިން  ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމް ހުށަހެޅި 2018 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފައެއް ދީފައިވަނިކޮށް،

ހެޅި ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ލިޔުންތައް އިތުރުކޮށްދީ އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެފަރާތްތަކުން ހުށަ ބަލާކަމުގެ
މިމަޢުލޫމާތު  ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަކި އަދި ލިޔުންތައް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ  ކަމަށާއި، ފަދަ ލިޔުންތައް ނަގާފައިވާ

އަދި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް  މެމްބަރުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 05ކައުންސިލްގެ  ފަރާތެއްއެއިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބުނާ މައްސަލާގައި ގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ކޮށްފައިތިބި ދުވަސްވަރު ބަލައި އެއިދާރާ 

 2ދިރިނޫޅޭތާ  ރަށުގައި ނުލިބޭ ދެމީހުން  އެދުނު މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ގޯއްޗަށް ،މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ޕޮއިންޓް އުނިނުކުރާގޮތަށް ފަހުން 5ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ  5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާނަމަ އުނިކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ

އުނިނުކުރާގޮތަށް ގޯތި ދިނުމާބެހޭ   އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޕޮއިންޓްހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމް
އިސްވެދެންނެވުނު ދެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު،  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީން

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ތަޢުލީމް  2ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއި، އެ  މީހުން ހުށަހެޅި 2ފާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންކަން އެ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ވަޒީ  ފަރާތް
 ންޓަކީ ޕޮއި 5މީހުންނަށް ފުރަތަމަ އުނިކޮށްފައިވާ  2އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ  ހޯދަންކަން އެނގޭފަދަ ތަޢުލީމް ދޭ މަރުކަޒެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން

 ހުން އުނިކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.މީ 2މީހުންގެ ތެރެއިން އެ  ޕޮއިންޓް އުނިކޮށް، ގޯތި ލިބޭ 5ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތީ، އެ  5އުނިކުރަންޖެހޭ 

ބަދަލުގައި މިސްކިތުގެ އިމާމުކަން ގެ ވަގުތީ އިމާމުވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ހދ.ނައިވާދޫ "މަސްޖިދުލް އައްވާބީން'' ގެ  1439އަދި  1438 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ 2
މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންނަށް ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހދ.ނާވައިދޫ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށްވާތީ ކުރަމުންދަނީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހަކަށް  2ތިމާގެ  އޭނާގެލުމުގެ އެލަވަންސް ނަގަމުންދަނީ އޭނާ ކަމަށާއި، އަދި އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޯދަވީއް
 ންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،ދެމު އެލަވަންސްއާއި ހާރުދަމު އެލަވަންސް މުސާރައާއި ރޯދަވީއްލުމުގެ

 މުދިމްކަން ކޮށްދޭނެ މީހަކު ނަގާފައި ހުއްޓައި، އެމީހާއާ މިސްކިތް ޙަވާލުނުކޮށް  މަސްޖިދުލް އައްވާބީން އަށް، ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން އިމާމް / ހދ.ނައިވާދޫ
ކަމާ ޙަވާލުވެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެ މިސްކިތުގެ އިމާމް އަމިއްލައަށް ހދ. ނާވައިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

މަސައްކަތު މީހުންގެ  ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ފަރާތް  2ކުރިން ތިބި  ގެންދާތީއާއި، ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ އިމާމް / މުދިމުންގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން 
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް  ފާގެ ކަންތައް އެގޮތަށް ހަމަނުޖައްސައި އިމާމް / މުދިމުންގެ އެމީހުންގެ ވަޒީ  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް 

އެމީހުންނަށް ދިނުމަށާއި،  އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލައި، މަސައްކަތު މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެމީހުންނަށް ދެމުންގެންދާތީ، އެގޮތަށް މުސާރައާއި
 ދެންނެވީއެވެ. )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް 15ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް  އްކަތު މީހުންނަށްއެމީހުންގެ ވަޒީފާ މަސަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ގައި ކޮށްފައިވާ  2018އޮގަސްޓު  09ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ކ.ގުޅީ ފާމަސީއަށް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ސްޓޭޓް 3
ފާ ދީފައިވާ މީހަކީ ސިޔާސީ މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއު ނުކުރާ މީހަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން އިންޓަވިއުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީ 

ހުއްޓަސް ވަޒީފާ ދޭނީ ރަށު މީހަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ސިޔާސީ މަޤާމުގައިހުރި މީހާ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހެއްގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި، ކޯސް ހަދާފައި ހުރި މީހަކު 
ކ.ގުޅީ ފާމަސީއަށް ފާމަސީ /  އެސް.ޓީ.އޯވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ވާހަކަދައްކާފައި  ރަށުތެރޭގައި

ފާމަސީއާ " ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ގައި 2018ގަސްޓު އޮ 09އެސިސްޓެންޓެއް ބޭނުންވެގެން 
 މީހުން  6އެ ވަޒީފާއަށް  ޝަރުޠުކަމަށާއި، 2މި " ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން 

އިމްތިޙާން  މީހެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ޝަރުޠު ހަމަވާ  2މި  އެކަކަކީހިމެނޭ  އެދިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި
ފާމަސީ  ފަރާތަކުން  އެދުނު އެހެން އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އެ ވަޒީފާއަށް  ގެ  4ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރަށް، ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ލެވެލް 



 

3 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަކަން  2ލިބިފައިވަނީ  އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް އެސިސްޓެންޓް ކޯހެއް ހަދާފައިނުވިނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް
  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 3ން  5ދީފައިވަނީ  ހަދާފައިވާ މީހަކަށްވާއިރުވެސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަނަށް އޭނާއަށް  ސްޓެންޓް ކޯހެއްފާމަސީ އެސި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަކީއަދި، 

ްނ  5މީހާއަށް  ވަނައަށް ދިޔަ  1އޭނާއަށް ދީފައިވާއިރު،  2ން  5ދަ އެޕްލައިޑް ޕޯސްޓް( ގެ ބައިން  އެވެ. އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )އިންފޮމޭޝަން އެބައުޓް
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު،  މީހުންނަށް އެއްވަރަށް 2އެކްސްޕީރިއަންސް އޮފް އެޕްލައިޑް ޕޯސްޓް( ގެ ބައިން އެ  ފައިވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާ )ރިލެވެންޓްދީ  3

އޭނާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދިޔަ މީހާއަށްވުރެ ދަށްކޮށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި  ވަނައަށް 1ލިޔެކިޔުމުން މިންކުރެވެން ނެތް ބައިތަކަށް 
ވަކި މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް  މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ، ހަދާފައިވާ ހަމައެކަނި މީހާ ކަމަށްވާއިރު، މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކޯހެއް

 ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.
 

ނޑައަޅާއިރު އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ  މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައްވީމާ،  ކަނޑައެޅުއްވުމަށާއި،  ކަ
ނޑައެޅުއްވުމަށާއި،ހަމަނުވާ މީހަކު ނެ އެފަދަ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުޠު އެގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކ.ގުޅީ  ގިދާނެކަމަށް ކަ

 ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  އެސިސްޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ފާމަސީގެ ފާމަސީ
 ދެންނެވީއެވެ.

  ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 4
ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ހދ.ނައިވާދޫ "މަސްޖިދުލް އައްވާބީން'' ގެ ވަގުތީ އިމާމުގެ ބަދަލުގައި މިސްކިތުގެ އިމާމުކަން  1439އަދި  1438

ހު މިނިސްޓްރީ އޮފް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންނަށް ކޮންމެ ރަމަޟާންމަ ހދ.ނާވައިދޫ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށްވާތީ ކުރަމުންދަނީ
މީހަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  2އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޯދަވީއްލުމުގެ އެލަވަންސް ނަގަމުންދަނީ އޭނާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ތިމާގެ 

ލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ އެލަވަންސްއާއި ހާރުދަމު އެލަވަންސް މުސާރައާއި ރޯދަވީއްލުމުގެ
 މުދިމްކަން ކޮށްދޭނެ މީހަކު ނަގާފައި ހުއްޓައި، އެމީހާއާ މިސްކިތް ޙަވާލުނުކޮށް  މަސްޖިދުލް އައްވާބީން އަށް، ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން އިމާމް / ހދ.ނައިވާދޫ

އެ މިސްކިތުގެ އިމާމްކަމާ ޙަވާލުވެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް  ނާވައިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަމިއްލައަށްސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހދ. 



 

4 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މަސައްކަތު މީހުންގެ  ފަރާތް ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ  2ކުރިން ތިބި  ގެންދާތީއާއި، ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ އިމާމް / މުދިމުންގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން 
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް  އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައް އެގޮތަށް ހަމަނުޖައްސައި އިމާމް / މުދިމުންގެ  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް 

އެމީހުންނަށް ދިނުމަށާއި،  ދޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލައި، މަސައްކަތު މީހުންނަށް އެމީހުންނަށް ދެމުންގެންދާތީ، އެގޮތަށް މުސާރައާއި
 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ. 15ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް  އެމީހުންގެ ވަޒީފާ މަސައްކަތު މީހުންނަށް

އަމިއްލަ އެޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައި  2018އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އައުޓްޑޯ ޖިމެއް އޮތް ހުސް ބިމެއްގައި ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގައި ޅ.ޙީންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދަރާ  5
ނަމަވެސް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރިކަމަށް ފަރާތަކާ

ކައުންސިލަށް ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ރުފިޔާ ހޯދުމަށް )އެއްލައްކަ( 100,000.00ތްކޮށް ނުނިމެނީސް ލަފާކުރެވޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ އެމަސައްކަ
އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ގެ  10ބާބު  ގަވާއިދުގެ
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 10.38 ގެ 10ގަވާއިދުގެ ބާބު  ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އިޢުލާންތައް

 ޝާއިޢުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

ނޑޭ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީން  2014އ.ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފެއް ގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  6 )ސާޅީސްދެހާސް( ރުފިޔާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ   42,000ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގއ.ކޮ
ނޑޭއަށް ދިޔަ  ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ  މެއިން ބްރާންޗަށް ފޮނުވަން އެންގުމުން ފޮނުވާފައިނުވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގއ.ކޮ

ދީފައި ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ މަދުކަން ފާހަގަކޮށް
ހަމަ އެފަރާތުގެ  ގައިއެފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު ދާދިފަހުން ގއ.ކޮނޑޭ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލާފައިވާ މައްސަލާ 

 ކަމަށް ބުނާ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެއްކަމުން ކޮރަޕްޝަންގެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށާއި، އެ ތަނަކީ ޢާއިލީ ބައިވެރިވުން އޮތް
މިކަމުގައި އިޚްމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު  ސްތިޖޫރީއިން މަދުވި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވާފައިވީނަމަވެމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ނޑޭ ބްރާންޗުގެ އިދާރީގޮތުން އިތުރުފިޔަވަޅެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އާމެދު  އަޅުއްވާފައި ނުވާތީ މި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ގއ.ކޮ
 ދެންނެވީއެވެ.ވަޅު އެޅުއްވުމަށް އެޗްއާރު ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ފިޔަ  ލިމިޓެޑްގެ 



 

5 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އެޖެންސީއެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  02ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭނެ  2019ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  7
ކުންފުނި  02ކީ އިންޑިއަން އެމްބަސީ އަދި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަ 02ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

އެފަދަ މަސައްކަތްތައް  ކުންފުންޏާ 1ކުނފުނީގެ ތެރެއިން  2އިސްވެދެންނވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
މައްސަލާގައި ކަމަށް ބުނާ  ޓީޗަރުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އޯޑަރ ފޮނުވައިގެން ޑައިރެކްޓް އި، އަދި މީގެއިތުރުން ބޭރުގެ އެޖެންޓުންނަށްހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާ

 ށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮ ބްލެކްލިސްޓް އެކުންފުންޏަކީ  ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ބަޔަކާ  މި މަސައްކަތް ވާތީ،ލިޔުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި  އެމްބަސީގެ ލިޔުމަކާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ

ބްލެކްލިސްޓް   ސާފުކޮށްގެން ތެއްތޯ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށްފަރާ  ޙަވާލުކުރައްވާއިރު އެފަރާތަކީ އެ ޤައުމެއްގައި ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ 
ކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށާއި، ބޭރުގެ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރާނަމަ، ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް 

 ށް ދެންނެވީއެވެ.ކުރެއްވުމަ

ގައި 2018 ޖުލައި 18 މަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުންހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތި ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  8
ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑުއަގު 05އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  ފަރާތަކީ  ކޮށްފައިވާއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުންތައް ކަމުގައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު ކޮންމެހެންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ  ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

ފަރާތުގެ  5ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ) 19/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީއިވެލުއޭޝަނުން  ތެރެއިން

މަސައްކަތަކީ މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުރާ  މިލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،  ފައިވާ ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮށް  ރަޖިސްޓަރީ 
)އަމިއްލަ  19/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރެވޭނީ ލައިގެން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތަކަށްވާއިރު، މުވައްޒަފުން
ރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ މަސައްކަތްތައް ކު  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް އެފަދަ ޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި،ދަށުން ވި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތުން،  ޙަވާލު ނުކުރެވޭނެތީސައްކަތްރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތަކާ އެ މަ ވިޔަފާރި  ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ އެ 4ބިޑް ބާޠިލުކޮށް، އަނެއް 

 ދެންނެވީއެވެ.މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް  މިފަދަ  ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އިވާ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅެނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އެސްކޫލަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ވަގުތީގޮތުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކޮށް އެދުރުހިޔާއިން ޙަވާލުކޮށްފަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  9
ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތައް ނެތްކަމާއި، ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ޢާއިލާއިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ލިޔެކިޔުންތައް ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައިވެސް ތާރީޚް ނެތްކަމާއި، ސޮއިކުރަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އެންމެ ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 
 ރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް އެންގީއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރުމަށް މިނިސްޓް

އުޅެނީ އެސްކޫލަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ވަގުތީގޮތުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކޮށް އެދުރުހިޔާއިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގައި ދިރި ،އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  10
އި، ގެ ޢާއިލާއިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތައް ނެތްކަމާސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ލިޔެކިޔުންތައް ފާބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައިވެސް ތާރީޚް ނެތްކަމާއި، ސޮއިކުރަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އެންމެ ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 
 ފުރިހަމަކޮށް ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

ވެހުރި ފްކޯ ހިންގުމާ ޙަވާލު ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވްގެ ފެމެލީ މާރޓް ހެދުމަށާއި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ހަދަމުންދާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ބިޑަކާނުލާ ސި  ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  11
ސިފްކޯ އަށް ބޭނުންވާ   މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ސީ.އީ.އޯގެ އާއިލާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ 

ނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ހޯދަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން މުދަލެއް ގަތުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން ކަ
ށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށް ސިފްކޯއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ، ސިފްކޯއަ

 ލުމަށް އެންގީއެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާ 
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12

 އިދާރާ 
ލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު ގޯއްޗެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުން ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުވައްމު

އަކަފޫޓުގެ ބިން  787ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައި އެގޯތިން  ހުއްދައެއްނެތި ބާޠިލްކޮށް އެގޯއްޗަށް އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ
ޗަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ހޯދަޑު ކައުންސިލުން އިތުރުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައިބުނާ ގޯއް

ލޭން ޗާޓު އިޞްލާޙްކޮށް ބިނާވެށި ޗާޓު ކުރެހުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ، ފުވައްމުލަކު ލޭންޑް ޔޫޒް ޕް
ވެސް ބިމަކަށް އުނި އިތުރަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވެމުން ދާތީ، އެޗާޓު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއް

ވާތީ، ކުރިން ވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަރކިއުލަރއިން ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ނުގެނައުމަށް ފު
ރީ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިނަށް ގޯތީގެ މިން އިޢާދަކޮށް ގޯތީގައި ކަންމުޑި އަޅައި، ކުރެހުމަށްފަހު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓް

 އެންގީއެވެ. 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  13
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު ގޯއްޗެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުން ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުވައްމު
އަކަފޫޓުގެ  787ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައި އެގޯއްޗަށް  ހުއްދައެއްނެތި ބާޠިލްކޮށް އެގޯއްޗަށް އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ 

 ގޯއްޗަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ބިން ހޯދަޑު ކައުންސިލުން އިތުރުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައިބުނާ
ޕްލޭން ޗާޓު އިޞްލާޙްކޮށް ބިނާވެށި ޗާޓު ކުރެހުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ، ފުވައްމުލަކު ލޭންޑް ޔޫޒް

ވެސް ބިމަކަށް އުނި އިތުރަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވެމުން ދާތީ، އެޗާޓު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއް
 ވާތީ، ކުރިން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަރކިއުލަރއިން ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ކަމަށްނުގެނައުމަށް 

ޓްރީ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިނަށް ގޯތީގެ މިން އިޢާދަކޮށް ގޯތީގައި ކަންމުޑި އަޅައި، ކުރެހުމަށްފަހު ގޯތީގެ ރަޖިސް
 އެންގީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  14
ޓްރެޒަރީ )ކޮޕީ: ކޮމިޝަން އޮން 
ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ އަދި 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް(

ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރެއްގެ  ފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ،ނަރަލްގެ އޮމިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ
އާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި މަޤާމުގައި އަމިއްލަ ހުރި ފަރާތަކުން، އެމަޤާމުގައިހުރިއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދަޢުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ، މަޞްލަޙަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއިޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްކުރުމުގެ 
ބުރާ ލިބެންޖެހޭ ނކުރުމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ މައްސަލަ އަނބުރާ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުލަތަށް އަ

 )ހަތްލައްކަ އައްޑިހަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ސާޅީސް ތިންލާރި( ދެއްކުމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ އަތުން މި ފައިސާ  786,241/43
 ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ.  

ހައިސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް  15
 އިންފްރާސްތްރަކްޗަރ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ބޭރުގައި މަސްޖިދުލްއައްވާބް މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މިއީ ސ.ފޭދޫ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ އިމުން
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީކަމަށާއި، އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް

އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައިބުނާ ސ.ފޭދޫ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު
ކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން  އިމާރާތް "މާދެލަ މިސްކިތު ސަހަރާ"އިމުގެ ތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތީގެ އިމުގެ ބޭރުން، މަށްފަހު ގޯތި ހިމެނޭ ބްލްކް ސާވޭ ކުރު

 އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.  ،ގެންދާނަމަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަ  1މި ސުރުޚީގެ " އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް"ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2016ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ . ގދ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .ގދ 16
ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ގދ" ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ މަދުވުން  2015މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި "ނަންބަރު 

 -/21,500ރަސީދަކުން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ  7ގެ ނިޔަލަށް  2015ޖުލައި  13އިން ފެށިގެން  9ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ  2015

ެއަފިއާސ ިތޖީޫރަގިއެވްސ ެންތަކަމްށ ުބާނ ަމްއަސަލިއަގިއ ، ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި( އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ)

އެކާވީސްހާސް ) -/21,500ރަސީދަކުން ބަލައިގެންފައިވާ  07ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، .ވަނަ އަހަރު ގދ 2015ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަތްއަތަކްށ ަބާލިއުރ، 
، އިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމަށްވާތީ، އެފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު ރުފިޔާ، ވީނުވީ ނުއެނގި ގެއްލިފައިވަނީ އެފަ( ފަސްސަތޭކަ 

 މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  17

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ންކުރާ ބިމުން ކުލި ފޭދޫ ކެފޭއެއް ހިންގަން ބިން ދީފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ކެފޭ ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރަށް ބޭނު .ސ

ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ  ނަގަމުންނުދާ ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫސިޓީގެ ދާއިރާއެއްގެ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް
އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ފަށް އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގީއެވެ. ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ގަވާއިދާ ޚިލާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  18

 ނޭޝަނަލް ސެކިއުރަޓީ 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް  2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ހިތަދޫ ޕޯސްޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  3އިޞްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދިންގޮތުގައި ހިމެނޭ 
ޒަފުންނަށް ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނާ ފަރާތުން އެގްރީމެންޓްގައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މުވައް

ރާ އެ މުއައްސަސާގެ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ހިތަދޫ ޕޯސްޓުގައި މަސައްކަތްކު  2015އިން .އެފް.ޑީ.އެން.ބިލްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމް
ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ( ހަލައްކަ ސާދަހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް) -/614,142މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަދަދުގެ އިތުރުން 

އި ހިތަދޫ ޕޯސްޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާ
 -/614,142ޓީ ގޮތުގައި .އެސް.ފޯސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނާ ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމުގައި ޖީ

ރުފިޔާ އިތުރަށް ދީފައިވާތީއާއި މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެ ފައިސާ ހޯދިފައިނުވާތީ، ޝަރީޢަތް ( ދޭއްހަލައްކަ ސާދަހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް )
 މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް އެ ފައިސާ މައްސަލައިގައި ބުނާ ފަރާތުގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ  19
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑަކަށް )އިނގުރައިދޫ މިސްކިތެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި  .ރ ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ( އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއްގައި 6,200ގާތްގަ
ނޑުވެސް އެއްވަރުކޮ  ށް، ފެންޖަހައި، ބިންހަރުކޮށް ބޭނުންވެގެން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދާދި ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި، މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގެ ފަސްގަ

 01 ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ހުށަހެޅި އަގުތައްވެސް ހުރީ ހަދަން ޖެހޭކަމަށްވާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުނީ ހާސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިޑެއް ކަމަށާއި، އެހާ ކުޑައަގެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެ 57ލައްކައިން މަތީގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލަރެއް އޭނާ ގާތު ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ  ކީއްވެގެންތޯ ބެލިއިރު، 
ހެޅީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަން ބުނެގެން އެފަރާތް އެއަށް ފެތޭގޮތަށް ބިޑް ހުށަ 58އިދާރާއަށް ލިބިފައިއޮތީ 

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އެއް މަސައްކަތެއްގެ ދެ ފައިސާގެ ބިލަކަށް، ފައިސާ  .ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުގައި އިންވޮއިސްގެ ހިސާބުތައް ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ ދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުންނާއި އެ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމަށް 

 ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ އެ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 
މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  20

 ޓްރެޜަރީ 
އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން، އަ

އްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާ އެހީތެރިވެ ދިނުމުގައި އެންމެ އިްސ ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވުމާއި އަދި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވަ
 އެއް އުޞޫލަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވާތީ ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވުމާއެކު، އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި

ންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިރުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ފައިސާ ދޭގޮތައް އޮތުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައު
ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި  ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމާ ނެރެފައިވާ ގަރާރާ( ހަހާސް) -/6000މަހަކު މުސާރައާއެކު 
ނަމަ އެފައިސާ ކްޓަރަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކައުންސިލްގެ ޑިރެ 

 ހޯދުމަށާއި ފައިސާ ލިބުމުން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް، އެންގީއެވެ. 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  21

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ކޯހެއްގެ  2008އަދި  2007ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން، 

ނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައިވެރިއަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާ ކަމަށް ބު 04ބައިވެރިންނަށް ފައިސާގެއެހީ ދިނުމުގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއާ  2010އޭގެ .ޖޭ.ޑީ ،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ފައިސާގެ " ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް "ގި ވަނަ އަހަރު ހިން  2008އަދި  2007ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އާ ގުޅިގެން 
ބައިވެރިއަކަށް  02ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  2007އެހީ ދިނުމުގައި، އެ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
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އާއި އިތުރު އެއް  (ސާޅީސް ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) -/49,677.50ރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވު
އް ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެ) -/93,785.71ބައިވެރިއަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ 

ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ނުވަ ) -/54,970ވަނަ އަހަރު ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިޔަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ  2008އާއި  (ލާރި
ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2010އޭގެ .ޖޭ.ބައިވެރިންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޑީ 04ރުފިޔާ އެ ( ސަތޭކަ ހަތްދިހަ 

އޭއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްއަޅާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެހީގެ ގޮތުގައި .ޖޭ.ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑީ
އޭއިން .ޖޭ.ރާތަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހައި ފައިސާއެއްކަން ޑީފަ  4ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ  4އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާ 

ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް  04ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ޝީޓުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެ 
 އެންގީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  22
 ޓްރެޜަރީ 

)ހަތަރުހާސް  4,400.00ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން  2016ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ބުނާ  ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ އިތުރަށް ނަގައި އަދި އޮފީހުގެ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން މިފައިސާއަށް ވީގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަމަށް

ރުފިޔާ އަށް ( ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) -/4,400މި މައްސަލާގައި ބޭންކުން އިތުރަށް ނެގިފައިވާ  ،ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އެންގީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  23
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ސީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާނާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން .ޑީ.އާރު.އެމް
ގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  2014ސެޕްޓެމްބަރު  18އިޢުލާނަށް  MRDC/IFB/2014/55ކްރާފްޓެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:

ދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު އެކުންފުނީގެ ގައި އެކުންފުނީގެ ނަން ބަ 2014ފެބުރުވަރީ  24ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު، 
އަދި އެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާކަން  ،ކުރީގެ ނަމުގައި )ވުޖޫދުގައި ނުވާ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި( ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާތީ

މަވެސް، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް އޭގެ މާފަހުން، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއާއެކު އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގައި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއަށް އަންގާފައިވީނަ
ށް ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ނަމުގައިކަމަށްވާތީ، އެކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކުމުގެ

 މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރަރގެ ސަމާލުކަމަށް ދެންނެވީއެވެ. 
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  24
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ސީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާނާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އާރް..ޑީ.އާރު.އެމް
ގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ބިޑު  2014ސެޕްޓެމްބަރު  18އިޢުލާނަށް  MRDC/IFB/2014/55ކްރާފްޓެއް ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:

ގައި އެކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އަދި މިހާރުވެސް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީން ލޭންޑިންގ  2014ފެބުރުވަރީ  24ހުށަހެޅިއިރު، 
 އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ނަމަށް އެޑްރެސްކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުމުގެ ކްރާފްޓް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރަނީ

ދުމަތް ހޯދުމަށް ވަކި މުދަލާ ޚި އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ވުޖޫދުގައި ނުވާ ކުންފުންޏަކާ އެކު ކަމަށްވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ބޭނުންވާ 
ރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާއިރު އެ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްކަމުގައިވާނަމަ އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓް

 ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 
ތުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަ ، އަދި

 ށްފައިވާތީ އެ އެއްބަސްވުމުގެއެމް.އާރް.ޑީސީގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ފެތޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް އެކުންފުންޏަށް ސަޕްލައިކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮ
)ހަތް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ އާއި އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ ތެރެއިން  7,494,200.00ދަށުން އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ 
ނޑޭގޮތަށް ދީފައިވާ މުދަލައްވާ  )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ނަވާވީސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ  161,829.95ކެ

)ހަތް މިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަހާސް ނަވާވީސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( ރުފިޔާ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށްގެންނަމަވެސް ހޯދުމުގެ  7,656,029.95
 އެންގީއެވެ.  މަސައްކަތްކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  25
 ޓްރެޜަރީ 

އަތޮޅުގެ މަރާމާތު .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ގދ.ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެތައް ސްޓޭޓް ހައުސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ގދ
ރުފިޔާ   -/200,000 ލިސްޓެއް ހަދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމުންރުފިޔާގެ  -/579,614.32ކުރުމަށް ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި

ރުފިޔާގެ ތަކެތި އެއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ   -/1,032,331.43އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ތަކެތި ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެ މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ދުކޮށްފައިވާތީ، ހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަ ކަމަށް ބުނެ ހުށަ

 އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާ ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.  ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު މިކަމާއި ގުޅިގެން ގދ.

" ގެ ބިޑާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2016ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ހިޔާވެހި ޕްރޮޖެކްޓް  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 26
ންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ

ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ކްލޯސްޑް ބިޑް އިންވިޓޭޝަންގެ ދަށުން ބިޑް ހުށަހަޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުތަކަކީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުތަކެއް ނޫން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދާ ކްލޯސްޑް ބިޑް އިންވިޓޭޝަން ބީލަމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެން 
 މުއްދަތު ދިނުމަށް އެންގީއެވެ. 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ  27
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފޫޓަށް ރޭނުމަށް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން  7މިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރީ ވަނަ އަހަރު އަ 2010ނ.މަނަދޫ ސަހަރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 
ފޫޓަށް އުސްކުރުމާ މެދު އަތޮޅުއޮފީހުގެ  10ފޫޓްގެ ބަދަލުގައި  7ފޫޓަށް ރޭނުމުން މާތިރިވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން  7ކުރުވަމުންދަނިކޮށް، އެ ފާރު 

ފޫޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެފަރާތުން ބުނާ  3ފޫޓަށްވެސް ރާނައިދޭން ހުރި ކަމަށާއި، އިތުރުވާ  10ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން،  ލަފައެއް ބޭނުންވާ
ފޫޓްގެ  3ފާރަށް އިތުރުކުރާ އަގުގެ އެސްޓިމޭޓް އެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވި ކަމަށް މަނަދޫ އޮފީހުން ނ.އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، 

% އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިތުރު އިޢުލާނެއް ނުކޮށް 15ފޫޓަށް ފާރު ރޭނުމަށް ލީ އެސްޓިމޭޓްގެ އަގުގެ  7މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
ނޑަކަށް، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ނޑޭގޮތަށް އެމަސައްކަތް ނުނިމެނީސް މަސައްކަތް ހުރީ ގާތްގަ )ދިހަހާސް  -/10,000 ނިމިފައި ކަމަށާއި، އަގުން ކެ

ފޮނުވާފައި އޮތް ކަމަށް  ރުފިޔާ( ދިނުން އެދި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ސިޓީއަކުން އެދުމުން، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ފައިސާއަށް އެދި ސިޓީއެއް
މަށްފަހު އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވީ ކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާ ދޫކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށްބުނެ ނ.އަތޮޅު ބުނެ މަނަދޫ އޮފީހުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ސިޓީއެއް ލިޔު

ވި ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އޮފީހުން މަނަދޫ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ވާއިރު އެ ސިޓީގައިވެސް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަނީ މަނަދޫ އޮފީހުން އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނު
، އެފާރުގެ ތަނބުތަކަށްވެސް ރާތް ކަމަށާއި، އެ ފާރު މިހާރު ރާނައި ނިންމާފައި ހުރިއިރު އެއީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް ރާނާފައި ހުރި ފާރެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއިފަ

ނޑެއް ލައްވާފައި ނެތް ކަމަށް ބުނާ  ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ.މަނަދޫގައި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާދަގަނޑު ލައްވަން އޮތްނަމަވެސް އެއްވެސް ދަގަ
ތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އަލަށް ހެދި ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރުގެ ފައުންޑޭޝަނާއި އެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނީ ވަކިވަކި މަސައްކަތެއްގެ ގޮ 

ވަނަ މާއްދާގައި  8.16ކުރެވިފައިވާތީއާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަ  8.01ގަވާއިދުގެ 
 އިނުވާތީއާއި، ދައުލަތުގެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިންޓުދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން  8.20ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  8.19މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
)އެއްލައްކަ(  -/100,000އިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 8.23އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވާތީއާއި،  15ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ %
އަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި،  10ށް، އަސްލު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަ  8.33ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 



 

13 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރާއިން އެކި ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެފަހުން، ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ
ރެއްގައި އޮންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި އެއި
 ޙަވާލުކުރުމަށާއި، ފައިސާދޫކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

މުޅިން ނުނިމެނީސް ޅޮހީ ސްކޫލް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އެ ސްކޫލްގެ ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  28
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގައި މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް

އިވާތީ، މަސައްކަތުގެ އަގު މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލިކިއުޑޭޓެޑެޑް ޑެމޭޖަސް އަށްވާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ފައިސާ ދީފަ
 ނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. ދަޢުލަތަށް އަ 67954.37އަށް ފައިސާ ކަމުގައިވާ  15ގެ % 453,029.16

ށް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް ދީފައިވުމާއި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްއަ .ގއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  29
ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަނީ މަހުން ފެށިގެން  2009ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިތުރަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައި

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގައި .ވަނަ އަހަރު ގއ 2014ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 
ގައި އެންރޯލްމަންޓް ހުރިއިރު އެފަރާތަށް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް، އަދި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭ މަސްމަހު 

ކު ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް ބޭސިސްއަށް ބަލައިގެން ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، ބައެއް މަސްމަހުގައި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްއާއެ
 ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،

ންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ސްކޫލު ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަނުޖެހި އޮން ޙާލަތުގައި، ސްކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ، ޕްރިންސިޕަލްގެ ޒި 
ނާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ އަދާކުރާ، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން 

 މަށާއި،ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރިންސިޕަލްގެ އެލަވަންސް ދިނުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަގޮތްކަ( އެންރޯލްމަންޓް ބޭސިސްއިން)ނިސްބަތުން 

ގެ މަޤާމުގައި (ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް)އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދާއިމީ ޕްރިންސިޕަލަކު ހަމަނުޖެހޭތީ، އެ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  .ގއ
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ .ހުރި ގއ ވަނައަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް 2015ވަނައަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2014ހުރި ފަރާތް 

އޭނާއަށް އެ މުއްދަތުގައި  ،ޙައިޞިއްޔަތުން އެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާއާ ގަވާއިދުން ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ
 ނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ،އެންރޯލްމަންޓް ބޭސިސްއަށް ބަލައި ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދެވޭ ޓެ
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( އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ) -/28,800ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ނަގާފައިވާ މަސްމަހުގައި ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުން ނަގާފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުން ފެށިގެން  2010، ވީނަމަވެސްރުފިޔާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢޫލޫމާތު ދީފައި 

ވަނަ  2014އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސާރަ ޝީޓުތައް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުން .މަހުގެ ނިޔަލަށް ގއ
ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސާއި ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް ކޮންމެ  2016 ފެށިގެން އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުން

 -/32,400ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމުލަ ( އެއްހާސް ދުއިސައްތަ) -/1,200މަހެއްގައިވެސް ނަގާފައިވާކަމާއި، އެ މަސްތަކުގައި ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 
ރުފިޔާގެ އިތުރުން، ( އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ)  -/28,800ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ( ތިރީސްދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ )

ރުފިޔާއިން ( ތިރީސްދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) -/32,400ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 
ރުފިޔާ އަދި، އެ މަރުކަޒުގެ ހިންގުން ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ( ތިންހާސް ހަސަތޭކަ) -/3,600ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން ބާކީވާ ( އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ) -/28,800

 -/4,800ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމުލަ ( އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ) 1,200.00ދޫކޮށްފައިވާ  އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
 ރުފިޔާ އެފަރާތުގެ އަތުން ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. ( ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ)

މާޅޮސްމަދުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު  30
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2013ޖޫން  20، އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ނަގާކަމަށާއި .ބ
)ބާރަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގިކަމަށާއި،  -/1,200ތުޅާދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ޕެޓީ ކޭޝް ގޮތުގައި  .މުވައްޒަފުންނާއެކު ބ 8ވަނަދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

)ދުއިސައްތަ  -/285މީހުންގެ މެންދުރު ކެއުމަށް ޚަރަދުވީ  8މީހުންނަށްކަމަށާއި، އަދި ތުޅާދޫން  10މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވިޔަސް، ލާރި ނެގީ  8ދަތުރުކުރީ 

އަތޮޅު ލޯންޗްގައި ކެމްޕޭން ދަތުރުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  .ބ، އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި ބާކީވި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭންގޭކަމަށާއި
ނޑު ލައިސަންސް އިމްތިހާން ބޭއްވުމަށް ތުޅާދޫއަށް ދިޔަ  2013ޖޫން  20ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،   -/1,200މީހުންގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް  10ގައި އެއްގަމާއި ކަ

ނެ ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެފައިސާތައް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭ އަ .ރުފިޔާ ބ( ބާރަސަތޭކަ)
 -/1,200އާ ޙަވާލުކުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް .އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ޕެޓީ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ބ

 )ބާރަސަތޭކަ( ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ  31

 އިދާރާ 
ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް އެސްޓިމޭޓަކާ ނުލާ ކ.ގުރައިދޫ  02ކ.ގުރައިދޫގައި ބޭއްވި މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހޮޓަލުގެ ވެރިޔާ އަކީ )އައްޑިހަ ހަތްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަދުކޮށް 87,000.00ހޮޓަލަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް 
ޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްވެސް -ޕާޓް ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ވަރަށް ގާތް މީހެއް ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެ ހޮޓަލުގައި



 

15 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރިސޯޓްތަކަށް ކިރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އޭނާ ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް  ކުރާކަމަށާއި، އެ ހޮޓަލުގެ ވެރިޔާގެ ބޮއްކުރާއިން ބާނާ މަސް
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރަނީވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ 

، ހޮޓަލުން މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ދެވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުކުރި، ތަކަށް ބަލާއިރުކަންތައް
ފެބްރުއަރީ  20ފަންސާސް ލާރި( ހޯދުމަށް  )އެއްތިރީސް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ދެ ރުފިޔާ 31,062.50އަށްވާ  50އެ މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އަގުގެ %

، އެ ފައިސާ ގައި ބިލް ހުށަހެޅުމުން، އެ ބިލުގައިވާ ފައިސާ ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު  2012
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން  8.23އިދުގެ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެއިރެއްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، 
އެ މަސައްކަތަށް ، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ހޮޓަލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ތަކުގެ ތެރޭގައިއަދި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

 ،ލިބިފައިނުވާތީމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ބާކީ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައްވެސް މި 
 އެ އިދާރާގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ފައިލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 32
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިމެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރުގެއެއް ހަދަން 
އަކަފޫޓޫގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ( ހަތަރުހާސް)  4000ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް

ކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ 
ހިތަދޫ އިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ބިން ދޫކުރި ދޫކުރުމަކީ އައްޑޫސިޓީ . އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ސ

ގުމަށް ދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ ބިމުގެ ބޭނުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރުން ކަމަށް ފާހަގަޕކުރެވޭތީއާއި، އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިން  ކައުންސިލްގެ
އެތަނުގައި އޮފީހެއް ނެތްކަން  ،ހިތަދޫއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި އެޕާޓީން ހަރުގެއެއް އަޅައިގެން ސިޔާސީ އެއްވުން ބޭއްވަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް.ސ

ރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ ބޭނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަ
ހިތަދޫއިން ދީފައިވާ ބިން މިނިސްޓްރީ އޮފް .ގައި ވާފަދައިން އެސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ސ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް، ޤާނޫނުނަންބަރު
 ން އެންގީއެވެ. ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށު 3ގެ (ހ)މާއްދާގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރައިމަރީ ޓީޗިންގ ދިވެހި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ފައިނޭންސް އިންޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކީ އެޑްވާންސް ލެވެލް އިން ޕް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 33
ސަރވިސް އިން އޭނާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،  ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ސިވިލް  2016މީޑިއަމް ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ދެމުން ( ކުރީގެ އެޑްވާންސް ލެވެލް ސެޓްފިކެޓްގެ މުސާރަ)ނަމަވެސް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ފައިނޭންސް އިންޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި އުވިފައިވާ ރޭންކެއްގެ މުސާރަ 
 އޭނާ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ވަނަ އަހަރުވެސް  2017ގެންދާ ކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި 

ސިޓީއާ ( 2017ސެޕްޓެންބަރު  19) AC/GS-211/2017/4-22ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނޫރާނީ ސްކޫލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 
ލާފުވެފައިވާ މައްސަލާގައި ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ސްކޫލުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާއި ހި

ހޭ އިދާރީ ނާއާމެދު އަޅަންޖެޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވީނަމަވެސް، އޭނާއާމެދު މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އޭ
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެންގީއެވެ. 

ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ  ކޮޅުމަޑުލު 34
 އިދާރާ 

ނޑުވެރިކަން ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ވިޔަފާރިއާއި، ހޮޓާ ހިންގުމުގެ މަސަ .ތ އްކަތާއި، ދަ
ހަރުން ފެށިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނަ އަ 2009ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގެންދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް އެކަންކަމުން ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު 

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިފައިސާ އެރަށު އޮފީހަށްވެސް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިފިހާރައާއި، ހޮޓަލަކީ އެރަށު އަންހެނުންގެ
ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް، އެފައިސާތައް އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ދެތިން ހިންގާ ތަންތަން ކަމަށާއި، މިތަންތަނުން ލިބޭ ފައިސާތައް ރައްޔިތުން 

ހިސާބުގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން ދިއުމުން ރަށުއޮފީހުން  2008ނުވަތަ  2007ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިތަންތަން އޮޑިޓްކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރުގައި މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން އެތަނުގެ އިންޓާނަލް 2010ވުމުގެ ސަބަބުން އެކަންވަނީ ނުކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އެއްބާރުލުން ދީފައިނު 

މަންޑޫ އަންހެނުންގެ ވޭ.ރު، ތއޮޑިޓެއްކުރުމަށް އުޅުމުން އެކޮމިޓީން އެކަމަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއި
ޓީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާ ފޮތްތަކަށް އެރުވުމަށާއި، ކޮމެޓީގެ އިދާރާއަށް ގެނެސް ކޮމެ

އުމަށާއި، ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ރަސީދު ފޮތްތައް ކޮމެޓީގެ އިދާރާގައި ބެހެއްޓުމަށް، ގެންދިއުމަށާއި، ކޮމެޓީގެ އިދާރާގެ ދުވަހުފޮތް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދި
ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ތ 3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008: ޤާނޫނުނަންބަރު

   ންގުމަށް އެންގީއެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ  ތިލަދުންމަތީ 35
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އި، އެ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގެ މިސްކިތެއް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުގެ މީހަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާ .ހދ
ނޑަކަށް  ށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރުފިޔާ ރަށުގެ އެހެން މީހަކާއި ޙަވާލުކޮ( ދެލައްކަ) -/200,000ކުރުމަށް މާލޭގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ގާތްގަ

، އަދި އެފައިސާ މުދިމުއާއި އެމިސްކިތުގެ މުދިމާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ވެސް ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި
ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ  ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ.ސް ބުނެގެންކަމަށް ހދކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީ.ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހދ

 A/266/2016/27-(AGR)266 (04މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 29,500.00ބަސްވާ ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ދެ ފަހަރުމަތިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަރަނީ ޖުމުލަ ( އެއ2016ްސެޕްޓެމްބަރު 

)އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ  /176,278-)ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރު، އެއީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ 
ތަކީ ކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ކުރަމުންދިޔަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަދަ މަސައްކަތެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ކުރަން ނިންމާ މަސައްކަ 16.73އަށެއް( ރުފިޔާގެ %

 ،އަށްވުރެ  10ރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، އަޞްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %ކުރިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ އަގުތަކާ އަޅައިބަލާއި
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  8.33(ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ފަހުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އިތުރުވެގެން ނުވާނެކަމަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )

އެއްކުރުމުން އިތުރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އިތުރު މަސައްކަތުގެ ޖުމުލައަށްގައި
މީގެފަހުން، އިތުރު މަސައްކަތެއް ހަގަކުރެވޭތީ، އަށްވުރެ ބޮޑުކަން ފާ 10މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު، އަސްލު މަސައްކަތުގެ އަގު ގެ %

 ންގީއެވެ. ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ، އެއިރެއްގައި އޮންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ

އޮފް ޔޫތް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 36
 ސްޕޯޓްސް

ގައި ކެންޓީނެއް ހަދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން މާފަންނު ސްޑޭޑިއަމްގެ ކްރިކެޓްކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދު
ގެ މުއްދަތެއް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް މަސް ދުވަހު 3ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކުވި އެއްބަސްވުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި، ކުލި ނުހިނގާ ގޮތަށް 

މަސްދުވަހަށް، ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  9ދެވިފައިވީނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމާއި، ޢިމާރާތް ނިންމުމަށް ދެވުނު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވި 
ރުފިޔާއާއި، އެމަސްތަކުގެ ކުލީގެ ޖުރިމަނާ ( ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ) -/94,500ރުފިޔާގެ މަގުން ދައްކަންޖެހޭ  )ދިހަހާސް ފަސްސަތޭކަ( -/10,500

މަށް މިނިސްޓްރީން ފައިސާވެސް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން އެބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައު
އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ދަ، މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

)ދިހަހާސް  -/10,500ވާ މަހުގެ ކުއްޔަށް  1ގެނެސް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމަށާއި، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވުމުން  )އަށާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް( -/28,950ރުފިޔާއާއި، އެމަހުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  ފަސްސަތޭކަ(



 

18 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރިއިރު އެފައިސާ ހޯދުމަށް (  ހަތްދިހަ ފަހެއްހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ) -/484,875ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 
ޔަށްދީފައިވާ ތަނަކީ ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ކެންޓީން ހަދަން ކުއް

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުއްޔަ
ރިމަނާގެ ގޮތުގައި އާއި، ކުލީގެ ޖޫކުރިކެޓްކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކެންޓީނެއް ހަދައި ހިންގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގަ

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ. 
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ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 
އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާކަމަށް ހަދަން އަންގާފައިވަނީ  5އާރު ދާއިރާގައި އޭނާއަށް .ޑިރެކްޓަރަކު ހޮވާފައިވަނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީސް ކަމަށާއި، އެޗް

އަހަރު ޢުމުރަކަށް ޖެހުމަކީވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދާ ފުރުއަރާ ކަމެއްކަމަށާއި، އުޞޫލެއްގެގޮތުން ވަޒީފާތަކަށް  45އި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގަ
އިގައި މަށް ބުނާ މައްސަލަކުރާ އިޢުލާނުތައް ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް މެއިލްކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި އިޢުލާނު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މެއިލް ނުކުރާކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، "އަލަށް މަޤާމެއް އުފައްދަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ  10ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ." މިފަދައިން އެ މަޤާމު އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބާއި އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު، ސެކްރެޓަ 

ނޑުގައާއި މުސާ ރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ
މަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަން ނިންމުމުން ބޭނުންވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު، ދާއިރާއާއި މަސައްކަތަށް ހިމަނާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވާ މަޤާ

ނޑައަޅަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާގެ މަތިންކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީއާއި، މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮންމެ މަޤާމެއް އުފައްދާއިރުވެސް  ބަލައި ކަ
ނޑަ ނޑައަޅަންޖެހޭނީ އެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުން ނޫންކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަ ފަހަރަކު މަޤާމެއް އެޅިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުޠުތަކެއް ކަމަށާއި، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަ

ނޑައަޅާގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަކި މީހަކަށް އެވަޒީފާ ދިނުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމެ އްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށާއި، އެކަމަކީ ހުސްވުމުން އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް އަލުން ކަ
ނޑައަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށާއި، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ، މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކުރިއްސުރެ ކަ

މަށާއި، ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓުގެ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން މާކްސް ދިނު 
 ދިގުމިނަށް ބަލައިގެން އެ ނިސްބަތުން މާކްސްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގީއެވެ. 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ  މިލަދުންމަޑުލު  38
ކުޑަފަރިން ބިމެއް ނަގާފައި އޮންނަކަމަށާއި، އެބިން ނަގާފައި .އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ނއަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރެއް  .ނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހަތްދިހަ )  -/70,000އްޔަށްއޮންނަނީ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ނަމުގައިކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެބިމުގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އޭނާކަމަށާއި، އެބިމުގެ ބިމުކު
މަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރުފިޔާ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެފައިސާ މަޢާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އެކަ( ހާސް

 .ށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ނކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރެއިން ކުރިކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަ
ގެ 2012ގައި ފެށިގެން 2011ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހަށްފަހު ޖުލައި 2011ޖޫން  20ބިން ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރަށް 

ދައްކަމުންގޮސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ  ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ
ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި  ،)ސާޅީސް ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް( ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  -/46,975ތެރެއިން

 ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. ( ސާޅީސް ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް )  -/46,975ނުދައްކާހުރި
މައްސަލަ ލުވަމުންދާ މާފަރު ސްކޫލުގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވެގެން ހުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިޙްމާ.ނ މާފަރު ސްކޫލް  ނ. 39

ނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އުތުރު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބު
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ވަނަ މާފަރު ސްކޫލްގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު، މާފަރު ސްކޫލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ  20 އޮކްޓޯބަރު 2010އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ޓީމުން  .1
)ނަވާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި( ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި މަދުވާ ކަމަށް އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ތައްޔާރު  19,411.10ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ފަރު ސްކޫލްގެ ވާތީއާއި، މާކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހުރީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ދުވަހުން ފެށިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާކަން  2009އޮގަސްޓް  12ތިޖޫރީ 

 ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފަރާތުގެ އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 

( 2009ލްގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރު މާފަރު ސްކޫ 2010އަދި  2009 .2
ވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު އާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މާފަރު ސްކޫލުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މާލިއްޔަތު ގަ

2017/R-20 ުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.  5( ގެ ބާބ 



 

20 

 

 


