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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އދ.މާމިގިލީ 1

ދޫކުރުމަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ވަނަ އަހަރު ގޯތި  2016އދ.މާމިގިލިން 
މަފިރިންގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ކައިވެންޏެއްކޮށް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއެކު އޭނާގެ ބައްފަގެ ގޯތީގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހެއް ކަމަށާއި، ެއ ދެ 2009ފަރާތެއް އެއީ 

ކުރިމަތިލިއިރު ކައިވެންޏަށް ކުއްޖަކުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،  ގޯއްޗަށް އެދި އެއްވެސް މީހަކަށް މާމިގިލިން ނުވަތަ އެހެން ރަށަކުން ވެސް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާއިރު
ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ  10ގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް އޭނާގެ ޢާއިލާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާއެއް ކަމަށްވާތީ ރަށު

މަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާގެ މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފަހުން ނެރުނު ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހަ
ރިއުޅެނީ  އަހަރު ލިބިފައިވާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދެދަރިން މިވަގުތު މާލޭގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ދި ވަނަ  2016އަންހެނުންނަށް 

 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،މާމިގިލީގައި ކަމަށް ބުނާ 
 

މިކޮމިޝަނުން އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި،  ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު،ގޯތި ދިނުމާ  އދ.މާމިގިލިން 
މުންދާ މީހުންނާއި، ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެ ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށް

ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް  ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި، އެގޮތުން، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  
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 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 2016 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ   ގޮސް ވަކި މުއްދަތެއްތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ
 ނުވަތަ ޟަރޫރީ  އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި އިނދެގެން އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި،

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ރަށަކަށް ގޮސް އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި އެހެން ބޭނުމެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން
 ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން ރިއުޅޭ މީހުން ފަދަ މީހުންއެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދި ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން

އޭނާ އުޅެނީ  މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިން މިވަގުތު އުޅެނީ މާލޭގައި ކަމަށްވިޔަސް،  އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި،
ނުބެލެވޭނެތީއާއި އަދި ރަށުގައި  އެހެންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަކަށް ލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއިމާމިގިލީގައިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢު 

 10 މީހާ ރަށުގައި އުޅޭނަމަ އެ ގޯއްޗަށް އެދޭ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ކަމަށްވެފައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 10ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް 
 ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓް އުނިނުކުރެވޭނެތީ، އޭނާ  އޭނާ ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައި ކަމަށްވާނަމަ އޭނާއަކީ ލިބެންޖެހޭނެތީ، ޕޮއިންޓް އެމީހަކަށް

 ދެންނެވީއެވެ. މަށް ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައިތޯ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނު

 އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2

ވަނަ އަހަރު މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ވަކި  2016އދ.މާމިގިލީން ގޯތި ދޫކުރުމަށް 
 10 ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އަލުން އެކުލަވާލި ލިސްޓުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުންފަރާތެއްގެ ނަން ހިމެނުމަށްފަހު އޭނާއަކީ ރަށުން 

ދެ  ފައިވާވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވެފައި، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ލިބި  ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރު ރިސޯޓެއްގައި
މައްސަލާގައި  އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައި ކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓް 

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 

ސިޓީއެއްގައި،  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނުން އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި  ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމާ
 ޅެމުންދާ މީހުންނާއި، ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއު ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި

އަދާކުރުމަށް  ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި، އެގޮތުން،
ރަށެއްގެ މީހަކާ  ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި، އެހެން ށް ގޮސްނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަ 
ރީ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޟަރޫ އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާ، މީހުންނާއި އިނދެގެން އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ

ރިސޯޓްތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، ޓޫރިސްޓް އެހެން ބޭނުމެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ފަދަ މީހުން ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން  ދިރިއުޅޭ މީހުން ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ
އަނބިމީހާއާއި ހަގު ދަރިފުޅު  ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިނަމަވެސް އޭނާގެ  އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތް

ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެތީ، އޭނާގެ  އެހެންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ލިބިފައިވާތީއާއި މަޢުލޫމާތު އުޅެނީ މާމިގިލީގައިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
 އްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓްރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައި ކަމަށްވާނަމަ އޭނާއަކީ ދެ އަންހެނުންނާއި ލިބިފައިވާ

 ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައިތޯ އުނިނުކުރެވޭނެތީ،

 ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  3

ފަރާތަކުން ގަޑިއަށް  03 އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ 03ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 
ހިތްހަމަނުޖެހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މީހަކާއެކު އައި ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ހާޟިރުވެފައިވަނިކޮށް، ގަޑިޖެހުނު ފަހުން

އެ ބައްދަލުވުން ފަހުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުނަމަވެސް، މިއީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ނޭނގި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ  ފާޅުކުރުމުން ރައީސްއާއި އެކު އައި މީހާ ނުލައި
މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބުނާ  ވާހަކަ ދެއްކި  ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ކައުންދިލްގެ ރައީސް އެފަރާތްތަކުން
 ބެލިބެލުމުގައި،

 

ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގައި ކޮށްފައިވ2018ާ މާރިޗ14ުގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަން ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް،

 .ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވާކަމަށް އިތުރުން، ގއ ގަޑިއަށް ފެށިފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ
  މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 ނެވީއެވެ.ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ދެން މަތީގައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ

 
 ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން. ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ކަންކަމުގައި ބީލަންވެރިންނަށް     .1
 
 ން.އަންދާސީހިސާބުތައް އެކަނިކަ އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނީ ރެސްޕޮންސިވް ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  ބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި    .2
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 
 ކުރެއްވުން. ގަޑިއެއްގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން މީގެއިތުރުން، ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި    .3

 

 ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  4

ފަރާތަކުން  03އުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެއިދާރާގައި އަލަށް ފާރެއް ރޭނުމާއި އަދި ރާނާފައި ހުރި ފާރެއް 
ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ނިމި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާއިރު،  އަގު ބެލުމަށްފަހު ރަށުގައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްނޫޅޭ

މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފާރުތަކުގައި ލާފައިހުރި ކުލަތައް ފޮޅި ކުލަތައް ފައިބަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދު  މަސައްކަތް ނިމުނުތާ މަދު
 މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

 
 35000/-ރުފިޔާއާއި ( ދެ ހާސް )  2000/-ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަލަށް ފާރެއް ރޭނުމާއި އަދި ރާނާފައި ހުރި ފާރެއް އުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ .ހއ
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ހއ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރުވީ އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް( ތިރީސް ފަސް ހާސް)

ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ( ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ފަސްސަތޭކަ) 34500/-ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  3މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ކ)އާއި އެ މާއްދާގެ ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  10.52ވަނަ ބާބުގެ  10 ނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީމާ، މި މަ
 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށްނުވާތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ  މާލިއްޔަތުގެ 

ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ( ގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުއަމިއްލަ ފަރުދުން) 19/2014: އެއްގޮތަށް ކުރުވުމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ލައިގެ

ކަތްތައް ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން ލައްވައި މިފަދަ މަސައް
ލަ އަމިއް) 19/2014: ންބަރުއަމިއްލަ ފަރުދުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައްވެސް ޤާނޫނު ނަ 

 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ނުކުރުވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.( ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  5

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މ.މުލީ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު 2018މާރިޗު  29ކަ
ޑިއުޓީގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ގަޑިއިރު ޔުނިފޯމް ލައިގެން 08 ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައްޔާއި އަދި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަގުޖެހުމުގައި ހިމަނަން  ސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު އެއީއެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް
ކަމަށާއި، އަދި އެޚަރަދުތައް ނުކުރެވޭނެތީ  ޖެހޭ ބައިތައް ސާފުނުވެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބެލެވޭގޮތުން ޔުނިފޯމްގެ ޚަރަދުތައް ނުލައި ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ

 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
 

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކެއް  މުލީ ރީޖަނަލް  ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނ2018ާމާރިޗު  29ހޮސްޕިޓަލުން  ފޮޅާސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ކަ
ނިންމައި ހޮސްޕިޓަލަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މ.މުލީ ރީޖަނަްލ  ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނުވާކަމަށް މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންއަންގާފަ
މަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހަ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ދާއިމީގޮތެއްގައި ޑިއުޓީ އުސޫލުން ޑިއުޓީކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ، މަސައްކަތް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން  އާދަޔާ ޚިލާފު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާނަމަ އެފަދަ ދުވަސްވަރަކު  ދިންއިރު ބުނެފައިވާނީ 
މަސައްކަތް  އެފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ އްޖެނަމަ އެފަދަ ކަންކަމުގައިޙާލަތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން އެކަމަށް އެދި ޖެހިއްޖެ

ރު ފިޔަވައި ސުޕަވައިޒަ ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޝިޕްޓަށް 3ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ 
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު  ކަމަށާއި، ޝިފްޓެއްގައި އެއަދަދަށް މުވައްޒަފުން ހިމެނިފައިނުވާނަމަ މީހުން ހިމެނިފައިވާނަމަ  3ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން 

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި މީގެއިތުރަށް،  ޒަފުންގެ އަދަދަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައް ވަނަ ނަންބަރުގައި 2.1ކަރުދާހުގެ 
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ފަރާތްތަކަކުން އެމަސައްކަތަށް  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި  19/2014ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 
 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ލައިގެން ނުވަތަ ހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންއަންދާސީހިސާބު ހުށަ އެދި

ރަޖިސްޓަރީ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން ލައްވައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް
ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތަކުން  މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެ ކަމަށާއި ވީމާ، މި މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިނުވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ

އޮޅުންއަރާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ )ހޮސްޕިޓަލުން  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށްހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މަސައްކަތާ އެއްގޮތަކަށް ބުނެ ޝަކުވާ
 ވިޔަފާރީގެ )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  19/2014ދިމާނުވާތީ( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ މިކޮމިޝަނަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކޮށްދޭނެ  ފަރުދުންނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާތީ، މި މަސައްކަތް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް އަމިއްލަ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، އަލުން  އްކަތް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ މަސަ

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތަށް )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 19/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އިޢުލާނުކުރާއިރު
 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  6

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މ.މުލީ ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު 2018މާރިޗު  29ކަ
ޑިއުޓީގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ގަޑިއިރު ޔުނިފޯމް ލައިގެން 08 ބައްދަލުވުމުގައްޔާއި އަދި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުންސާފުކުރުމުގެ 

ފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަގުޖެހުމުގައި ހިމަނަން ހޮސްޕިޓަލުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު އެއީ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް
އި، އަދި އެޚަރަދުތައް ނުކުރެވޭނެތީ ޖެހޭ ބައިތައް ސާފުނުވެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބެލެވޭގޮތުން ޔުނިފޯމްގެ ޚަރަދުތައް ނުލައި ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާ

 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،އް ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ބައެ
  

ށަހަޅާފައިވާ ގުޅިގެން ހު ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނ2018ާމާރިޗު  29ހޯދުމަށް  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފޮޅާސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް މުލީ
ނިންމައި ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް  އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން  ޝަކުވާގައިމަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން  މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން
ދިންއިރު  ޑިއުޓީ އުސޫލުން ޑިއުޓީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވަނީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ދާއިމީގޮތެއްގައި

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ  ދުވަސްވަރަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް  އާދަޔާ ޚިލާފު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާނަމަ އެފަދަ ބުނެފައިވާނީ 
ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ކަމަށާއި ނަމަވެސް،އެފަދަ ކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް  ޙާލަތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން އެކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ

ބެލެވޭނީ ސުޕަވައިޒަރު ފިޔަވައި ޝިފްޓެއްގައި  ޝިޕްޓަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި 3ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ގެންދަންވާނީ 
 2.1ހިމެނިފައިނުވާނަމަ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  އި، ޝިފްޓެއްގައި އެއަދަދަށް މުވައްޒަފުންހިމެނިފައިވާނަމަ ކަމަށާ މީހުން  3މަދުވެގެން 

މީގެއިތުރަށް، ޤާނޫނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ
އެމަސައްކަތަށް އެދި  ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ފަރާތްތަކަކުން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ 19/2014ނަންބަރު: 

ލައިގެން ނުވަަތ  ޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
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ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން ލައްވައި މިފަދަ
ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތަކުން  މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެ ކަމަށާއި ވީމާ، މި މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު  ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަކޮށްފައިނުވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ 

 މާތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ )ހޮސްޕިޓަލުން އޮޅުންއަރާގޮތަށް މަޢުލޫ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އެއްގޮތަކަށް ބުނެ ޝަކުވާ
ވިޔަފާރީގެ  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 19/2014ގޮތާ ދިމާނުވާތީ( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މިކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާތީ، މި ގެންނެތްޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނ
 މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، އަލުން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތަށް  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 19/2014އިޢުލާނުކުރާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
 ދެންނެވީއެވެ. ކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެއްވުމަށް

7 

 އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭތީ އޭނާއަްށ  1000  އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން
ކޮރަޕްޝަން -ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އެންޓިގޯތި ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫ 

ށުގެ ބާރުހުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި އެރަ
 ކުރިޔަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ފާޙަގަކުރެވިފައިވާތީ، ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތިރީގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންދޫކޮށްފައިވާ 

ގެނައުމަށް  ލާޙުތައްތައްޔާރުކުރާއިރު މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ އިޞް  އޮތްތަނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް
 ދެންނެވީއެވެ.

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ 2016އެޕްރީލް  19އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  .1
ލިބެން އޮތްކަމަށް ބުނެ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބު އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް  600ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން 

ޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ދީފައިވީނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށާއި ޕޮއިން
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން، ގޯތި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެން، އޭ  ނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޝަރުޠު ހަމަވާތީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

 .ލިބޭވަރަށް އެ ދެމީހުންކުރެ މީހަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ދެމީހުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވަނީކަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 4އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި  މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން .2
އި ންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގަމީހުންނަކީ، ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންކަމާއި އެމީހުންނަށް ޕޮއި

 .މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .3
މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިކަމާއި  7ގޯތި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ނިޔައުވުމާ ގުޅިގެން  އަކަފޫޓުގެ( 10,402.05އެއް ފަރާތުގެ މަންމަގެ ނަމުގައި އޮތް )

އަކަފޫޓް ލިބޭކަމާއި ނަމަވެސް އެބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް  1486މީހުންނަށް ބެހުމުން، މީހަކަށް  7މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނޭކަމާއި އެ ގޯތި އެ  7އެ 
ން އޭނާއަށް ، އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު އެކަން އެންގުމުއެއްބަސްވެފައިވާތީ

ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުން 
 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމާއި އޭނާއަށް އަދި ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން 8ވަނަ ނަންބަރާއި  4

 

ށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހު .4
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ ދަރިންގެ މެދުގައި  8716.75އެހެން ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 

ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން  3 ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް 1000ބަހާލުމުން 
ށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަ 81ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް  3ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ 

ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް މީނާއަކީ،  78ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 
ރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މީނާއަށް މީނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން އަހަރު ނުވާ މީހެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ 5މީނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްލިތާ 

ސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ލިބިފައިވާ ބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، ެއތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައް
ބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ ނިންމުމަށްފަހު އެކަން އެންގުމުން އޭނާއަށް ލި
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އަދި  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމާއި އޭނާއަށް 8ވަނަ ނަންބަރާއި  4މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ 
 .ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން

 

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .5
ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން  އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި 8716.75ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 

ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  3އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ  1000
ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  88ނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް އު 3އެ 

 .ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން 78މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 

ހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީމައި .6
އަށް ގޯއްޗެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަންވެސް އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އޭނާގެ މަންމަ 5432ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  85އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް 
ޕޮއިންޓް( އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއި، އެ ދެމީހުންނަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  78އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 

 .އެއް ގޯތި ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް  .7
ދަރިންނާއި،  3މީހުންނަށް ) 5އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްއިރު، އެ މަންމަ ނިޔައުވެފައިވުމާއި، މަންމަގެ ތަރިކައިން ލިބެންތިބި  4005ފަރާތެއްގެ މަންމައަށް 

ޕޮއިންޓް )ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާގެ  15އަކަފޫޓް ކަމަށްވާތީ، އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން  801ކަށް ލިބެނީ ފިރިމީހާއާއި، މަންމަ( ބެހުމުން މީހަ 
 600ށް އަނބިމީހާއަނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ / ބައްޕަ ނިޔާވެ، ވާރުތަ މުދައު ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ 

 79ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް  15އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ އުނިކުރަންޖެހޭ( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 
ޕޮއިންޓް(  78ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް 
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ޕޮއިންޓް ކަމަށްވިޔަސް، މި ދެމަފިރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްގޯތި ކަމަށްވާތީ،  68އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި، އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 
 .ންމިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަ

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .8
 .އި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނިފައި ނުވާކަންފަރާތަކާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ، ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގަ

ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ރަށުގައި ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި   .9
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާ ކަމާއި އޭނާއަށް އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އޭނާ ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަ

ންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް ޕޮއި
  .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގުރުއަތަށް ހޮވި، ގުރުއަތުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން 78ކަށް ނުފެންނަކަމާއި އޭނާއަކީ އޮތްކަމަ

އި އި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ)ހ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގަ .10
މަފިރިންނަކީ މާލޭގައި އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި، އަދި އެ ދެ

ޕޮއިންްޓ  6ޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަ
 .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން 79ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ދީފައިވާކަމާއި އެ 

އުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާިއ )ށ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރި 
 ދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ އެފަރާތުގެ އަންހެނުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި، އަދި އެ

 ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި
 .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން 80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6ބައިން އޭނާއަށް 

އި  މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ)ނ( ގޯތި ލިބިފައިވާ
މަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުން ދެއޭނާގެ އަންހެނުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އަދި އެދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެ 
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ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް 
 .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން 83

 ހިމެނޭ ފަރާތެއް ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި)ރ
ރިއުޅެނީ މާލޭގައި ކަމާއި، އޭނާގެ ދިރިއުޅެނީ އއ.ތޮއްޑޫ ގައި ކަމަށް ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދި

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަކީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ނަމަވެސް، އޭނާ އޭރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ އއ.އަ
ށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަކީ އޭރުވެސް ރަށުގައި )ތޮއްޑޫގައި( މެންބަރުކަން ކަމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮ

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި  6ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި ނަމަވެސް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް 
 .ޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން ޕޮއިން 80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6އެ 

މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ، ރަށުން  4)ބ( ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިން މި ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢާންމުކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔު

ވާ ޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިއަދާކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިން
ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ، "ރަށުގައި  3އުސޫލުން ކަމުގައި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވާ ނޯޓުގެ 

ެއެހްނ ަތަނަކްށ ިދިރުއުޅްނ ަބަދުލުނޮކްށ ، އަހަރުގެތެރޭގައި 15ދިރިއުޅުން މާނަކުރަނީ ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެ ގޮސްފައިވާ 

ނުންތަކަށް ރަށުން ބޭރުގައި .ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުދޭގޮތަށް ދިރިއުޅުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ދަތުރުވަރީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި، ޒަރޫރީ ބޭ އއ
ފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ހުރެފައިވާނަމަ، އެ ބޭނުމެްއ ހުންނަ ހުރުން ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ދެންނެވި 

ތްއިރު، އެހެން ރަށެއްގެ އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ." މިފަދައިންކަމާއި މި ނަންބަރުގައި "އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް" މިހެން އޮ
އަނބިމީހާގެ ރަށުގައި ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި އަނބިދަރީންނާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެހެން ތަނަކަށް  މީހަކާ އިނދެގެން

ކޮށް ރަށުން ބޭރުގައި ބަދަލުނު  ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން
ނަ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ތިބި މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ، ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީ އޮން
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މަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ކޮން ބަލަންޖެހޭނީ އެފަދަ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފެންނަކަމާއި އަދި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަ
 .ބޭނުމެއްގައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށްވެސް ނުފެންނަކަން

ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު، ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ބައްޕަގެ ގޯތިން ފަރާތުގެ ދެމީހުންގެ ބައްޕަ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ވަނަ ނަންބަރާއި  4މި ލިޔުމުގެ   .11
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ  1400އެ ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް 

 600ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ މަންމަ / ބައްޕަ ނިޔާވެ، ވާރުތަ މުދައު 
ޕޮއިންޓް އުނިކުރަން  25އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭނަމަ  1200ޕޮއިންޓް، އަދި  15އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 

ލައި އުނިކުރަން ށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތައް ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަ އޮތްއިރު، ގޯއްޗަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ދަށްކޮށް އޮތުމާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ތަރިކައިން ކިތަންމެ ބޮޑު ބިމެްއ  ކަ

މުގައި އެމީހެއްގެ ދަރިންގެ ލިބެން އޮތްނަމަވެސް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އުނިކުރާގޮތަށް ނެތުމަކީ، އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އަދި ގޯތި ދިނު
ހެއްގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި އަދަދަށާއި އެމީހަކު ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަށާއި އެމީ

އިރު، އިވާވަނަ މާއްދާއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި )އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހިމެނިފަ 16ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާ  އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އުނިކުރާ ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭގައި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން 

ނާއަށް ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަދަދަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ޕޮއިންޓް، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން އޭ
 .ފެންނަކަން

ގައި ހުންނަންވާނެ ބިމުގެ ދަތިކަން ނެތް ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާއި، ބިން ދަތި ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުން   .12
ށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ނަމޫނާތަކެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަ

ރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައާއި ންނަންވާނެ ޝައިދާރާއިން އޭގެ ތެރެއަށް ކަންތައްތަކެއް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ބައެއް ނަންބަރުތަކަށް ބަދަލު ގެނައިއިރު، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހު
ރާއިން އެކުލަވާލި އުސޫލުތަކާ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވަނީކަމާއި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، އެ މިނިސްޓްރީން އެއްގޮތަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ތޮއްޑޫ ކައުން
 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭކަން 11ވަނަ ނަންބަރުގެ )ބ( އާއި  10ހުއްދަ ދިންއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ 

8 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެންޑް 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭތީ އޭނާއަްށ  1000  އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން
ކޮރަޕްޝަން -ރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އެންޓިގޯތި ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބިން ލިބޭ ފަ

ށުގެ ބާރުހުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި އެރަ
 ކުރިޔަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ފާޙަގަކުރެވިފައިވާތީ،  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތިރީގައި ކަމަށް ބުނާ ދޫކޮށްފައިވާ 

ގެނައުމަށް  ، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައްތައްޔާރުކުރާއިރު މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮތްތަނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް
 ދެންނެވީއެވެ.

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ 2016އެޕްރީލް  19އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  .1
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެން އޮތްކަމަށް ބުނެ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބު  600ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން 

ޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ދީފައިވީނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށާއި ޕޮއިން
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންގެނެވުނު ޓް ދިނުމުން، ގޯތި  ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެން، އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޝަރުޠު ހަމަވާތީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

 .ލިބޭވަރަށް އެ ދެމީހުންކުރެ މީހަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ދެމީހުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވަނީކަން

 

 4 ތެރޭގައި އިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައިންބަފަ .2
ށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައި މީހުންނަކީ، ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންކަމާއި އެމީހުންނަ 

 .މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .3
މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިކަމާއި  7އަކަފޫޓުގެ( ގޯތި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ނިޔައުވުމާ ގުޅިގެން  10,402.05އޮތް )އެއް ފަރާތުގެ މަންމަގެ ނަމުގައި 

ށްލުމަށް އަކަފޫޓް ލިބޭކަމާއި ނަމަވެސް އެބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮ 1486މީހުންނަށް ބެހުމުން، މީހަކަށް  7މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނޭކަމާއި އެ ގޯތި އެ  7އެ 
 އެކަން އެންގުމުން އޭނާއަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު 

މުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަ
 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމާއި އޭނާއަށް އަދި ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން 8ވަނަ ނަންބަރާއި  4

 

 ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން .4
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ ދަރިންގެ މެދުގައި  8716.75އެހެން ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 

ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން  3އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ  1000ބަހާލުމުން 
މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ  81ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް  3ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ 

ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް މީނާއަކީ،  78ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 
އްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މީނާއަށް މީނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން އަހަރު ނުވާ މީހެ  5މީނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްލިތާ 

ސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ލިބިފައިވާ ބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، ެއތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައް
އްޗަށް އެދޭ ކަން އެންގުމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯނިންމުމަށްފަހު އެ

މަށް ފެންނަކަމާއި އޭނާއަށް އަދި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަ 8ވަނަ ނަންބަރާއި  4މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ 
 .ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން

 

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .5
ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން އަކަފޫޓުގެ  8716.75ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގަކުރެވޭކަމާއި ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަ  3އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ  1000
ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  88ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް  3އެ 

 .އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަންޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް  78މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 

 

ވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .6
 އެނގެން އޮތްއިރު، އޭނާގެ މަންމައަށް ގޯއްޗެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަންވެސް އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން 5432ފަރާތެއްގެ ބައްޕައަށް 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  85އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް 
ޕޮއިންޓް( އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއި، އެ ދެމީހުންނަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  78ފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބި 

 .އެއް ގޯތި ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން

 

ގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުން .7
ދަރިންނާއި،  3މީހުންނަށް ) 5އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްއިރު، އެ މަންމަ ނިޔައުވެފައިވުމާއި، މަންމަގެ ތަރިކައިން ލިބެންތިބި  4005ފަރާތެއްގެ މަންމައަށް 

ޕޮއިންޓް )ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާގެ  15އަކަފޫޓް ކަމަށްވާތީ، އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން  801ހާއާއި، މަންމަ( ބެހުމުން މީހަކަށް ލިބެނީ ފިރިމީ
 600ޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ / ބައްޕަ ނިޔާވެ، ވާރުތަ މުދައު ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއް

 79ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް  15އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ އުނިކުރަންޖެހޭ( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 
ޕޮއިންޓް(  78ގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުން 

ޕޮއިންޓް ކަމަށްވިޔަސް، މި ދެމަފިރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްގޯތި ކަމަށްވާތީ،  68އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި، އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 
 .އެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަންމިކަމުގައި މައްސަލަ
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ފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް   .8
 .ފައި ނުވާކަން، ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނިފަރާތަކާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ

ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ރަށުގައި ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި   .9
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމާއި އޭނާއަށް އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އޭނާ ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް  އުޅޭ ކަ

ޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ންސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް ޕޮއި
  .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގުރުއަތަށް ހޮވި، ގުރުއަތުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން 78އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އޭނާއަކީ 

 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާއި )ހ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ .10
މަފިރިންނަކީ މާލޭގައި އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި، އަދި އެ ދެ

ޕޮއިންްޓ  6 މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
 .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން 79ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ދީފައިވާކަމާއި އެ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާިއ )ށ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
 ދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ އެފަރާތުގެ އަންހެނުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި، އަދި އެ

ވާ މަފިރިންކަން އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެ
 .އިވާ މީހެއްކަންޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފަ 80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6ބައިން އޭނާއަށް 

އި ހިމެނޭ ފަރާތަކާއި )ނ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގަ
އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުން އޭނާގެ އަންހެނުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އަދި އެދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ 

ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް 
 .ޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަންޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސް 83
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އި ހިމެނޭ ފަރާތެއް )ރ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގަ
ށްފައި އޮތްއިރު، އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައި ކަމާއި، އޭނާގެ ދިރިއުޅެނީ އއ.ތޮއްޑޫ ގައި ކަމަށް ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮ

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަކީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ނަމަވެސް، އޭނާ އޭރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ އއ.އަ
އަނބިމީހާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަކީ އޭރުވެސް ރަށުގައި )ތޮއްޑޫގައި( މެންބަރުކަން ކަމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާގެ 

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި  6ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި ނަމަވެސް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޭނާއަށް 
 .ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން  80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6 އެ

މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ، ރަށުން  4)ބ( ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިން މި ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މަތިން، ވަޒީފާ އި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢާންމުކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެބޭރުގަ

ށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދާކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ، "ރަށުގައި  3އުސޫލުން ކަމުގައި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވާ ނޯޓުގެ 

އަހަރުގެތެރޭގައި، އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް  15ތުވެ ގޮސްފައިވާ ދިރިއުޅުން މާނަކުރަނީ ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭ
ބޭނުންތަކަށް ރަށުން ބޭރުގައި  އއ.ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުދޭގޮތަށް ދިރިއުޅުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ދަތުރުވަރީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި، ޒަރޫރީ 

 އެވެ. މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ހުރެފައިވާނަމަ، އެ ބޭނުމެއް ހުންނަ ހުރުން ނުހިމެނޭނެ
، އެހެން ރަށެއްގެ ތްއިރުއެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ." މިފަދައިންކަމާއި މި ނަންބަރުގައި "އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް" މިހެން އޮ

ހެން ތަނަކަށް މީހަކާ އިނދެގެން އަނބިމީހާގެ ރަށުގައި ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި އަނބިދަރީންނާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެ
އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް ރަށުން ބޭރުގައި  ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ނަ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ތިބި މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ، ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީ އޮން
ކަމާއި އަދި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ކޮން ބަލަންޖެހޭނީ އެފަދަ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފެންނަ

 .ބޭނުމެއްގައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށްވެސް ނުފެންނަކަން



 

18 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ތުގެ ދެމީހުންގެ ބައްޕަ ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު، ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ބައްޕަގެ ގޯތިން ފަރާ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ވަނަ ނަންބަރާއި  4މި ލިޔުމުގެ   .11
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ  1400އެ ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް 

 600ނިޔާވެ، ވާރުތަ މުދައު ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް  ފިރިމީހާގެ މަންމަ / ބައްޕަ
ކުރަން ޕޮއިންޓް އުނި 25އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭނަމަ  1200ޕޮއިންޓް، އަދި  15އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 

ގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އުނިކުރަން އޮތްއިރު، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތައް ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމު
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ދަށްކޮށް އޮތުމާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާ  ގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ތަރިކައިން ކިތަންމެ ބޮޑު ބިމެްއ ކަ

މުގައި އެމީހެއްގެ ދަރިންގެ ލިބެން އޮތްނަމަވެސް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އުނިކުރާގޮތަށް ނެތުމަކީ، އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އަދި ގޯތި ދިނު
މީހުންގެ އަދަދަށާއި އެމީހެއްގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި އަދަދަށާއި އެމީހަކު ބަލަންޖެހިފައިވާ 

ށްފައިވާ( ހިމެނިފައިވާއިރު، ވަނަ މާއްދާއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި )އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮ 16ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާ  އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އުނިކުރާ ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭގައި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން 

ބަފައިންގެ ތަރިކައިން އޭނާއަށް ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަދަދަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ޕޮއިންޓް، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މައިން 
 .ފެންނަކަން

 

ގައި ހުންނަންވާނެ ބިމުގެ ދަތިކަން ނެތް ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާއި، ބިން ދަތި ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުން   .12
މަވެސް، ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ނަމޫނާތަކެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަ

ށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައާއި އިދާރާއިން އޭގެ ތެރެއަށް ކަންތައްތަކެއް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ބައެއް ނަންބަރުތަކަށް ބަދަލު ގެނައިއިރު، ގޯއްޗަ
ރާއިން އެކުލަވާލި އުސޫލުތަކާ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވަނީކަމާއި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ

ންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، އެ މިނިސްޓްރީން އެއްގޮތަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެ
 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭކަން 11ވަނަ ނަންބަރުގެ )ބ( އާއި  10ހުއްދަ ދިންއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ 
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9 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް  މޯލްޑިވްސް
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

ދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ( އިން އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މު 
ގެން ކަމަށާއި އެ ކަން އެގޮތަށް ންދަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެކުންފުނިން ބޭނުންވާ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށްވެސް ކުރިއަށް ގެ 2016

މަވެސް ހަރު އިޢްލާނެއް ކުރިކަމަށާއި ނަނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ޝަކުވާ ކުރާތީ އެއްފަކުރަމުންގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެތައް ފަހަރަކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އާ ޙިއްޞާ ކޮށްފައިވާ
 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،ބުނާ  އެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް

 

އެ ކުންފުނިން އަގު  ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީ ކާގޯ 2017މާރިޗު  16އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ 
އަގުތަކަށްކަމުގައި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާ  ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތަކުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ  ފަރާތާއެކު 03ޙަވާލުކުރެވުނު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް  ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި
ޕްރައިވެޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައްކަން އެނގޭތީއާއި މި ސަބަބާހުރެ އެފަރާތްތަކުން ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް ޖެހޭ އަގު ރިވައިސްކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަގުތަކަކީ

 350ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް  ކޮށްފައިވަނީ އެގްރީމަންޓްގެ ޝެޑިޔުލްގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބިލްކުންފުންޏަކުން 
)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  250އެމް އަކަށް އަގަކީ ސީ.ބީ. އެކުންފުނިން ރިވައިސްކޮށް ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ  )ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި

އެކުންފުންޏަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( 250އެފަރާތުން ބިލްކުރަންވެސް ޖެހޭނީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް  ރުފިޔާކަމުގައިވާތީ،
ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ،  އެފަރާތަށް އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭނެ ،ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމުގައިވާތީ 350އިން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީވެސް 

 ދެންނެވީއެވެ. ހަތަރު ސަތޭކަ ސައުވީސް( ރުފިޔާ އެކުންފުނިން އަނބުރާ ހޯދުމަށް) -/424އެކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ 
 

އެގްރީމަންޓްގެ ޝެޑިޔުލްގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު  ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތަށް ބިލް ކޮށްފައިވަނީ 1ކުންފުނީގެ ތެރެއިން  3ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް  މީގެއިތުރުން،
އަކަށް  ޅާފައިވާ އަގަކީ ސީ.ބީ.އެމްއެކުންފުނިން ރިވައިސްކޮށް ފަހުން ހުށަހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި) 145 ކަމުގައިވާ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް

ލާރި( ގެ  )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ވިހި 180.20ބިލްކުރަންވެސް ޖެހޭނީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް  )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( ކަމުގައިވާތީ، އެފަރާތުން  180.20
އަގަކަށްކަން  މް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ބިޑް އެވޯޑްކުރެވުނު އަގަށްވުރެ ދަށްއެ  ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން އެފަރާތުން ބިލްކޮށްފައިވަނީ، އަދި

 ކުންފުންޏާއެކު  3 އެހެންކަމުން، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރިވައިސްކޮށްފައިވާ އަގުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށްވާތީއާއި އެހެން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތުގެ ބިލް އެނގޭތީއާއި
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 އެފަރާތްތަކުން ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު )ބިޑް  ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތައް 2018ޖަނަވަރީ  17ންފުނިން ތިޔަ ކު
 އެވޯޑްކުރެވުނު އަގު( އެނގޭނެގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 
ބޭނުންހިފާފައި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަން ދެވުނު ފުރުޞަތުގ2017ެމާރިޗު  16މީގެއިތުރުން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން  

ކޮށް އަގު ހުށަހެޅި ނުހިމަނާކަމުގައިވާތީއާއި، ރިވައިސް އެފަރާތްތަކުން ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ
 ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާތީ، ރިވައިސްކޮށް އަގު  ފަރާތްތަކުން

 ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ވެސް ދެންނެވީއެވެ. ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ

10 

 ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

މައްސަލާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޢާއިލީ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތަކަށް
 އަމިއްލަ ފަރާތެއް ފައިބަރު ދޯންޏެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ  2ރ.މަޑުއްވަރީ އިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކަންހިނގާފަ

އެފަރާތްތަކާމެދު  އްދުގައިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެންއާންމުކޮށް އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙަ  އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ނޫންކަމަށާއި އެމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ
ކުރަމުންގެންދާ  ރަޙައްދުގައި އެފަރާތުންއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ، އާންމުކޮށް އޮޑިއެހެލާ ސަ

ފިޔަވަޅު  ވަގުތަށް ހުއްޓުވުމަށާއި ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ ބޭނުންތަކަށް ބިން ބޭނުންކުރާނަމަ އެފަރާތަކާމެދުފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން 
 އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

11 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

ވަކި ފަރާތެއް ހަމަޖައްސަންށ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށ2018ްމާރިޗު  04މަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ސޭލްސް މެނޭޖަރ އެއް ހޯދު
އޭނާއަކީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން މަތީ  އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެއީ

ކަމަށާއި، އާންމުގޮތެއްގައި އެފަދަ ކޯހެއް   ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް އޭނާ އެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުއްދަތާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީތަޢުލީމް
ގެ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ މަތީ ތަޢުލީމު  10އަހަރު ނަގާއިރު އޭނާއަކީ އެކޯސް ހަދަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގްރޭޑް  04ފުރިހަމަކުރުމަށް 

އަހަރު ދުވަހުގެ ބޮންޑެއް  05އަހަރު ދުވަހަށް ޕޭލީވް ނަގައިގެންކަމުން އެއިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް  02ހާސިލުކުރަން ދިޔައީ ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،އޭނާގެ އެބައޮތް ކަމަށް ބުނާ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މީހުން  7ވަޒީފާއަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 2018މާރިޗު  04 ރ އެއް ހޯދުމަށްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓީ.އޯ( އިން ސޭލްސް މެނޭޖަ
 އިންޓަވިއު ރިޕޯޓުގައި  މީހަކު ކޮލިފައިނުވާކަމަށް  2ހާޒިރުނުވާތީއާއި، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން  މީހުން އިންޓަވިއުއަށް 2އެދިފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން 

އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުން  ކޮށްފައިވާތީއާއި މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވާނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާން
އަދި ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް މީހަކު އިންޓަވިއުގައި މާކްސް )ޕޮއިންޓް( ނުދޭކަމަށާއި، އެ  ފަރާތްކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް،

މީހުންނަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން މާކްސް  އެހެންކަމުން، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ބުނެފައިވާތީއާއި
 ވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮ  )ޕޮއިންޓް( ދީގެން އެ
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 ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފަރާތަކާ ވާރޭވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެމަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހއ.ދިއްދޫގައި
ފަރާތުން މަގުތަކަށް ވެލިއެޅިއިރު ވެލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ގާތައް ނަގައި ރަނގަޅަށް މަގު ސާފުކޮށް ނުނިމެނީސް  ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު

 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 
 
 10.24ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އެ ބާބުގެ  1ގެ  2ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މަސައްކަތް އެ

 ރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެނެތް ކަމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތް ކު ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން އެނގެން  3މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަދައި އެފަދަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ކ( ގައި 10.52ވަނަ ބާބުގެ  10ގަވާއިދުގެ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ، މިއެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެނެއްވެސް ނޫން ކަމަށާއި ވީމާ
 ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށްނުވާތީ، މީގެފަހުން 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  2018 މީހުން ހޯދުމަށް  02ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ 

 ޕެނަލްގައި އިން ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ ބަފައިބެ ކަމަށްވާތީ އޭނާގެ އިންޓަވިއުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކީ އިންޓަވިއު
ނޑު ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބައިވެރިވެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ އިންޓަވިއުގައި އޭ ނާގެ ބަފައިބެގެ އެއްބަ

ތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުނުކުރުމާއި، ހެއްކަމުގައިވާ ކައުންސިލްގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާމީ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ިމ ންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ވަޒީފާ ލިބުނުކަން އަނގަބަހުން އެންގުމާއި އަދި ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަ
 ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

 
 މީހުން ހޯދުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރައްވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް  ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް' ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  އާއި 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި 2014ގަވާއިދު ސަރވިސްގެ   ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ
ފަރާތެއްގެ  ން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެ 2018މާރިޗު  7ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ވަޒީފާ  އިންޓަރވިއުގައި،
 ބަދަލުކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައްފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި، އިންޓަރވިއު ޕެ އެކި

މަ އުސޫލަކުން ހަމަހަ އެފަދަ ކަންކަމަކީ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންޓަރވިއުއިން ތަފާތުކޮށް މާކްސް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއްކަމަށްވާތީ،
ހުރިހާ ފަރާތަކަށް  ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރާ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ،

ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިނުވާ  މަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި، އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާމަތިން ޢަމަލުކުރެއްވު އެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލަކުން އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ 
 އެވެ.އަންގާފައިނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ، އެކަން ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވީ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް

14 

 ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހއ.

އްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ޚިލާފަށް އެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ތަޅައި އެ ގޯތިތެރޭގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސަ
 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

 
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރުވީ  )ތިރީސްފަސް ހާސް( 35000/-)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި  2000/-ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަތަކީ 

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  3އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 10.52ވަނަ ބާބުގެ  10)ސައްބީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  26700/-ހޯދައިގެން 

އިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަދައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ
ތީ، މީގެފަހުން ށްނުވާ މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަ ނުންކަމަށް ވަތީ، 

  ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
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ރާތެއްކަން )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަ 19/2014އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

ށްދޭނެ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން އެނގެން ނެތުމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮ
ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ލައްވައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ ޤާނޫނު 

)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  19/2014އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައްވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
 ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ނުކުރެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 

 ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  15

ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން އެކިއެކި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރު .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގދ
މި  ،ސްރުފިޔާ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނެގުމަށްފަހު ޚަރަދު ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެ( ފަންސާސް ހާސް) 50,000/-ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

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

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ
ންތައްތަކަށް ބެލިފައިނެތްއިރު، ދަޢުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަ  ،އެގޮތުން

 ލިޔުންތައް ކުރުމުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ފޮތްތަކާއިޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ޚަރަދު 
ލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސި 

  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައް އަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 
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ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން އެކިއެކި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރު .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގދ
މި  ،ސްރުފިޔާ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނެގުމަށްފަހު ޚަރަދު ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެ( ފަންސާސް ހާސް) 50,000/-ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

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

ބިލުތަކަށް ފައިސާ އަދާކުރެވިފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ފައިސާއިން އެއިދާރާގެ އެކިއެކި .ގދ
 ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުންނާއި.ތަޙުޤީޤު ޓީމުން ބެލިބެލުމުން ގދ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި .ގެ ހިސާބު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުމުން، ގދތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާ 
ސާ އެހެން ފަރާތަކާ އޭނާ އެފައި ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙަވާލުވުމަށްފަހު.ރުފިޔާ އާ ގދ( ފަންސާސްހާސް) 50,000.00ބުނާ  

ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމެއް ނުވަތަ އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ވައްދާފައިވާކަމެއްވެސް ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީއާއި، އަދި އެފައިސާ ޚަރަދު 
 ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި،

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެހުރި އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭތީއާއި،ފިޔޯރީ .އެ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ގދ

ސިލްގެ އިދާރާގެ ފިޔޯރީ ކައުން.ގދއެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ފެންނަންނެތީ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުންކަމަށާއި، 
، އެ ފައިސާ އޭނާ ދައްކަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ލިޔުންތައް ފެންނަން ނެތުމުގައި އޭނާގެ އިޙްމާލު ވާކަން އޭނާ ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި

  އިވާތީ،ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އެފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ މައުލޫމާތު ދީފަ

ގޮތްވާގޮތަށް އެފައިސާ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއް.އެފައިސާ ގދ
 އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ. 
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)އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ  1,477,989/-ވަނަ އަހަރު ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015
ނގެން އޮތްނަމަވެސް، ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެ 2ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

)ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރުއްތަކުގެ ބަދަލު ދިނުމަށްކަން  -/9,900 ން ނަގާފައިވާ  02ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް  
މެއް އެ އިދާރާއިން ފެންނަންނެތުމަކީ އެފައިސާ ނަގާފައިވާ ޗެކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްއިން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔު

ތީ، އެ އިދާރާއިން ކުރާ ތުން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާތީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރޭވޭއިދާރީ ގޮ 
 ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް  18

ގެ ހަރަކަތްތަކުގައި " ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ "ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި .އަށް ހއ 20އިން  14ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހު ނުވަތަ  2015ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ނަންޖަހައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޝާޓް ސްރީލަންކާ އިން ގެނައި ކަމަށާއި، އެ

މީހުން  4ންޓް ޑިރެކްޓަރއާ ސެޕްޓެންބަރުހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި އެސިސްޓެ
ރީލަންކާ އަށް ގޮސް ޓީޝާޓުތައް ތައްޔާރުކުރުވުމަށްފަހު މާލެއައީ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ސްރީލަންކާ އަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެީމހުން ފުރަތަމަ ސް

އި، މަށާފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދިނަމަވެސް އެއިން ކޯޓޭޝަނެއް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަ 3ނުކޮށް ކޮންމެވެސް 
މިކޮމިޝަނުން  ބުނާ މައްސަލަ އެތަކެތި ކޮމިޝަންގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތީގެ ބިލް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް

 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

)ދެލައްކަ ތިރީސްހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ  237,720.21ދާރާއިން، ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާއި ތޮފި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އި   .1
އެ ތަކެތި  )ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 25,000ވިހި ރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި( ރުފިޔާ އަށް ގަނެފައިވާއިރު، އެ އަގަކީ 

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ގަނެފައިވާތީ އެކަމަކީ، ކުރީގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް،  03އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ފަހުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ، އިޢުލާންކުރުމަކާއި ނުލައި ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

 )ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ގަތުމަށާއި،  -/35,000)ފައިސާގެ ޢަދަދު 

އި ތޮފި، ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާސަލާގައި . މި މައ2ް 
)ތިނެއް( ތަނުން  03ޑް ޓްރެޜަރީގެ އިން، ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ގަނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން 03އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި 

އެފަދަ ހުއްދަތައް ދިނުމުން ، ވޭއިރުކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެ
ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި އެފަދަ ހުއްދަތައް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާކަން ތަޙްޤީ

ނޑިގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނޑައަޅާފައިވާ ވަކިވަކި މާއްދާތަކުގެ ޤާނުނީ ބާރު ކެ އުލަތުގެ ތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ދަޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދޭހާ ވަގުތު އޮތްވާ، އިވެންޓްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ރާވާލައިގެން ކުރިއަށް ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން

 ގެންދިޔުމަށާއި، 



 

26 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަ ފަހަރަށް  02ހަރަށް ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ވެލިޑޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން، . "ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް، ފުރަތަމަ ފ3ަ 
ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ، ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވީނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާ ދެމެދު 03

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި، މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަން
   ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ފަހުން ކަމަށާއި، ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދާފައިވާ  02ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެގްރީމަންޓް ވެސް އެކުލަވާލަންވާނީ، 

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު  03"ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން . 4 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ، ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލިބިފައިވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންތަކާއި، އަންދާސީހިސާބުތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 
  ރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެއްގެ ނިޔަލަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. އަ

19 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ގެ ހަރަކަތްތަކުގައި " ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ "ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި .އަށް ހއ 20އިން  14ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން  3އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ނުކޮށް ކޮންމެވެސް  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ނަންޖަހައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޝާޓް ސްރީލަންކާ އިން ގެނައި ކަމަށާއި

ޓޭޝަނެއް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި ކޮމިޝަންގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާފައި ނުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދިނަމަވެސް އެއިން ކޯ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތީގެ ބިލް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 އްތަކަށް ބަލާއިރު،ކަންތަ

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  03ދަލުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން، ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާއި ތޮފި، އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ބަ 
ދައިގެން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން )ތިނެއް( ތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯ  03ހޯދައިގެން ގަނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން، 

ންގުމަށް މަގުފަހިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެފަދަ ހުއްދަތައް ދިނުމުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހި 
ނޑައަޅާފައިވާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އަދި އެފަދަ ހުއްދަތަ އް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކަ

ނޑިގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ކުއްލިއަކަށް ބާއްވަން ނިންމާ އިވެ  ރަކާތްތަކަށް ޚާއްސަ ންޓްތަކާއި ޙަ ވަކިވަކި މާއްދާތަކުގެ ޤާނުނީ ބާރު ކެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ތަފްޞީލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހުއްދަތައް ދޫނުކުރުމަށާއި އަދި އެފަދަ ހުއްދައެއް ކޮންމެހެން ދޫކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވަނަމަ، އެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން
 ދިޔުމަށް އެންގީއެވެ. ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޞޫލެއްގައި ބަޔާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  20

 745,071.00ނެޓްބުކް ގަތުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުމްލަ  110އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް 
ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ( ASUS EEE PC 1025C 10.2)ނެޓްބުކް  110ރުފިޔާއަށް، ( ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ހަތްދިހަ އެކެއް)

( ACER)ނެޓްބުކްތަކުގެ ބަދަލުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ( ASUS)އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ބްރޭންޑްގެ 
 އެފަދަ ބަދަލެއް އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ނެޓްބުކްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި

ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ވަތަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާ ތަކެތި ހޯދާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ މަރުހަލާގައި ނުވަތަ ތަކެތި ތަނަށް ލިބޭއިރު އިޢުލާނުގައި ނު
ފެއް ކަމަށާއި، އަދި އެއެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އައިޓަމް ނޫން އައިޓަމެއް ތަނަށް ބަލައިގަތުމަކީ، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު ވެވޭ ނާއިންސާ

ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގަިއ  0.75%ނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ތަކެތި ނުލިބި އިތުރަށް ހި
އެފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  ،ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް 22ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަނަށް ކޮމިޝަނަށް އެތަކެތި ލިބިފައިވަނީ 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނި

 އެ ކޮމިޝަނަށް އިވާ ތަކެތި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް ޑެލިވަރ ކޮށްފަ .1
ފުރުޞަތު   އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަ، ބަލައިގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ

 އި،  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާ، ގެއްލިފައިވާތީ

ތަކާއި ޑޮންގުލްތަކުގައި ނެޓްބުކްތަކާ . އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ނެޓްބުކްތަކާއެކު ޑެލިވަރކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެޑަބްޓަރ 2 
ލިވަރކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަން ބެލޭނެ އެކު ޑެލިވަރކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަން އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވާތީ، އެ ތަކެއްޗަކީ އެ ނެޓްބުކްތަކާއެކު ޑެ

  އްޗާއެކު ޑެލިވަރކޮށްފައިވާ އެކްސެސަރީސްއަށް އެއް ކޯޑެއް ދިނުމަށާއި،  ގޮތެއް ނެތަތީ، ސްޓޮކަށް ތަކެތި ވައްދާއިރު ނެޓްބުކް ފަދަ ތަކެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި . އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާއިރު، "އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް" ލިޔެފައިވުމަށް ދައުލަތުގެ މ3ާ 
ކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، ން ކޮމިޝަނާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ދެމެދުވެފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި އެ އިލެކްޝަ ،ވީނަމަވެސް

 ވެ.އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެ

21 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގިަނ .ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑު ޕްރިންޓްކުރާ ޕްރިންޓަރަކާއި އެފަދަ ބައެއްތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ލ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާގޮތަށް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ، އެ  ،ފަރާތްތަކަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިނަމަވެސް

ޝަނުން މިކޮމިބުނާ މައްސަލަ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެއިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށް
 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ލައިސެންސް ކާޑު ޕްރިންޓަރަކާއި އެ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލ.އަތޮޅު  ،ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ގައި މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ފަހުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި
 މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތް ފަރާތަކާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަވަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެ ނޫންގޮތަކަށް އެ

  ނުގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންކަމުގައި އެންގީއެވެ. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ -އެންޓިމަތެއް ހޯދަންވާނީ ހާލަތްތަކުގައިކަމާއި އަދި އެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ޚިދު

22 
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަމަށް .މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރާއި އދ.ހުޅުދެލީ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް، ދ.ދ
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ބުނާ މައްސަލަ 

ތަކުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލް
ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ހުޅުދެލީ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީއާއި، އެ ސްކޫލް ހިންގަނީ ދ.ދ

   ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.  ންކަމަށްވީހިނދު، ފަރާތު
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ގައި އެހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އެނބުރިއައިސް، ހާޒިރީ ފޮތު 
ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަނަލް "ގި ގެއްލެމުންދާކަމަށާއި، ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ފައިސާތަކަށް ވާނުވާ ނޭން

މުޅިން އޮޅުވާލުންތައް ކުދިންގެ ނަމުގައި އެކިފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން އަމިއްލަ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގެ ފައިނޭންސް ބައިގަވެސް ހުރީ " ނީޑްސް
 ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާކަން ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން އެނގެންއޮތް ތާރީޚުގައި، އޭނާ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ ސިޓީއެއް އަދި ޗުއްޓީ  އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
ށް އޮތްތަނުގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ޗިޓު ވެސް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ކުރިޔަ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

24 
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް 

މިކޮމިޝަނުން ޑަސްބިން ބޭގް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހޯދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ( ފަނަރަހާސް) 15000އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދުވާލަކަށް 
 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

)އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް( މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން ހިންގިއިރު، އެހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިލް ހޮސްޕިޓަލް  .1
 3ގެ ސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަތުމަށް މެއިން ސްޓޯރުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުގައި އެދިފައިވާ ޢަދަދު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މާލޭ ހެލްތް ސަރވި

ން އޮތްއިރު، ސްޓޯރުން އެދޭ ޕަރޗޭސް އޯޑަރއަކުންނާއި އެ ޕަރޗޭސް އޯޑަރުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި ކޯޓޭޝަން ކޮމްޕެރެޓިވް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން އެނގެ
ހޯދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހަމަކުރުމުގެ  ޢަދަދަށް ވުރެ މަދުން ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ތަކެތި

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، ގޮތުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ޓޯރުގައި ޖާގަހުރިވަރު އަދި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ގެ ބޭނުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑަސްބިން ކޮތަޅު ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ މެއިން ސް  ،ޢަމަލުކުރުމަށާއި

ނޑުކޮށް އެއްފަހަރާ ގަތުމަށްޓަކައި ބެލުމަށްފަހު ދިގުމުއްދަތަކަށް ޑަސްބިން ކޮތަޅު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޢަދަދު އަންދާޒާކޮށް، މަހަކު އެއްފަހަރު ގަތުމުގެ   ބަދަލުގައި ގަ
 ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި،   ،އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ހެޔޮއަގެއްގައި ޑަސްބިން ކޮތަޅު ހޯދޭނެ ކަމެއްކަމުގައިވާތީ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ލިޔެކިއުމާއި 'ދުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ޗް އަށް ބޭނުންވާ ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަތުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ހޯ މިމައްސަލައާގުޅިގެން، އައި.ޖީ.އެމް.އެ. 2
ން ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލު އެޗުގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ.އެމް.އިން އެދުމުން، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް މިހާރު އައިޖީ'ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު

 އެންގީއެވެ.  ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 
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ތްތައް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިވިޜަންއާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވިޜަން އަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަ
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައިމަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ތުހުމަތުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިކޮމިޝަނުގެ 
ން ރިސޯސް ޑިވިޜަންގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހިއުމަ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި

ކަންކަމާއި  ޒީފާގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު އެކިއަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ވަ
އްގެ ނިޔަލަށް ރައްކާތެރިކޮށް ގުޅިގެން ދޭ އެލަވަންސްތަކާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ލިޔުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެ

  ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

 
 


