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 ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.ސަރުކާރު  އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އދ.ހަންޏާމީދޫ ގެއެއްގައި ހުންނަ ފިހާރައިން ކަރަންޓު ނަގަމުންދަނީ  ނެގުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮތްނަމަވެސްވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ  ސްޓެލްކ   1
އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރގެ ބޭބެގެ ފިހާރައެއް  ސްޓެލްކ  އެރަށު  އެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެ ފިހާރަ ހުންނަ ގެއިން ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންދަނީ އެފިހާރައަކީ

ތަފާތު މުޢާމަލާތްތަކާއި  ށްވެފައި އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ނުކުރާކަމަށް ބުނެ ސްޓެލްކ އަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަމަ
މިމައްސަލައިގެ   ،މިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައްވެސް އެތަނުން ވިއްކާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި  އަދި މިހާރު

ވަކިކޮށްފައި ނޫންކަމާއި،  ކުރަމުންގެންދާ ފިހާރައެއް ކަމާއި، އެފިހާރައާއި ގޭގެ ކަރަންޓް ހުންނަނީ ފިހާރައަކީ، މިހާރުވެސް ވިޔަފާރި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިންޖީނުގެތަކުން ކަރަންޓްފީ ނެގުމުގައި  ކަމަށާއި،، ސްޓެލްކ އިން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ހަންޏާމީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ ސްޓެލްކ އިން 

ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ސްޓެލްކ އިން  ނަގަނީ ވިޔަފާރި ރޭޓުންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެފިހާރާގައި ކަރަންޓް  ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ކަރަންޓްފީ
ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށް ދަންނެވީއެވެ. އަދި  ކަމަށްވާތީ، އެފިހާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ކަރަންޓް ވަކިކުރުމަށް ޞޫލާ ޚިލާފަށްހަމަޖައްސާފައިވާ އު
 ށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަ  ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ވަކިނުކޮށްފިނަމަ  ފިހާރައިގެ ކަރަންޓް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް  ހުންނަ ސްޓެލްކ ގެ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރު މަޢުލޫމާތު  މީގެއިތުރުން އެފިހާރާގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންނުދާކަމަށް، ހަންޏާމީދޫގައި 
ދީފައިވާތީއާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން  ލޫމާތު ދީފައިވާނަމަ، އޭނާ ދޮގުމަޢުލޫމާތުއެގޮތަށް ސްޓެލްކ އަށް މަޢު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ، އޭނާ

ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ނުވަތަ  ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އޭނާއާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް )ދަށް ސްޓެލްކ އަށް މާލީގޮތުން ގެއްލުން 
 ނެވީއެވެ.ދެން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް( ވެސް

ށް ދީފައިވާ އެފް.ސީ ޓީމަ ލަންދޫމިފެނަކަ ކ ޕަރޭޝަނުން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އަދި  ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2
 ކައުންސިލްގެ ކޮށްދިނުމަށްއިސާ ޖަމާނަހަދައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް ފަފައިސާ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި ކުޅުންތެރިންނާ އެގްރީމެންޓް 

އް މި ގާފައިވާ ގޮތެކަންހިނ މައްސަލާގައިބުނާ  ރައީސްގެ އަމިއްލަ ލ ންޗް ގައި ބޭންކް އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ށ.ފުނަދޫ ބްރާންޗަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ރާގެ ފަރާތުން އުންސިލްގެ އިދާކަވަނަ އަހަރު އޮތް އުރީދޫ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިލަންދޫ އެފް.ސީގެ ނަމުގައި ށ.މިލަންދޫ  2017 ،ބެލިބެލުމުގައިކޮމިޝަނުން 

 ތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވެއެވެ. އެގޮ ރެވިފައިބައިވެރިކުރި ފުޓްބ ޅަ ޓީމަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކު 
 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 
ފިޔާކަމަށް ޚަރަދުގެ ރު)ދެލައްކަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ(  207,300.00ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަކީ  2017ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ  .1

ގެ ޖުމުލައަކީ ގެ މުސާރައި އެމަހުގެ މުސާރަ ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭނާގެ މުސާރަ ހިމެނުމުންހިސާބުގައި އޮތްއިރު، އެހިސާބުގައި އެއް ކުޅުންތެރިއެއް
ސާބުތަކުން . އަދި ހި ރުފިޔާކަމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަހުން ބުނެފައިވެއެވެ )ދެލައްކަ ދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ( 210,300.00

މަށް އޮންނަ ށް ޖަމާކުރިކައުންޓަމިފައިސާގެ ތެރެއިން އެހެން ކުޅުންތެރިޔެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އެކަ ދައްކަނީވެސް އެ އަދަދެވެ. ނަމަވެސް،
 ވެއެވެ.)ހަހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ސްލިޕް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ 6,600.00

ޔާކަމަށް ޚަރަދުގެ ހިސާބުގައި )ދެލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް( ރުފި 234,000.00އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަގަކީ  2017ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ  .2
ސިލްގެ ށ.މިލަންދޫ ކައުން މަށްރުފިޔާކަ )ދެލައްކަ އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަހައެއް( 221,286.00އޮތްއިރު، އެމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަގަކީ 

 އިދާރާއިން ފަހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީވެސް އެ އަދަދެވެ.

)ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްތިންހާސް( ރުފިޔާކަމަށް ޚަރަދުގެ ހިސާބުގައި  263,000.00ނޮވެންބަރުމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަކީ  2017ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ  .3
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަތިންހާސް( ރުފިޔާކަމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަހުން  273,000.00އޮތްއިރު، އެމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަކީ 
ކަ )ދެލައް  263,000.00ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ދައްކަނީ އެމަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަގަކީ 

ކުޅުންތެރިޔެއްގެ  ،ފަސްދޮޅަސްތިންހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މިއަދަދު ފަހުން ތަފާތުވެފައިވާކަމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ
ރި ކުޅުންތެރިންގެ އަތަށް ފައިސާ ޙަވާލުކު ،)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު 10,000.00މުސާރައަށްވާ 

ގޮތުންކަން ލިސްޓުގައިވެސް އެފައިސާ ހިމަނާފައިވުމުން )އެފައިސާ އެލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޭނާއަށް އެފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކުރުވުމުގެ 
 ޢަމަލުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.( ށ.މިލަންދޫ ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. މިގޮތަށް ބައެއް އެހެން މަސްމަހުވެސް

 ންނަން އެބަހުއްޓެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަހުން ހިސާބުކުރުމުގައި އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ މުސާރަ ޑަބަލްކޮށް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީކަމަށް ފެ

ތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ސ ޅަހާސް  116,763.06ނީ ފުޓްބ ޅަ ޓީމުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ޚަރަދުވިކަމަށް ޚަރަދުގެ ހިސާބުގައި ވަ .4
 106,774.28ކަމަށް އޮތީ ރަދުވި ޚަ ތިންރުފިޔާ ހަލާރި( އެވެ. ނަމަވެސް، ފަހުން ފޮނުވި ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިސާބުގައި ދަތުރުފަތުރަށް 

ވާ ނަށް ލިބިފައި ކޮމިޝަމިރުރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( އެވެ. އެ ހިސާބު ޗެކުކުރިއިރު، ކުރިން ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަ 
ރުފިޔާ )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ  1,897.80ބިލްގައިވާ  3ބިލެއްގެ ފައިސާ އެ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ  3ދަތުރުފަތުރުގެ 

އްލައްކަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ )އެ 108,672.08ރި( ހިމެނުމުން، ދަތުރުފަތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ ނުވަދިހަ ހަތްރުފިޔާ އަށްޑިހަލާ 
ރުސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާގެ ބިލް )ދިހަހާސް ހަތަ 10,420.00ދަތުރަކަށްވާ  6ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ އަށްލާރި( އެވެ. ނަމަވެސް، މި އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 ކަމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ނުލިބޭ
 

ވިކަމަށް ޚަރަދުގެ ފުޓްބ ޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މުސާރައާއި ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި ޓީމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ޚަރަދު .5
ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށްރުފިޔާ ނުވަދިހަ އަށްލާރި( އެވެ. ނަމަވެސް، ފަހުން ފޮނުވި އެ ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސްފަސް 65,898.98ހިސާބުގައި ވަނީ 

ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ ހަތާވީސްލާރި( އެވެ. އެ  66,420.27ޚަރަދުގެ ބިލްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިސާބުގައި ޚަރަދުވިކަމަށް އޮތީ 
ބިލްގައިވާ  4ބިލެއްގެ ފައިސާ އެ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ  4 މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހިސާބު ޗެކުކުރިއިރު، ކުރިން

ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް  67,655.27)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްފަހެއް( ރުފިޔާ ހިމެނުމުން، ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ  1,235.00
)އެގާރަހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް(  11,195.00ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ ހަތާވީސްލާރި( އެވެ. ނަމަވެސް، މި އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަސަތޭކަ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 އިންޖެކްޝަނަށް ޖެހިރުފިޔާގެ ބިލް ނުލިބޭކަމަށް ޚަރަދުގެ ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކަކުލަށް 
)ދުއިސައްތަ ދިހައެއް(  210.00)ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާއާއި، ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ ފ ނު ރީލ ޑްކުރުމަށް ޚަރަދުވި  7,710.00ޚަރަދުވި 

ކަ ނުވަދިހަފަހެއް( ރުފިޔާކަމަށް ޚަރަދުގެ )ތިންހާސް އެއްސަތޭ 3,195.00ރުފިޔާއާއި، ފަހު މެޗަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި މެޑިކަލްގެ ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުވި 
 ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 
 3ހިމެނިފައިވާ   ހިސާބުގައި ދުތަކުގެ ފުޓްބ ޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މުސާރައާއި ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި ޓީމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަ  .6

 ވެ.ބިލެއް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެ
 

މަށް މިލަންދޫ ބިފައިނުވާކަލި ލްތައްޗެކުކޮށް ހިސާބުތައް ނިންމުމަށާއި، ބައެްއ ޚަރަދުތަކުގެ ބި  އެހެންކަމުން، މިކަންކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ހިސާބުތައް އަލުން
ޚަރަދުތަކަކީ  ލިބޭނަމަ އެ ނު ލްތައް ބިހ ދުމަށާއި،  ދިން ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން އެ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއެކު ޚިދުމަތް

ކުން އެފައިސާ ވާ ފަރާތްތަޒިންމާ އި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެކަމުގަ ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ އެ
ށް އަންގަމުން ވާ ފަރާތްތަކަޙަވާލު  ކުރާ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފައިސާއާއެގޮތަށް ޙަވާލު އަނބުރާ ހ ދުމަށާއި، މީގެ ފަހުން ޚަރަދުކުރަން 

 އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ. ގެންދިޔުމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ

ރ )އެއް -/1 ވިއްކާ ކޮންމެ ތެޔޮ ލީޓަރަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަމުންދަނީ އިޢުލާނެއްނުކޮށް ފިހާރާގައިރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ  ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެރަށު ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  3
އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންދާ  ރުފިޔާ(ގެ ރޭޓުން ރ.އުނގޫފާރު ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ތެޔޮ ގަނެގެން ކަމަށާއި، އަދި އެފިހާރައިން ވިއްކާ ތެލަށް ލިބޭ ފައިސާ

 ރައީސްގެ ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ހިންގާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ މަންމައަކީ ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ  ކަމަށާއި،
ނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ކަމަށްބު ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި  ނގޫފާރުރ.އު ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިނާ އަންހެނުންނާ އެއްބަ

-UCI(Vޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރު )  ހ ދާފައިވުމާއި  ކ ޓޭޝަން  ލިބުނުފަހުން ބައެއް ތަންތަނުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ތެޔޮ ގަތުމުގައި، މުދަލުގެ ބިލް
، UCI(V-1)2018/11ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރު ) ނަގާފައިވުމާއިކ ޓޭޝަން ހ ދި ދުވަހު އިންވޮއިސް ހަދައި ފައިސާ ، (23-01-2018، 2018/11(1

-UCI(V-1)2018/15 ،11-02ނަންބަރު   ވައުޗަރ  ކުރިން އިންވޮއިސް ހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިވުމާއި )ޕޭމަންޓް  ( މުދަލަށް އެދުމުގެ 23-01-2018
އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ، UCI(V-1)2018/27 ،15-02-2018ޗަރ ނަންބަރު އިންވޮއިސް ލިބިފައިވުމާ )ޕޭމަންޓް ވައު ( މުދަލަށް އެދުމުގެ ކުރިނ2018ް



 

5 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު އުފެދޭ ކަންތައްތައް (UCI(V-1)2018/41 ،05-04-2018ނަންބަރު 
 

 ނާގެ އުންޓަށް އޭގެ އެކަކުންފުންޏެއް ޝަން ހ ދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭއަދި އޭނާގެ ނަމުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިން ތެޔޮ ގަތުމުގައި ކ ޓޭ
 ލުގެ ވިޔަފާރި ޔަފާރިން ތެވި ހިންގާ  ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި ހުރިކަން އެނގޭތީ، އޭނާ އެކައުންޓުންނާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ

 ންނެވީއެވެ. އަދި ދެ މަށްޓަކައި  ސަމާލުކަމިކަން ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ، ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ނު ކުންފުންޏާ ގުޅިގެންކަމަށްކުރަމުންގެންދަނީ މިދެންނެވު
ޕްލައި ކޮށްދޭނެ ސަ ތެޔޮ ންވާ އަށް ބޭނު ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މަތީގައިވާ ކަންކަން

ޔަތުގެ ގަވާއިދާ މާލިއް  ތުގެއް ދައުލަކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތަ ފަރާތެއް އިޢުލާންކޮށްގެން ހ ދުމަށް ދެންނެވީއެވެ. އަދި 
 ދެންނެވީއެވެ. އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްވެސް

މ ލްޑީވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  4
 ޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ފި

 410 ލުވެހުރިއިރު ޓާ ޙަވާ މ ލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މިފްކ ( ގެ ގދ.ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓުގެ މެކޭނިކް އައިސްޕްލާން
އްސަލާގައި މަނާ މަށް ބުކައިނުވާ ވަޅެއް އަޅާފަފެންކޭސް މަދުވި ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ނަސޭހަތުގެ ނ ޓިސް ދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު ފިޔަ

ގައި ނަސޭހަތް  2017ން ޖޫ 06ހުންނަ މިފްކ ގެ އައިސްޕްލާންޓުގެ މެކޭނިކަށް  ގދ.ތިނަދޫގައި  ،ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ނާ އަމިއްލައަށް އައިސްޕްލާންޓުގެ ވަނަ ދުވަހު އޭ 2017ޖަނަވަރީ  30އޭނާގެ ކުށަކީ، ނ ޓިސްއިން އެނގެއެވެ. އެ ލިޔުމުގައިވާގޮތުން  ދީފައިވާކަން ނަސޭހަތުގެ
ނަ ވަރފްލ ވެ ގިއ   ޓޭންކް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތެރޭގައި ހުރި ސަރވިސްޓޭންކަށް ތެޔޮ ނަގަން ޖެއްސުމަށްފަހު ޑިއުޓީގައި މީހަކު ޖަނަރޭޓަރ ހިންގާފައި

 ޕަންޗުނުކޮށް ދުވަސްދުވަހު ބައެއް އެޅިފައިވުމާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިއުޓީއަށް އައިސް ޕަންޗުކުރަންޖެހޭ ޕަންޗްކާޑު އަދަދެއްގެ ޑީސަލް ތަޅުންގަނޑުމައްޗަށް
ސް ފެން ކޭ 410ރެއިން ތެ ކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އައިސްޕްލާންޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައިހުރި ފެންކޭސްތަ  ގަލަމުން ލިޔެ ގަޑިޖަހާފައި ހުރުމާއި، އޭނާގެ

އި، ފެން ކޭހެއް ފައިނުވާކަމާ އް އަޅާފިޔަވަޅެ މަދުވެފައިވާ ފެން ކޭސްތަކުގެ އަގު އޭނާގެ އަތުން ހ ދުމަށް އެއްވެސް އަދި ދުވުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަ
 އަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ() 55/- ވިއްކުމަށް އޭރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

 
ނޑުމައްޗަށް އެޅުނު ޑީސަލްގެ އަގު އޭ އިވާ ފެން ކޭސްތަކުގެ އަގާއި، ސަރވިސް ޓޭންކް މަދުވެފަ ވީމާ، ންފުނީގެ ކު ން ހ ދައިނާގެ އަތުއ ފްލ ވެގެން ތަޅުންގަ

 ދެންނެވީއެވެ. އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ  5
 އިދާރާ 

މާރިޗު  12 ގެ އިދާރާއިންންސިލް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުހިޔަލެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދަން ބޭނުންވެގެން ނޮޅިވަރަންފަރު ކައު
ވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ނިންމާފައިމިހާރު  ރަން ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކު 2018

ތް ފަރާތެއް ޓަރީއެއް އޮ ރަޖިސްލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުވަތަ
ށްފައި ނުވިނަމަވެސް  އަދި ސޮއިކޮވުމުގައި އަގުބޮޑު މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުގެ އެއްބަސްނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ

ބަނދަރު  .ނޮޅިވަރަންފަރުހދ ،ގައިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުބުނާ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް 
ގައި ކޮށްފައިވާ  2018މާރިޗު  12ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ދަތުރުހިޔަލެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދަން ބޭނުންވެގެން ސަރަހައްދުގައި 

ޠިލުކުރުމަށްފަހު އެ ލާން ބާއިޢު  ށާއި، އެއެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައިކަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ދި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ފަރާތަކުން އެމަސައްކަތަށް އެ  4 ގައި އަލުން އިޢުލާން ކުރުމުން  2015އެޕްރީލް  15މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދުމަށް 

ފަރާތްތަކުން  ހެންއެއިވާ އަގަކީ ށަހަޅާފަހު ގައިވީ ނަމަވެސް އެފަރާތުން ފަރާތަކުންކަމު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އޭގެތެރެއިން
ނޑަކަށް ދެގުނަ ބޮޑު އަގެއްކަންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ގާތްގަ

މިޓީން މަށް ބިޑްކޮވާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުޕޮއިންޓް ލިބިފައި އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެމަތިން  ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު  4އެމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި 
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ އަމިއްލަ
ކަމަށްވެފައި،  ންންމެ ފަރާތަކުވަނީ އެރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ވީމާ، އެމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނޑަކަށް ދެގުނަ ބޮޑު އަގެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެހެން ފަރާތްތަކުން   19/2014ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ވާތީ، ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ގާތްގަ
މަތިން ޕޮއިންޓް ނުން އެންމެވެލުއޭޝަ އި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު )މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި( ން)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށު

ލާފު ކީ ޤާނޫނާ ޚިތް ކުރުމަމަސައްކަ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް މީހުން ލައިގެން އެފަދަ ލިބުނު ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު ވިޔަފާރި
ދޭނެ ފަރާތެއް ސައްކަތް ކޮށްގެން އެމައިޢުލާންކުރައްވައި ޙަވާލުކުރެއްވުމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަލުން ތީ( އެމަސައްކަތް އޭނާއާކަމަކަށްވާ

 ދެންނެވީއެވެ. ހ އްދެވުމަށް 

ނެޝަނަލް ސ ޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  6
 އެޖެންސީ

ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި ބައެއް  2015ން ދޭ އެލަވަންސް އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތު
ފަރާތަކަށް، އެފަރާތްތައް ކައިވެނިކުރި ފަހުން  109ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި މިގޮތުން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ޗެކްކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

)އެއް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށާއި މިފައިސާއަކީ  1,551,000/-ން ތިބި މުއްދަތުގައި( ޖުމްލަ )ކައިވެނިކޮށްގެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން  މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިބުނާ  ކަ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ބެއްލެވުމަށްފަހު، އިޞްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ  މި މައްސަލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  ،ބެލިބެލުމުގައި

(2017/R-20)  ެއަތުން  ވާ ފަރާތުން، އެ ފައިސާ ދެވުނު މީހާގެ އިތުރަށް ދެވުނު ފައިސާ އެކަމުގައި ޒިންމާ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 6.15ގ
ކުރިއަށް  ފައިސާ އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ހ އްދެވުމަށާއި އަދި އަނބުރާ ހ އްދެވުމަށާއި އަދި އެފަރާތުން ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެ

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ޒާމެއްއޮތް ތަނުގައި މިފަދަ އެހީ ދޭއިރު ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތި

( ސަރކިއުލަރގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ 2015އޮކުޓޫބަރު  10) B/CIR/2015/10-13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  7
އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ސަރުދާރެއްގެ ގޮތުގައި   %5 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ އަސާސީ މުސާރައިގެ

ނޑު  8:00ނު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހެނދު  އިން ރޭގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ދެން އޭނާ އެ ސްކޫލުގައި އުޅޭ ކަމަށާއި، އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޚިލާފަށްޖަހަން 11:00  އޭނާ ނިދުމަށް ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ހެލްތުރޫމް ކަ
ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން އެޅުމަށްދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބުނާ 

ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރގެ  (2015އޮކުޓޫބަރު  10) B/CIR/2015/10-13ޓްރެޜަރީން ޢާންމުކުރި ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ލިބިގެން މެނުވީ މުވައްޒަފު  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ )ށ( ގައި ވަނީ، އިތުރުގަޑީގައި ކޮންމެހެން 4

އިތުރުނުވާނެގޮތަށް މަސައްކަތް ރާވައިގެން  އަށްވުރެ %5މަސައްކަތް ކުރުވަންޖެހޭއިރުވެސް އަސާސީ މުސާރައިން  ލައްވައި މަސައްކަތް ނުކުރުވުމަށާއި، މިގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ވުމަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ ކުރު  މިންވަރަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހުކޮޅުވެސް  އެންގުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކަ

 17މެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި އެ ސަރކިއުލަރގެ ފަހުން އަންގާފައިވާ އެންގު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެއަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުންގެންދާ
 2016ސަރކިއުލަރގައި ވަނީ،  22C/22/2016/3(3)ނަންބަރު  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވި  2016 ޖަނަވަރީ 

ނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރަށް ތަޢުލީމީ އަށްވާ ފައިސާ  10ލިބިފައިވަނީ މުސާރަކ ޑުގެ % އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ކ ޑަށް  ދާއިރާއަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކަމަށްވާތީ، މުވައްޒަފުން ލައްވައި ދެކޮޅުޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި، ކޮންމެ  އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ކަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްކަމަށްވާތީއާއި  އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް 10ށް ހޭދަވާ މިންވަރު %އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަ މަހެއްގެ
ގެ ޖުމުލަ( އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމުލަ )މުސާރަ ކ ޑުގެ ހުރިހާ ބައިތަކު  ސްކޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އަމީނިއްޔާ

މަސްދުވަހު( މުވައްޒަފުންނަށް  29މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް ) 2018 ޖަނަވަރީން 2016އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި  10އަދަދުގެ % އަށްވާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މަސްދުވަހުކަމަށްވާތީއާއި އެހެން މަސްމަހު ފައިސާ  5ދީފައިވަނީ  ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރި ގަޑީގެ އަދަދަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޕޭމަންޓް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
 % އަށްވުރެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ޖުމުލަ 10ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މުސާރަ ކ ޑުގެ  ދޭންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ބައިކުޅަބައިކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތަށް ދީފައިވަނީ

މަސްދުވަހަށް ބަހާލައި އެމަހަކަށް  12އަށްވާ ފައިސާ އަހަރުގެ  10% މުސާރަ ކ ޑުގެއިތުރުވާތީކަމަށް ފެންނާތީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާނީ 
ނޑައެޅުނު ބެހިގެންދާގޮތަށް ކަމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އެގޮތުން،  ފައިސާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ނިސްބަތުން ކަ

މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ނިސްބަތަކުންކަމަށްވާތީއާއި  ންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ހުރިހާ ޖޫ 2017ފެށިގެން  ޖަނަވަރީން  2016
ދެ ނިސްބަތަކުން  ޖަނަވަރީ( ފިޔަވައި(  2018 ޑިސެންބަރު، 2017މަސްދުވަހު ) 2ފެށިގެން )ފުރިހަމަ ޕޭމަންޓް ދީފައިވާ  ޖުލައި މަހުން 2017ނަމަވެސް 
މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވާ  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާތީއާއި އެގޮތަށް ފައިސާ ދީފައިވާއިރު، އެކަޑަމިކް ފުންނަށް މުވައްޒަ
މަޖައްސާފައިވަނީ ކީއްވެތ  ސާފުކުރުމަށް ތިޔަ މިގޮތަށް ހަ މަތިކަން )އަދި ބައެއް މަސްމަހު ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ހުރިކަން( ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ނިސްބަތް

މާގިނަ ވަގުތު އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި  ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ސްކޫލަށް ލިޔުމުން،
ފައިސާ ނުދެވޭތީއާއި، އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނާ  100ތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް %ޖެހޭތީއާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރުވާ މަސައްކަ  މަސައްކަތް ކުރުވަން
އެހާ ގިނަވަގުތު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ކުޑަކަމަށްވެފައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އަޅާބަލާއިރު އިދާރީ

ދިނުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ނާ އެއް ހަމައަކުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާމުވައްޒަފުން އެކަޑަމިކް
ށް އެމަހަކަށް ފެށިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ދެކޮޅުޖެހޭގޮތަ  ޖުލައިމަހުން 2017ކުޑަމިންވަރެއް ކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެގޮތުގެމަތިން  ލިބެނީ ވަރަށް
ނޑައެޅުނު ދިނުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ  އަށްވާވަރު އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް 10އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއިން % ކަ
ގެ ނިޔަލަށް އިސްވެދެންނެވުނު މުވައްޒަފަށް މޭމަހު 2018ޖަނަވަރީން  2016ދެމުން ގެންދަނީކަމަށްވެސް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި  އުސޫލުން

ކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އޭނާއަށް  (61.7252ރުފިޔާ )% 90,508.47ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭއިރު، އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  141,631.36އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
 3,120.98ޖެހެނީ  އި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން މަހަކަށްމަދު އަދަދެއްކަމަށްވާތީއާ( 38.2748)% ރުފިޔާ 56,122.89ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ 

ދީފައިވާ ފައިސާގެ އެވްރެޖް  ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް 3,470.00ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އޭނާގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 
މަތިކަން  މަސްމަހު އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އަދަދު  އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަކަމަށްވިޔަސް، ބައެއް

 ގައި ނިމުމުން 5:30ސްކޫލަކަށްވެފައި މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ހަވީރު  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަކީ ދެދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ
ނޑު  ފުކޮށް އަނެއް ދުވަހަށް ސްކޫލް ތައްޔާރުކޮށްކްލާސްރޫމްތަކާއި ފާޚާނާތައް ސާ އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި،  10:00އާއި  9:30ނިންމާލެވެނީ ރޭގަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތު މީހުން ސްކޫލަށް އައީއްސުރެ ރޭގަނޑު މަސައްކަތު  ގައި ހެނދުނު 6:15ސްކޫލުގެ އެސިސްޓެންޓް ފ މަންއަކީ ހެނދުނު  އަމީނިއްޔާ
ކަމަށާއި، އޭނާ އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން  މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެމީހުން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވަން ހުންނަ މުވައްޒަފު ންގެމީހު

ސައްކަތް ކަމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ހުއްދަދީގެން ކޮށްފައިވާ މަ ޖެހިގެން ސްކޫލުން އަންގައިގެން، އަދި ސްކޫލުގެ ވެރިޔަކު ގަވާއިދުން ލިޔުމުން  ކުރަން 
އިން ފެށިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2017މޭ  11ޝީޓުތަކުގެ ތެރެއިން  ނަމަވެސް އޭނާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބުނެފައިވާތީއާއި

 ސްދުވަހުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްފަހަރާކަމަށް މަ ކޮމްޕިއުޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓުތަކަކަށްވާއިރު، އެ ޝީޓުތަކުގައި ޝީޓުތަކަކީ
 3އެ  ދުވަހު ކަމަށްވެފައި 3ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އައުޓްވި ގަޑި ޖަހާފައިވަނީ ޖުމުލަ  2018ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން  2015ބެލެވޭތީއާއި، އޭނާގެ ހާޒިރީގައި 

 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔެފައިވާތީ، ރެ ފަހުގެ ގަޑިތަކެއްގައިދުވަހު އައުޓްވި ގަޑިއަށްވު  2ދުވަހުގެ ތެރެއިން 
 ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާ ނިދުމަށްޓަކައި ސްކޫލުގެ ކުރީގެ  އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަކެތި  މުވައްޒަފަކު ނުނިދާނެ ކަމަށާއި، އެތަން މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްކޫލުގެ ބައެއް މް ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި އެއްވެސްހެލްތުރޫ
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު،  ކަމަށްބުނެފައިވާތީއާއި އޭނާ އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކައިބޮއި ހަދާ  ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން

ހާޒިރީގައި އައުޓްވި ގަޑި ޖަހަމުން ނުގެންދާކަން  ކައިބޮއިހެދުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފަކު އެމީހަކު އުޅޭ އޮފީހެއްގައި
ނޫން ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ  ވޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ޞައްޙަރެކ ޑްތައް އެނގެންނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ދެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް އަންނަ ގަޑިއާއި އޮފީހުގެ  ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީއާއި، އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ
ބޭރަށް ދިޔަ ގަޑިއާއި އެނބުރި އައި ގަޑި  ގަޑި އަދި އެދުވަހަކު މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން ބޭރަށްގޮސް އެނބުރި އަންނަނަމަ ންނަ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުކު

 މަށް ދެންނެވީއެވެ.ދެމުން ގެންދިޔު ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ ރެކ ޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ސިސްޓަމުން އެނގޭގޮތަށް ހާޒިރީގެ ރެކ ޑުތައް

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  2018މާރިޗު  22އިންދިރާގާނދީ މެމ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕްރިންޓަރަކާއި ޓ ނަރެއް ހ ދުމަށް  އިންދިރާ ގާންދީ މެމ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 8
އެކަމަށް  ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އަދި ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވަނީ ޓ ނާ ގަތުމުން ޕްރިންޓަރ ހިލޭ ފ ރުކޮށްދޭނޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ހަމައެކަނި ޓ ނާއަށްވާ އަގު ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ ކަ
އެޕްރީލް ގައި  08އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން  ،ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާބުނާ  ޚިލާފަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް

މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް-ބުނާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ފަހުން އީ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބީލަންވެރިންނަށް ދިންކަމަށް 
 10.32މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ނުވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުންފޮނުވާފައިވެސް 



 

10 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ންވެރިންނަށް ދޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ބީލަ އެގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
ފޮނުވުމަށާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ބީލަންވެރިންނަށް  މެއިލް ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް-މެއިލް ކުރާނަމަ އީ-ލިޔުމުން ދިނުމަށާއި، އީ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް 

 ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަށް

ވަނަ އަހަރުން  2016ގައި ރ.މާކުރަތުގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ ފަރާތުން ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށާއި އިދާރީ އޮފީސް ހަދައި ހިންގުމަށް، ލަފާކުރެވޭ ގޮތު  ބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސް ޕަ 9
ގެ ގޮފީގެ ސީ ޕާޓީއެއްތު ސިޔާކުރުމެއްނެތި ރ.މާކުރަ ރ.މާކުރަތުގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް  ފެށިގެން،

 ،އިބެލިބެލުމުގަ މިޝަނުން މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮބުނާ  ނައިބުރައީސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހ ދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް
 ކޮށްގެން ވަނީ އިޢުލާންހިފާފައި ހިންގުމަށް މި ގެ ކުއްޔަށް ބުމަށާއި އިދާރީ އޮފީސްޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބިދޭސީން ބޭތިއް ރ.މާކުރަތުގައި
 16ފާފައިވަނީ ކުއްޔަށް ހި  ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގެ ފުރަތަމަ ފަރާތަކުން އަގު ހ ދައިގެން ކަމަށް ޕަބްލިކް ވަރކްސް 3ނޫންކަމަށާއި، 
( އަށް ކަމަށާއި، އެ ގެ ކުއްޔަށް ރުފިޔާ  20000/-ޖުމުލަ ) ޔާ ރުފި 4000/-މަސްދުވަހަށް މަހަކު  05އަށް  2017މޭ  16ން  2016ޑިސެންބަރު 
ހަޅާފައިވަނީ  އަގެއް ހުށަން އެންމެކުޑަފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި އަގު ބަލައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި، އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން 3ހިފާފައިވަނީ 
 16ން  2017މޭ  17ދަތަށް )މަސްދުވަހުގެ މުއް 07 ފަރާތުން އަގު ހ ދައިގެން 3ފަރާތުން ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން  ގޭގެކުއްޔަށް ހިފި 
އަގު  އަލުންއެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  ( އަށް އެގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި،ރުފިޔާ  28000/-ރުފިޔާ )ޖުމުލަ  4000/- އަށް( މަހަކު 2017ޑިސެންބަރު 

 36000/-ޖުމުލަ ) ރުފިޔާ 4000/-އަށް( މަހަކު  2018ސެޕްޓެންބަރު  16ން  2017ޑިސެންބަރު  17) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 09ހ ދުމަކާ ނުލައި 
 އަގު ހ ދައިގެން ޢުލާންނުކޮށް އި އިވަނީދެފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މުއްދަތު އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަ ރުފިޔާ( އަށް އެގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ

ލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެ މާދަ ނުކޮށް ތިންވަނަފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އަލުން އަގު ނުހ ދައި އިޢުލާންވެސް އެކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
 އި އެކަމުގައި މުވައްޒަފުންނާ ވޭތީއާއި، ބީލަމާ ގުޅިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 10.31ގެ  10ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ބީލަމަށް  ގެ )ރ( ގައި، މިގޮތަށްވަނަ މާއްދާ  17.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ންނާމެދު ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފު ރިކަން ކުއެގޮތުން އެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރުވައިފިނަމަ  ށަނާޅައި ފަރުޖެއްސުމުގެހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބީލަމަށް ހު

ރު ވެފައިވާ ށް މިހާހިފުމަ ޔަށް  ގެ ކުއްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، އެ  އެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި 
ފައިސާއާއި މުދަލާ  ދައުލަތުގެ ،ފުމަށާއިނުވަތަ އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުއްޔަށް ހި  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެގެ

 ވެ.ންނެވީއެދެ ކް ވަރކްސް ސަރވިސްގައިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ޕަބްލި  ގުޅޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރެވުނު ރިޕ ޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކު COM-2018-21(D) ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އދ.އޮމަދު ކައުންސިލްގެ އިދަރާ  10
 ބޭންކް ންނަ ފައިސާއަކީ ޕަބްލިކްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަ 2މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ 

ގެ ނިޔަލަށް  2016ތުގައި ގޮދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ދަޢުލަތުގެ އާމްއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އއ.ޮއމަދޫ
ނާ ބު ނުވާކަމަށް  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި )ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  437,103/-ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ 

ހަތްހާސް  ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް)  -/437,103 ޖުމްލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލަގައި ،އް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެ
 އެކައުންޓަށް  ގެ މަތިން ޕަބްލިކް ބޭންކް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު  5.10ގެ  (R20-2017) ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އެއްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާ

 ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

ދެކުނުބުރީ މާފަރު  މިލަދުންމަޑުލު  11
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ން މާލެ ދިޔުމަށްޓަކައި ގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެ އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން އެކިފަހަރުމަތި 4މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކ ޑް ނަންބަރު .ނ
ރުގެ ށްޓަކައި މާފަން މާލެ ދިޔުމަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެކިފަހަރުމަތި 2014ބިލްކުރުމެއްނެތި 

ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ށް ބުނާ މައްއިވާކަމަތުގައި ލިބިގެން ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ބިލްކުރުމެއްނެތި ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްފަބިންތަކުން ކުލީގެ ގޮ
 ،މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ޓަރީ ޑިވްސް މަނި ކައި މ ލް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަ . އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ 1
ފަރު ބިންތައް މާވީނަމަވެސް، ށްފައި އޮތ ރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

ތިޖޫރީގައި މާކުރަނީ އެ ފައިސާ ޖަ އުންޓަށް އެ އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކަގޮތެއްގައި ބަހައްޓަނީ އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައިކަމާއި، ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ އާންމު
އްޔަތުގެ ލިއުލަތުގެ މާދަފައިސާ  މީގެފަހުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ންނަ ޕަބްލިކް ތ ރިޓީގައި އޮޓަރީ އޮގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މ ލްޑިވްސް މަނި
 ޖަމާކުރުމަށާއި،  ބޭންކް އެކައުންޓަށް

ކި ޢަދަދުތަކެއް  ދިނުމަށް ވަ  ގޮތުގައިހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކޮއްތު ފައިސާއާއި ދަތުރު އެލަވަންސްގެރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ގައި . ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 2
ނޑައަޅާފައިވާއިރު، މާފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަ ވާއިދުގައި ގަލިއްޔަތުގެ ތުގެ މާކަ

ރަދުތައް ޚަތުރުތަކުގެ ސްމީ ދަ ރަންގަނޑަށްވުރެ މަދުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި
 މަށާއި،ށް ކުރުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ ،)ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް(
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ތުގެ ގަވާއިދުގައި ލިއްޔަމާދައުލަތުގެ  . ރާއްޖޭގައިކުރާ ދަތުރާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕ ޓް" ދަތުރު ނިންމާފައި ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް،3
މާފަރު  މީގެ ފަހުން ވިފައިވާތީ،ގަކުރެ ކުރާކަން ފާހަ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އެފަދަ ދަތުރުތަކުގެ ރިޕ ޓުތައް ތައްޔާރުނު 

ހުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ )ފަހެއް( ދުވަ  5ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ "ދަތުރު ރިޕ ޓް" އެ ދަތުރެއް ނިމޭތާ، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ހުށަހެޅުމަށާއި

އި އައިޓަމް ޖެޓް ބާކީއާބައާ ގުޅޭ އެ އިދާރާގެ ފައިސާ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިއިރު. 4
ޔާންކޮށްފައިވާ ބަވާއިދުގައި ޔަތުގެ ގަ މާލިއްދައުލަތުގެ ބާކީ އާއި އެކައުންޓް ބާކީ ފަދަ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

 ގޮތުގެމަތިން، ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
ނަމަ، އޭގެ ފައިސާ ހުރި ، ބޭރު. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު )ނަގުދުފައިސާއިން ހުރި ޢަދަދާއި، ޗެކުން ހުރި ވަރާއ5ި

ކޮށް، ފައިސާ  ހިސާބު ޗެކް އެޒަފަކު ތަރެއްގެ ވަކީން ހުރި ޢަދަދު( ބަލައި، ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްކޮންމެ ވައް
ޖޫރީ ރިޕ ޓް ނަމަވެސް، ތިއިވީށްފަގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ބަލަމުން ގެންދަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ސިލްގެ އިދާރާ ކައުންގޮތުގެމަތިން، މާފަރުތައްޔާރުނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  އެންގީއެވެ. ތިޖޫރީ ރިޕ ޓުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

ދެކުނުބުރީ ދަނގެތި  އަރިއަތޮޅޫ 12
  ކައުންސިލް އިދާރާ

ށް އެރަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަ  1436ދަނގެތީ މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ކައުންސިލް މެމްބަރު .އދ
ތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގައި ފައިސާ ގެންގޮސް މިސްކިތުގެ މަރާމާ 2015މޭ  05ސައުންޑް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި 

 2015ކްޓޫބަރު އޮ 28ށް ބުނެ ނެ ކަމަމާލެގޮސް ގަތްތަކެތީގެ ބިލްތައް ހުށަހަޅައި ހިސާބުތައް ނުނިމި މާބޮޑަށް ލަސްވެފައި ވަނިކޮށް އަދި އިތުރު ބިލެއް އޮންނާ
ންކަން ކޮށްފައިވާ ސް އެފަދަ ކަ ރިންވެކުން ބިލެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ކައުންސިލް މެމްބަރއަކީ މީގެ ގައި ހުށަހެޅި ބިލަކީ އަސްލު ނޫ

ން މިކޮމިޝަނަށް ގެ ތަޙުޤީޤުއްސަލައި ފަރާތަކަށް ވާތީއާއި، އެބިލުގައިވާ މައިކު ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިމެނޭތ  ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަ
ހަތް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހައެއް ލާރި(  )ހަތަރުހާސް 4007.86އދ.ދަނގެތި ހުކުރު މިސްކިތަށް ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ބާކީވި  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ށްފައިނުވާކަވާލުކޮޙަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް އެންގުމުން އެފައިސާ އދ.ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ 
  އެންގީއެވެ. ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުގެ އަތުން އެފައިސާ ހ ދުމަށް
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އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 13
  އިންފްރަ ސްޓްރަކްޗަރ

ށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ދީފައިވާކަމަތުރުކޮށް ހިތަދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިން، ގަޒިއްޔާ ނިންމި ރިޕ ޓްގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ މާބޮޑުތަން އި.ސ
 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގައި  2003ޑިސެމްބަރ  16ގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަ 

ގެ  މިކޮމިޝަން ކެއް ހުރިކަން ފާތުތަޝަކުވާގައިބުނާ ގ ތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކާއި، މިހާރު އެގ ތީގެ އިންފާރު ރާނާފައިވާ މިންތަކާއި ތަ
ންގ އެންޑް ހައުސި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ގ ތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް، )އައްޑޫސިޓީ(އަށް އެންގީއެވެ. 

އެގ ތިތަކުގެ  ،ހަގަކުރެވޭތީކަން ފާ އޮތް ބްލޮކްގައިވާ އެހެން ގ ތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެގ ތިގަކުގެ ރާނާފައިވާ އިންފާރުގެ މިންތަކާ ދިމާނުވާ. އެ ގ ތި 2
ޑް މުނިސިޕަލް ލްޑިންގ އެންޑް، ބި ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭން

 ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް، )އައްޑޫސިޓީ(އަށް އެންގީއެވެ. 
ސިޕަލް ގ އެންޑް މުނިވާލާދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިން ޙަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސިޓީއާއި -. އެންޓ3ި

ކަފޫޓުގެ އަ 4027.95ތް ރުން އޮއެގ ތީގެ އުތު ،ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމެންޓް )އައްޑޫސިޓީ(އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ސަރވޭ ރިޕ ޓްގައި
ދިމާނުވާކަން  ވާ މިންތައްކޮށްފައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުލީ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާއިރު، މިބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ މިންތަކާއި އިމާރާތް ބިން ސ.ހިތަދޫ 

ގެ ސިލްގެ އިދާރާކައުން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތާދެމެދު ވެފައިވާ އައްޑޫސިޓީ
 44.41ލު މިނަށްވުރެ އަކަފޫޓަށް ކަމަށްވާތީ، މިއީ އެބިމުގެ އަސް 3983.54ލާރީގެ ރޭޓުން ކުލި ނަގަމުންދަނީ ( ތިރީސް) 30.00އެއްބަސްވުމުގައި، 

އަކަފޫޓަށް ކުލި ނަގަމުން  4027.95އިވާ އަކަފުޓޫގެ ކުޑަ މިނެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި އެއްބަސްވުން އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު މިބިމުގެ އަސްލު މިންކަމުގަ
ންޓް، ޕާޓްމަޑިގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް 

 އަށް އެންގީއެވެ. (އައްޑޫސިޓީ)
 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސިޓީއާއި ޙަވާލާދީ މިނިސްޓްރީ-. އެންޓ4ި

ވަނަ  126ތް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމެންޓް )އައްޑޫސިޓީ(އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ސަރވޭ ރިޕ ޓްގައި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ގ ތި އޮ 
ސ.ހިތަދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މުދާރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އެބިން ، ހުސްބިން 4362.93ބްލޮކްގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތީގައިވާ 

ބަންޑާރަ ކީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ އެފަރާތަށް ދޫކުރެވުނު ކަމެއް އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާފައި ނުވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިބިމަ
މެއްކަމަށްވާތީއާއި، މިބިން ގ ތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ބި



 

14 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެފަރާތަށް މާލީ މަންފާ ލިބޭ ކަމެއްގައި ކަމަށްވާތީ، މިބިން ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް )އައްޑޫސިޓީ(އަށް އެންގީއެވެ. 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 14
  އިންފްރަ ސްޓްރަކްޗަރ

( އަށްޑިހަ އެއްމިލިއަން  ހަތަރުސަތޭކަ) 481،000،000ގައި  2010މެއި  21ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢަކީ  1000ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާ 
ދާފައިވަނީ ށް ފައިސާ ހ ކުރުމަޗައިނީޒް ޔުއާންއަށް، ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު 

ން،  ކޮމާޝަލް ލ ނެއް ނަގައިގެ ޗައިނީޒް ޔުއާންގެ ( ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްމިލިއަން) 481،000،000ބޭންކުން ( އެގްޒިމް)ޕ ޓް އިމްޕ ޓް ޗައިނާގެ އެކްސް
 2010 ލ ނަކީ މިވެސް، ނަމަ ، މަށާއިއެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މެޝިނަރީއާއި މެޓީރިއަލްގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީގެން ކަ
ވަނަ  2010ށް މި މަޝްރޫޢަ ، މަށާއިވަނަ އަހަރު ނެގުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ލ ނެއްކަން އެނގެންނެތް ކަ

އްކަތުގެ އިރު، މި މަސަރަދުކޮށްފައިވާރުފިޔާ ޚަ ( ޑިހަ އަށެއްދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނަވާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށް) 270،719،788/-އަހަރު 
ގެ ބަދަލުގައި 15% އަގުގެ އާ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ 8.23އެޑްވާންސް ޕެމަންޓް ދީފައިވަނީވެސް ދައުލަތުގެ މާލީއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނަންބަރ 

 ހަގަކުރެވުނު  މިކޮމިޝަނަށް ފާޔުއާން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން( އަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަމިލި) 96،200،000އަށްވާ  20%ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 
 ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

 ސީ އާ ދެމެދު ސީ.އެމް.އީ. ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް އާއި 1000. ހުޅުމާލޭގައި 1
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  އިދުވަސް ތެރޭގަ 28ވަނަ މާއްދާގައި ލ ން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  14.2.1ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގެ 

ކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ދައް %20ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓްއިން ކޮންޓްރެކެޓްގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ 
ންޓްތަކުގެ ދަށުން ލ ން އެގްރީމަ ،ކަމުންއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ އިންސައްތައަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފު އިންސައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެން 

 ވަކި އުޞޫލުތަކަކަށް  ދޭ ފަރާތުގެ އި ލ ނުއި އަދި ލ ނު އެގްރިމެންޓްތަކުގެ ޝަރުތު ކަނޑައެޅުމުގަކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮކިއު ކުރުމުގަ
 .  އެންގީއެވެދިއުމަށްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއް

ސީ އާ ދެމެދު .އީ.އެމް.ގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް އާއި ސީހައުސިން 1000ހުޅުމާލޭގައި . 2
ދުވަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  28ވަނަ މާއްދާގައި ލ ން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  14.2.1ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދި ޑައުން ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  %20ރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓްއިން ކޮންޓްރެކެޓްގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ ޓް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 462,400,000.00ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  %10  ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ
ޗައިނީސް ޔުއާންކަމާއި، ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް ( ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ )

ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ) 481,000,000.00މެންޓްއިން އެޑްވާންސް އަދި ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ ލ ން ނަގާފައިވާ އަދަދު ކަމަށްވާ އެންވަޔަރަ
 ސާ ދެއްކުމަށް އެންގީއެވެ. ޔުއާންގެ އިންސައްތައިންކަމަށްވާތީ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމެންޓްތަކާ އެއްގޮތަށް ފައި( މިލިއަން

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 15
 ޓްރެޜަރީ 

( އަށްޑިހަ އެއްމިލިއަން  ހަތަރުސަތޭކަ) 481،000،000ގައި  2010މެއި  21ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢަކީ  1000ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާ 
ދާފައިވަނީ ށް ފައިސާ ހ ކުރުމަޗައިނީޒް ޔުއާންއަށް، ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު 

ން، ކޮމާޝަލް ލ ނެއް ނަގައިގެ  ގެ ޗައިނީޒް ޔުއާން( ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްމިލިއަން) 481،000،000ބޭންކުން ( އެގްޒިމް)ޗައިނާގެ އެކްސްޕ ޓް އިމްޕ ޓް 
 2010 ލ ނަކީ މިނަމަވެސް، ، މަށާއިއެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މެޝިނަރީއާއި މެޓީރިއަލްގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީގެން ކަ

ވަނަ  2010ށް މި މަޝްރޫޢަ ، މަށާއިސްކޮށްފައިވާ ލ ނެއްކަން އެނގެންނެތް ކަވަނަ އަހަރު ނެގުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާ
އްކަތުގެ އިރު، މި މަސަރަދުކޮށްފައިވާރުފިޔާ ޚަ ( ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނަވާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް) 270،719،788/-އަހަރު 

ގެ ބަދަލުގައި 15% އަގުގެ އާ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ 8.23ލަތުގެ މާލީއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނަންބަރ އެޑްވާންސް ޕެމަންޓް ދީފައިވަނީވެސް ދައު
 ހަގަކުރެވުނު  މިކޮމިޝަނަށް ފާޔުއާން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން( ނުވަދިހަ ހަމިލިއަން ދެލައްކަ ) 96،200،000އަށްވާ  20%ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 

 ،ކަށް ބަލާއިރުކަންތައްތަ 

 ދެމެދު ސީ އާ.އީ.އެމް.ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް އާއި ސީ 1000ހުޅުމާލޭގައި 
އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ދުވަސް ތެރޭގަ 28ވަނަ މާއްދާގައި ލ ން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  14.2.1ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދި ޑައުން ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  %20ޓްރާންސްޕ ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓްއިން ކޮންޓްރެކެޓްގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ 
 462,400,000.00ކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގަކަށް ބަޔާން  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ 10%  ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ

ޑް ޕ ޓް އެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސް. ޗައިނީސް ޔުއާންއެވެ( ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ)
ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ) 481,000,000.00ކާފައިވަނީ ލ ން ނަގާފައިވާ އަދަދު ކަމަށްވާ އެންވަޔަރަމެންޓްއިން އެޑްވާންސް އަދި ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައް

  އެންގީއެވެ. ސާ ދެއްކުމަށްށް ފައިޔުއާންގެ އިންސައްތައިންކަމަށްވާތީ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމެންޓްތަކާ އެއްގޮތަ( މިލިއަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ  މާޅޮސްމަޑުލު 16
  ކައުންސިލް އިދާރާ

 07މަށް އެދި ހުށަހެޅި ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަ 2012އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް .ރ
 ހުށަހެޅި އި، މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެންމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމަށާމަސްދުވަހު މި މަސައްކަތްކޮށް ކަ 15ފަރާތުގެތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީ، މީގެ ކުރިން 

މަށާއި، އެއަގަށްވުރެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައި ކަ. ރ8200/-ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 
 05ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 2، އްކަތް ނުދެވިގެން މި އިޢްލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިއެހެންމީހުން ތިބުމުން އޭނާއަށް މަސަ
ޓިވިސްޓަކާ ކްއްކަތް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަ. ރ8000/-ފަރާތެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ރިން މިފަދަމުން ކުނުވަތަ ގައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުވު/ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މީނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން 
ން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ށުކައުންސިލު ސް، ރަދާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެމީހަކު ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވާ އޭނާއަށް މަސައްކަތް ދޭންޖެހުނުގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފައް

 ،އިރުށް ބަލާއެފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަ
އިތަކަށް ދިނުމަށް ބަރޮޕ ސަލްގެ ގައި ޕް. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޕްރޮޕ ސަލްގެ ބައިތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރާއި އިވެލުއޭޝަން ފ މްތަކު 1

ނޑައަޅާފައިވާ މާކުސްތައް ތަފާތުވެފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ފ މްތައް ތައްޔާރުކުރިއިރު ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ވެފަ ފާހަގަކުރެވޭތީ،   ތަޙްޤީޤަށް ކަމަށް  އިވާކަމެއްކަ
ގެން އިވެލުއޭޝަން ނޑަށް ބަލައި މިންގަ ވާކުރިއަށް އޮތްތާގައި، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޕްރޮޕ ސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 

ރުން ލައްވައި މިޓީ މެމްބަކޮއޭޝަން ވެލުއޭޝަން ފ މުތަކާއި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ދިމާވޭތ  އިވެލުފ މުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން އި
 ޗެކްކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

  
އި "ތަޖުރިބާ" އިގެ ތެރޭގަބަޑައަޅާ . ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބީލަންވެރިންނާ ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާކުސް ދިނުމަށް ކަނ2

ނޑައަޅާ  ނޑާއި، މާކުސްދިނުމަށް ކަ ނަމާދޫ އިރު ރ.އިން ހިމަނާބައިތައްގެ ބައި ހިމަނާފައިނުވާތީ މީގެ ފަހުން މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާކުސްދޭ މިންގަ
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަން އެންގީއެވެ. 

އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު 17
  ކައުންސިލް އިދާރާ

ނޑުހުޅުދޫގައި އަޅާފައިހުރި ތެޔޮފިހާރައަކީ .މީހަކު ގއ ކޮލަމާފުށީ .ގއ އަހަރު ދުވަހަކަށް ކުއްޔަށް ދިން  3ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޔައުމިއްޔާކޮށްގެން .އެރަށު ރކކަ
އަހަރަށް  5ކަތީބަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތަނުގެ މުއްދަތު ، ބިމެއްގައި އަޅާފައި ހުރި ފިހާރައެއް ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެ ފިހާރަ ހިންގަމުންދަނިކޮށް ފަހުން

ނޑުހުޅުދޫ .ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ގއ ނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބު ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2012ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 އޭނާގެ އަތުން ހ ދުމަށް އެންގީއެވެ.  ،ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ، އެ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް( ތިންހާސް ފަސް ސަތޭކަ) 3,600.00އްކަންޖެހޭ ދަ

ހެނިހެން ބައެއް ވަންސާއި އެގެ އެލަ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިންހުރި ފަރާތަކަށް ޙައްޤުވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ .ނ  ސާވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 18
އްބިސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސަ. )ރ26,532.31ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އޭނާއަށް 

އްޓީއާއި ، އޭނާގެ ޗުޔާންކޮށްބަލިބެންޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ހިސާބަކުން އެނގޭކަމަށް ( ބައްތިރީސް ރުފިޔާ އެއްތިރީސް ލާރި 
 ކޮމިޝަނުން ވިލް ސަރވިސްސި ރުމަށް އެއްނަމަ އެފައިސާ އޭނާއަށް ދޫކު ހާޒިރީއާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު އެފައިސާއަކީ އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާ

ދިހަހާސް ހަތް . )ރ70,390.00ފަރާތަކުން އަލުން ހިސާބެއް ތައްޔާރުކޮށް  4މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން، މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ 
ޓްރީ އޮފް ބުނެ މިނިސް ވާކަމަށް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެއިދާރާއަށް އަންގާފައިލިބެންޖެހޭކަމަށާއި އެފައިސާ( ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ 

ތެއްގައި މަންފާއެއް  ނާޖާއިޒުގޮރާތަކަށްފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެފައިސާ އެއިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ހ ދާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ވަކި ފަ 
ސިލް މިލަދޫ ކައުންފަރާތުން ނ. އި ބުނާށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގަހ ދައިދޭން ކޮ

ރވިސް ކޮމިޝަންގައި ށް ސިވިލްސަ ދުމަ ހ  އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު، އެނާއަށް ޙައްޤުވާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިނުވާ ޢިނާޔަތްތައް
 ތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް އި އިނާޔަތް ވަންސްއާއެދިފައިވުމުން، ތަޙުޤީޤުގައި ހ ދާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަ

 މަށްވާތީ، އެފަރާތަށް ޙައްޤުވާ ކަ)ތޭވީސްހާސް ރިއީސް އެއްރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރި(  23,031.28ލިބިފައިނުވާ އެލަވަންސްއާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 
 ފައިސާ އޭނާއަށް ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް އެންގީއެވެ. 

 

ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ  މިލަދުންމަޑުލު  19
  ކައުންސިލް އިދާރާ

އި އެހެނިހެން ބައެއް މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިންހުރި ފަރާތަކަށް ޙައްޤުވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެލަވަންސާ.ނ
ސައްބިސްހާސް ފަސްސަތޭކަ . )ރ26,532.31ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އޭނާއަށް 

ލިބެންޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ހިސާބަކުން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އޭނާގެ ޗުއްޓީއާއި ( ބައްތިރީސް ރުފިޔާ އެއްތިރީސް ލާރި 
އެއްނަމަ އެފައިސާ އޭނާއަށް ދޫކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހާޒިރީއާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު އެފައިސާއަކީ އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާ

ހަތްދިހަހާސް . )ރ70,390.00ފަރާތަކުން އަލުން ހިސާބެއް ތައްޔާރުކޮށް  4މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން، މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެއިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި އެފައިސާ( ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ 
ޖާއިޒުގޮތެއްގައި މަންފާއެއް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެފައިސާ އެއިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ހ ދާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާ

އި ދެންނެވުނު ށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ޝަކުވާގަހ ދައިދޭން ކޮ
ން ލިބިފައިނުވާ އިނާޔަތްތައް ހ ދުމަށް މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު، އޭނާއަށް ހައްޤުވާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއި.ނ ފަރާތް

، ތަޙުޤީޤުގައި ހ ދާފައިވާ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި އެދިފައިވުމުން، އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްއާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ތޭވީސް ހާސް ތިރީސް އެއްރުފިޔާ އަށާވީސް ) 23,031.28ޔަތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ ލިބިފައިނުވާ އެލަވަންސްއާއި އިނާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެފަރާތަށް

 ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތަށް ހައްޤުވާ ފައިސާ އޭނާއަށް ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް އެންގީއެވެ. ( ލާރި

 105ރިވަރުން ހަމަނުވަނީސް ދަ 100ދަރިވަރުން ހަމަވުމުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގައި  100ސްކޫލެއްގައި ސްކޫލް ބ ޑެއް އެކުލަވާލެވޭނީ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 20
 މަތިން އެސްކޫލްގައި ދަރިވަރުން ރެވު 99ދަރިވަރުން އުޅޭކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއުސޫލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު )ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބު 3،500.00އުޅޭނަމަ އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އެލަވަންސް އެއްގެ ގޮތުގައި 
 ނިޔަލަށް ޓެނުއަރޝިޕް ވަނަ އަހަރުގެ 2010މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ  2009މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މިކޮމިޝަނުން އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރިއިރު، 

 ނަގާފައިވާތީ، އިތުރަށް )ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ  5,525.00އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަށް އިތުރަށް 
ސެޕްޓެމްބަރ  29ދި އްވުމަށް އެ ވައި ދެގެންކަމަށް ފެންނާތީ، އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްއެލަވަންސް ނަގާފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް

ނޭ ކަމަށް ވާއެއް ކުރެވޭއީ ދަޢުމި މައްސަލައިގައި އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ މި މައްސަލަ ފޮނުވުމުން،  2011
ތަށް އިތުރަށް އިގައި ެއފަރާއްސަލަމި މަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި، ނުފެންނަކަމަށް ޕްރޮސި

ކިއުޓަރ ސިދުމަށް ޕްރޮހ )ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހ ދިފައިނުވާނަމަ، އެ ފައިސާ އަނބުރާ  5525.00ދެވިފައިވާ 
ންސަވީސް( ރުފިޔާ އެފަރާތުން )ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަ  5525.00ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލާފާދީފައިވާތީ، އެފަރާތަށް ލ.މުންޑޫ ސްކޫލުން އިތުރަށް ދީފައިވާ 

 އަނބުރާ ހ ދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ. 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ންކާގެ ފައިވަނީ ލަ އްކަތް ޙަވާލުކޮށްޓަނުގެ ދެ ކްރޭން ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސަ 25މ ލްޑިވްސް ޕ ޓްސް ލިމިޓެޑަށް  ލިމިޓެޑް ޕ ޓްސް  މ ލްޑިވްސް 21
ގުބޮޑުކޮށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަމިލިޔަން ރުފިޔާ  5ކުންފުންޏަކަށްކަމަށާއި، އެކުންފުންޏަކީ އެމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅި އެހެން ކުންފުނިތަކަށްވުރެ 

ތީ، އެކުންފުނީގެ ޅެމުންގެންދާ  ދިރިއުއ ގެ އާއިލާ ސްރީލަންކާގައި.އީ.އެލްގެ ސީ.ޕީ.ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް
 ،ކަށް ބަލާއިރު ކަންތައްތަ ކުރެވުނުއިވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ފަރާތުން އޭނާއަށް ޚާއްސަ ކޮމިޝަން ޕެކޭޖެއް ހުށަހަޅާފަ

ން  ދެ މެންބަރު  ބ ޑުގެ .  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަނ1ް
ކަމުގައި ޓެންޑަރ އެބަޔާންކޮށް  އްތައްހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެމް.ޕީ.އެލް އަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަމުގައިވާ ހިމެނޭކަން ފާ 

ބު ދީފައިވަނީ އަށް ޖަވާސިޓީއެއަދި ، އިވެލުއޭޝަން ބ ޑުގެ ލަފައެއް ހ ދުމަށް އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ސިޓީއެއް ބ ޑުގެ މެންބަރަކަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި
ތުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވުނު ގަ ކެރޭނު  2ޓަނުގެ  25ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަން އެނގެން އޮތަތީ، އެފަރާތްތަކަކީ، އެމްޕީ.އެލް އަށް 

އޭޝަން ބ ޑުން އިވެލު  ރއަދި ޓެންޑަ ރާތްތަކަކަށްވާތީއާއި،ހިސާބުން ފެށިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަ
ފަދަ މުދާ އަދި މި.އެލް އަށް އެމް.ޕީ ހަމަ އެމައްސަލައިގައި އެފަރާތްތަކުން ލަފާދިނުމުން، އެއީ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާނެކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، މުސްތަގުބަލުގައި

 . ންގީއެވެމިޓީގައި، ޓެންޑަރ އިވެލުއެޝަން ބ ޑުގެ މެންބަރުން ނުހިމެނުމަށް އެޚިދުމަތް ހ ދުމުގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮ

ނޑައ2ެ ނޑެއް ކަ މަށް ންނަންވާނެކައޮޅިފައި . އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަދި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަ
ނޑެއް މިއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ހަދާފައިވާ ބިޑް އިވެލު ކެރޭނު ގަތުމަށް 2ޓަނުގެ  25ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމް.ޕީ.އެލް އަށް  ންގަ

ނޑައަޅާފައިނުވާތީ، އެފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހ ދުމަށް އާ ހުށަހަޅާ ލަމެއްގައި،  ހުޅުވާލާ ބީންމުކޮށްއަދި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއެއް ކަ
ޖަރގައި ބަޔާންކުރާ ންޓް ޕްރޮސީރޮކިއުމަބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަންބޮޑު އުސޫލަކުން، ބިޑް އެވ ޑް ކުރުމަށްޓަކައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޕް

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

ކްނިކަލް ކިއުމަންޓް އަދި ޓެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ދިމާވި ޕްރޮ  ކުރި ކެރޭނު ގަތުމަށް 2ޓަނުގެ  25އެމް.ޕީ.އެލް އަށް  3
 ންގީއެވެ. އެސް ހ ދުމަށް ންގެ ބަމައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ލަފާ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ ޚަބީރު 



 

20 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މަށާއި، އެގޮތުން ކަ މަށް ބެލެވޭ އިވާ ކަފިޔ ރީ ގ އްޗެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކ ޓާ ދޫކުރުމުގައި ފޭކް ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފަ.ގދ  އިމިގްރޭޝަން މ ލްޑިވްސް 22
މުގެ ގޮތުން ގ ތީގައި އިން ވަކިކުރުއެމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކ ޓާ ދޫކޮށްފައިވީނަ 49ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ 

ށާއި އެހެންކަމުން އްޗެއް ކަމަސްގެ ގ ފެންސް ޖަހާފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި ގ ތީގެ ނަން ބ ޑު ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ގ އްޗަކީ ފިޔ ރީ ކައުންސިލްގެ ރައީ
 މަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މަތުކުރެވޭކަށް ތުހުޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލި

   ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

o  ާގެނެސްފައިވީނަމަވެސް ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެ 28ކ ޓާއެއްފެ ދަށުން  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް މ ލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވ، 
 ދެންނެވުނު ކ ޓާގެ އާއި، އިސްވެފައިވާތީޝަކުވާގައި ބުނާ ގދ.ފިޔ ރީ ގ ތީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވި

ކަން ލާފައި ނުވާއުމަށް ފޮނުވާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެ ފަރާތްތައް އަނބުރާ ޤަބިދޭސީން ދިވެހި 28ދަށުން ގެނެސްފައިވާ 
ށް ނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަތާމެދު ޤާނޫ އެފަރާ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކޮށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނިން ޤަވާއިދާ ޙިލާފުވެފައިވާނަމަ

 އެންގީއެވެ. 

o  ެފުނިން ކ ޓާ ރައިވެޓް ކުންވުނު ޕްޝަކުވާގައި ބުނާ ގދ.ފިޔ ރީ ގ ތި އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށްކަމަށް ބުނެ ބިދޭސީން ގެނައުމަށް މަތީގައި ދެންނ
ޔަވަޅު ދު ޤާނޫނީ ފި ފުންޏާމެ ކުން ބިދޭސީން ގެނެސްފައިވަނީ މ ލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އޮޅުވާލައިގެންކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ މައްސަލާގައި އެ 28ހ ދުމަށްފަހު 

 އެޅުމަށް އެންގީއެވެ. 

މަށާއި، އެގޮތުން ކަ މަށް ބެލެވޭ އިވާ ކަފިޔ ރީ ގ އްޗެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކ ޓާ ދޫކުރުމުގައި ފޭކް ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފަ.ގދ ޕޮލިސް ސަރވިސް  މ ލްޑިވްސް 23
މުގެ ގޮތުން ގ ތީގައި އިން ވަކިކުރުއެބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކ ޓާ ދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް  49ތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަ 

ށާއި އެހެންކަމުން މައްޗެއް ކަސްގެ ގ ފެންސް ޖަހާފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި ގ ތީގެ ނަން ބ ޑު ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ގ އްޗަކީ ފިޔ ރީ ކައުންސިލްގެ ރައީ
 މަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މަތުކުރެވޭކަށް ތުހުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަ

  އެވެ. ބައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމައްސަލާގައި ހިމެނޭ މަކަރާއި ހީލަތުގެ 

 


