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ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހޯދުމަށްފަހު، އެ ކޯޓޭޝަންތައް ސްޓޭޓް ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން އެކިއެކި ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެކި އެކި 

މިނިސްޓްރީއަށް އަށް ފޮނުވައިގެން އެކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އެ ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ) އޯ.ޓީ.އެސް(ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ 

އިން ލިބެން ނެތް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެހެން ތަންތަނުން ) އޯ .ޓީ.އެސް(ށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ހޯދަމުން ގެންދާ ކަމަށްބުނެ މިކޮމިޝަނަ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވާތީއާއި އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ  އޯ މެދުވެރިކޮށް އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގައިވާ މުދާ އެ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަކީ ދައުލަތުގެ .ޓީ .ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެސް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ، އެ މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެގޮ

 .ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނިލަންދޫ .ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ފގާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ފައިސާ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ހިން.ފ

އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޭގައި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދާނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށާއި،  ،ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތެއް އަންގަ އި

 .ގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެއެފިހާރައަށް ލިބޭ ފައިސާ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ
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 ހޯމް އެފެއާޒު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ވަނަ އަހަރަށް  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ގޮތުގައި އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތަކަށް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ.ގދ

 15މެމްބަރުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރަމުން ގެންދާތީ  04އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅޭ ކައުންސިލްގެ .ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނުނަމަވެސް ގދ

ން އެއްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި، ބަޖެޓް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންމެނުވީ އެހެ.ކުރާ ގދވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2016ޖެނުއަރީގެ ކުރިން 

ތޮޅުގެއިން ނުކުންނަށް ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށާއި، މިއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަތޮޅުގޭގައި މެމްބަރުން ހުރަސްއަޅަމުން ގެންދަނީ އެމީހުން އަ 04ކަމަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެން ނެތްކަމަށާއި، މިކަމަށް މި 

ނަމަވެސް އަތޮުޅ  ،ން ޚަރަދުވެދާނެތީ ކަމަށާއިރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ތިބެނީ އެމީހުން ރަށުގެ އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިބޭނަމަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް އަތު 500/-ތިބެނީ މަހަކު 

ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް އެމީހުން ބޭނުންވަނީ  4000/-ން ކައުންސިލްތަކުގައި ތިބޭ ރަށުންބޭރު ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ރުފިޔާ ކަ

އަތޮޅުގޭގެ ކަރަންޓް ބިލަށް .ޖެހުނަސް އެމީހުންގެ އަތުން ކުޑައެއްޗެއް ދާނެގޮތަކަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމީހުން އަތޮޅުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ގދދައުލަތުން ކިތަންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް އަތޮޅުގެއަށް ކުރަން

ކަމަށާއި، މިއީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށްވާތީ ދައުލަތަށްވެސް ފައިދާވާނެ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ  19000/-ރުފިޔާ އަތޮޅުގޭގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާ ކަމަށާއި، އަދި ސެކިއުރިޓީއަށް މަހަކު  35000/-މަހަކު 

ރަސްއަޅަމުން މެމްބަރުން ހު 04ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މި  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ގޮތަކަށް އެތަން ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ

ޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދަމުން ގެންދިޔުން ކަމަށާއި، މިކަމަކީ މިގޮތަށް ނުކުރުމަށް ގެންދާ ގެންދިޔުމަކީ އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި އެމީހުންނަށް ނާޖާއި

މީހުން މިކަން ކުރަމުންދަނީ މީގެ ކުރީގެ ދައުރުގައި ތިބި މެމްބަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ މެޖޯރިޓީ  04އިވާ ކަމެއްކަމަށްވިނަމަވެސް މި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވެސް އަންގާފަ

މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ތީ އެކަންވެސް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބުނެ ހޯދައިގެން ކުޑަ ލާރިކޮޅެއް ދީގެން ރަށުންބޭރު މެމްބަރުންނަށް އަތޮޅުގޭގައި ތިބެވޭނެގޮތަށް ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ 

.ނެވީއެވެއެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެން ،މެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަ

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  4

 އެޑިއުކޭޝަން 

 fire(ކްލާސްރޫމްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެބިނެޓާއި ނުލައި އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި  2މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބްއާއި، އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، އެ ޢިމާރާތުގެ .ށ

extinguisher H2O 9 litre ( ެފުޅިއާއި  1ގFire Extinguisher CO2 2kg) ( ެފުޅި ހޯދުމުގައި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން  1ގ

ޓީގެ އެދުމުގެމަތިން އިތުރު އަގެއް ނުނަގައި ވޮޗަރު .އެމް.ހިމަނައިގެން ސްކޫލް އެސްމާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގެ ސައިންސް ލެބާއި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި .ބެލިބެލުމުން، ށ

ރި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ތަކާއެކު ބައެއްކަހަލަ ކުދިކުދި ލުއިތައް މަސައްކަތްކުރޫމަކާއި ގުދަނެއްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސްކޫލަށް އިތުރަށް ކޮށްދޭން އެއްބަސްވި މަސައްކަތް

 fire(ކްލާސްރޫމްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި  2ރާތުގެ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ސްކޫލް ސައިންސް ލެބްއާއި، އޯޑިޯއ ވިޝުއަލް ރޫމް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، އެ ޢިމާ

extinguisher H2O 9 litre ( ެފުޅިއާއި  1ގFire Extinguisher CO2 2kg) ( ެފުޅީގެ ކެބިނެޓަކީ މުހިންމުކަންކުޑަ އެއްޗެއް ކަމުގައި ހަދައި އެތަކެތީގެ ކެބިނެޓާ ނުލައި ފުޅި  1ގ

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މަވެސް މިހަރުކުރުން ރަނގަޅު ކަމުގައި އެފަރާތަށް އަންގައި މަސައްކަތް ބަލައިގެންފައިވަނީކަމަށް މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަ

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާވެސް  ހުއްދައެއްނެތި މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަކަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި އެއީ



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު  ގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް މި ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މިނިސްޓްރީ ޚިލާފު، އަދި އެކަމު 

 .އެވެއަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީ

 

މަކުނުދޫ .ހދ 5

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުން، ެއ މަކުނުދޫ ގޯއްޗެއްގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްކަމަށް .ހދ

ން ކްލާސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އެތަން ހިންގުމަށް އެފަރާތަށް ހިންގަމުންދަނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ޤުރުއާ ޤުރުއާން ކްލާސް 

 .މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ .އެންގުމަށް ހދ

 

ތީމު ރަސްގެ .ރ 6

 ސްކޫލު 

އިޢުލާނާ ) 2015ޑިސެންބަރު  GS121/IUL/2015/20 )10ވަނަ އަހަރަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  2016ރަސްގެތީމު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށްޓަކައި .ރ

ވާ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގެއަކީ މިހާރުވެސް މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއެއް ކަމަށާއި، އެގޭގެ ކުއްޔަށް ދޭ ބައި ހަދާފައި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައި

ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން  02ނީ ނިދަން ބޭނުންކުރަންހުރި ގައި ބަދިގެ ހުންނަ ހުންނަގޮތުން ކުއްޔަށް ދޭ ބައިގެ މައިދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވެން ހުންނަނީ ސީދާ މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ އިމާރާތު 

އް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެގެ ކުއްޔަށް ނުހިފާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ކޮޓަރީގައި ކަމަށާއި ވަކިން ކައްކައި ކެވޭގޮތަށް ބަދިގެއެއް ނުހުންކަމަށް ބުނެ އެގެއަކީ ކުއްޔަށް ހިފަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގެއެ 01

ން ބޭނުންވާ ގޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް އެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެގެ ކުއްޔަށް ނުހިފަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކުއްޔަށް ހިފަ މިމައްސަލަ

ނޑައަޅަފައިވާ އުޞޫލުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިގޮތަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކާ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

ރަސްގެތީމު ސްކޫލްގައި .އިގެން ކުރިޔަށް ގެނދިއުމަށް ރ އުޞޫލް ހިމަނަގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައާއި، އިޢުލާނުގައި ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަނުގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާއި ޕޮއިންޓްދޭނެ 

ވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއްގައި ރަސްގެތީމް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްއަކީ ބިދޭސީއަކަށްވާއިރު، އަދި އޭނާއަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔަން އެނގޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭއިރު، ދި .ރ ،އަދި. ދެންނެވީއެވެ

 .ޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިނުކުރުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެއި ސޮއިކުރުވާފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ސްކޫލުގައި ތިބޭ ބިދޭސީން ލައްވައި ދިވެހިބަހުން ލިއޭނާ ލައްވަ
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 އޮތޯރިޓީ 

 ތަބާވުމެއްނެތި އެމީހަކު އިންތިޚާބުވެފައިތިބި ކައުންސިލަރުން މަދު ދުވަހެއްގައި ނޫނީ އޮފީހަށް ނުކުންނަމުން ގެންދަނީ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށްވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް މި ދައުރަށް .ގއ

އި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނުކުމެގެންދާ ކަމަށާއި، މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުގެ ހިތަށްއެރި ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އާދައިގެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން އޮފީހަށް ނުކުމެ ހާޒިރީގަ 

ވެސް އެކަން ރަނގަޅުނުކޮށް ހިގެން ހަލާކުވިތާ ތިންހަތަރުއަހަރު ވީއިރު އިދާރާގައި ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެ މެޝިންގެ ސޮފްޓްވެއަރ މައްސަލައެއް ޖެ

އި ބައެއް މުވައްޒަފުން ވާހަކަދައްކާތީ އެމީހުންނަށް ބިރުދައްކައި ހުންނަނީ މިސަބަބާ ހުރެ ކަމަށާއި، ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މިހާރުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ

މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި، އަދި، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން،  ފާއިން ވަކިކުރާނެކަމަށް އިންޒާރުދީ ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލަރުންގެ ކަންތަކާ ބެހޭނަމަ ވަޒީ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ގަޑީލާރި ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ލޯކަލް ގެ ފަހުން އޮފީހަ  09:30ގެ ފަހުން، އަދި ރަމަޟާންމަހު  08:30ކައުންސިލަރުން ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު 

ވަނަ އަހަރުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ  2015ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރުންގެ .ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ގއ 221LS/CIR/2013/11: ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

ނޑާފަކައުންސިލަރުންވެސް ގަޑިޖެހިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ހުރިނަމަވެސް އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއްގެ މުސާރައިން ގަޑީ  އިނުވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ލާރި ކަ

 .ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ 

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން އަދި ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ބެހޭގޮތުން މި، ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ރޭނުމާއި.ނ ހެނބަދޫ ސްކޫލް .ނ 8

 އެ ސްކޫލުގެ ޓްރެއިންޑް މަރާމާރުކުރުމާއި ވައިޓްބޯޑާއި ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފެއް ލައްވައި ކަމަށާއި، އޭނާއަކީޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުގައި، ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު 

މާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފެއް ލައްވައި ކަމަށާއި، އޭނާ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މީހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ ބައެއް ފާޚާނާތައް މަރާ

ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނުން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  6.08އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއް ސްކޫލުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، މި މަސައްކަތްތައް މި ދެމީހުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލި

އި އޮފީހުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް އެ މުވައްޒަފު ލައްވައި ކުރުވިޔަސް ބޭރު ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް  6.22ސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މީހަކު ލައްވައި އަގަށް ކުރުވި މަ

ގެ ދަށުން ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( 2014/19ތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވަ) ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( 2014/18މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

އި އެ ސްކޫލުގެ މަތެއް ހޯދާނަމަ، ނުވަތަ ކަމެއްކުރުވާނަމަ، އެ ކަމެއްގަވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި އެ ސްކޫލުން ޚިދު

 .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ 6.08މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 

ކެލާ .ހއ 9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ) 2016އެޕްރީލް  249-A/2016/53 )24(IUL)އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ކެލާ ކައުންސިލްގެ .ހއކެލާގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް .ހއ

ކެލާގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިއަށް ބިން .އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހއތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައް

އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ  އިޢުލާންކޮށް، އެ ބިމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަލުން އާއި) ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 1/2002ކޮއްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދޫކުރުމަށް މިހާރު 

 .ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހއ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން، ބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް

 

ނޑައަޅާނީ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ .1 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދޫކުރާ ބިން  ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް މުއްދަތު ކަ

އްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި" އިޢުލާންރާނެކަމަށް  މުއްދަތާއި އެންމެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުލި ބަޔާންކޮށް ޢާންމުކޮށް ދޫކުރާނެ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ގައި) i(ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ގެ " 2008މާރޗް  01 -ގަވާއިދު  ބިން ދޫކުރުމުގެ 

 

 ގެ ޕްލޭން ހަދާފައިވާ ރަށްރަށުގައިންކުރާނެ ގޮތު ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ބިން ބޭނު  .2

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮށިތަކުން އެޒޯންތަކުގައި ނޑު ބޭނުމާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކަމަށާއި، ބިން ދޫކުރަންވާނީ ވަކި ޒޯންތަކަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ މައިގަ ޒޯންކުރެވިފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް  ކުރަން ކަ

ގެނައުމަށްފަހު  ޕްލޭނަށް އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ ބަދަލު  ބިމެއް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އެ ބިމެއް ދޫކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

ބްލޮކަކުން ވަކިކަމަކަށް ބިން ކަނޑައަޅަންވަނީ ބިން ބޭނުންކުރާނެ  ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކުން ނުވަތަޕްލޭންގައި ރިޒާވް ބިމުގެ ގޮތުގައި ކަ ޕްލޭން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި، ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ބިން ގޮތުގެ ހުށަހަޅައިގެން އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު ބިން  ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ޕްލޭނަށް އެ ބަދަލު ގެނެސް އެ ބްލޮކްގައި ކުރަން ކަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ވަނަ މާއްދާގައި 13ފާސްކޮށްގެންކަމަށް ކުރިން ބުނެވުނު ގަވާއިދުގެ  ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން

 

 .އި ނުވާކަންއިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފަ) 2016އެޕްރީލް  249-A/2016/53 )24(IUL)ޙަވާލާދީފައިވާ ނަންބަރު  .3

 

 

ވިލިނގިލީ .ގއ 10

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގެ ދަށުން " އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ"ވަނަ ނަންބަރުގައި،  06ވިލިނގިލި ރައްޔިތެއް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގެ .ވިލިނގިލީގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑަކާއި ޑީސަލް އަދި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް ގއ.ގއ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  06އަހަރު ދުވަހަށް އެފަރާތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކަމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ  03އެޕާކުގެ މެއިންޓަނަސްގެ ކަންތައް މަދުވެގެން ، ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށްކުޑަކުދިންގެ 

އަދި މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑާއި ޑީސަލް އަދި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ، ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ 01ޕާކުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، 

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕާކް ތަރައްޤީކޮށް ،ވަނަ މާއްދާގައި އެއްބަސްވެފައިވެސްވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެފަހުން 07އެފަރާތަށް ދޫކުރެވުނު ބިމާ ގުޅިގެން ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޕާކުގެ މެއިންޓަނަންސްގެ ކަންތައް އެފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް  10އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި  03ވަނަ ނަންބަރުގައި، ކުރިން ބުނެވުނު  03ޕްރޮޕޯސަލްގެ 

ނުން ގަންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މަށާއި، އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލުއިބުއިމާއި ލުއިކާނާ އެތަހުށަހަޅާފައިވާކަ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ޕާކު 79ވަނަ އަހަރުގެ  2015ހަމަޖަށްސައިދޭނެކަމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ 

ން އޮންނާތީ، ޕާކުގައި ވަނަ ނަންބަރުން އެގެ 4އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ކަމަށް ޔައުމިއްޔާގެ  10ތަރައްޤީކުރުމާއި މެއިންޓަނަންސްގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 

ޕެޓްރޯލް ޝެޑަކާއި ޑީސަލް އަދި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެފަރާތަށް ދޫކުރެވުނު ބިމާ ގުޅިގެން ވެވުނު ، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލުއިބުއިމާއި ލުއިކާނާ ވިއްކުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ

އޭނާ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަށް ދެވޭ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވާތީ، އެކަން ކުރުމަކީ  ،ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަށްތަކުގެ ބަދަލުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިޖުތިމާޢީ  07އެއްބަސްވުމުގެ 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ނޑައެޅިގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަށް ނުދެވޭނެ ކަމުގައި ދެން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  06އަދި، ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ . ނެވީއެވެކަ

ދުމަތް ލިބޭކަން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ޕާކުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ޕާކުގެ ޚި.އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެކަމަށް އެފަރާތުން ގއ 01ޕާކުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، 

 .އެ ކައުންސިލުން ބަލައި އެކަމަށް ބާރު އެޅުއަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ

 

ނައިފަރު .ޅ 11

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ބިޑަކާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ .ގައި ޅ 2016މޭ  03ނައިފަރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ސްކޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި .ޅ

ނޑު  2016މޭ  09ގައި އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ  2016މޭ  03ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުގައި،  ގައި އޮންނާނެކަމަށް  21:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ

ޓް ހޯދުމަށާއި ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރަށް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ އިދާރާއަށް ގޮސްގެން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން ޕްރީބިޑް ޑޮކިއުމަންއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ

އަދި ބިޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ، ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބިޑް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި

ތް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،           ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެގޮޕްރީބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވުމުން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ނުބޭއްވިޔަސް، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ

ޚިދުމަތް ފެށޭނެ މުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ، ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ހުށަހަޅާ އަގަށާއި، ޕްރީސްކޫލް ހިންގި މުއްދަތަށާއި، ހިންގި ޕްރީސްކޫލުގައި ކުދިން ތިބި އަދަދަށާއި

ނޑައަޅައިގެންކަމާއި އަގުގެ ނުވަތަ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަކަށް މިރޭންޖްތަ ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ، މާކްސް ދިނުމުގައި ފީ ނަގާ އަދަދަށް ކެއް ކަ

ނޑު އިޞްލާޙުކޮށް، ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ސްކޫލެއް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތަށް، އަގުގެ ނުވަތަ އަދަދުގެ ނިސްބަތު ން ކުރިން ބުނެވުނު ބައިތަކަށްވެސް މާކްސް ދޭގޮތަށް އެ މިންގަ

ކިއުމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް  ޕްރީބިޑް ޑޮ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު އިޢުލާނާއި

 . ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ 

 

ކުނަހަންދޫ .ލ 12

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެއި  A/2016/29 )19-405ހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ކުނަ.އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލ" މަސްޖިދުލް ނަހުޟާ"ކުނަހަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތް 

އެކު، އެއީ ރީޚާ ދެމެދު ދީފައިވަނީ އެންމެ ދުވަހެއް ކަމަށްވުމާއިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކޮށްފައި ނުވާތީއާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮތް ތާރީޚާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮތް ތާ ) 2016

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީގެން އަލުން އިޢުލާންކޮށް، އެ އިޢުލާން  އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު

 .މަށް ދެންނެވީއެވެސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިރު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއު

 



 

7 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ  13

 ލިމިޓެޑް 

 ލިމިޑެޓުން ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތާއި މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢިމާރާތަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ 06ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުން، އެކަމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެ) 2016މޭ  TENDER/AS/2016/020  )16ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ލޫމާތު ކަރުދާހުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެކަމަށް ކަން އެއިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަގަށާއި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެމަސައްކަތަކީ ފަންނީ މަސައްކަތެއް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  ، ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ފަންނީ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދެވޭނެ ގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އިޞްލާޙް ކުރުމަށްފަހު، ބިޑު ރިޢާޔަތްކޮންގެން

 .ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ

ރައްޔިތުންގެ  14

 މަޖިލީސްގެ އިދާރާ 

ނޫންކަމަށާއި، އޭނާ އެ މަޤާމަށް ވެއްދީ އެ އިދާރާގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާޜާގެ ޕްރެސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ލައްވާފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް 

 ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް 

ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ން އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ނުވަތަ އުޅޭ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ނަމަވެސް ވަޒިފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު .1

ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ؛ ކުރިމަގުގައި މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު، އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގައި މައްޗަށް ބަލާ މިބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދޭނަމަ، އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ނޫޅޭ ފަރާތަކަށް ވެސް ޕޮއިންޓު ދެ 

 ،އުޅުނުކަމުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި

 

ނޑެއް ގެންގުޅުމާއި އަދި ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަ  .2 ފަރާތެއް ކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެއް މިންގަ

 .ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ، ހޮވުމަށްޓަކާއި

އަތޮޅު .ގދ 15

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެން ގދ.ގދ ފަރެސްމާތޮޑާގެ މެމްބަރގެ ރަށަށް ދާއިރު ގެންދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް .އަތޮޅުގެއަށް ހޯދާފައިވާ ބެޑްޝީޓާއި ބެޑްކަވަރާއި ބާލީހާއި ބާލިހުއުރަ ފަދަ ތަކެތި ފޮށިގަ

އަތޮޅުގޭގެ .މި ަމއްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ޓީމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން، ގދ، ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ދައުލަތުގެ ) ށ(އަދި ) ހ(ގެ  11.02އަދި  11.01ޤަވާއިދުގެ  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މާލިއްޔަތު 

 . ވެކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނާއި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އެދި ދެންނެވީއެ

 

މޯލްޑިވްސް  16

 އިމްގެރޭޝަން 

ޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއިން އެފަރާތަށް  ފުރުމުގެ ރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓަން ސިވިލް ކޯޓުން އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢަމުރުކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭ ޗައިނާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ބިދޭސީންގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރުމުން ނުވަތަ ފުރުން މަނާކުރުމަށް  ،ޤީޤުކުރިހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙު



 

8 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2011އިވޭތޯ ބެލިއިރު، އެފަދަ އުޞޫލެއް ން އެކުލަވާލާފަނެރެފައިވާ އަމުރު ބާޠިލްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އުސޫލެއް ނުވަތަ ލިޔުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަންއި

ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް އެދި ލިޔުމުން އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި

 .ދެންނެވީއެވެ

ލަ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާ އެއްފިހާރައަކުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ  03ނަންބަރު ފިހާރައިން އަގުބެލުމެއް ނެތި އަދި  137އެސްޓީއޯ  އޯ.ޓީ.އެސް 17

 ންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ

ފަރާތުން  03ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ ތަކެތި ގަތުމުގައި ) ދެލައްކަފަންސާސްހާސް ( 250,000.00ރުފިޔާ އާއި ) ދެހާސްފަސްސަތޭކަ( 2,500.00އެސްޓީއޯ އަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި  .1

ން ފަރާތުން އަގުހޯދަންޖެހެނީ ކޮން އަގެއްގެ ތަކެތި ގަތުމުގައިކަ  03ހިތަދޫ ފިހާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ އަދި ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އަށް .ކޯޓޭޝަން ހޯދަން ޖެހޭއިރު، އެސްޓީއޯ ސ

 ނޭނގޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެސްޓީއޯގެ އުޞޫލުތަށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރިކުރުމަށާއި،

ތަކެތި ގަތުމުގައި  ޖަނަލް ފިހާރަތަކުންހިތަދޫ ފިހާރައަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ތިންފަރާތުން އަގުނުބަލާ ތަކެތި ގަނެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެސްޓީއޯ ރީ .އެސްޓީއޯ ސ .2

އި ފަރާތުން އަގު ލިބެންނެތްނަމަ އެކަން އިންޓާނަލް ޕާޗޭސް ރިކުއެސްޓްގައި ފާހަގަކުރުމަށާއި އަދި އިމަޖެންސީކޮށް ތަކެތި ހޯދާ ހާލަތުގަ  03ފަރާތުން އަގުބެލުމަށާއި،  03ފަރާތުން އަގުބަލަންޖެހޭނަމަ  03

 ކުރުމަށާއި،އެކަން އިންޓާނަލް ޕާޗޭސް ރިކުއެސްޓްގައި ފާހަގަ 

ހިތަދޫ ފިހާރައިން ގަވާއިދުން ފައިލްކުރަމުން .ހިތަދޫ ފިހާރައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުން ފޮނުވާ ޕާޗޭސް އޯޑަތައް ޕްރިންޓްކޮށް އެސްޓީއޯ ސ.އެސްޓީއޯ ސ .3

 ކުން އެތަނުގެ ލިޔުންތައް ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގުމަށާއި،ހިތަދޫ ފިހާރައާއި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަ .ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެސްޓީއޯ ސ

އިވާއިރު، ސައިކަލް އެތަނުގައި ބެހެއްޓި ފަރާތް އެސްޓީއޯގެ ސައިކަލް ކްރޭންއިން މަސައްކަތް ކުރި ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޓިނު ބަންޑަލްއެއް ވެއްޓި ހަލާކުވެފަ .4

 .ޒިންމާކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ  އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޙްމާލުން އެސްޓީއޯގެ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެމުވައްޒަފުން ޒިންމާކޮށްފައިވާކަން 

 

ހުޅުދެލި .ދ 18

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފޫޓްގެ ޑިންގީއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި، ނުރަސްމީ ދަތުރުތައްކޮށް ފައިސާ ނަގާކަމަށް  18ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް، ހުޅުދެލީ 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް އެއްޗެއް ގަތުމުގައި  ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ހުޅުދެނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ

ތުގެ މަތިން ގައިވާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮ 6.08ލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގާނަމަ އަމަލުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ މާ



 

9 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

  .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެދި ދެންނެވީއެވެ 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންޓި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  19

 އެޑިޔުކޭޝަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ގިނަބަޔަކު ޝާމިލްވެގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ، )ތިރީސްނުވަމިލިއަން ރުފިޔާ (ރ 39,000,000.00ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްހުރި  2009އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީގައި 

ބުނެ ފަޔަށްވެސް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ ލަ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރިކަމަށާއި، އެކަމާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަ

 މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން،

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި އެކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް ބަޖެޓްކޮށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި  .1

 ކުރަމުން ދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ މޮނީޓަރކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި،

 

 ،ތަންތަނަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި  އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ލަފާދީފައިވާކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ .2

ފައިވާ ފަރާތްތައް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގާ އެކަންކަމުގައި އެ ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރަމުން ދާގޮތް އިތުރަށް ބަލައި އަންގަންޖެހޭ އިތުރު އެންގުންތައް އަންގަމުން ގެންދިއުމަށާއި

 .އެދި ދެންނެވީއެވެ ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހޯދައި އެފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން އަވަސްކުރުމަށް

މާޅޮހު .އއ 20

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ިއކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެހުރެ، އޭނާގެ މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެއިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމާއި، ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މިންއެޅުމާއި، ބަ.އއ

ރުކޮށް، އިން ވަކިކުރުންފަދަ އެތައްކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި، ޕެންޝަން އަކަފޫޓް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އިތު  1,000ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް ދާދިފަހުން 

މަވެސް، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިޖޫރީ ގުނައި ބާކީކޮށް، ހުރިނަފައިސާ ޖަމާކުރުންފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެހުރެ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި، އެއިދާރާގެ ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެ

މަސްފަހުން ޕެންޝަން ފައިސާ  06ފާރިކޮށް ފައިދާ ހޯދުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، މުވައްޒިފުންނަށް ގަވާއިދުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއިން ވިޔަ 

 އިރު، މުންދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާޖަމާކުރަ

ގަވައިދުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރުވެސް  މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު .އއ .1

، އަދި މިފަދަ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި

މަކީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓު.ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އއ 6.16ދާއާއި ވަނަ މާއް 6.15ގަވާއިދުގެ 

މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން .ހޯދުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތަކަށްވާތީ، އއފައިސާގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެތިއްބެވި މުވައްޒިފުންނަށް އެފައިސާއިން ނާޖާއިޒް ފައިދާ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ގުތީގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ އި އޮފީހުގައި ވަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާ ،ފައިސާ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، 6.16ވަނަ މާއްދާއި  6.15ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާ  މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒިފުންގެ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އއ.އއ .2

މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ .ގަވައިދުން މަހުންމަހަށް މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން އއ ،ޙަވާލުވެހުރެ

ން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮފީހުގެ ވާ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންނާއި މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެހެންލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ޕެންސަން ފައިސާ މޯލްޑިވިސް ޕެންޝަ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައި

ހުރި މުވައްޒަފަށް އެފައިސާ މުއްދަތަށް ޖަމާނުކުރެވުމާއި އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް މުއްދަތަށް ހުށަހެޅިފައިނެތުމުގައި ހުށަހެޅުމާ ޙަވާލުވެ " ސްޓްޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓިބިއުޝަން"އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި 

ންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިން އެކައުންޓަށް މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާރމަ.މިކަމާގުޅިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އއ، އެފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް ދެއްކިފައިނުވާތީއާއި

މާޅޮހު . ގަވާއިދުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީވެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އއ ،ރުފިޔާ އާއި) އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ(ރ 1,100ދައްކާފައިވާ 

 ،ރުފިޔާ އާއެކު) އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( 1,815.62އޭގެ އެކައުންޓަށް ދައްކާފައިވާ . ސީ. ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް 

ޔާއަކީ އެމުވައްޒަފުގެ އިޙުމާލުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި ރުފި) ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި (ރ 2,915.62މުޅި ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 

 .ދަލީލުކޮށްދޭތީ، މިފައިސާ އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ 

 

ކެޔޮދޫ .ވ 21

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ތިބޭ ސިވިލް "ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގެ ތާރީޚެއްގައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން،  2014ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮށިގަ

" ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ބަލައިގަންނަނަމަ ނުވަތަ ދޫކުރާ ނަމަ 10ދުވަހަކު ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރާ ދުވަހަކު  ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

ރަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް ބަކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް، ފައިސާ ބަލައިގަތަސް އަދި ބަލައިނުގަތަސް ކޮންމެ މަހަކު ބަރާ.ކަމަށްވީނަމަވެސް، ވ

 ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން، 

ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ  21އިސްލާޙުގެ ވަނަ  01ގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ  2014ޖުލައި  01 .1

ގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކުގެ ކުރީގެ ޤަވާޢިދާ  2015އޭޕްރީލް  15އިން ފެށިގެން  2014ޖުލައި  01ކިހިނެއްތޯ ބެލިއިރު، 

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .އެކަމާއި ގުޅިގެން ވ ،ވާތީއެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވެފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދީގެންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިއެއްގޮތަށް އެ 

ކެޔޮޫދ .ވ ،ދަލުކުރެވިފައިނުވަނީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާތީކަމަށާއިމުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރުމުން، އެ އިޞްލާޙާއި އެއްގޮތަށް އެލަވަންސް ދިނުން ބަ 

މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް އެއިދާރާއަށް ' މްސްޖެ' ގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނުހުންނާތީ' ޖެމްސް'ގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމް، -ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފެކްސްކުރާ ލިޔުންތައް ލިބުނުނަމަވެސް، އެއިދާރާގައި އީ

ބޭނުންކުރެވެން ނުހުންނާތީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ލިބެންވާ ތާރީޚުތަކުގައި ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ' ޖެމްސް'ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙުތައް  ،ނުލިބޭކަމަށާއި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 ދުމަށާއި،ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެކޮމިޝަނުގައި އެ ސި، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ހާސް ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާދޫކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ  10، މުއްދަތުގައި 02އަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައިވާ  2015ޖަނަވަރީ  15އިން  2014ނޮވެމްބަރު  16 .2

ވަނަ ދުވަހު މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ހުރީ އަހަރީ  2014ޑިސެމްބަރު  22ވަނަ ދުވަހު އަދި  2014ޑިސެމްބަރު  14ވަނަ ދުވަހު އާއި،  2014ނޮވެމްބަރު  27ތެރެއިން 

 ދުވަހުގެ ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމަށާއި، 03ދުވަހު ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފަށް އެ  03ފަރާތުގެ ހާޒިރީތައް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޗުއްޓީގައިކަން އެ

މުއްދަތުގައި،  02އަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައިވާ  2014ނޮވެމްބަރ  15އިން  2014އޮކްޓޯބަރ  16އަށް އަދި  2014ސެޕްޓެމްބަރ  15އިން  2014އޯގަސްޓް  16އަދި،  .3

ވަނަ ދުވަހު މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  2014ނޮވެމްބަރު  09އަދި  2014ސެޕްޓެމްބަރު  02ހާސް ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން  10

ދުވަހުގެ ރިސްކް އެލަވަންސް  02ދުވަހު ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފަށް އެ  02ގައިކަން އެފަރާތުގެ ހާޒިރީތައް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ފަރާތަކުން ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީ 

 . ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

ޓްރާންސްޕޯޓް  22

 އޮތޯރިޓީ 

ފޫޓްގެ ޑިންގީއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި، ނުރަސްމީ ދަތުރުތައްކޮށް ފައިސާ ނަގާކަމަށް  18ޚިލާފަށް، ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ 

ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، .ޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ދުއްވާ ޑިންގީއެއްކަމަށް ދއެޑިންގީއަކީ ރަ، ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި

ނޑުގައި ދުއްވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތިޔަ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީ އެ ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ކަނޑު "އުޅަނދު ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ކަ

އެދި ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ތިޔަ އޮތޯރިޓީން އަޅުއްވައިދެއްވުން  01ގެ ) 78/69ޤާނޫނު ނަންބަރު " ( ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު 

 . ދެންނެވީއެވެ
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ލްގެ އަތޮޅު ކައުންސި

 އިދާރާ 

ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ކަމަށާއި،  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ބައްތި .ޏ

ސީ ހިސާބެއް ހުށަހަޅަން ންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބަންދުނުކޮށް އޮތް ސިޓީއުރައެއްގައި އަދި ސޮއިވެސް ކޮށްފައިނެތް އަންދާގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަ

 ޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައި ފަރާތެއްގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙު

ނގެން ނެތުމުން، ބީލަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތީ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެ .1

ހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަން އެނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްފަދަ ބީލަމުގެ އެ

 ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 

ން އެކުލަވާލާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުންކަން ލިޔުންތަކުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހު .2

އްގައި ޕޮއިންޓްދީފައިވާއިރު އެ ޝީޓެއްގައި ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ކޮން މެމްބަރެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން، އިވެލުއޭޝަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކުން އިވެލުއޭޝަންގައި ވަކި ޝީޓްތަކެ

 ޝީޓްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުގެ ނަމާއި ސޮއި އޮންނަގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

 

އިންޓްދިނުމުގައި، ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަނާޅާ ކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެ އޮފީހުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ޕޮފުވައްމުލަ  .3

ފަހުން އެފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ޕޮއިންޓް ނުދިނުމަށާއި، ލިޔުން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ 

ށް މެނުވީ ޕޮއިންޓް ނުދިނުމަށާއި، އަގަށާއި މުއްދަތުގެ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ބަޔާންކުރުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެފަރާތްތަކުން

ނޑައަޅާ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު ނިސްބަ  ތުން އުނިކުރަމުން ދިއުމަށާއި، މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި އަގުގެ ބަޔަށް ކަ

ނޑައަޅާ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު ނިސްބަތުން އުނިކުރަމުން ދިއުމަށާއި،މުއްދަތުގެ  ޕްރޯރާޓާ އުޞޫލުން ޕޮއިންޓްދެވޭ ބައިތަކަށް އެ އުޞޫލުން  ބަޔަށް ކަ

 އިންޓްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކުރުމަށާއި،ޕޮއިންޓްދިނުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އިރުޝާދުދިނުމަށާއި، އެ ބައިތަކަށް ޕޮ

 

ޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެނގޭ ހިސާބުން އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަތުމަށާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަން .4

 .އި އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެބާޠިލްކުރުމަށާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަ
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ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

 

ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ކަމަށާއި،  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ބައްތި .ޏ

ށަހަޅަން ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބަންދުނުކޮށް އޮތް ސިޓީއުރައެއްގައި އަދި ސޮއިވެސް ކޮށްފައިނެތް އަންދާސީ ހިސާބެއް ހު ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު

މުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އައި ފަރާތެއްގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރު

ހެޅި ، އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުށައިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ފަރާތެއް ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

އާ އޭނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.47ވާއިދުގެ އަގުތައް އެފަރާތްތަކަށް އެނގުނުފަހުން އެއްފަރާތުން އޭނާގެ އަންދާސީ ހިސާބު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ 

 . ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ ގައި މަނާކޮށްފައިވާ  8.47އަދި  8.46އެނގެން އޮތުމުން، އެ ގަވާއިދުގެ 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  25

 ލިމިޓެޑް 

ކިލޯގެ  50ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ރައްޔިތުން ހޯދާފައިވާ  މަކުނުދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ކަންތައް. ހދ

ވައިކަރަދޫއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ފައިސާއެްއ .ޔިތުންނާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނުކޮށް ހދގަޑިއިރު ހިންގާފައި ރައް 48ބްރޭންޑް ނިއު ޖަނަރޭޓަރެއް ހަމައެކަނި 

-/އުލްޕަމްޕެއް ގެނައީކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން މަކުނުދޫ ރައްޔިތުން ހިންގަމުންދިޔަ އިންޖީނެއްގެ ފިއުލްޕަމްޕު މައްސަލަޖެހިގެން ސިންގަޕޫރުން އާ ފި .ލިބިފައިވާކަން ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، ހދ

 އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރަކަށް ހުރި ރުފިޔާ ނަގައިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އިންޖީނުން ނެއްޓި ބާ ފިއުލްޕަމްޕު މާލެއިން ހަދައިގެން ގެނެސް ހަރުކޮށްފައިވާކަން އޭރު ) ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ( 54,000

ރުފިޔާގެ ބިލް ހަދައިގެން ރަށަށް ) ދެހާސް( 2,000-/މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ ޖަނަރޭޓަރުގެ އޯޑިނޭޓަރ މައްސަލަ ޖެހިގެން މާލެ ގެންގޮސް◌ް ހެދުމަށްފަހު .އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، ހދފަރާތުން 

ވަނަ  8.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައިރުފިޔާ އަރާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ) އަށްހާސް( 8,000-/އައި އިރު އެބިލަށް 

ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާއިރު ދައުލަތުގެ މަކުނުދޫ އިންޖީނުގެއިން އެކިއެކި .މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، ހދ

 .މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

އައްޑޫސިޓީ  26

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވާ ކަމަށާއި އެއުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ އާއްމުކޮށް އުޅަނދުތައް ދުވަހު މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައި 1.4ވެހިކަލެއްގެ ކުއްޔަށް  21ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީއިން ކުއްޔަށްހިފި  17

ކް ސަމިޓުގެ ބޭނުންތަކަށް  އެ ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ހަގީގަތުގައި ސާ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަމަށާއި ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން 

 ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން، އައްޑޫސިޓީ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ  ،ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތައްތަކުގެ ތަފްސީލް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއިކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކި 

 . ތެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތަކީ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  27

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

އެއުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ އާއްމުކޮށް އުޅަނދުތައް ދުވަހު މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި  1.4ވެހިކަލެއްގެ ކުއްޔަށް  21ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީއިން ކުއްޔަށްހިފި  17

ބޭނުންތަކަށް  ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ހަގީގަތުގައި ސާކް ސަމިޓުގެ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަމަށާއި ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީން   17 ،ނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައިއެ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަ

ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު ވެހިކަލްތަކުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ) އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަހަ ހާސް( 1,476,000.00ތަކަށް ވެހިކަލްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތް 21ކުއްޔަށްހިފި 

ތަފްސީލް އެނގެއް ނެތުމުން އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ކޮށްފައިވާ ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުން، އެމަސައްކަތަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ހިދުމަތެއްތޯ ޔަގީންކުރެވެން ނެތުމާއި، ދަތުރުތަކުގެ 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ފަށް ކަމަށްވާތީ އިވާއިރު، މިކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ހިލާކޮން ކޮން ދަތުރުތަކަށްކަން ޔަގީން ކުރެވެން ނެތުމާއި، މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފަ

 . މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ

 


