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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު  2018މާރިޗު  18ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ތ.ކިނބިދޫ ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ 1
ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން  2018ޖޫން  26 އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން މަދު ބަޔަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

، އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ހަރުކުރާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފަހުން ކުރި އިޢުލާން ހަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި
ން ކުރިކަން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުން އަންގަން ބޭނުންވާ މީހުން ނޫން ބަޔަކަށް ނޭނގޭކަމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާ

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ކުރު  ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިބުނާ 
ބޭނުންވެއްޖެ  ހަމަޖެއްސުމަކީ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ބޭނުންވާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް  ދީގެން ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭގޮތަށްމުއްދަތެއް

އިޢުލާންތައް ކުންފުނީގެ  ކަމަށްވާތީ، އެފަދަކަމެއްކަމަށްވެފައި، އެއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް  ހިނދެއްގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ
އެރަށެއްގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް، އަދި ރަށްރަށުގެ ބްރާންޗްތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ

ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމާއި ލިޔުންތައް އެޓެސްޓްކުރުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، އަދި ވަޒީފާއަށް އެދުމަށް ހަމަކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު  ބަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާގޮތަށް އެ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކުރުމަށް ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް، ގަވާއިދު އިޞްލާޙު 5މަސައްކަތު  ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން ދުވަހަކީ  3ފަދަ ކަންކަމަށް 
 ދެންނެވީއެވެ.

މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް  ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މިސްކިތު އހ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދަރާ  2
 މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިބުނާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ
މުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ މިސްކިތު މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގު ކަންކަމާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  ފާހަގަކުރެވުނު

އެމީހަކަށް  ގެންގުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެމީހަކު އެކަމަށް ހަމަޖެއްސިކަން ލިޔުމަކުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޕޫލަށް ނަގާފައި ބޭތިއްބުމަށާއި، ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ބަޔަކު
 އެމީހަކަށް އަންގައި ސޮއިކުރުވުމަށް ވެސް ދެންނެވީއެވެ.މަސައްކަތް  އަދި އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ  އެންގެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

ބިންތަކާއި ހުޅުމާލެ  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުޅުމާލޭގެ 2018 ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝްން 3
ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި  މައްސަލައާ ގުޅިގެންބުނާ ކަމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ

 ނުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ބޭނުން

ޢިމާރާތުގެ  އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލަށް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެންބުނާ އީ.ޕީ.އެސް.އެސް ގެ ޓީޗަރުން ތިބުމަށް ދީފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުން ފައިސާ ނަގާކަމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  4
ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަށް އެ ޢިމާރާތުގެ  ދެންނެވީއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް

 ދެންނެވީއެވެ. ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމަށް ވެސް 

މަސްޖިދުއްނަޞްރިއާއި މަސްޖިދުލްފަތަޙައާއި ޒިޔާރަތް ތ.ވަންދޫ ، ޚުލާސާގައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  ކޮޅުމަޑުލު 5
ޙަވާލުކޮށްފައިވާފަރާތަކީ ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާ އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތެއްކަމަށްވާތީ، މީގެފަހުން އެ އިދާރާގެ   މިސްކިތުގެ މަރާމާތް ކުރުމަށް

މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެންކަން ވާނީ، އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ހާލަތުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަން 
 އެންގީއެވެ. 

އިން ކުރާ ސިލްގެ އިދާރާއޭގެ އިތުރުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ މީގެފަހުން  ތިޔަ ކައުން
 އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 
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ދެކުނުބުރީ ވާދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު 6
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބުރަކަށް  03އެދުމުން  ގދ.ވާދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން
ތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ އެގޯތިތައް ވަކިކޮށް އަކަފޫޓުގެ ގޯތި 4000އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމިނިސްޓްރީން ދީފައިވަނިކޮށް އެރަށުން  2500ބަހައިގެން 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ދު ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އެންގުމުންވެސް އެކަމާމެ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 
 ގޯތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގާފައިވާ ސައިޒަށްވުރެ ބޮޑު ސައިޒަކަށް  ،ގދ.ވާދޫ އިން ގޯތިދޫކުރުމަށް .1

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގދ.ވާދޫއިން ގޯތި ދިނުމުގައި ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި،  ،ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތުމުން
 ދީފައިވާ ސައިޒަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ގޯތި ދިނުމަށް އެންގީއެވެ. މިނިސްޓްރީން އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއިން ހަދާފައިވާ އުޞޫލްތަކުން ހުއްދަ

 
މަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ އުޞޫލް ޢާންމުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް "ދިރިއުޅު .2

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް  32/2010ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ގދ.ވާދޫ ރަށުއޮފީހުގެ ނަންބަރު ވަނަ މައްދާ 13ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ" 
އިން ގޯތިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝާރުތުތައް އާންމުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންއޮތުމުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގދ.ވާދޫ

 . ކުރާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ އުޞޫލް ޢާންކުރުމަށް އެންގީއެވެއިޢުލާން
 

އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު"ގެ އަހަރު ވަންދެން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  25ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  .3
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި 2010އޮކްޓޯބަރ  13) 32/2010ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ގދ.ވާދޫ ރަށު އޮފީހުންކުރި ނަންބަރު  25

ގޯތި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީއާއި، ގޯތި ކޮމެޓީގެ  ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ
އިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި، އެ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާފަ

ގދ.ވާދޫ  ، އި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ކޮމެޓީން ޕޮއިންޓު ދީފައިވާ ޝީޓުގޯތި ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާ



 

4 
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ވަނަ  25ނޫނު"ގެ ރުޝީފުގެ ޤާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަ
 ބަލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާފަދައިން، ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު 

ބުރަކަށް  03އެދުމުން  ގދ.ވާދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  ސާވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 7
ތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ އެގޯތިތައް ވަކިކޮށް އަކަފޫޓުގެ ގޯތި 4000އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމިނިސްޓްރީން ދީފައިވަނިކޮށް އެރަށުން  2500ބަހައިގެން 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ދު ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އެންގުމުންވެސް އެކަމާމެ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  2010/32ގދ.ވާދޫ ރަށު އޮފީހުންކުރި ނަންބަރު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މިއްޔާތަކާއި، އި، އެ ޢިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޯތި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީއާއި، ގޯތި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކާ

ތުތަކާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު
އްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ގޯތި ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯ

ސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ކޮމެޓީން ޕޮއިންޓު ދީފައިވާ ޝީޓާއި، ގދ.ވާދޫ ކައުން
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ  25ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓަންވާނެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު"ގެ 

ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތުމުން، އިސްވެދެންނެވި އިޢުލާންކުރި ތާރީޙުން ފެށިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ގދ.ވާ 
ދާރާގެ ސީނިއަރ  އެ އި މިއަދާހަމައަށް ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމާއި ޚަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރއާއި

 މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ އާއި އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގީއެވެ. 

އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 2017 އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 8
އޮފް އިންޑިޔާ އިން ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނުގައި   ބަލައިގަތުމުގައި ހައިކޮމިޝަން
ފައިވީ ނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް އެއްފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި އަދި ޕާޓީއެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  2އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި އެފައިސާގެ ވަކިވަރެއް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގައި  500000.00މިކަމުގައި 
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިޔުކޭޝަނުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާކަމަށްބުނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ



 

5 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކަނި އެންމެ ހަމައެ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ބިޑެއް ހުށަހަޅަފައިވަނީ
ބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ޞައްޙަ ކުންފުންޏަކުން ކަމާއި، ނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ
ލާނުތައް، ވަގުތު އޮއްވާ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވީނަމަވެސް، މީގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ އިޢު 

 ން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ފުށޫއަރާ ބިޑްތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެންގީއެވެ. ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރުމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އި

އަން ހައިކޮމިޝަނުން އެސްކޫލަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލިޒަނިންގ ރޫމަކާއި، މިއުޒިކް ރޫމެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، އިންޑި ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު  9
މިއްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ދިރިއުޅެން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ޕްރޮޖެކްޓަރު މިހާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއް އަމިއްލަ މީހަކަށް 3ދީފައިވާ 

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއުޒިކް ރޫމާއި ލިސްނިންގ ރޫމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ތަހްޤީޤްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށްބަލާއިރު، 
މަވެސް އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، އިޢުލާނުކުރެމެއްނެތި ރ )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަ-/25,000

އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޕްރޮކިއު ކުރެވިދާނެ  ،ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ވަކި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
 މަށް އެންގީއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު

ގޯތިން މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރިބަޔަށް  347ގޯއްޗާއި، ނަންބަރު  437އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށްޓަކައި މަގު ލެވެލްކުރިއިރު ނަންބަރު  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އައްޑޫ 10
ސާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް، އެގޯތިތަކުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަގުކޮމިޓީން އެބައި އަގުކޮށް، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ފައި 

ރާތަށް އަގުކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބިނާކޮށް، އެބަޔާންތަކުގައިވާ ޢަދަދުތައް ދިރާސާކުރުމެއްނެތި އެ ޢަދަދަށް އެގޯތިތަކުގެ ވެރިފަ
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއް ކަމަށް ބުނާ  ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 ންގީއެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން، ކަމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ،ދޭންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 11

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ  ސ.މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ހިންގާ ޤުރުއާންކްލާސް އިމާރާތްކޮށްގެން ހިންގަމުންދަނީ އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިމުން ބޭރުގައި

ގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އާން ކްލާސް ޤުރު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް  ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތީގެ އިމުން ބޭރުން އިމާރާތް ކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނަމަ ،ހިމެނޭ ބްލްކް ސާވޭ ކުރުމަށްފަހު
 އެންގީއެވެ. 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 12
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ސ.މަރަދޫގައި ހިންގާ ކެފޭއަކަށް ދޫކުރި ބިމަށްވުރެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ
ރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓް

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކެފޭ ހިމެނޭ ބްލްކް އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
ސް ބިން ބޭނުންކުރަނީ ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެންތޯ ބަލައި، ހުއްދަ ނުހޯދައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފޫޓުގެ ހު 25އެ ކެފޭ ކުރިމަތީގައިވާ  ،ސާވޭ ކުރުމަށްފަހު

 އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ. ، އެބިން ބޭނުންކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 13

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިމުން ބޭރުން ބައެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ  ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީސ.ފޭދޫ 

ޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް
އެ ގޯތީގެ އިމުން ބޭރުން  ،އްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތި ހިމެނޭ ބްލްކް ސާވޭ ކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބުނާ މަ

 އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.  ،ގެންދާނަމަޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިމާރާތް ކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން 
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 14

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގެ މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ސ.ފޭދޫ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ އިމުން ބޭރުން ބައެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާ

ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތީގެ  ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތި ހިމެނޭ ބްލްކް ސާވޭ ކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބުނާ 

 އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.  ،ގެންދާނަމަ އިމުން ބޭރުން އިމާރާތް ކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން 
 2011މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 15

އަށްވުރެ  %10ފަރާތަކަށް  2582ފަރާތުގެ ތެރެއިން  1873ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަށްރަށަށް ޑިޕޮސިޓް ދެއްކި 
ޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ދެއްކި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބުނުކަމަށް، އިލެކް 

ށްވުރެ އަ %10ފަރާތަށް  2606ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކެންޑިޑޭޓުން ދެއްކި ޑިޕޮސިޓްގެ ޖުމުލަ ހިސާބުގައި، 
އަށްވުރެ މަދުން ވޯޓުލިބުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އެ ދެބައި އެއްކުރުމުން ލިބެނީ ޖުމުލަ  %10ފަރާތަށް  121މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބުނުކަމަށާއި، އަދި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް 2754ކަމަށްވާއިރު، ޖުމުލަ  2727
ފަރާތެއް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ޖުމުލަ ތަފްސީލު ހިސާބުން މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  27އެނގޭތީ،   އިން 2011 –އިންތިޚާބުގެ ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް 

 ރުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް އެންގީއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ތައްޔާ

ހޯދަން ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  2011
ލިބިފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އިންތިޚާބާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން ލަސްނުކުރުމަށާއި މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، ބައެއް ލިޔެކިޔުން 

 އެންގީއެވެ.   ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރަށްރަށުން ލިބެންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމަށް

ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި، ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަށް ކުރުމާއި، ވަކިކުރުމުގައި ވަކި އިޖުރާތުތަކެއް ފުރިހަމަ ކު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 16
މަށާއި، އެގޮތުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަމުންދާ ކަ

ވަޒީފާ އިއާދަކުރަންޖެހުމުގެ މުވައްޒަފުން ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށް އެމައްސަލަ އެފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާވުމުން، އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ 
ނޑުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެފަ ރާތްތަކަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ހުކުމާ އިތުރުން ގަ

، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުލައްކައާއި، ގާތްކުރާ އަދަދަށް އެންމެ މުވައްޒަފަކލަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  05ގުޅިގެން 

މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ  04ވަނަ އަހަރުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދުމުން، ތަފާތު  2014އަދި  2013، 2012
އާއި، އަދި އެ ރަޖިސްޓްރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، ބައެއް ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ސުމާރު ނަންބަރު ބެލުމުން ބައެއް ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭކަން އެނގޭތީ

ޖިސްޓަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބައެއް ފަރާތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ހިމެނިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރަ
ކުރިން ފެށިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަމުންގޮސްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނެތްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ އަޕްޑޭޓް ރަޖިސްޓަރީއަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުމުން، އެންމެ 

ހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ އެޗް.އާރުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭގޮތަށް ބެލެ 
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  ނެޓްބޯލް 17
 މޯލްޑިވްސް 

ންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި، އެލަވަންސްތައް، އެތަނުގެ ވެރިން ނަގާ އަމިއްލަ ބޭނު
ފައި ނިންމާލީ ކަމަށާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގޮތުން، ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ސެކްޝަނުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫއެއް ގެއްލުމުން މައްސަލައެއް ކުޑަގޮތަކަށް ބަލާ 

ޝަނުން ހިންގާ ޔޫތް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓާއި، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ފޯން އެލަވަންސް އެތަނުގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނަގާކަމަށާއި، އެއެސޯސިއޭ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރުފިޔާ، އެތަނުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ އަންހެނުން އެއްސެޝަން ނަގާދިނުމުން ދޭކަމަށާއި، 1,500.00 ސެޝަން ނަގާދޭ މީހުންނަށް ލިބޭ  2ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި 
އިސާ އެއެސޯސިއޭޝަނުގެ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމް ޖޫން މަހު މެލޭޝިޔާގައި އޮތް އޭޝިޔަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަމިއްލަ ފައިދާއަށް އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަ

ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސްއިން އެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޕްރެޒިޑެންޓް ބޭނުންކޮށް
ލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ވާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ހަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަތުރަށް ޙަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާ އެސޯސިއޭޝަންއާ މިހާތަނަށްވެސް ޙަ
 ގީއެވެ. އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސް އަށް އެން 

ންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ގަތުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަދި ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޖޯޒީބައި ގަތުމަށާއި، މުބާރާތްތަކަށް ބޭނު
)ތިރީސް ދެހާސް އެއްސަތޭކަ  -/32,125ރައީސާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތައިލެންޑަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރި 

ހަތާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތްލާރި( އިން ބާކީވާ ) -/27,967.47ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ 
ޝަނުން )ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ތިން ލާރި( އެސޯސިއޭޝަންއާ މިހާތަނަށްވެސް ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭ 4,157.53

 އަނބުރާ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސް އަށް އެންގީއެވެ.   އަންގާފައިވާތީ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 18
 ޓްރެޜަރީ 

ދަށުން އެކުންފުންޏަށް  ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއި އިންޑިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ.އެމް.ޖީ.އައި
، އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ޑޮލަރު ދައްކާފައިވާއިރު، އެއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގަޔާއި.އެސް.ޔޫ( އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) -/150,000ދެއްވި 

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ޖުމްލަކޮށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތައްޚަރުދުކުރުމުގައި އާއި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނާ 
ކުންފުންޏަކާ އާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެމް.ޑީ.އޭގެ ދަށުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން ގައި އިންޑިއާގެ  2010ޖަނަވަރީ  23ހިންގާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
)އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އަބުރާ ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  -/150,000ޓްރާންސިޝަން މެނޭޖްމަންޓް ފީކަމުގައިވާ   އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ

 ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ. 

ސިމް  111މްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންތިހާބުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުނު ދިރާގު އަދި އުރީދޫ ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ސި 2014އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 19
ގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން، މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް  2014މާރިޗު  5ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް 

މުގެ ސަބަބުން މާރިޗު މަހާއި މޭ މަސް އަދި އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ނޯޓެއް ފޮނުވާފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ބައެއް ނަންބަރުތައް ޑިސްކަނެކްޓް ކޮށްފައިނުވު
ޕެއިޑް ސިމްތަކުން އެކި ނަންބަރުތަކަށް -ބިލްދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުނު ބައެއް ޕޯސްޓް
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)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާގެ ކުރެޑިޓް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރެޑިޓް  2,370.00ށާއި، އެގޮތުން ކްރެޑިޓް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަމަ 
އްކަން ކޮށްފައިވާ ހަރަދެ ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރުތަކަކީ އެކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ހުރި ނަންބަރުތަކެއް ނޫންކަމުން އެއީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް
ދަދަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އިންތިހާބުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ސިމްތަކުން މޯބައިލް ޑޭޓާ އާއި މޯބައިލް އިންޓަރނެޓް ގިނަ އަ

ން ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ސިމްތަކާ މެދު އިލެކްޝަ ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުކަމަށް ބުނާ 
ކުލަވާލުމަށްފަހު، އެ އުޞޫލާ އަމަލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެފަދަ ސިމްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެ

އަދި ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސިމްތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ސިމްތައް . ޝަނަށް އަންގަމެވެއެއް ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމި 
 ޑިސްކަނެކްޓްކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

ރުފިޔާއާއި،  14000ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އަޢުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  2013ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހދ. 20
ސްކޫލުގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑް ތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެމަސައްކަތް އެ  17000

މައްސަލައިގެ )އަށާރަހާސް ރުފިޔާ( އަށް ކަމަށް ބުނާ 18000އަދާ ކުރަމުންދާ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 
ފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ. ކުޅުދުއް

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭރު އެ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ވެފައި، އެ ފަރާތާއެ  ،އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ޚިދުމަތެއް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތިކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން މަސައްކަތް

މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން( ގައިވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާ )މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ، ވިޔަފާރީގެ 12.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ،ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ
 މަތީން މި ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު ނޫނީ އެ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 

ގައި އަލުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2014ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތާ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން  އަތޮޅު މަދަރުސާ  ފ. 21
ޗެއް އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި، އެއިން ފާރާތަކާ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް އެކަމަށް އެތައްފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވީނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއް

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ހަވާލުނުކޮށް އަދިވެސް އެމަސްއަކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކުރިންވެސް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނާ 
ވަނަ އަހަރު ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ  2014، ރުބަލާއި   ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް

ގަކުރެވިފައިވާތީ، ޕޭމަންޓު ޕޭމަންޓު ވައުޗަރުތަކުގައި، އެ ވައުޗަރުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި، ޗެކުކުރި ފަރާތާއި ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ސޮއިނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަ
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ހުން ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ޗަރުތައް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުންނާއި، ޗެކުކުރާ ފަރާތުންނާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ މީގެ ފަ ވައު
 އެންގީއެވެ. 

ރުފިޔާގެ ތަކެތި  95,960.00ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2011ގެ )ނ( އާ ޚިލާފަށް،  8.09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާއިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ  22
އިރު، އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާގަނެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ފަރާތެއްގެ އަގު ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު،  3ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން   ބޮޑު ނުވާނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި  )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ -/25,000
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ވަނަ މާއްދާގައި  8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނެކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ގަނެވިދާ

)ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް(  -/95,960ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ޖުމުލަ  03ވަނަ އަހަރު  2011ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 
ތުގެ ގަވާއިދާ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެއިރެއްގައި އޮންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

 

 10 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންކަށް ދީފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރުމަތިން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއިން ލޭންޑިންގ ޕޮލިސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް 23
މައްސަލާގައި، ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގްލޯމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

މިއީ ފޯޗިއުން ކެޕިޓަލް  އެއްބަސްވުމުގައި ލޯކަލް އެޖެންޓުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯޗިއުން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ކުންފުންޏެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ
ލަތުން ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ވިއްކުމަށް މެނޭޖަންޓުން އޮޅުވާލައިގެން ގްލޯމާސް އަކީ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާހީ

މި މައްސަލައިގައި ވޭތީ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އާއި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށްވެސް ތުހުމަތު ކުރެ 
 ލައާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދި މައްސަ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 24
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ސ.ހިތަދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ގޯތިތަކެއް ދޫކުރެވިފައިވަނީ 
ޚިލާފަށް ސ.ހިތަދޫއިން ގޯތި އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

ވަނަ  2002ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އިން ގޯތިދޫކުރުމަށް އިގައި މިދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ތެރެއިން،  ފަރާތެއްގެ 03އިވާ އަހަރު ޤުރުއަތު ނަގައި، ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އޮފީހުން ގޯތި ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފަ
އަހަރު ނުފުރެނީސް ކަމަށް ވާތީ، އެފަރާތަށް ގޯތި ދޫކުރެވިދާނެ  18ފަރާތަކަށް ގޯތި ދީފައިވަނީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އޭނާ އަށް 1

 ކަމަކަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަކަމަށާއި،

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި މައްސަލައިގެ   ގޯތި ދިނުމުގެ މައްސަލާގައިފަރާތަށް  02އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް 
ކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  އެ ގޯތިތަ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތާކާ 

 މެދު ޢަމަލުކުރެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ. 

 


