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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  1

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އިންޖީނުގެއަށް ތެއް ނެތްގޮތަށް މަތިވެރީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މާލޭ އޮފީހުގެ ލޭބަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތެއް މިހާރު ވަނީ ވަގުތީގޮތުން ވަކި މުއްދަ

 ހެނދުނު ސޮއިކުރާގޮތަށް އުޅެނީ އޮފީހުން ބޭރުގައި ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، މިގޮތަްށ އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ މަތިވެރީ އިންޖީނުގޭގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް

މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހާޒިރީގައި ލިޔެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެްނދާކަމަށް ބުނެ ިމ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށްހުރެ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި 

ޖެހޭފަދަ ކަމެއް  ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރީކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން

 .ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

ގެމަނަފުށީ .ގއ 2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސްކައްކަމުންދާއިރު، އަނެއްބައި ފަރާތްތަކަށް ގެމަނަފުށީ ބައެއް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތިން ބޭރުގައި މަސްކައްކާ ތަންތަން ހަދައިގެން އެތަންތަނުަގއި .ގއ

ރަށުގެ ތަންތަނުގައި މަސްކައްކައި ހިއްކުމުގެ ، އެފަރާތެއްގެ ގޯތީގައި ނޫނީ އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަުނގައި

ނޑައަޅައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ކަ އެއުޞޫލުގެ ދަށުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމހަމަ އުޞޫލެއްގެދަށުން އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތް ، އުންސިލުން ވަކި އުޞޫލެއް ކަ

 .ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދެންނެީވއެވެ

 

7އެނެކްސް   



 

2 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގެމަނަފުށީ .ގއ 3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުތެރެއަށް ދޫކޮށްގެން ބަކަިރ ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަަނށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތެއް ދިރޭތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ .ގއ

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެަފރާތަށް އެންގުަމްށ ގެަމނަފުށީ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައި، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަުމންދާނަަމ، އެކަންތައް ޙައްލުކޮށް، ގަވާިއދާ އެއް.ހިނގަމުންދޭތޯ ގއ

 .ދެންނެވީއެވެ

 

ނަރުދޫ .ށ 4

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯއްޗަކަށް  ނަރުދޫ ގޯއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެގޭ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެހެން ގެއެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރީގެ ގޯތި މިހާރު އޮތީ ބަންޑާރަ.ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ށ

ނޑުބިމަކަށް ބޭުނންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެގޯތިންވެ  ބޭރުގައި އެގޯއްޗާ ކައިރީގައި ރަށުގެ ބަނދަރާިއ ފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިން އުޅުނު ގޯތީގެ މުޅި ސަރަޙައްދު އެގޭ މީހުން ދަ

ދި އެގޯތީގައި ހައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ވިއްކަމުން ގެންދާކަން ކައުންސިލަށްވެސް އެނގޭ ވަލުގެ މަނާ ހިސާބުތަކުގައި އެމީހުން ރުއްގަސް އިންދާ ހައްދަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އަ

ށް މުޅި ލުމެއްނެތި ހަމައިން ނެއްޓޭގޮަތްށ ބޭނުންކޮކަމަށާއި، މިކަން މިހެން ވަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު ގެއްލެމުންގޮސް ބަންޑާރަ ބިންތައް ރައްޔިތުން އެއްވެސް ޖެހި 

ޔަކަށް އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބިގެން ރަށުގައި އަމަންއަމާންކަން ނެިތދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަާށއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ބިންތައް ހުއްދަނެތި ބޭުނން ކުރެވިގެން ވަކިބަ

ނޑައަޅައި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމހަމަ ނުވާނެކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާީތ، ކުރިޔަްށ އޮތްތަނުގައި، ދަ ނޑުވެރިކަން ުކރުމަށްޓަކައި ބިންދޫކުރާެނ އުޞޫެލއް ކަ

ނޑުވެރިކަްނ ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ  .އުޞޫލެއްގެދަށުން ދަ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5

 ސްޕްރީމްކޯޓު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވޮޗަރުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ) 2015ޖުލައި  C4MC/2015/05 )13ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .ށ

މަތިެވރީ މެޖިސްޓްރޭޓް .ަވަނ ލިބުނު ެދފަރާތް އެވަޒީފާއަށް ަހމަޖައްސާފައިވަނީ އަދި އއ 4ވަނައާއި  3ީމހުންކުރެ މީހަކު އެަވޒީފާއަށް ހަމަނުޖައްސައި، ޕޮއިްނޓުގެ ގޮތުން  2ލިބުނު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެމަގާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެކޯޓުން ) 2015ޖޫން  U5MC/2015/09 )21ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ  84ދިޔަ ފަރާތް އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ޝަރުއީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ވަނައަށް 3އެދިފައިވާ ފަރާތް އެވަޒީފާއަށް ަހމަނުޖައްސައި، ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުްނ 

ރާގެ ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ، ޝަރުޢީ ދާއި) 2012ޑިސެންަބރު  26(މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ުބނެފައިވާީތ، މިކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅާނީ ތައުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާިއ، އިންޓަރވިއުއިްނ "ގައި، ) ށ(މާްއދާގެ  84މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ވަޒީފާއަށް ެއދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަީޒފާއަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ކަ

ވަނައަށްވުރެ ދަށްކޮށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ) ތިނެއް( 03މީހާ ބަލައިގެން ކަމާއި،  ފަރާތުން ކުރެ އެންމެ ރަނގަޅު ) ތިނެއް( 03އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ 

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި " އާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ" އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ޔައުމިއްޔާ"ގައިވާ  33ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ސަބަބުތައް، މިަގވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގެ ެތރެއިން، މާކްސްއަށް ނުބަލައި ިއންޓަރވިއު ޕެނަލަށް އޮތްއޮތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުަފހިވާ ގޮތަށް އޮތް ކަމަކަށްާވތީއާއި، އަދި މިގޮތަށް އޮތުމުން ވަޒީފާައށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ންމެމަތިން ާމރކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީ، އެމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް މި ފެންނަ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަެޖއްސުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއި، އާންމު އުޞޫލަކީ އެ

 .ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި ދެްނނެވީއެވެ
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ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން

ޑިސެންބަރު  HDC(161)-EM/IU/2015/128 )29ހުޅުމާލޭ ސެންތްރޯ މޯލްގެ ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ކުރި ނަންބަރު 

އި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އައުޓްލަޔަރގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގަ) ޕީ.އެފް.އާރް(އާ ގުޅިގެން ހެދި އިވެލުއޭޝަންގައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް  10އިޢުލާންގައިވާ ޔުނިޓް ) 2015

 .ފަރާތް ނުހިމަނާ މާކްސް ދިނުމުްނ އެންމެ ގިނައިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް އެ ޔުނިޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

ރާ އިޢުލާނާއި އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަދި، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކު

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނަ ތަން ބަދަލުވެފައިވާނަަމ އެތަނަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް އެކަނި ބަލައިގަތުމާއި  ،ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުގައާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އެ ގޮތުން

ރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮއްފައިވާނަމަ ހަމަ އެކަނި އެގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ އަގުތަށް ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތުމަށާއި، ތަޖުވަކި ގޮތަކަ

ފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި އެފަރާތުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ދުވަްސތަކަށް މާކްސް ދީ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކުންފުނި ުއެފއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން މާކްސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އިޢުާލންކޮށް 

 .ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެމާކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި އުޅޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް އިވެލުޭއޝަން ކޮމެޓީން އިސްކަންދީގެން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އެކަން ޗެކް
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 މޯލްޑިވްސް

މާރިޗު  BMLJA/029/2016 )15ވިލިނގިލީ ބްރާންޗްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ގއ

ށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާ ގޮތަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި އެ ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮ) 2016

ކިޔާ ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަން އުޅޭއިރު އޭނާއަށްވުރެ " ޅިޔަނު"މަށާއި، އެގޮތުން، އޭނާއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮްށ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަ

އިނޭންސް ނެގުމުގައި އެކައުންޓިންގ އާއި ފަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އެހެިނހެން ގޮތްގޮތުން މާބޮޑަށް ރަނަގޅު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު

ޅޭ ފަރާތަކީ އެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު އެމަޤާމު ހަމަޖައްސަންއު 

ރެއް އެފަރާތަްށ ލިބިަފއި ނުވާ ކަމަށް ހުށަހެޅި ޝަުކވާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، ެއ މަޤާމަށް މީހަުކ ފަރާތެއް ނޫން ކަަމށާއި، އެ ާދއިރާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާއި ހުނަ

ންތައްތަކަްށ ބާ އަދި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަހޯދުމުގައި އެ ބޭންކްގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރި

ނަޑއަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތަށް އެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސު  .މަށް ދެންނެވީއެވެބެލުމަށްފަުހ، އިޢުލާނުގައި ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 
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ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިްނ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފްލެޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ) ވީ ކޮށި.ޓީ(ނަންބަރު ކޮށި  363މާލޭގެ 

އޭޕްރިލް  09( 138-EXS1/138/2016/31(IUL)ންބަރު އިޢުލާން އަދި ނަ) 2016އޭޕްރިލް  138-EXS1/138/2016/30 )09(IUL)މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ ނަންަބރު 

އިންސާފުވެރި ގޮތް ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުގައިވާ ގޮަތށް ީބލަމުގެ އުޞޫލުން އެންމެ މަިތން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެްޓ ވިއްކުމަކީ އެންމެ މަސްލަޙަތު ރަނގަޅު ) 2016

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ފްލެޓް ) 2016މާރިޗު  138-DS1/138/2016/18 )15(IUL)ނުދެކޭތީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތަށް ފްލެްޓ ވިއްކަން ކަ

ނޑައެ  ޅު ގޮތްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ގިނަނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ކަ

ވީ ނަމަވެސް، ެއ މިނިސްޓްރީއަށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާިއ، ފްލެޓް ަގންނަން އެދޭ ފަރާުތން ފްލެޓަްށ ދައްކަންޖެހޭ އަގު ދައްކަނީ ބޭންކުން ލޯނު ނަގަިއގެން ކަމުގައި ،ދެކޭތީ

  .ޭބންކުން ދޭނަމަ، އެފަރާތަކީ ފަިއސާ ދެއްކޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ) ބޭންކް ގެރެންޓީ (ދައްކަންޖެހޭ އަގު ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ) 2015އޮގަސްޓު  MRDC/IFB/2015/21 )20މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޓީޝާޓާއި ވިއްސާރަ ކޯޓް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 

ކޮމިޝަނަްށ ފޮނުވި ނަންބަރު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުގައި ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކުންފުނިން މި

MRDC/123/2016/2 )30  ުތުރުކޮށްީދފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި ތަެކތީެގ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޫނުކުރާކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ،  ސިޓީގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އި) 2016މާރިޗ

ނޑަންޖެހޭ  ްށ ރުފިޔާ ކެޑުމަށްފަހު ނޫނީ އެކުންފުންޏަ) ދެލައްކަ ހަތްދިަހހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް( 270,088.00މިމަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަ

 . ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

ގެ ނިޔަލަށް ތަކެތި ގެނެސްދިނުމަްށ އެއްބަސްވެގެންކަން މަސައްކަތުގެ  2015ޑިސެންބަރު  15މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  .1

 .ގައި ކަން 2016މާރިޗު  29ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ތަކެތި ލިބިފައިވަނީ  4އެއްބަސްވުމުގެ 

  

 0.5%ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންެމ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުގައި .2

ނޑޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ެދހާސް ފަސްސަތޭކަ ( 2,597.00ދުވަަހށް، ދުވާލަކަށް ) އެއްސަތޭކަ ހަތަރެއް( 104ހިނގާފައިވާ  އިތުރަށް، ގައި ބުނެަފއިވާތީ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ކެ

ނޑަްނޖެހޭކަމާއި، އެއީ މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ) ދެލައްކަ ަހްތދިހަހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް( 270,088.00ރުފިޔާގެ ރޭޓުްނ ) ނުވަދިހަ ހަތެއް   52%ރުިފޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަ

 .ކަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑޭ އަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  .3 އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ތަކެތި ގެނައުމަށް ކުރި އޯޑަރު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  10%ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެ

ނޑޭީނ އެއްބަސްވުމުގައިވާ  10%ގެ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަާމއި، މަސައްކަތުގެ އަގު) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ކުންފުންޏަށް ލިިބފައިވާކަމަށް ެއއްބަސްވުމުގެ  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެ

ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް ބުނެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  84ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  20ދުވަސް ހޭދަވުމުންކަމަށް ބުެނފައިވީ ަނމަވެސް އެ  20މުއްދަތުގެ އިތުރަށް 

 .ޠިލުކޮށްފައި ނުވާކަންއިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޯޑަރު ބާ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދައި ކަމަށާިއ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ ވަނަ އަހަރުގެ ަފހުކޮޅު އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އިން ބިންދޫުކރުމަށް އިޢުލާން ޮކށްފައިވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދަ ނުހޯ 2014

ބަޔަކަްށ ދިނުމަށް ކަމަށާއި އެިބން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކޮްށފައިަވނީ އެފަދަ އެހެން އެބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަކި ވިޔަފާރިޔަކަށް ޙާއްޞަ ކޮށްފައިވަނީ ވަކި

ޅިފައިވާ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ބިންތަކުގެ ކުއްޔަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށާއި އަދި އެބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ފޭދޫގައިވެސް އަދި ގެޒެޓްގައިވެސް ޖަހާ

 މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު،  

އެންޑް އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޭދޫ އަވަށުގެ ހަވީރު ޑެއިލީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގަ .1

 ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށާއިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަރކިއުލަރ އަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަންކަން ކުރުމުގައި ޤާނޫާނއި 

ނުަމށް ކުރި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާން ދިވެހިސަރުކާތުގެ ގެޒެޓްގައި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފޭދޫ އަަވށުން ބިންކުއްޔަށް ދި .2

ާތނގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަހާފައިވޭތޯ ތަޙްޤީޤް ޓީުމން ޗެކްކުރިއިރު، އެ އިޢުލާން ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުން ފެންނަްނނެތްަކން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށްޮއތް

 . އެދި ދެންނެވިމެވެ ރާ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޖެހުމަށްކު
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ޔޫތް އެންޑް 

 ސްޕޯރޓްސް 

ރުކާރުން ބިލް ދައްކާޮގތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގަމު ޔޫތު ސެންޓަރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓުަގއި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަރަންޓަީކ ޔޫތު ސެންޓަރުން ކޭބަލް އަޅައިގެން، ސަ.ސ

ފައިާސއެއް ގެއްލިގެންދާ ކަމެއް ކަމަާށއި، އަދި އެ ރެސްޓޯރެންޓް ހިެމނޭ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު ކަމަށާއި، އެކަމަކީ އޮުޅވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ހިންގަުމންާދ އަދި ދައުލަތުން ެއތައް 

ގެ ވަޞީލަްތތައް ބޭނުްނކޮށްގެން އެތަނުގަިއ ވިނަކޮށުމަށް ޭބނުންކުރަނީ ޔޫުތ ސެންޓަރުގެ ވިނަކޮށާ މެޝިާނއި މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާއިރު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ދައުލަތު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ރެވުނު ކަންތައްތަކަްށބަލާިއރު،  އާއި މޭވާ ހައްދައި ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަަންށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުތަރުކާރީ

 

އި ކުޅިވަރު މަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ ހަދާ ހިންގުމަށް ޒުވާނުންނާ .1

އެއްލައްަކ އެކާވީސްހާސް . (ރ121,900.00ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެންމެ މަތިން ިލބުނު ކުްނފުންޏާ ދެެމދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން ކުލީގެ ޮގތުގައި ިލބެންޖެޭހ 

ްއ އުލަތަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިފައި ނުވަީނ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ބަލަން ެޖހޭ ކަންތަރުފިޔާގެ ތެރެއިން ދަ) ނުވަސަތޭކަ

 ،މަށާއިމި ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއު، ބެލުމަށްފަހު އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅި ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތީ

 

އި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ގަން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒުގެ ކެފޭ އެކުންފުނިން ހިންގި ދުވަސްވަރަށް ބޭުނންކޮްށފައިވާ ކަރަންޓަށް އަރާފައިވާ ަފއިސާއާ.ސ .2

މި ަފއިސާ ދައުލަތަށް ، އެހެިނހެން ފައިސާ މިނިސްޓްރީއިން ރަނގަޅަށް މޮނީޓަރކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި

 . ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ
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 އެޑިޔުކޭޝަން

ްކލާސްރޫމަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްިދނުމަްށ އަޅާފައިވާ ކޭބަލް އަކީ ބޭނުްނވާ ވަރަށްވުރެ ހިމަކޭބަލެްއ ކަމަާށއި، އެ ޢިމާރާތުެގ  04އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި .ކ

) އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ( 169,000.00ކޭބަްލ އެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި، ެއތަނަށް ބޭުނންވާ ވަރުގެ

ރުފިޔާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ހުަށެހޅިފައިވާ މައްސަލަ ) ވިހިހާސް( 20,000.00ރުފިޔާއަށް އެކުންފުންޏާ އަލުްނ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަެވސް، އެކޭބަލަށް ޚަރަދުވަނީ 

 ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން 

  

ކިއު އެއްކަމަށްވާތީ، އެ އިދާރާއަކުން ބީލަންވެރިންަނށް ަމޢުލޫމާތުދޭގޮތަްށ .އޯ.އެޑިޔުކޭޝަން އިން ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަކަށް ވެސް ފޮނުވަނީ ސްޓޭންޑަޑް އެގްރިމަންޓް ނުވަތަ ބީ .1

ޔާރުކުރިތަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ، މަޢުލޫމާތު ަކރުދާސް ތައްއެގްރިމަންޓް 

 އިދާރާއަކަށް ލަސްނުވެ އެންގުމަށާއި،ބަދަލުގެނައުން ނުަވތަ ބަދަލު ެގނައުމަށްފަހު އެގެނައި ބަދަލެއް ަމޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި 

 

 ސްޓެންޑަޑް އެގްރިމަންޓް ތައްޔާރު ކުރި ތަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ބަަދލު ގެނަުއމަށާއި، ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް އެގްރިމަންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަވެސް .2
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

ކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މާކުސް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ނިސްބަތުން ާމކުސްދެވޭނަމަ، އަގަށާއި، މުއްދަތަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކަށް .3

މިސާލަކަށް، (މާއި ޓީރިއަރއެއް ބަޔާންކުރުނިސްބަތުން މާކުސް ދިނުމަށާިއ، އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ައށާއި ޓެކްނިކަލް ކޭޕަބިިލޓީއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ކްރައި

 ،)ކުހެއް ކަންމަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ވަކި އަހަރަކުން ފެށިގެން ހުަށހަޅާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ކޮންމެ ސަރޓިފިކެޓަކަށް މާ

 

ތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުަމްށ ޙާޟިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް އެދި އެގެނެވުނު ަބދަލެއް ލިޔުމުން ފެންނަ ގޮތަށް މަޢުލޫމާ، މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެންނަނަމަ .4

 . ދެންނެވީއެވެ
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 އެޑިޔުކޭޝަން

ކްލާސްރޫމަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލަކީ ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ ހިމަކޭބަލެއް ކަމަށާއި، އެ ޢިމާރާތުގެ  04އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި .ކ

ރުފިޔާއަށް ) އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް( 169000.00ބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާިއ، އެަތނަށް ބޭުނންވާ ވަރުގެ ކޭ

ރުފިޔާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ) ވިހިހާސް( 20,000.00އެކުންފުންޏާ އަލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެކޭބަަލށް ޚަރަދުވަނީ 

ހަތްދިހަ (  71,595.98ުތހުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންުފންޏަށް މިހާތަނަށް ނުދެއްކިވާ ަފއިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ ކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރ، ތަޙުޤީޤު

ޝަން ފައިސާގެ ގޮުތގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާކަމަށްވާތީ، ޢިމާާރތުގެ ކަމާއި، މި ފައިސާ އަކީ ރިޓެން) އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިަހ ފަސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އަްށލާރި

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ނޫނީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ނޫނީ އެ ފައިސާ ދީފިނަމަ، އެއީ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމަކަށްވާީތ، މަރާމާތު 

 .ނުދިނުމަށާިއ، ފޯކޯ ކޭބަލް ގުޅާފައި ނުވާތީ ިލބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުަމށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެިދ ދެންނެވީމެވެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  14

 އޯގަނައިޒޭޝަން

ވާވަރަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުން އެސްޓީއޯގެ އިސް މަގާމަކަށް ހުންނަވާ ފަރާތެއް އެސްޓީއޯގެ އެކިއެކި މުނާސަބާ ފާހަގަކުރާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ އެސްޓީއޯގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަލާއިރު،ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދީެގން އެފައިސާ ބޭނުންކުރާ ކަމަށްބުނެ މިކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމު

  
 

ޖެއްސުމަށް ފަހު މުވައްަޒފުންނަށް ައންގާ ސްޓީއޯގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ފަދަ އިވެންޓެއް ބާއްާވނަމަ އެސްޓީއޯގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަްށ ކެއުމެއް ހަމައެ .1



 

8 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އުން އޮތްނަމަ ގަމުގައި ބާއްވާ ކެއުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެއުން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހިތަދޫ ފިހާރައަށް ނުވަތަ ގަމުގައި ކެ.ހިތަދޫ ފިާހރާގައި ކެއުން އޮތްނަމަ ސ.ކަމާއި، އެގޮތުން ސ

އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ، އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫާމުތ ލިބިފައިވީނަމަވެސް ހިތަދޫ ިފހާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ.އެސްޓީއޯ ސއައުމަށް 

ހިތަދޫ .ހިތަދޫފިހާރާގެ ދަށުްނ މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކެއުމަށް ދައުވަތު ނުދޭކަުމގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާތީ، އެސްީޓއޯ ސ.ލިބިފަިއނުވާތީ އަދި ެއސްޓީއޯ ސ ތަޙްޤީޤަށް

 ނގޭނެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށާިއ،ފިހާރައިން މުވައްޒަފުންނަށް އަްނގާ ކަންކަން ލިޔުމުން އެންގުމަްށފަހު، މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިަކްނ އެ

 

ސަޔަށް ޚަރަދުކުރާ އުޞޫލު އެސްޓީއޯ /ކޮފީ ،ސަޔަށް ޚަރަދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް/ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮފީ.އެސްޓީއޯ ސ .2

ހިތަދޫ ފިހާރައިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން މުވައްޒަފުންގެ .ސަޔަށް އެސްޓީއޯ ސ/ކޮފީ ،ހިތަދޫ ފިހާރައިން ތަޙްޤީަޤށް ލިބިފައިނުާވތީއާއި.ސ

ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ސަޔަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެ/ހިތަދޫ ފިހާރައިން ކޮފީ.އެސްޓީއޯ ސ ،ސަޔަށްކަން އަދި ކޮން ދުވަސްވަރަކަށްކަން އެނގެން ނެތްަކން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި/ކޮފީ

ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މަސައްކަތްކުރާ .އަދި އެސްޓީއޯ ސ ،ސަޔަށް އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ލިބޭކަން އެންގިކަމުގެ ލިުޔމެއްވެސް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިުނތީ/ކޮފީ

ރައިގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ެއތަނުގެ ދަށުން ހިތަދޫ ފިހާ.ސަޔަށް ޚަރަދުކުރާގޮތް ނޭނގޭތީ، އެސްޓީއޯ ސ/މުވައްޒަފަށްވެސް ކޮފީ

ދަތަކަށް ސަޔަށް ޚަރަދުކުރާއިރު އެއީ ކޮން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަކަށް އަދި ކޮްނ މުއް/އަދި އެަތނުން ކޮފީ، މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި

 . ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާކަން އެނގޭނެހެން ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ އެދި ދެންނެވީއެވެ

 

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  15

 އޯގަނައިޒޭޝަން

 މަސައްކަތުގައި  ހޯގާްޑގެ ފޯކްލިފްޓް  އަދި ްކރޭން އެސްޓީއޯގެ ފެށިގެން  މަުހން މެއި އަހަރުގެ ވަނަ 2015 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ގަރާޖްގައި އެސްޓީއޯގެ

ޑްރައިވަރ ނޯޓްކޮށްފައިނުވަނީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ނިމޭގަޑި އަދި  ފެށޭގަޑި މަސައްކަތް، ބޭނުންކޮްށފައިވީނަމަވެސް

 އްތަކަްށ ބަލާއިރު، މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ

ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭތީ، އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލްތައް .އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ނެތި، އެސްޓީއޯ ސ .1

އަދި ވެހިކަލް އޮންނަ ސައިޓުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ސައިޓަށް ވެހިކަލް  ،އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަާށއިކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، އެ 

ށް ފައިސާ ހިތަދޫ ފިހާރައިން މިހާރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނަގާތީ، ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާއިރު އެސްޓީއޯ އަ.ގެންދިޔުމުގެ ޚަރަދަށް އެސްޓީއޯ ސ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ،ނަގާނެގޮތް ހިމެނުަމށާއި

 

ހިތަދޫ .އެްސޓީއޯ ސ ،އިހިތަދޫ ފިހާރަިއން ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަްށ ދޫކޮްށގެން ވެހިކަލް ބޭނުންކުރެވުނުޮގތް އެނގޭނެ ލޮގެއް ަބލަހައްޓާަފއިނުވާކަން އެނގޭތީއާ.އެސްޓީއޯ ސ  .2

ހިތަދޫ .ވާކަން އެނގޭތީ އާއި އެސްޓީއޯ ސފިހާރައިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ މަސައްކަތް އެނގޭނެހެން އެ ވެހިކަލްތަކުގެ ދަތުރުތަްއ އެނގޭނެ ލޮގެއް ބަލަހައްޓާފަިއނު

އްާޓފައި ހުްނނައިރު، އެވެހިކަލްތައް ގޯޑައުންއިން ބޭަރށް ގެންދެވޭ ގަޑި އަިދ އަނބުާރ ގޯޑައުން އަށް ހިތަދޫ ގޯޑަުއންގައި ބަހަ.ފިހާރައިން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ވެހިކަްލތައް އެސްޓީއޯ ސ

ޝަނަށް ހިތަދޫ ފިހާރައިން ބަލަހައްޓާފަިއނުވާތީ އާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ލޮގް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަލްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕް.ގެނެވޭގަޑި އެނގޭނެ ރެކޯޑް އެސްޓީއޯ ސ

  ،މަގުފަހިވާނެތީ، އެސްޓީއޯގެ ވެހިަކލްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އެނޭގނެ ލޮގްތައް ބެލެހެްއޓުމަށާއި

 

ވާއިރު، ޖްކުރެވުނު ރޭޓް ހިމަާނފައިނުއެސްޓީއޯ އިން ކުންފުންޏަކަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަ ިބލްތަކުން ކުްއޔަށް ދޫކުރި ތާރީޚް އާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ވަގުތާއި ވެހިަކލަށް ޗާ .3

ވެހިކަލްގެ ޗާޖް ވަިކން އެނގެންެނތަތީ އަދި ބިލްތަުކގެ ތަފްސީލް އެނގޭެނ ލިޔުމެއްވެސް ބިލާއެުކ  2ބިލަކުން ޗާޖްކޮްށފައިވާއިރު، އެ  1ވެހިކަލްގެ ކުްއޔަށް  2ބިލްކުރުމުގައި 

 ،އި ތަފްސީލް ިހމެނުމަށް ނުވަތަ ތަފްސީލް އެނޭގނެ ލިޔުން އެޓޭޗްކުރުމަށާއިހިތަދޫ ފިހާރައިން ކުރާ ބިލްތަކުގަ.އެޓޭޗްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެޭވތީ، އެސްޓީއޯ ސ

 

ިހތަދޫ ފިހާރައިެގ .އޯ ސހިތަދޫ ފިހާރައިން ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފައިލްކޮށް ބަަލހައްޓާފައިނުވާތީ، އެސްޓީ.އެސްޓީއޯ ސ .4

 . ން ތަރުތީުބން ބެލެހެއްޓުަމށް އެދި ދެންނެވީެއވެލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދު
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މާކެޓިންގ އެންޑް 

ޕަބްލިކް 

ރިލޭޝަންސް 

 ކޯޕަރޭޝަން

މިލިއަން  5އެގޮތުން އެމްޕީއެލް އިން ކަމަށާއި، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގުދު ފަިއސާ ނަގައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ

މަސް ދުވަހުން ޑޮލަރު އަދާކުރާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް  04ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި 

މިލިއަން ޑޮަލރު ހަމަ އެ އުޞޫލުްނ ނެގުމަށްަފހު ކުރީގެ ޓޫރިޒމް  1ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.އިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުްނ އެމް މިނިސްޓަރާއި އެ ފަރާތުގެ މަްސލަހަތު ހިެމނޭ ފަރާތަކަްށ ދޫކޮށްފަ 

ނުން ތަޙުޤީޤުކުިރ ސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަ.އާރް.ޕީ.އެމް.މިނިސްޓަރުގެ މަސްލަހަތު އޮްނނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމް

 ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާއިރު، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުަތކަކީ އެ ކުންފުންޏަކުންކުރާ އަދި ހިންގާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ިނންމައި އެކަމުގައި މަޝްވަރާ ދިނުމަ .1

މަޝްަވރާ ހޯދުމަށް  ސީގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި ކުންފުނިން އާންމުކޮށް ކުރާކަންކަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ.އާރް.ޕީ.އެމް.އަދި އެމް

އި މަޝްވަރާކޮްށ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވާތީ، ސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާ.އާރް.ޕީ.އެމް.ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ކުިރން އެމް

 ިނންމައިގެން މެނުވީ ނުކުރުމަށާއި، ފައިސާއާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތައް ކުންުފނީގެ ހިްނގާ ގަވާއިދާއި، އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން

 

ންފުނީގެ އެކައުންޓްސް ކޮށްފައިވާ ޑޮލަރު މުޢާމަލާތުގައި ކުންފުނީގެ އުޞޫލްތަކާއި، ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ކުސީ އިން .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް .2

ބެސްޓް ، ގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ ޕްރޮސީޖަރތަކާއިސީ.އާރް.ޕީ.އެމް.ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެމް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިުދތަކާއި ބެސްްޓ ޕްރެކްޓިސްއާ  ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ދެފުށް ފެންނަ އުޞޫުލން ކުރުމަށާއި، ުކންފުނީގެ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމެްނޓުގެ މަސައްކަތްތައް ނުފޫޒެއްެނތި 

 .ހަރުދަާނކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެގޮތަށް
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މާކެޓިންގ އެންޑް 

ޕަބްލިކް 

ރިލޭޝަންސް 

 ކޯޕަރޭޝަން

މިލިއަން  5އިން  ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމްޕީއެލްކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގުދު ފަިއސާ ނަގައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ

މަސް ދުވަހުން ޑޮލަރު އަދާކުރާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް  04ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި 

މިލިއަން ޑޮަލރު ހަމަ އެ އުޞޫލުްނ ނެގުމަށްަފހު ކުރީގެ ޓޫރިޒމް  1ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.އިތުރުްނ އެމް މިނިސްޓަރާއި އެ ފަރާތުގެ މަްސލަހަތު ހިެމނޭ ފަރާތަކަްށ ދޫކޮށްަފއިވާކަމަށާއި، މީގެ 

ސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުިރ .އާރް.ޕީ.އެމް.މިނިސްޓަރުގެ މަސްލަހަތު އޮްނނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމް

 ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

 

ސީ އިން ފައިސާ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެސް ޑޮލަރު ގަތުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެމް.ޔޫ) ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 2,500,000.00ފުރަތަމަ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުގެ ދަށުން  .1

އެސް ޑޮލަރު ކަމަށްވީހިދު، މި މުޢާމަލާތުްނ .ޔޫ) އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 1,500,000.00ސީ އަށް ދައްކާފައިވަނީ .އާރް.ޕީ.މްއެ.ދީފައިވީނަމަވެސް، އެ ކުންުފނިްނ މިހާތަނަްށ އެމް

 އެސް ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، .ޔޫ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އަށް ބާކީ ލިބެންޖެހޭ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް

 

) އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް( 1,147,000.00ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށްފަހު ފައިނޭްނޝަލް ޗާޖަކާއެކު ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000.00ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.އެމް ،އަދި .2
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ެއފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާީތ، އެ ފައިސާ މި ފައިސާ ދައްކަްނ ، ޔޫއެސް ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވީހިދު ކަ

 .ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން  18

އެންޑް 

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން 

 ބޯޑު

މިލިއަން  5ނަގައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމްޕީއެލް އިން ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގުދު ފަިއސާ 

މަސް ދުވަހުން ޑޮލަރު އަދާކުރާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް  04ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި 

މިލިއަން ޑޮަލރު ހަމަ އެ އުޞޫލުްނ ނެގުމަށްަފހު ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް  1ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.ގެ މަްސލަހަތު ހިެމނޭ ފަރާތަކަްށ ދޫކޮށްަފއިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުްނ އެމް މިނިސްޓަރާއި އެ ފަރާތު

މިަޝނަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުިރ ސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮ.އާރް.ޕީ.އެމް.މިނިސްޓަރުގެ މަސްލަހަތު އޮްނނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމް

ދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންަތއްތަކަށްބަލާއިރު، ދަުއލަތުގެ ވިަޔފާރި ތަންތަްނ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމާއި، ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަ

ސީގެ މެނޭޖްމެްންޓ .އާރް.ޕީ.އެމް.ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯާޓއި ގުޅިގެން އެމް 2014ސީގެ .އާރް.ޕީ.އެމް.ވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުން އެމްއުފައްދާފައިވާ ޕްރައި

ގަވާއިދުން މޮނިަޓރކޮށް ޖަވާބު ދާރީކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލްތަކެއް  ޖަވާބުދާރީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާތީ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް

 .އެދި ދެންނެވީއެވެ ހަމަޖައްސައި ކުންފުނިތައް ހިންުގމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ގަވާއިދުން އެޅުމަށް

 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  19

 ލިމިޓެޑް

މިލިއަން  5ގޮތުން އެމްޕީއެލް އިން ޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގުދު ފަިއސާ ނަގައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކުރީގެ މިނިސް

މަސް ދުވަހުން ޑޮލަރު އަދާކުރާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް  04ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި 

މިލިއަން ޑޮަލރު ހަމަ އެ އުޞޫލުްނ ނެގުމަށްަފހު ކުރީގެ ޓޫރިޒމް  1ސީ އިން .ޑީ.ޓީ.މިނިސްޓަރާއި އެ ފަރާތުގެ މަްސލަހަތު ހިެމނޭ ފަރާތަކަްށ ދޫކޮށްަފއިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުްނ އެމް 

ސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުިރ .އާރް.ޕީ.އެމް.އޮްނނަ ކުންފުންޏަކަށް އެމް މިނިސްޓަރުގެ މަސްލަހަތު

އެްލ .ޕީ.އްކުމުގެ މާލީ ގާބިލްކަން ނެތްުކންފުންޏަކަށްީވހިނދު، އެމްއެސް ޑޮލަރު ގަނެ ވި.ސީ އަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.ޕީއާރް.އެމް.ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް

އެލް ގެ ބޯޑުން ފާސްކުރިއިރު، އެ ޢަދަދަށް ޑޮލަރު .ޕީ.ސީ އަށް ދޫކުރުމަށް އެމް.އާރް.ޕީ.އެމް.ރުފިޔާ އެމް) ހަތްދިހަ ހަތްމިލިއަްނ އެއްލައްކަ( 77,100,000.00އިން ޑޮލަރު ގަތުމަށް 

ލިބުމާ ދޭތެރޭ އޮތް ރިސްކަށް ކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފައިސާއާ ގުޅޭ މިފަދަ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބުމާދޭތެރޭ އޮތް ރިސް

 .ރިއާޔަތްނުކޮށް މުސްތަގުބަލުގައި އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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 ލިމިޓެޑް

ރުކޮށްގެން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ވަކީލުންނާއި، މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެނގުމެއްނެތި، ފޯޖް ލިޔުންތަކެްއ ތައްޔާ

ށް އެގޮތަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މިޮކމިޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޭން ނުޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮ

ޕޯޓްސް   ހުަށހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ މޯލްޑިވްސްތަޙުޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން، މޯްލޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުން ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކަށް

 . ލިމިޓެޑްގެ ސައްޙަ ނިންމުންތަކެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަށް ނާޖާއިުޒ ތިމަރަފުށިން ައލަށް ިހއްކި ސަރަޙައްދުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ .ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިން ތ.ތ

ވިފައިވާތީ، ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް 

 .ތިމަރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް އެންގީއެވެ.އިސްލާޙުކުރުމަށް ތއެކަންތައްތައް 

ތިމަަރފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ބައެއް .ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތަޙުޤީޤަށް ލިިބފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތ .1

ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސޮއި ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މީގެ ފަހުން ބައްދަލުުވންތަކުގައި ބައި ސަފްޙާތަކުގައި ބައްދަލުވުމުގައި 

 ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، ޔައުމިއްޔާތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ރައްކާކުރުމަށާއި،

 

ކޮށްފައިވާ ން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާިއރު، ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އެއީ ކޮން ލިޔުމެއްކަން ނުވަތަ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ތައްޔާރުމިމައްސަލައާ ގުޅިގެ .2

އެ ލިޔުމަކީ ކޮން ލިޔުމެއްކަމާއި، ކޮން ތާރީޚެއްގައި  ލިޔުމެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މީގެ ފަހުން ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި

 ތައްޔާރުކުރި ލިޔުމެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

 

ން މިކޮމިޝަނަްށ އިދާރާއިމިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދަން ބޭުނންވި ބައެއް ލިޔުންތައް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ފެންނަން ެނތްކަމަށް އެ  .3

ވީނުވީ ނޭނގި ގެއްިލފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އަންގާފައިވާތީއާއި މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން ގޮސް ެބލިބެލުުމންވެސް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް 

 .ރައްކާކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ ،އްޓައި، ފައިލްކޮށްތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ރުފިޔާ އަށް އަމިއްލަ ) އަށާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ( 18500.00ތޮއްޑޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ޖަހާފައިވާ ޕާޓިޝަންތަކެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް .އއ ތޮއްޑޫ ސްކޫލް .އއ 22

އެއްތިރީސްހާސް . (ރ31,668.90ެއމަސައްކަތް ކުރުވައި، އެމަސައްކަތަށް ޖުމްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ސްކޫލުން ތަކެތިދީގެން 

ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ރުފިޔާ ސްކޫލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ) ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި

 .ތޮއްޑޫ ސްކޫލްއަށް އެންގީއެވެ.ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިާވތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް އއކުރުމުގައި ތިރީގައި 

މަސައްކަތްކުރެވުނީ ތޮއްޑޫ ސްކޫލުގެ ހޯލު ޢިމާރާތުގައި ޕާރޓިޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ .ގެ ބަޔާނުން އއފަރާތްތަކުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ 

ހަރުކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދެފަހަރެއްގެ މަތިންކަން އެނގުުނނަމަވެސް، މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެ މަސައްކަތްކުރެވުނީ ދެފަ

އެއްފަހަރާ ކުރެވޭނެ ، ށްފައިވާ ފަދައިން އެއްމަސައްކަތެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރަންވާނީގައި ބަޔާންކޮ) މ(ގެ  8.01އަދި ) ވ(ގެ  8.01މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

ޓާިއ ޚިލާފްނުވާނޭގޮތަށް ފައިވާނަމަ އެގްރިމަންގޮތަށްކަމަށާއި، އެއްމަސައްކަތެްއ ބައިބައިކޮށް، މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރުވަން އެއްބަސްވެ

ސައްކަތްތަކާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސްކޫލުން ޙަވާލުކުރާ މަ

  .ހަރުދަނާކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  23

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ

ގައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުެނ  2011ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

އޮފް ފިނޭންސް މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިާވތީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ 

 .އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ

 8.20ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވިލިމާލޭ ފިޝަރީޒް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ 

ގިނަ ޕޮއިންްޓ ވިިލމާލޭ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަުނން އެންމެ. ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށެވެ

ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3އެހެން ަފރާތަކަށް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އަންދާސީހިސާބު ބަާލ ކޮމިީޓއިން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމަކީ ާޤނޫނު ނަްނބަރު ލިބިފައިވާ ފަރާްތނޫން 

މަށް ނިްނމާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނޫްނ ޢަމަލެއްކަމަށްވާތީ، މިމަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރު 47ގެ )ގާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  48ގެ )ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު( 2006/3މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ޤާޫނނު ަނންބަރު 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ވެފޮނުވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ިނންީމއެ

 

ިމސިޓީއާއެކު މިމައްސަލައާގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން އެކުލަާވލާފައިވާ . ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ދެްނނެވީމެވެވީމާ، މަތީގައި ެދންނެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 . ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވީއެވެ
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