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 ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.ސަރުކާރު  އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
 ށް 8201މާރިޗު  31 ން 2018މާރިޗު  01

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

1 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ކެޓަގަރީއަށް  "ކުރެއްވި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ވެށިފަހިމާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ "ބީ ގައި 2011ޖެނުއަރީ  06ށްދެއްވުމަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮ

ނަން ހިމެނިފައިނުވާ  ވަކި ފަރާތެއްގެލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާން ކުރެވުނު ލިސްޓްގައި  ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް
 އަހަރ ހޭދަ ކުރަމުންދަނީ މާލޭގެ އެކި  48ނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ  ފުރަމާލޭގެ މައްމައާއި ބައްޕައަކަށް އުފަން މާލޭގެ ރަށްވެސް ކަމުގައިވީ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިދަންނަވާ، އް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިކަންހިނގާފައިވާގޮތެ ލާގައިލި ދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަތަންތަނަށް ކު 
 
ގައި ޕޭމެންޓް ވައުޗަރު ހަދައި ފައިސާ އާންމުގޮތެއް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ އެކި ކަންކަމަށް   .1

 ހޯދުމަށްފަހު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަން. ނަގާފައިވަނީ އެ ޚިދުމަތެއް
 
ކުރައްވާފައިވާކަމާއި ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ބައެއް ޚަރަދު  ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ނުހޯދައި ނުވަތަ ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ އެއަރޓިކެޓްފަދަ ބައެއް  . 2

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

a 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 2016 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އެނގޭކަމާއި އެހެންކަމުން މިއީ ކޮއްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަމަށް  ޚަރަދުތައް ކުރީ ކާކުގެ ދަތުރަކަށްކަން އަދި ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެހެންނަމަވެސް މި
 ޤަބޫލުކުރެވޭކަން.

 
ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރައްވާފައިވާކަމާއި މިގޮތުން  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޢާންމުއުޞޫލާ ޚިލާފަށްޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި  މުބާރާތުގެ އެކިކަންކަމަށް . 3

 ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ބައެއް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވާފައިވާކަން. ފަރާތުން 03މަދުވެގެން 
 
ބޭނުންވެގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ތަކެތި އެ  ދުމަތްތައް ހޯއްދަވާފައިވާކަމާއި އަދި މަސައްކަތަށްނުފޮނުވައި ބައެއް ޚި ޕާޗޭސް އޯޑަރ ނުވަތަ ސާރވިސް އޯޑަރ . 4 

 އެނގެންނެތްކަން. އެއްވެސް ފަރާތަކާ ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާކަން  މަސައްކަތެއްގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 
 
ބިލްތަކަށް ފައިސާދައްކަވާފައިނުވާކަމާއި  ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ބައެއްމުބާރާތް ނިމި އެތައް  2015ޗެމްޕިއަންޝިޕް  50މިނިވަން   .5

 ގިނަދުވަސް ހޭދަވެފައިވާކަން. ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ނިންމެވުމުގައި
 
ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތާއި  ގެ ތެރެއިންއަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކު 2015ޗެމްޕިއަންޝިޕް  50މިނިވަން   .6

ނޑުއެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައި  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމުގައި، ބައެއް ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ  ދަ
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަން.   ހޯދުމުގެ ޢަމަލެއްވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ވީނަމަވެސް މި ކަމުގެ ސަބަބުން

 
 ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ. މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 

2 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
  

ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް  11ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭ  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އަލިމަސްއުފާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފަރާތްތަކަށް  ބިންތައް އެފަރާތްތަކުން އެހެންފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޭ ދައުލަތުގެ  އަމިއްލަދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 



 

3 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާއިރު،  ދިމާވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ ބިންތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދެމުންގެންދިޔުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް
  މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ދެންނެވީމެވެ.   ނުދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަންކުއްޔަށް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެބިން

3 

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން  މަޢުލޫމާތުގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2017ހޯދުމަށްޓަކައި އޮކްޓޫބަރު  ފ.ފީއަލީ ބަނދަރު ޓީ.ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހަޓެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް
ގައި 13:00ފަރާތްތަކަށް  ގެ ކުރިން( ބިޑްފޮތް ގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބިޑުފޮތް ނުގަންނަ  13:00ގެ  2017އޮކްޓޫބަރު  30ބޭއްވުމުގެ އެއްގަޑިއިރުކުރިން )

ގައި ބިޑުފޮތް  12:15އަމިއްލަ ފަރާތެއް   ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދިބައިވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި އޮންނަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ލިބޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ  އާ ހަމައަށް ބިޑުފޮތް ގަންނަން 13:00ވިއްކާފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ގަންނަން ދިޔުމުން ބިޑުފޮތް 

ރައީސް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ން އެއީ އޮޅިގެން ބުނެވުނު އެއްޗެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެބިޑުފޮތް ނުލިބުމު ކަމަށާއި، އަދި
 އްދެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާނެ ސަރަޙަ 3ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި އިޢުލާންތައް ރަށުގެ  ލީ ބަނދަރު ޓީ.ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހަޓެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މަޢުލޫމާތު ދެއްވިނަމަވެސް، ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް  ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައިވެސް އެ އިޢުލާންތައް ޢާންމު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޢުލާންތައް  ރުގައިވަނަ ނަންބަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  10.38މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ

 ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް  ޝާއިޢުކުރައްވާފައި ނުވާތީ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް އެ މާއްދާގައިވާ 
 ވެ.ދެންނެވީއެ
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ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު  މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ މަދަރުސާގެ ފައިސާއާބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 
ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން  އާއި ޕީ.ޓީ.އޭއަށް ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނޭކުރެންދޫ މަދަރުސާ އޮންނަ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު 

ސްކޫލުގެ އިންވެންޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން 2013ތިޖޫރީބާކީވެސް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ކަމަށާއި،  ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ކަމަށާއި،
ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން  ޕާޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އްވި ކައިވެނިއަމިއްލަ ފަރާތެއް ބޭ ވަނަ އަހަރު 2016

ނޑަކަށް  ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިާސ  ފަހާކޯހުގެ ފީގެ ގޮތުގައި އެކި ބައިވެރިން އަތުން އެކި ޢަދަދަށް ފައިސާ އޮގަސްޓް ހިސާބުގައި ހިންގި 2017ގާތްގަ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ބަދަލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެކޯހުގައި ކިޔަވައިދިން ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިގެންފައި ރަސީދު ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާބަލަ

  ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތިރީގައި މިދަންނަވާބުނާ މައްސަލަ މި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނައަހަރު ހިންގި ފަހާ ކޯސް ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  2017ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ .     1                
ނޑައަޅާފަ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދޭނެ ވަކި އަދަދެއް ޕީޓީއޭގެ   އި ނުވާކަން.ނުވަތަ ވަކި އިންސައްތައެއް ކަ

 
 ސްކޫލުގައި ބޭއްވުމަށް އޭނާ ދެއްކި ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ރަސީދު އޭނާއަށް  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ކާވެނި ޕާޓީ.     2                 

 ދެއްވާފައިނުވާ ކަން.
 

ނޑައަޅައިގެން އެފަދަ  ދަދެއް ނުވަތަ ވަކި އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ފައިސާ ދޭނެ ވަކި އަ ވީމާ، މީގެފަހުން ވެވޭ                 އިންސައްތައެއް ކަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  5.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ސްކޫލަށާއި ޕީޓީއޭއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި،

  ވެ.އެދެއްވުމަށް ދެންނެވީ ގޮތުގެ މަތިން ރަސީދު
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އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނާ  ގައި ކުރ2017ި ޑިސެންބަރު 17 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި 4އަކަފޫޓްގެ  1480އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް 
 ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން  ކުރުމުގައި، ޤާނޫނާ ގަވާއިދާހުށަހެޅި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް އިވެލުއޭޓް  ގުޅިގެން

ނުޙައްޤުން ބިން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި  އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްވެތިބެ، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއާއި 
ބިމަކަށް ބިޑް  2ފަރާތަކުން  2ބިޑެއް ) 9ފަރާތަކުން  7ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް  ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ފާހަގަކުރެވުނު 
 14ބިޑް ބާޠިލުކުރީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ  2ބިޑްގެ ތެރެއިން  3އެ  ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއާއި 3ފަރާތެއްގެ  3ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން  ހުށަހަޅާފައިވޭ(
" އާންމު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް " ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ލާފައިވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ) ވަނަ މާއްދާގެ 

ނުވާތީއާއި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ހުށަހެޅި ސިޓީއުރަ ބަންދުކޮށްފައި މާއްދާގެ )ހ(މިގޮތަށް ލިޔެފައި ނުވާތީއާއި އަނެއް ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ 
ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާގެ  3ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ  ބިޑްތައް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚަށްވުރެ

ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ބާޠިލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުން، އެކަންކަން ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ބިޑް ޕެރެގްރާފުގައިވާ 
ނޑު އެއްބަފާ ނާއިބުރައީސް  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ ބިޑްތައް  ހިމެނޭއިރު، ފަރާތެއްގެ އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ  އާއިނާއިބުރައީސް  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާކަމާއި،  މީހުން އެ  3ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ  ފަރާތެއް 2އޭނާއާ އެއްބަ
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިކަން ޖަލްސާގެ  ފަރާތް  2އަނެއް ވާކަމާއި، ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނު އިވެލުއޭޝަން އެކަކު އޭގެ ތެރެއިން 



 

5 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނޑު އެއްބަފާ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އެނގެން އޮންނާތީއާއި، ނަމަވެސް،  ޔައުމިއްޔާއިން ކުރުމުގައި އެ ދެމީހުން  ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީށް އެއްބަ
 އިދާރާގެ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ  އެ ދެފަރާތްޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި  ކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެފައިވާކަމަށްބައިވެރިނުވެ ޖަލްސާ ދޫ

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ހިމެނޭ  ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން އުފައްދާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި އެ ދައުރެއްގައި މީހުން  2އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމަނާފައިވާ 
ނޑު  3ނަމަވެސް، އެ  އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއޮތުމުގެ ތެރެއިން  މެންބަރުން އަބަދުވެސް ހިމަނާފައި އޮންނަ މީހުންގެ އެއްބަ

އއ.ހިމަންދޫ ހިމެނިފައި ނުވާނެކަމަށް   ކުރުމުގައި އެއިން އެއްވެސް މީހަކުބިޑަކަށް މާކްސް ދިނުމާއި އިވެލުއޭޓް  އެއްބަފާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް
ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، އެއްކަމަކާކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެމީހަކު ބައިވެރިވުމަކީ ބައިވެރިނުވިޔަސް، އެހެންއިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެމީހަކު 
އްކަމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކަމަކަށްވާތީއާއި، އެ ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ބިޑްތަކަށް ދޭ މާކްސް ދަށްކޮށްގެން އެމީހަކު

މާކްސް ދީފައި އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނުހިމަނައި އެހެން  ތިބެންވާނީ އެއްބަޔަކު ކަމަށްވާތީއާއި، ބައެއް ބިޑްތަކަށް އެއްބަޔަކު ތިބެގެން  ބިޑްތަކަށް މާކްސް ދޭން 
ކަމަކަށް ވުމާއެކު އެކަމަކީ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލާ  ތުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ދިނުމަކީ ބިޑްތަކަށް ލިބޭ މާކްސް ނިސްބަތުން ތަފާ ބިޑްތަކަށް މާކްސް 

 ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ނިންމުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޚިލާފު
 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު  10.19ބައިވެރިވުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެ މެންބަރަކުޖަލްސާއަކަށް ހު

ނޑު އެއްބަފާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާއި  ކަމަކަށްވާތީ، މިހާރު ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ބާޠިލުކޮށް، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި  އެއްވެސް ފަރާތެއް އޭނާއާ އެއްބަ
ނޑައެޅުމަށާއި، އެ ނުހިމަނައި އެ ބިޑްތައް އަލުން ބިންތަކަކީ ޢާންމު ވިޔަފާރިކުރަން ދޫކުރުމަށް ރަށުގެ ލޭންޑް  އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ބިންތައް ދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށްގެން  ޔޫޒް ޕްލޭން އިޞްލާޙުކޮށް ހައުސިންގ ހިމެނިފައިވާ ބިންތަކެއް ނޫންނަމަ، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި 
 ންތައް ދޫނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.ބި ނޫނީ އެ

6 

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2017ބިޑާ ގުޅިގެން  ކޮންސުމަބަލްސް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ޓޫލްސް އަދި ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް، ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ބަޔަކާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކާނުލައި ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ބިޑް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  ލިބެލުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއްމިކޮމިޝަނުން ބެލަ މައްސަ ޙަވާލުކުރިކަމަށް ބުނާ 
 ދެންނެވީއެވެ.
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ކުރުވާ ޝީޓުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއި ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތެއްގައި ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ބީލަން  ފަހުން މައްސަލަތައް.    1
 މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން. އަގާއި މުއްދަތު ފަދަ

 
 ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެއްވުން. ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވީހާވެސް ބީލަމާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް.    2
 
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި މާކްސް ނުދެއްވުމަށާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި.    3

 ދިނުމަށް ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް މާކްސް ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭ ފެންނަގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިވެލުއޭޝަންގެ
 ސަމާލުކަންދެއްވުން.

 
 ވެ.ރުމަށް ދެންނެވީއެއެކަންކަން އިޞްލާޙުކު ސަމާލިކަމެއް ދިނުމަށާއި އިޢުލާނުތަކާގުޅިގެން އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ޙާއްސަ ވީމާ، މީގެފަހުން ކުރައްވާ  

7 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 
މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ބިދޭސީ އުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މުނިސިޕަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ

ބެލެވޭގޮތުގައި އެފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި،  އަހަރުދުވަސް ވެދާނެ 2އަދަދަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ ދެމުންދާތާ މިހާރު  މުސާރަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި  އެތަނުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިން ބައެއް،

 އްސަލަތަކެއް ހުރިކަން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،މަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓުތަކުގައި ގިނަ، މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
 ބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށްވާއިރު، އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  އެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ ގިނަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަކީ އާންމު ޚިދުމަތާ 

ނުކުންނަ ދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީއާއި، އެ   ހޭދަކުރާ މުއްދަތާއި، އެނބުރި މަސައްކަތަށްޗުއްޓީއަށް ދާ ދުވަހާއި ޗުއްޓީގައި
އި މުސާރަ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާ މުސާރަ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މަޢުލޫމާތުތައް

ޗުއްޓީއަށް ދާ ދުވަހާއި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި އެނބުރި  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ
ތުގައި އުޅޭ ދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ކޮއްތު ފައިސާ މަސައްކަ ނުކުންނަ ދުވަހާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ހިސާބުކުރުމުގައާއި، މަސައްކަތަށް

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބިދޭސީ  މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެކަންކަންކުރުމަށާއި، މިނިސްޓްރީ ހިސާބުކުރުމުގައި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގިނައިން( މުސާރަދީފައިވާކަން  ށް )ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މަދުންސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ތަފާތުކޮ މުވައްޒަފުންނާއެކު
ވާ މުސާރަ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި، އިތުރަށް މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބަލައި އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

 ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ންނަކީ ކޮބައިކަމާއި މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ މުވައްޒަފު ދީފައިވާ 
 ދެންނެވީއެވެ.ޙައްލުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް  މުސާރައަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މުސާރަ ދިނުމުގައި
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ( ރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު 2018މާރިޗު  01)  FIN-2018-21(D) ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް  ވަނަ މާއްދާގައި 1.01ނަންބަރުގައިވާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  6ސުރުޙީގެ މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" 
.ދާންދޫ ޖަމާކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގއ ބަލައިގެންފިނަމަ، އެފައިސާ ބަލައިގަންނަ ދުވަހު ބޭންކަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނެ ވަގުތު އޮށްވައި

އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު  އިދާރާގެއިން ބޭންކަށް ޖަމާނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ
ށްފައިވާ ގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނެ ވަގުތު ގައި ބަޔާންކޮ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 5.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިރު، 

ޖަމާކުރެއްވުމަށް  ޖަމާކުރެއްވުމަށާއި، މިހާރު ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ބަލައިގެންފިނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ އޮއްވައި
 އެވެ.ފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވަށް ދެންނެވީ
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ( ރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު 2018މާރިޗު  01)  FIN-2018-21(D) ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ގައި 2018ސެޕްޓެންބަރު  28 ނަންބަރުގައިވާ ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއިދާރާއިން ވަނަ 4މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ 

ވިހި( ރުފިރާ އަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  )ތިންލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް އަށްސަތޭކަ 346,820.00ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް  1.5ކޮށްފައިވަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 6.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އި ޤާނޫނާއެޕިކަޕު ގަތުމުގަ

އި ޒިންމާވާފަރާތުން ފައިސާ ދެވުނުފަރާތުން ދެވިއްޖެނަމަ، އެކަމުގަ ކަމަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ  )ރ( ގައި އެއްވެސް
ޒިންމާވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  އަނބުރާ ހޯދުމަށާއި، އެ ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެފައިސާ ދައްކާނީ އެކަމުގައި އެ ފައިސާ
ނޑައަޅާނެ ގޮތް  މަ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮންޓްރެކްޓް ލަސްވަމުންދާނަ ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި އެފަދައިން ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގު ކަ

އެގޮތުގެ މަތިން ލަސްވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ގެއްލުމުގެ  ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ތަކުގައި ހިމެނުއްވުމަށާއި  10.70ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގުޅިގެން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުން  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ތިޔަ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީ ތިޔަ އިދާރާއިން މި އެންގުމާ ށްއަގު ހިސާބުކުރުމަ

 ވެ.ދެންނެވީއެ  އެދި
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ( ރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު 2018މާރިޗު  01)  FIN-2018-22(D)އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރު ވަނަ 2016ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 3/2006ނަންބަރު  ނަންބަރުގައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޤާނޫނު ވަނަ  3މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ 

ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ " 2012/8މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާ އާއި 13)ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ތަކުން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިދާރާ  އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ފޮނުވުމާގުޅޭ" ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ކައުންސިލް ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް  ފައިސާ ދައުލަތުގެ 
ބޭންކް  ހަ ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް )  -/604,505 ލަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމް 2016އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

)ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  3/2006ނަންބަރު  ފައިސާ ޤާނޫނު އެ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،އެކައުންޓަށް ޖަމާ
ބަލައިގަންނަން ފައިސާ މޯލްޑިވްސް  )ކައުންސިލްތަކުން 2012/8މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު   އާއިވަނަ މާއްދާ 13ޤާނޫނު( ގެ 

މިކޮމިޝަނަށް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު  ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް ބޭންކް" ފޮނުވުމާގުޅޭ އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުވެރިކަމަށް ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ބެލުމުގެ  އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ބިންތައް ކައުންސިލްގެ ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަ
ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެބިންތަކުން  ރައްޔިތުންނަށް ދޫނުކުރަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދަށަށް ގެނެސްފައިނުވަނީ އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ނަގަމުންދާއިރު ކައުންސިލަށާއި ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިދާ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް   2އަންހެނުންގެ ބައްޕައަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު މޫސާ ނަސީމްގެ  ބިމެއް 4މުވައްޒަފެއްގެ ބައްޕައަށް ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރަން ވަކި   ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި  ދަ
ނޑު ބޭނުންވާ ނޯންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހު ކަރާ ހެއްދުމަށް ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަ  ފަރާތްތަކަށް  ކައުންސިލުން ކަ

ނޑު ދޫކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި އެދުވަސްކޮޅަށް ނޑައަޅާ އުސޫލެއް ކަމަށާއި،  ދަ މިނިސްޓްރީން  ނޮވެންބަރުމަހު އެގްރިކަލްޗަރ 1986ޚާއްޞަކޮށް ކަ
ނޑުބިންތަކާއި   ޗަކަ ފަށަލައިން ދޫކުރިކޮންމެ ގެއަކަށް ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ރަށުގެ  ދިން ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭރުގެ ރަށުއޮފީހުން މީހުން ދިރިއުޅޭ  2004ދަ

ގައި ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިމާއި ގޯއްޗެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން މީހުން ބަދަލުކުރެވުނު  ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުން  26ޑިސެންބަރު 
އެރަށުގައި ނެތްކަމަށް ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ  ނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި ޝަކުވާގައި ބު ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

އެ ބިން  ފަރާތަކަށް  3 ބިމުގައި ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ގޯތީގެ ބިން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ރަށުއޮފީހުން އެ  އިސްވެދެންނެވުނު އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
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މީހުންނަށް  3ހެއްދުމަށް އެ ބިން އެ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަތްކެޔޮ އެގެތެރެއިން އެންމެ މީހެއްފަތްކެޔޮ ހައްދަނީ  އި، މިހާރު އެތަނުގައިދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާ
ކުރުމަށް އެއްވެސް އުސޫލެއް އެރަށުން ބިން ދޫ  އިދާރާގައި ނެތް ކަމަށާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ނުވަތަ ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ދޫކުރިކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އެ
 ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށާއި، ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ރަށުގެ  ގޯތީގެ ބިން ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް އެ  މީހުންނަށް 3އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެ 

ގޯތީގައި ހައްދާފައިވާ ތަކެތި އެތަނުން ނެގުމަށް  އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ކޮންމެ ގެއަކަށް އެ ރަށުގެ ޗަކަފަށަލައިން ބިމެއް ދީފައިވާކަމަށް ނަރުދޫ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި،  ނުނަގައިފިނަމަ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެތަކެތި ނެގުމުގެ  އެންގުމަށާއި، އެތަކެތި  އެތަކެތި ހެއްދި ފަރާތަށް 

ނޑުވެރިކަން ކުރުންފަތްކެޔޮ  ބިން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ނަރުދޫ  ފަދަ ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހެއްދުމާއި ދަ
 އި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަ
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ( ރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި 2018ފެބްރުއަރީ  06)  FIN-2018-15(D) ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ފައިސާ  ލައިގެންފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު "ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަ 5ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ 
ވަނަ  13 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ގެ 2006/3ސުރުހީގެ ދަށުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  "ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން 

ކައުންސިލް  ށް އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީގެ ގޮތުގައި ގދ.ގައްދޫގެ ނިޔަލަ 2016ޑިސެމްބަރު  31 އިން 2014ޖަނަވަރީ  01މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
ކަމަށް ބުނާ  ފަންސާސް ފަހެއް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާ )ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ 90,955.00އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ 

ރަށުވިޔަފާރިން ނެގުނު ކުލި ކަމުގައިވާ،  ގެ ނިލަޔަށް 2016ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ވަރީ ޖަނަ  01 މައްސަލާގައި ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު  އަށް 01ފަންސާސް ފަސް( ރުފިޔާ، ތިޔަ އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް  )ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ 90,955.00

 ދެންނެވީއެވެ. އެއެކައުންޓިން ނަގައި، ދައުލަތުގެ އާންމުދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އިސާދެއްވާފައި ވާތީ، އެފަ
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މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ 
 އޮތޯރިޓީ 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ސަރަޙައްދުންއިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެރަށުގެ ސިނާޢީ  ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ 
ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ  ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބައެއް ގޯތި ވިއްކައި، ގޯތިތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

 ޕްރޮގްރާމްގެ " ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަހަރު ހިންގި ވަނަ 1989ޓުން އުފެދުމަށްފަހު، ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަން  އިދާރާ
ލިޔުންތައް  ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ސައްޚަނޫން ދަށުން ލ.ގަމު ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީ 

ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ގޯތިތައްޔާރުކޮށް އެކިއެކި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް ޢަ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުން، ރަށްރަށުގައި ހުރި ފަޅު ގޯތިތަކާމެދު  ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާ 
ނޑައެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ   ދެންނެވީއެވެ.އޮތޯރިޓީ ގައި  ކަ

 
 ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް  521ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލ.ގަމު" ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް"

ޙަވާލުކުރެވޭ  ލ.ގަމުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި" ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު  ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓާއި ގޯތި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ކަންކަން އެ  އިވާވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފަ 2.04، 2.03، 2.02، 2.01ބުނެވުނު އިޤްރާރުގެ  ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާއިރު،" މީހުންގެ އިޤްރާރު

 4ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނުނިންމައިފިނަމަ ގޯތި ވަކި ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ގޯތި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް  ގައި 2.01ޤްރާރުގެ ކޮށްގެން ދިރިއުޅެން ފަށަންވާނެ ކަމަށް އި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތީގައި ޢިމާރާތް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގޯތީގައިވާ ބަދަލުދޭންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް  އަހަރު  1ފަރާތްތަކުގެ ގޯތިތައް ވަކިކުރުމަށާއި، ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ދިރިއުޅެން ފަށާފައިނުވާ
އަދި  2.02ރާނައިގެން ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރަންވާނެ ކަމަށް އިޤްރާރުގެ  އަހަރު ތެރޭގައި ފާރު 2މަށާއި، ގޯތި ދޫކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިންމަންވާނެ ކަ ބަދަލުދީ
 3މަށާއި، ގޯތި ދޫކުރެވޭތާ ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތިތައް ވަކިކުރު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި ދެ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް  ވަނަ 2.03

އިތުރަށް  އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށް ނިންމުމާއި، ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ އަހަރު ހަމަވާއިރު ގޯތީގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން 
އިތުރު  އަހަރު ދުވަހުގެ  1ރު އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ހަމަވާއި ގޯތީގައި ގެދޮރުއަޅައި ދިރިއުޅެން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ތިން އަހަރު 

ގޯތީގައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 2.04ވަކި ކުރެވޭނެކަމަށް އިޤްރާރުގެ  އަހަރު ފުރިހަމަވާއިރު ދިރިއުޅެން ނުފަށައިފިނަމަ ގޯތި  4ފުރުޞަތު ދީ 
މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާ  ސިނާއީސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަކުގެ ގޯތިތައް ވަކިކުރުމަށާއި، ލ.ގަމުދިރިއުޅެން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތް 

ގައި ބޭއްވި  2015މާރޗް  10ގޯތި ވަކިކުރުމަށް،  218އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ  ގޯތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްފަހު ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ
 ސިޓީއަކާއެކު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމުމަށްފަހު

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން އެ ވަނަ މާ 2.04، 2.03، 2.02، 2.01ގޯތީގެ އިތުރުންވެސް ބުނެވުނު އިޤްރާރުގެ  218ލިސްޓުގައިވާ  އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އްދާގައި ކަ
 ސެލެކްޓެޑް " އިޤްރާރުވެފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަކިކުރުމަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ހުރިހާ ގޯތިތައް  މާއްދާތަކުގައި

 ގޯތި ލިބިފައިވަނީ ލ.އަތޮޅުން ބޭރު އަތޮޅުތަކުގެ މީހުނަށްވެފައި، ކައުންސިލްތައް  95ތީގެ %ގޯ  521ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރި " އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ހުށަހަޅަމުން ގޮސްފައިވަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް  އުފެދުމާ ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހުރި ގޯތިތައް ފަހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ވަނަ އަހަރު ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ގިނަ އަހަރުތަކެއް  1989 ގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން،މަޝްރޫޢަށް ބިން ހޯދުމު 
ރަށްވެހިންގެ  ތޮޅާއި ލ.ގަމުއާއި ލ.އަ ޙާޞިލްނުވާގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކަމަށްވާތީ ފާއިތުވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަމުންދަނީ ގޯތި ދޫކުރި މަޤްޞަދު

ރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންފް  ފާހަގަކުރެވޭއިރު ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތް ފަރާތްތައް ގިނަކަން
 ގޯތި ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދު ރީޕްލޭން  ށްފަހުގޯތި ވަކިކުރުމަ 218ސިޓީއާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ  އަށް ފޮނުވާފައިވާ

 ދެންނެވީއެވެ.ކުރުމަށްފަހު ބިން އެކަށައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި 
   

 މުން ދިޔައިރު، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށްދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެ އަދި، ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެދުނުފަހުން ލ.ގަމު ސިނާޢީސަރަހައްދުން
އެފަދަ  ލިބިފައިވާކަމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި، އެދި ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގޯތި 

ކައުންސިލްގެ  ބައެއް ގޯތިތައް ދެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރިކަން ލ.އަތޮޅު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރުމާއި،ގޯތިތައް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ނަންނަމުގައި 
ގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް" ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް " ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތުމުން، އިދާރާ އާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން ތަޙުޤީޤަށް

ޚިލާފުވުންތައް އުފެދުމުގެ  ގޯތިތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭން ފަށައިފިނަމަ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ގޯތީގެ ތެރެއިން މިހާރު ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހުރި 521ދޫކުރި 
ބަދަލުގެނެސް ސައްޚަނޫން  ރި ގޯއްޗާއިބެހޭ ލިޔުންތަކަށްއާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހު ފުރުޞަތު އޮތުމުންނާއި، ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ  ފެންމަތިވެފައިވުމުން، އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ހަދައިދީފައިވާ މައްސަލަތަކެއް
ވަކިކޮށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަކީ މިހާރު އެންމެ  ތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ގޯތިތައްދޫކޮށްފައިހުރި ގޯތި ދޮރެއްކަމަށްވާތީވެ، ކުރިން 

 ނެވީއެވެ.ދެން ގޮތްކަމަށް ފެންނަކަމުގައިވެސް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގައި މަސްލަޙަތު ހުރި 

14 
 )އަށްޑިހަފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް  85,454/-ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއައްޑޫ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދަވައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތް އެފައިސާއަށް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަސް ބަލާއިރު،
  އަންގައިދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.މިކޮމިޝަނަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ފަހު އެކަން

15 
ވަނަ 8.29 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނުނިންމައި ލަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ދައުލަތުގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑާލާފައި  ޕްރޮޖެކްޓަކުން އުނިކުރަންޖެހޭ ނުވާކަމާއި މިގޮތުން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި ބިލްތަކުން ދެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ކަ
ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު  އުނިނުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާދުއިސައްތަ ހަތެއް( ރުފިޔާ  )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް -/198,207
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މިކޮމިޝަނަށް  ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދަވައި ޖަމާކުރެއްވުމަށް ފަހު އެކަން މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން، އެފައިސާއަށް މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 ނެވީއެވެ.އަންގައިދިނުމަށް ދެން 

16 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ފަރާތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  4އެސުކޫލުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ވަރަށް ހިންގުންތެރި  ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ވަކި ފަރާތެއް ޙަވާލުވި ފަހުން،

ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށްނަސޭހަތް ދިނުމެއްނެތި  އެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޒާރު ނުވަތަ
 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 2017ދުރުކުރުވުމަށް ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން  ޓީޗަރުންގެ ފިރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުން  4މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  ކަމަށާއި،
ނޑިސިޔާސީ  އުސޫލުގެ  ހޯދުމަށް އެދުމުން، ގޮނޑި ދޫކުރެވެން އޮންނަނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޕާޓީއަކުން ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތަކަށް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޮ

ރިންސިޕަލަށް ފޯނުން ގުޅައި ޕް ދަށުން ލިޔުމުން އެދުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ނޑިތައް ދޫކުރުމަށް ނޑިތައް ގޮ ދުރުކުރީ  ދޫކުރި ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ މަޤާމުން އެންގި ކަމަށާއި އަދި އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޕްރިންސިޕަލް ގޮ

ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ  ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެ މަރުކަޒުގެ  ކަމަށާއި، މިކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގުމަކީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށާއި 
 ގައި 2014ޑިސެމްބަރު  30ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ގޯއްޗާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި 

މަލުނުކުރެއްވުމަށް ޢަ އާ އެއްގޮތަށް ނޫނީ" ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ގޯއްޗާއި" ގެންދަވާގެޒެޓް ކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުން 
 ދެންނެވީއެވެ.
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ފަރާތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  4ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ވަރަށް ހިންގުންތެރި އެސުކޫލުގެ  ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ވަކި ފަރާތެއް ޙަވާލުވި ފަހުން، ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ  ނަސޭހަތް ދިނުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޒާރު ނުވަތަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 2017ދުރުކުރުވުމަށް ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން  ޓީޗަރުންގެ ފިރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުން  4ށްފައިވަނީ އެ މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮ  ކަމަށާއި،
ނޑި އުސޫލުގެ  ހޯދުމަށް އެދުމުން، ގޮނޑި ދޫކުރެވެން އޮންނަނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތަކަށް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޮ

ޕްރިންސިޕަލަށް ފޯނުން ގުޅައި  ދަށުން ލިޔުމުން އެދުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ނޑިތައް ދޫކުރުމަށް ނޑިތައް ގޮ ދުރުކުރީ  އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ މަޤާމުން، ދޫކުރި ކަމަށާއި އެންގި ކަމަށާއި އަދި އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޕްރިންސިޕަލް ގޮ

ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ  އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ކަމަށާއި، މިކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގުމަކީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށާއި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގައި  2014ޑިސެމްބަރު  30އެޑިއުކޭޝަނުން  ތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފްގޯއްޗާއި ތަން  އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެމައްސަލަ
މަލުނުކުރެއްވުމަށް އާ އެއްގޮތަށް ނޫނީ ޢަ" ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ގޯއްޗާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް" ގެންދަވާ ގެޒެޓް ކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުން

 އެވެ.ދެންނެވީ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 
 އެގްޒެމިނޭޝަންސް 

އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުމަށް  އޭލެވެލްގެ ދިވެހި މާއްދާގެ އިމްތިޙާނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ އަހަރު( މޭމަހު ބޭއްވުނު ޖީސީއޭ  2017މިދިޔަ އަހަރު )
ޕޮއިންޓް  ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެކި ބައިތަކަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސްއިން

ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެކި ބައިތަކަށް ސް ފަރާތަކަށްވެ ކޮންމެ، ދީފައިވާ ޕޮއިންޓްގެ ތަފުސީލު އެނގެން ނެތްކަމާއި އެނގެން އޮތީ ދިނުމަށް ވަކި އަދަދުތަކެއް ކަ
ފެންނަ އަދަދުތަކާ )ދެމީހަކަށް  އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދުކަމާއި އެ އަދަދުތަކާ

ފެންނާތީއާއި އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް  ކަންތައްތައް އެބަހުރިކަމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ލިބުނު ޕޮއިންޓް ފިޔަވައި( ދިމައެއް ނުވާކަމާއި
ހޮވުމުގައި އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް  ނުވާކަމަށް ތިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ބުނުއްވާފައިވާތީ، މީގެފަހުން އެގްޒަމިނަރުން ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި

 އްޔާރުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ތަފުސީލު އެނގޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ޝީޓް ތަ އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ
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އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  ހިސާބުގައި ކުރި 2017މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިސެންބަރު  އދ.މަހިބަދޫގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގުބައްތިތައް ޖެހުމުގެ
ފުރިހަމަނުވުމުން ބާޠިލްކޮށް، ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް  ފަރަތުގެ އަންދާސީހިސާބު މަޢުލޫމާތު އަގެއް ހުށަހެޅި ކުޑަ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ 04 ކުރިމަތިލާފައިވާ

އިދާރާގެ  މަހިބަދޫ ކައުންސިލުގެ ގައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއްކޮށް 2018ޖަނަވަރީ  އަދި އި،ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާ ހުށަހެޅި
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި އެންމެފުރަތަމަ  އާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވޮޗަރަކަށް އުޅޭ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅޭ 

ނޑައެޅި ގޮތާއި، ފަހުން  މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް  ވަނަ 10.45ކަނޑައެޅި ގޮތުގައިވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކަ
ކަންތައްތަކުގެ  އިތުރަށް ބައެއް އެހެންވަޒަންކުރުމުގައި، އަގާއި، މުއްދަތާއި، އޭގެ  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ މާއްދާގައިވާގޮތުން، އަންދާސީހިސާބުތައް ހިމަނާފައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް،  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި  މައްޗަށްވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، މަސައްކަތް 
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން   ދޭނެ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައިގެން އެ މަސައްކަތްއެކަންތައްތަކަށް  ޕޮއިންޓް ދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި،

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ  އިޢުލާން ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ 
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު، ފަހުން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނެއް ކުރާނަމަ، ކުރިން ކުރި ކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިންބަޔާންކުރުމަށާއި، ވަ

 ފައިވާ ވާހަކަވެސް ދެންނެއެވެ.އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވި ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް
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20 

ގެ  ހަމަޖެއްސި ރައީސަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ވަކިކޮށް އަލަށް  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ނޭޝަނަލް 
ރެކޯޑު ނުބެލޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ  އޭނާރައްޓެއްސަކަށްވުމުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

ށާއި، ކަމަ މުވައްޒަފަކަށްވުމުން ދުވަހުމުސާރައިން އެބައި އުނިކުރުން ހުއްޓުވުން ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭދަކުރާ  3އޮފީހުން ބޭރުގައި  ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ
ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި  އެދުވަސްތައް ވީއްލި ދުވަސްތަކަކަށް ހަދައި އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އިތުރުން ޗުއްޓީ ނުނަގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެމީގެ

ނިޔަލަށް  މާރިޗުގެ  2017ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  2016 ހާޒިރީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގިނަވަގުތު  ގަޑިއިރަށްވުރެ  3އެ ދުވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނަގާފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން  ބެލިއިރު، އޭނާ ޢާންމުކޮށް އޮފީހަށް ހާޒިވެފައި ހުރީ ގަޑިޖެހިގެންކަމަށްވާތީއާއި

އެލަވަންސާއި ފޯނު  ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި، އެ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އެޓެންޑަސް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ
ރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އޭގެތެ ދުވަހެއްގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފައިނުވާކަން 6ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭ  އެލަވަންސް އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، އޮފީހަށް

 2ދުވަހަކީ ހާޒިރުނުވާ  2 ވެފައި ނުވާތީ، އެ ”IN“ވަނަ ދުވަހު އެޓެންޑަންސް ސިސްޓަމުން  2016ނޮވެންބަރު  14ވަނަ ދުވަހާއި  2016ޖަނަވަރީ  26
ވަނަ  2016ނޮވެންބަރު  07ގައި ކަމަށްވުމާއި،  13:01ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ  2016 ސެޕްޓެންބަރު  28ދުވަސް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭތީއާއި އަދި 

 09ގައި ކަމަށްވުމާއި،  13:26ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ  2016ނޮވެންބަރު  08ކަމަށްވުމާއި،  ގައި 12:53ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ 
ޚިދުމަތުގައި  ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު އޮފީހުގެ 3ދުވަހު  4ގައި ކަމަށްވާތީއާއި މި  13:13 ހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީވަނަ ދުވަ 2016ނޮވެންބަރު 

ޑަންސް އެޓެން ދުވަހަށް މުސާރައާއި 6ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭތީއާއި ނަމަވެސް، މި  އުޅެފައިނުވާތީ، އެ ދުވަސްތަކަކީ ވެސް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ
ސިސްޓަމުން  އިތުރަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސްދުވަހު އެޓެންޑަންސްމީގެ އެލަވަންސާއި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވާތީއާއި

“OUT”  ީހަދައި  ރެ އެދުވަސްތައް ވީއްލި ދުވަސްތަކަކަށްޗުއްޓީ ނުނަގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހު ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ޙަސަން މުޣުނ
 2017އެކެޑަމީން  އޭނާ ވީއްލާފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކުކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ދިވެހިބަހުގެ އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު،

މާރިޗު  2017 ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދިނުމަށް ވީއްލައިދިނުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އެދިގެން  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ 32ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވާހަކަދެއްކުމުގެ 
އެނޫން ފަހަރަކު  ހާޒިރުވެފައިވާކަން އެތަނުން ފޮނުވާފައިވާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އަށްކަމަށްވާތީއާއި އެދުވަސްތަކުގައި އޭނާ އެތަނަށް 12ން  05

އެދުވަސްތައް ވީއްލި  ނޭނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން، އޭނާ ޗުއްޓީ ނުނަގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެ  ޒިރީންވެސް އަދި އެހެން ލިޔުމަކުންވެސް ވީއްލިކަން ހާ
ބުނުމެއްކަމަށް  ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް  ދުވަސްތަކަކަށް ހަދައި އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނަގާފައިވާ

ނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ”OUT“ސިސްޓަމުން  ރަސްމީގަޑީގައި އެޓެންޑަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނުފެންނާތީއާއި 
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ކިޔަވައިދިނުމަށް އޭނާ ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ހާޒިރީ ގެނެސްގެން  ށްކިޔަވައިދޭންދާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ޔުނިވަރސިޓީއަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް
އޭނާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކިޔަވައިދޭން ގޮސްފައި ނުވާކަން  މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް( ރަސްމީގަޑީގައި 2017ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  2016މުއްދަތުގައި ) ބެލިއިރު، އެ

 2.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  118ގެ  2016މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  އޭނާއަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ، ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި
 މީހެއްކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އެ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު  ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ 3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ވަޒީފާގެ ކުށުގެ  ގައި

 އެފަދަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އޭނާއާމެދު އަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި  އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު،
 މަ، އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 118އެހެންކަމުން އެ ގަވާއިދުގެ 

އެލަވަންސުން  ދުވަހަށް އޭނާގެ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފޯނު 6ބަޔާންކުރެވުނު  އެޅުމަށާއި، އޭނާ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކުރިން
 އިސާ އުނިކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.އުނިކުރަންޖެހޭ ފަ
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ތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ތިލަދުންމަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އެރަށު ކައުންސިލްގެ  ބޭނުންތަކަށް ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  ހޮޓާ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ކަމަށާއި،  ވަރަކަށް މީހުން 10އިޢުލާނެއް ކުރި ކަމަށާއި،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި 2016އިދާރާއިން 

 ވުމަށް ބިންތަކެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެދުވަހު ބައްދަލު  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރެވޭ  10ސާފުކޮށްދިންއިރު އެ ބިންތަކަކީ  އެދުވަހު މަޢުލޫމާތު 
މުއްދަތެއް  އަހަރު ދުވަހަކީ ކުރު 10އެއިން ބިމެއްގައި މަަސއްކަތެއް ފަށަން ބަލާއިރު  ހާޒިރުވެތިބި މީސްމީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮށްގެން 

އޮތްގޮތް ކަމަށާއި  ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިއެދޭ ކަމުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ  ކަމުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން
އަހަރަށް  15މުއްދަތު  އެދުވަހު ޖަވާބު ދިން ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާފައިވަނިކޮށް، އެ އެހެންކަމުން މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކުން  ފައިވާ ކަމަށާއި، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކުރީއޭގެފަހުން ބުނެ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނެރެ  ކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން  ނިންމައިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ކޮންގޮތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،  ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ދައްތަގެ ފިރިމީހާވެސް ހިމެނޭކަމަށް  ، ބިންހަދާފައި ނުވާކަމަށާއި
ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްލީ އޭނާއަށް  15އެހެންކަމުން ބިންތައް ދޫކުރާ މުއްދަތު  މެމްބަރެއްގެ އެއްބަ

އޭނާއަށް ބިމެއް ދޭން ކައުންސިލުން މާކުރިން  ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ބިމެއް ލިބޭގޮތްވުމުން އޭނާއަށް ފައިދާވާގޮތަށް
އޭނާއަށް އެ  )އެކެއް( ނަންބަރު ބިން ކަމަށްވެފައި 1އީ އޭނާއަށް ލިބުނީ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ދޭހަވާ ކަހަލަ ކަމެއްވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ނިންމާފައިވާކަން

މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ބިމުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ބިން ލިބޭނެކަން އެނގުމުގެ ކުރިން )ބިޑް ހުށަހެޅި ދުވަހު( އެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާކަންކަން މިކޮމިޝަނުން ބެ
 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ " ކުރާއިރު، ކުއްޔަށް ދޭ މުއްދަތު އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެކަމަށް  ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާން.    1                
ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ގެ " 2008 މާރޗް 01 -ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  ބޭނުންތަކަށްބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން 

 ބިން ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ ބޭނުންތަކަށް )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހޮޓާ
ދޫކުރާ ބިންތަކަކީ ކޮން  ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި އިޢުލާނުގައި ކުއްޔަށް ދޭ މުއްދަތު އަދި ކުއްޔަށް 2016ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

 ނެތްކަން. އިޢުލާނުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އެނގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ދޫކުރާ ބިންތަކެއް ކަމެއް
 

 ވެފައިވާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ދައްތަގެ ފިރިމީހާއާއެކު  ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން.    2                
  މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އިޢުލާންނުކޮށް މުއްދަތަށްކަމުގައި އޮތްނަމަވެސް އެ އަހަރު ދުވަހުގެ  10އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އޭނާއަށް ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ 

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  10ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ) ވަނަ މާއްދާގެ  4އަހަރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނެކަމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ  5
  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން. 3ގަވާއިދުގެ  ނެކަމަށް ކުރިން އެކުއްޔަށް ދޭނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ބިމެއް
 

އަކަފޫޓުގެ  1600އަކަފޫޓުގެ ބިންތަކެއް ކަމަށްވެފައި، މޫސާ ޖަޢުފަރު އެދިފައިވަނީ  800 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ.    3                
ދޫކޮށްފައިވާކަން  އަކަފޫޓުގެ ބިން އޭނާއަށް  1728އަކަފޫޓު(  800ބޮޑުމިނަކަށް އޮންނަނީވެސް  ނަންބަރު ބިމުގެ  1ވާއިރު )ނަންބަރު ބިމަށް ކަމަށް 1ނުވަތަ 

ޠިލު ހުށަހެޅުމަކީ ބާ ކަމަށާއި، ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު، އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނަ 3އެއްބަސްވުމުގެ 
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  1600ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،  1ނުވަތަ  އަކަފޫޓުގެ 1600ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އެއީ 

 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާތީ ކަން.
 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ށަހެޅިއަދި ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހު.    4               ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ވަކި ބިމެއް ކަ
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ނޑައަޅައި ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ބާޠިލު ހުށަހެޅުންތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ވަކި ބިމެއް ކަ
 ހުށަހެޅުންތައްވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަން. ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް 

 
އެފަހަރު ބިމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ދައްތަގެ ފިރިމީހާ .     5                

އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ ތެޔޮ  128ތެރެއިން  އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ  1728ދޫކޮށްފައިވާ  އޭނާއަށްދެއްވާފައިވާކަމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 އެނގޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން  3އެއްބަސްވުމުގެ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަން އޭނާއާއި ތިޔަ އިދާރާއާއެކު ވެފައިވާ  ދޫކުރާ މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމަށް އެހެން

 ބުނެފައިވާ ކަން.ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމަވައިގެން ކަމަށް  ކަމަށާއި، އެބިން އޭނާއަށް
 

ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް  ރާދިރިއުޅުމަށް ދޫކު" އިޢުލާންނުކޮށް އެފަދަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ވީމާ، ޢާންމުކޮށް                
ދިރިއުޅުމަށް " މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ މީގެފަހުން ވަނަ 3ގެ " 2008މާރޗް  01 -ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ

 އެއްގޮތަށް " 2008މާރޗް  01 -ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  ކާރާއި އަމިއްލަބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރު  ދޫކުރާ
  ވެ.ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެ

22 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބިމެއްގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ،  03އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބީލަމުގެ 
އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން  ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން ރީޓެއިލް ތެޔޮވިއްކުމުގެ އިތުރުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ތަނުގައި

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ސޭޓެއްވެސް  ބުނިނަމަވެސް އެތަނުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑިސްޕްލޭގައި ތަކެތި ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް  ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންނުދާ އެތަނުގައި އެ
އެނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނުގެ  ސިޓީއެއް ފޮނުވައިލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަކާނުލައި އަދި ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް އިންނަ ކަމަށާއި،
އަކަފޫޓު އިތުރުކޮށް  2000ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް  އޭނާއަށް ފިނިމައިޒާނުގެ ތެރެއިން އެއް ފިނިމައިޒާން ނަގައި 02ކައިރީގައި ހުރި 

ކައުންސިލްގެ  އޭނާ ނަމަވެސް މިކަމަށް އެދި އަހަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 10އެއްބަސްވުމަށް  ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތާއެކު މިހާރު ހެދިފައިވާ 
 ކު ވެފައިވާއޭނާއާއެއިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ކައުންސިލުން ވެސް އަދި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ވެސް އިދާރާއަށް

މިކަމާ ގުޅިގެން  ކަމަށާއި، ޢަމަލުނުކުރާ ޚިލާފު އެންގުމަކަށްވާތީ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ގަވާޢިދާ 2023ހަމަވާނީ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
މައަށް ނާންނަނީސް އަންގާނެ އެންގުންތައް ކައުންސިލާ ހަ އޮތޯރިޓީން ލޭންޑް ސަރވޭއޭނާއަށް ދޭކަމަށާއި، އަދި  އޭނާކައުންސިލަރުންނަށް އެކި ކަހަލަ އިންޒާރު 
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ދުވަސްވަރު  މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިނާ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ނުޒޫފުގަދަ އެނގޭ
ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ށް އެ އޮތޯރިޓީގެ އެންގުންކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަ ގައި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން 2018ފެބުރުވަރީ  05 ބަލައި

ނޑާލަފާނެތީ އެފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުށްވެރިވާނެތީ އަދި މި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ކަ
ތެޔޮ ވިއްކުމަށް  ގުޅިގެން އަދި މިކަމާ ކޯޑިނޭޓަރ ކަމަށާއި، ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފައި އެންގުންތައް އަންގައި ކަމަށާއި، މި

މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ބުނާ  އަދި އެއްބަސްމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންދާ  އިތުރުކޮށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އަނެއް ދެފަރާތުންވެސް ބިން 
ޢިމާރާތެއް ކަމާއި އެ ޢިމާރާތާއި  ޢިމާރާތަކީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރަތަށް  ކަންތައްތަލަށް ބަލާއިރު،

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް  އޭނާއަށް އި ހުރި ތަންތަން ކަމާއި އެ ބިމާއި ޢިމާރާތްކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެ ޢިމާރާތް ހުރި ބިމަކީ ހއ.އިހަވަންދޫ
 އަކަފޫޓުކަމާއި އެ ބިމާއި 3000އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ  އިޢުލާންކޮށްގެންކަން 

ޢިމާރާތް އޭނާއަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމާއި އެގޮތުގެމަތިން އެ ބިމާއި 10ފެށިގެން  ން 2013އޮކްޓޫބަރު  24ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ  އަށްއޭނާޢިމާރާތް 
މުއްދަތަށް އެބިން އޭނާއަށް  އަހަރުދުވަހުގެ  10އަކަފޫޓުގެ ބިން އެ ބިމަށް އިތުރުކޮށް  2000އިރުމަތީފަރާތުން  ކުއްޔަށް ދީފައިވަނިކޮށް، އެ ބިމާ އިންވެގެން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވާފައިވާކަމާއި  ން އިހަވަންދޫއަކުގައި ސިޓީ 2018ޖަނަވަރީ  11އޮތޯރިޓީން  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ 
ން އަކު ށް ފޮނުވި ސިޓީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަ ގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވިގައި އެ އިދާރާ ހިން 2018ފެބުރުވަރީ  04ކުރިފަހުން  އަދި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް

އެއީ ކުރިން ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ  ނަމަވެސް، އެ ބިމަކީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިމަކަށްވެފައި އެކަން ކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވާފައިވާކަމާއި
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  2008 މާރިޗު 01ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް  ވާއިރު،އިތުރަށް ދޫކުރެވޭ ބިމަކަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ބިން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން" ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރކްޗަރ އިން
" ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު" ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، އެ މިނިސްޓްރީން 3ގެ " ޤަވާޢިދު  ދޫކުރުމާއިބެހޭ
 އުއެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ގަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ސިމެންތި ވިއްކުމާއި ސިމެންތި 3ގެ  1ގެ އެނެކްސް 

 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން  3.9ހިމެނެނީ އެބައިގެ ތެރޭގައިކަން އެ ލިޔުމުގެ  އަކަފޫޓު ކަމަށްވުމާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިވެސް 1500ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ 
 އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކުރަން  2000އިތުރު  އޭނާއަށްބޮޑުކަމަށްވުމާއެކު،  ރެވިފައިވާ ބިން އެއަށްވުރެ މިހާރުވެސްދޫކުއިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ، އޮތުމާއި

ކަމުގެ ދޫކޮށްފިނަމަ އެ އިޢުލާންނުކޮށް ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ބިން އަންގަވާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި
ފެންނާތީ އެ އެންގުން  ފެންނާތީ، އެއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އަންގަވާފައިވާ  ކުރިން ބުނެވުނު އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވިފައި ވާތީއާއި އަދި އެ އެންގުމަކީ  ބާޠިލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ
ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އޭނާކުރަން ނުފެންނަކަމަށާއި އަދި  އެންގެވުމަކަށްވާތީ، އެ އެންގުމަށް ޢަމަލު

 ވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ފިޔަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އެކަމާމެދުފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި،  އެޅެން އޮތް

23 

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ 
 އޮތޯރިޓީ 

ށް ދޫކޮށްފައިވާ، ބިމެއްގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަ 03އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބީލަމުގެ 
އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން  ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން ރީޓެއިލް ތެޔޮވިއްކުމުގެ އިތުރުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ތަނުގައި

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ސޭޓެއްވެސް  ބުނިނަމަވެސް އެތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑިސްޕްލޭގައި  އެތަނުގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންނުދާ 
އެނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނުގެ  ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ސިޓީއެއް ފޮނުވައި ކުރުމަކާނުލައި އަދި ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް އިންނަ ކަމަށާއި،
އަކަފޫޓު އިތުރުކޮށް  2000އޭނާއަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް  ނިމައިޒާނުގެ ތެރެއިން އެއް ފިނިމައިޒާން ނަގައިފި 02ކައިރީގައި ހުރި 

އޭނާ ކައުންސިލްގެ  އެދިނަމަވެސް މިކަމަށް  އަހަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 10އެއްބަސްވުމަށް  ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތާއެކު މިހާރު ހެދިފައިވާ 
 އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއާއެކު ވެފައިވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ކައުންސިލުން ވެސް އަދި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ވެސް އިދާރާއަށް

މިކަމާ ގުޅިގެން  ކަމަށާއި، ޢަމަލުނުކުރާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޚިލާފު އެންގުމަކަށްވާތީ ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ގަވާޢިދާ 2023އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 
އަންގާނެ އެންގުންތައް ކައުންސިލާ ހަމައަށް ނާންނަނީސް  އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަރުންނަށް އެކި ކަހަލަ އިންޒާރު އޭނާ ދޭކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް ލޭންޑް ސަރވޭ

ދުވަސްވަރު  މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ށް ނިސްބަތްވާ ނުޒޫފުގަދަކަމަށާއި، މިނާ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަ އެނގޭ
ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ އެންގުން ގައި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން 2018ފެބުރުވަރީ  05 ބަލައި

ނޑާލަފާނެތީ އެފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުށްވެރިވާނެތީ އަދި މި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ކަ
ތެޔޮ ވިއްކުމަށް  ގުޅިގެން އަދި މިކަމާ ނޭޓަރ ކަމަށާއި،ކޯޑި  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެންގުންތައް އަންގައި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފައި ކަމަށާއި، މި

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު  އަދި އެއްބަސްމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންދާ  އިތުރުކޮށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އަނެއް ދެފަރާތުންވެސް ބިން 
ޢިމާރާތެއް ކަމާއި އެ ޢިމާރާތާއި  ޢިމާރާތަކީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކަންތައްތަލަށް ބަލާއިރު،

އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް ކު އޭނައަށް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަން ކަމާއި އެ ބިމާއި ޢިމާރާތް އެ ޢިމާރާތް ހުރި ބިމަކީ ހއ.އިހަވަންދޫ
 އަކަފޫޓުކަމާއި އެ ބިމާއި 3000އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ  އިޢުލާންކޮށްގެންކަން 

ޢިމާރާތް އޭނާއަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމާއި އެގޮތުގެމަތިން އެ ބިމާއި 10 ފެށިގެން ން 2013އޮކްޓޫބަރު  24ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އޭނާއަށް ޢިމާރާތް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މުއްދަތަށް އެބިން އޭނާއަށް  އަހަރުދުވަހުގެ  10އަކަފޫޓުގެ ބިން އެ ބިމަށް އިތުރުކޮށް  2000އިރުމަތީފަރާތުން  ކުއްޔަށް ދީފައިވަނިކޮށް، އެ ބިމާ އިންވެގެން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވާފައިވާކަމާއި  ން އިހަވަންދޫއަކުގައި ސިޓީ 2018ޖަނަވަރީ  11އޮތޯރިޓީން  ސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މޯލްޑިވް

ނުއްވި ފޮ އަށްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ގައި އެ އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި  2018ފެބުރުވަރީ  04ކުރިފަހުން  އަދި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް
އެއީ ކުރިން  ނަމަވެސް، އެ ބިމަކީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިމަކަށްވެފައި ން އެކަން ކުރެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވާފައިވާކަމާއިއަކުސިޓީ

ގައި މިނިސްޓްރީ  2008 މާރިޗު 01ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ  ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ އިތުރަށް ދޫކުރެވޭ ބިމަކަށްވާއިރު،
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި" ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 

ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި " ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، އެ ިމނިސްޓްރީން 3ގެ " ވާޢިދު ޤަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ
އި ވިއްކުމާއި ސިމެންތި ގައުއެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ފިޔަވަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ސިމެންތި 3ގެ  1ގެ އެނެކްސް " ޤަވާޢިދު ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ

 ކަމަށްވުމާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިވެސް ހިމެނެނީ އެބައިގެ ތެރޭގައިކަން އެ ލިޔުމުގެ  އަކަފޫޓު  1500ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ  އެހެނިހެން
 2000އިތުރު   އޭނާއަށްރުވެސް ބޮޑުކަމަށްވުމާއެކުއެއަށްވުރެ މިހާ ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮތުމާއި،  3.9

ފަރާތަކަށް ބިން  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި އިޢުލާންނުކޮށް ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެގޮތަށް ވަކި އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކުރަން އަންގަވާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަން
ބެލެވިދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ  ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނާތީ، އެއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  ޒުދޫކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނާޖާއި

 ދެންނެވީއެވެ. އެ އެންގުން ބާޠިލުކުރެއްވުމަށް 
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ދީފައިވާ  ވަނަ އަހަރު 2016ކުންފުންޏަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން  ދީފައިވާ ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެއްދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަލަށް  2016 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން 
ފުލްކުރުމަށްޓަކައި މީހުން  ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކައި ހުސްނުވި ގާތްގަނޑަކަށް ސާޅީސްފަސް ޖާގަ ޙައްޖު ކޯޓާ އެކުންފުނިން ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ 200

ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އަދި ޙައްުޖ  ކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް ޙައްޖަށް ގޮސްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށްހޯދާފައިވަނީ ޙައް
ސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ދީގެން ކަމަށް ބުނާ މައް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެފަރާތްތަކުން

ދިޔުމަށް މީހުން  ދޫކުރާއިރު، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ޙައްޖަށް ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް މީހުން ދައްކާ ފައިސާ ރިފަންޑް ފައިސާބަލާއިރު، 
ލިބޭ ކަމަކަށްވާތީ،  އްޖު ގްރޫޕަކާ ޙަވާލުކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރުމަށް ފުރުޞަތުއެހެން ޙަ ދައްކާ ފައިސާ އަނބުރާ ނަގަން އެމީހުން އެދުމުން އެފައިސާ

 ދެންނެވީއެވެ. އެފައިސާ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ބުނާ އެހެން މީހަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެފައިސާ އެހެން ޙައްޖު ގްރޫޕަކާ ޙަވާލު ނުކުރުމަށާއި،
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 ވަނަ އަހަރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  2017އަދި  2016،  2015ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
، 2016،  2015އްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ 

ވަނަ މައްދާގައިވާ  38ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ) 2/2008ދުވަހުގެ ފައިސާ ދީފައި ވާކަމާއި އެފައިސާ ދީފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ވަނަ އަހަރު ބަންދު 2017
ފައިސާ ދެވޭނީ ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ދުވަހެއްގެ  ދު ދުވަހުގެއިދާރާއިން ބުނުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ މާއްދާގައިވާގޮތުން ބަން ގޮތުގެމަތިންކަމަށް އެ

މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށާއި އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް  ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ  ގޮތުގައި ރަސްމީ 
ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އެއަރޕޯޓްތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ދުވަސް ވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހަކަށްކަމާއި އެފަދައެފަދަ ތަންތަނުގައި އެ  ކަމަށްވިޔަސް،
ނަށް އިތުރުގަޑީގައި ތަންތަންކަމާއި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިސްކިތްތަކާއި، އިންޖީނުގެތައް ފަދަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ދޭ ތަންތަނާއި،

ގެ " 2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު " ވަނަ މައްދާގެ )ށ( އާއި 37)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2/2008މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ކުރާ
 މާ ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށާއި،ފައިސާކަމަށާއި ވީ މާއްދާގެ )ކ( އާއި )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑީގެ ވަނަ 163

 އެ ދުވަސްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު އޭގެ އިތުރަށް ކަމުގައިވާނަމަ  ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ 
 ހޯދުމަށާއި، ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެ ދުވަސްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ  ވައްޒަފުން ފިޔަވައި( ގެ އަތުންއެފައިސާ އަނބުރާ އެމުވައްޒަފުން )މިސްކިތު މު

 ން ދެބައިގެ އުނިއިތުރު ހަމަޖެްއސުމަށް ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގެވު ފައިސާ ނުދީ ކަމުގައިވާނަމަ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ދޭންޖެހޭވަރު ބަލައި، އެ
 ދެންނެވީއެވެ.އެދި 
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އިސް  އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުން އެޕާޓީގެ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ޑީ.އާރ.ޕީ
 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  2017ސް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އިލެކްޝަންފާހަގަކުރެވިގެން  ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން

ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް ނަގުދު  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ ޕާޓީގެ 500,000.00ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
ގެނެވުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ނަގުދު  ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ބޭންކިންގ ރެގިއުލޭޝަނަށް  ޕާޓީން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނެގުމަށާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ޕާޓީން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު މަދުވުމުންނާއި ކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ ވަކިވެފައިވާތީ ޗެ  ޕާޓީން ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ
ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ހިނގާފައިވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި މި  އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމަށް ބުނުއްވާފައިވީނަމަވެސް އެއީ ބެސްޓް  މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމަށް 

 ވޭތީ ފާހަގަކުރެ  ކޮމިޝަނަށް 
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ކުރެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން  ކުރުމުގައި ޕާޓީގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް   ޚަރަދުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން 
 ތައް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚަރަދު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރެއްވުމައްފަހު، ޕާޓީގެ 
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ނެތި ކަމަށާއި،  ގ.ކެނެރީގޭ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢުމަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހއ.ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ހޯރަފުށީ ފިޝްވިލެޖް ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލް 
އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީކުލި ދައްކާފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާ އެފަރާތުން ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިދަންނަވާބުނާ މައްސަލާގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
 
 

 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ހޯރަފުށީ އޮފީހުން ކުރިގައި  2009ޑިސެންބަރު  01ފިޝްވިލެޖް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ހއ.ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ . 1    
 ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި     އޭނާއަށް އަންގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އޭނާއަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމައި، އެކަން

 ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަން. އެދިފައިވީނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައިސޮއިކުރާނެ ފަރާތެއް އަންގައިދިނުމަށް 
 

     ން 2010ޖަނަވަރީ  01ހިނގަން ފަށާނީ  އަހަރު ދުވަސްކަމަށާއި، އަދި ކުލި 10މުއްދަތެއްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައިވަނީ  އެތަން ކުއްޔަށް ދޭ. 2    
ނޑައަޅާފައިވަނީ މަހަކު  އި، އެތަނުގެފެށިގެން ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާ  ރުފިޔާ ކަން. 5,000/-ކުއްޔެއް ކަމަށް ކަ

 
ޖަވާބެއް      ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ލިޔުމުން ގައި ހޯރަފުށީ އޮފީހުން ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢުމަރަށް 2010އޮކްޓޫބަރު  19ނުދާތީ  އެތަނުގެ ކުލި ދައްކަމުން. 3    

 ދައްކާނެ ކަމަށާއި     ނިޔަލަށް ވާހަކަދެއްކުމުން، އެތަނުގެ ކުލީގެ ފައިސާ އެއަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގެ އި، ނަމަވެސް، އޭނާއާ ފޯނުންދީފައިވާކަން އެނގެންނެތް ކަމާ
އިން ފެށިގެން  2011ޖަނަވަރީ      01އެސިޓީގައި ނޯޓްކޮށްލާފައިވާ ކަމާއި، އަދި  ޑިސެންބަރުގެ ފަހުން އެތަން ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމަށް އޭނާ ބުނިކަމުގައި 

 ގައި ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާ ކަން. 2010ޑިސެންބަރު  27ދޫކޮށްލިކަމަށް  އެތަން
 

 ދައްކަންޖެހޭ      ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް އަހަރު ދުވަހަށް( އެތަނުގެ 1ފެށިގެން އެއަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ) ޖަނަވަރީން  2010އެހެންކަމުން، . 4    
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އެންގުމުންވެސް      ގައި އޭނާއަށް 2011މޭ  23ދެއްކުމަށް  ގެ ނިޔަލަށް 2011ޖޫން  30ސް ފަސް ހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަ) 65,600/-
 15,600/-ތެރެއިން     ގައި އޭނާއަށް އެކަން އެންގުމުން، އެފައިސާގެ 2011އޮކްޓޫބަރު  12ގައާއި  2011އޮގަސްޓު  11އެފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، 

ހާސް( ރުފިޔާ  ފަންސާސް) 50,000/-     ދައްކަންޖެހޭ ގައި ދައްކާފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް އިތުރަށް 2011އޮކްޓޫބަރު  27ރުފިޔާ  ހަސަތޭކަ( )ފަނަރަހާސް
ނުދައްކައިފިނަމަ، އިތުރު އަންގައި، ފައިސާ  އޭނާއަށް     ގައި އެފައިސާ ދެއްކުމަށް 2013އެޕްރީލް  22ގައާއި  2012ސެޕްޓެންބަރު  03ދައްކާފައިނުވާތީ، 

 ހުށަހަޅާނެކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ކަން. ފުރުޞަތެއް ނުދީ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
 
ފިޝްވިލެޖް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން އެނގެންނެތަތީއާއި، ހއ.ހޯރަފުށީ  ނަމަވެސް އޭގެފަހުން އެކަމާ 

 ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ. މައްސަލާގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދައިގެން މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ށްފައިނުވާތީ، މިސޮއިކޮ
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މާފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައިގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ  ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މައްޗަށް ފައިސާއާ ކ. މާފުށި ކައުންސިލް 
މަހުގެ ފައިސާ  3މަހުގެ ނުވަތަ  2ބިންތަކެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ވަކި ހޮޓަލަކުން ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުގެ ހުސް

އަދި އެހެން ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް  ހުސްބިންތަކަށާއި ރަޙްމަތްތެރިއެއް ނަގާފައިވާ މާއި، އަދި އޭނާގެ ގާތްނުދައްކައި އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ  ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން  ބޭނުންކުރަމުންދާ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް

 ގައި  2017ޖަނަވަރީ  29ބިމެއް  4ށް ފަރާތަ ހިންގާ  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޮޓެލް  އްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މަ
 އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު މި ދެމަހުގެ  2017 މަހުގެ ނިޔަލަށްކަމާއި އޭގެތެރެއިން ސެޕްޓެންބަރު 2017ބިމުގެ ކުލި ދައްކާފައިވަނީ  4ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމާއި އެ 

ވަނަ  10ޖޫންމަހުގެ ކުލި ޖޫންމަހުގެ  2017އިތުރަށް، ގައި ކަމާއި މީގެ 2018ޖަނަވަރީ  10ކުލި ދައްކާފައިވަނީ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފަހުން 
ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދުން އެނގެން އޮތްއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ  ގައިކަން 2017 ޖުލައި 11ކުރިން ދައްކަންޖެހޭއިރު، އަދި އެފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  ދުވަހުގެ 

އެފަރާތުން ގަވާއިދުން ފައިސާ ނުދައްކާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން  ހ( ގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި) ވަނަ މާއްދާގެ  5
ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެފަރާތަށް ނޯޓިސް ފޮނުވިފައި ނުވާކަމަށާއި،  އަޅާފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް

 ޅިގެން އެފަރާތަށް ދިމާވި މާލީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރުމާ ގު ފޮނުވިފައިނުވަނީ އެފަރާތުން ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް  ނޯޓިސް
 ކަމަށާއި އަދި އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އިތުރު އަހަރަކަށް އެގްރިމެންޓް ސަބަބުތަކަކާހުރެ އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީ 

ކަމަށާއި،  ންޓް އައުކޮށްދިނުމުގެ މަރުޙަލާ ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާއެގްރިމެ އައުކޮށްދެވޭނީ މިހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށާއި،
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސްގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްކަމަށް ގައި ކ.މާފުށީ  2017ޖަނަވަރީ  29ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އިތުރަށް އިސްވެދެންނެވުނު ހޮޓަލަށް 
ދައްކާފައެއް ނުވާކަމާއި  މިހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި އެ ބިމަށްބިމެއް ދޫ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް 

ވަނަ  5.21ދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި  ލިޔުމުން އަންގާފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް، ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެފަރާތަށް 4ކުލި ދެއްކުމަށް 
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި އެފަރާތުން ބިމުކުލީގެ އެއްވެސް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަޅާފައިނުވާކަން  މާއްދާގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ

ގައި އެފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި  2018ޖަނަވަރީ  22އޮތްކަމަށް  ތު ދައްކާފައިނުވާއިރު، އެގްރިމެންޓް އައުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ ފައިސާއެއް
އަހަރު( މިހާރު ވަނީ  1އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ) ގައި ހަދާފައިވާ 2017ޖަނަވަރީ  29މި ދެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި
އަތިރިމައްޗާއި، ހުސްބިންތަކާއި، ޕާރކްފަދަ ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ  ރަށުގެ" ގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާބިންތަކަކީ މާފުށީ ކައުންސިލް  ހަމަވެފައިކަމާއި އެ 

ން އިދާރާއި ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއްކަން މާފުށީ ކައުންސިލްގެ " އުސޫލު  ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކުން ފީ ނެގުމާބެހޭ މޭޒު
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި  އިޢުލާންކޮށްގެންކަމާއި ކ.މާފުށީ ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ

އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި އެބިމަކީ ކުރީ  ލްގެހުކުރުމިސްކިތުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް މާފުށީ ކައުންސި ކުރީގެ ބުނާ އަނެއް ފަރާތަށް
ހިންގާ ގަރާޖެއްގެ އަރިމަތިން އޮތް ބިމެއް ކަމަށާއި،  އޭނާ ބޭނުންކުރެވި މިހާރު ފާރުލާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެ ބިމަކީ ޒަމާނުގައި ގަބުރުސްތާނަކަށް

ބައެއް ތަކެތި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބަހައްޓަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކުންނާއި އެހެންވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުންސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ބައެއް  އެ ބިން އެ
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަވީމާ،   އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި ތަކެތި ބަހައްޓާތީ އެކި ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ ތަކެތި ނަގުވަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އެގޮތަށް

 އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެފައިސާ  ބިންތަކަށް ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކާފައިނުވުމާއި، އެ ބިންތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް 2
ގެއްލުމަކަށްވާނެތީ،  އެފަދަ ބިންތައް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ނުދާ ބަޔަކަށް ދައްކާފައިނުވުމާއެކު، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އިތުރުކޮށް ނުދިނުމަށާއި  އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު 
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔވަޅުތައް އަޅައިގެން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،  ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ 5.21

ވާތީ، ފައިސާ ބަލައިގަތް އެކުގައި ކަމަށްނު ޖޫންމަހުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ޖޫރިމަނާއާ 2017ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ހޮޓަލުގެ ވެރިފަރާތަށް
ނޑައަޅައި، އެގޮތުގެމަތިން އެ ބިމުގެ ކަންތައް  ހޯދުމަށާއި އަދި ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ މުވައްޒަފުގެ އަތުން އެފައިސާ ގޮތެއް ކަ

 ސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ކައުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކ.މާފުށީ
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އެ އިމާރާތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް  ގޯއްޗެއްގެ ބިމުގައި ގުދަނެއް ހަދައިގެން ކައުންސިލްގެ ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކު އުންސިލް ކ. މާފުށި ކަ
ބެހެއްޓުމަށް އެތަން  ސާމާނު ނުވަތަ ފަހުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ ތަކެތި ރަށުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ބާ ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ބަޔަކު އެތަން  މިލްކުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށްވާއިރު، ވަކި އުސޫލެއްނެތި ބޭނުން  ގޯތީގެ ބިމަކީ ދައުލަތުގެ އެބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ފަރާތަކުން ތަކެތި  ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެތަނުގައި އެއްވެސް އްވުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒުބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ބޭ

ގެން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި އަންގައި، އެ އެންގުމަށް އެފަރާތަކުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކޯޓް އަމުރެއް ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، އެތަކެތި އެތަނުން ނެރުމަށް އެފަރާތަށް
 ދެންނެވީއެވެ.  އެތަނުން އެތަކެތި ނެރުމަށް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީ 

ޢިމާރާތަކީ ހެޔޮއެދޭ  އެ ކަމުގައި ބުނެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރ.މާކުރަތުގައި އެރަށު އިރުމަތީ އަވަށު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަނެއް
އެއީ އެފަރާތްތަކުގެ ތަނެއްކަން  ކަމަށާއި، ރަށުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއ ރަށުއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން

 އޭރުގެ  ޖިސްޓަރީވެސް ނުކޮށް ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީރަ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދަނީ މިރާގައި ލިޔުމެއްނެތް އަންގައިދޭ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  މެމްބަރާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަތީބު އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

 އްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތަ
 

 ގެސްޓްހައުސް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބިމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ
 ދޫކޮށްފައިވަނީ ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ބިން  ގައި ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާގޮތުން އެ 2002މޭ  21އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ކަން." ރ.މާކުރަތު އޮފީސް / މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށް " ހެދުމަށް ކަމަށާއި، ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ 
 

 ގައި އެ ބިމަށް ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާ ކަމާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބިން  2017ޖުލައި  09އެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
މާޅޮސްމަޑުލު " ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު ބޭނުމަކަށް ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް

 ލިޔެފައިވާކަން. ކަމަށް " އޮފީސް އުތުރުބުރީ މާކުރަތު 
 
 



 

26 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ރައްޔިތުންގެ  ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކަމަށްވިޔަސް، އަދި އެ ޢިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ އެ އަވަށުގެ އެ ބިން ފުރަތަމަ ދޫކޮށްފައިވަނީ މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
ތަންތަން ހުންނަންޖެހޭނީ  ންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ނަމުގައި ހުންނަ އެފަދަރައްޔިތު ނަމުގައި ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށްވިޔަސް،
ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް  ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށްވާތީ، އެތަނަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، އެތަނަށް ރަށުއޮފީހުގެ )މިހާރު ނަމަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ(

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ  މިހާރު ނަމަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ( ބެލުމުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ) ންޖެހޭނީ ރަށުއޮފީހުގެބަލަހައްޓަ
ން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން ފުލުހުން މަރުޙަލާގެ ތެރެއި އެތަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ކަންތައް ޝަރުޢީ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ،

 އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއްވެސް މިކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ދެންނެވީއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް  މެދުވެރިކޮށްގެން 
 އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ޢިމާރާތަކީ ހެޔޮއެދޭ  އެ ކަމުގައި ބުނެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރ.މާކުރަތުގައި އެރަށު އިރުމަތީ އަވަށު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަނެއް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް 
އެއީ އެފަރާތްތަކުގެ ތަނެއްކަން  ކަމަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއްރަށުއޮފީހުގެ ނަމުގައި  އަޅާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއ ރަށުއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން

 އޭރުގެ  ރަޖިސްޓަރީވެސް ނުކޮށް ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދަނީ މިރާގައި ލިޔުމެއްނެތް އަންގައިދޭ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކަމަށް ބުނާ  މެމްބަރު އަދި އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެކަތީބު އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަ

 ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން
 

 ގެސްޓްހައުސް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބިމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 
 ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް  ގައި ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާގޮތުން އެ 2002މޭ  21އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ކަން." ރ.މާކުރަތު އޮފީސް / މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށް " ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ ހެދުމަށް ކަމަށާއި، 
 

 ގައި އެ ބިމަށް ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާ ކަމާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބިން  2017ޖުލައި  09އެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
މާޅޮސްމަޑުލު " ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުމަކަށް ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު

 ލިޔެފައިވާކަން. ކަމަށް " އުތުރުބުރީ މާކުރަތު އޮފީސް 
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ރައްޔިތުންގެ  ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކަމަށްވިޔަސް، އަދި އެ ޢިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ އެ އަވަށުގެ ށުގެ ރައްޔިތުންގެއެ ބިން ފުރަތަމަ ދޫކޮށްފައިވަނީ މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަ
ނީ ތަންތަން ހުންނަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ނަމުގައި ހުންނަ އެފަދަ ނަމުގައި ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށްވިޔަސް،
ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް  ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށްވާތީ، އެތަނަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، އެތަނަށް ރަށުއޮފީހުގެ )މިހާރު ނަމަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ(

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ  ގެމިހާރު ނަމަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ( ބެލުމުގެ ދަށުން ދައުލަތު ) ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ރަށުއޮފީހުގެ
މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން ފުލުހުން  އެތަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ކަންތައް ޝަރުޢީ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ،

 އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއްވެސް މިކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ނެވީއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެން މެދުވެރިކޮށްގެން 
 އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ޢިމާރާތަކީ ހެޔޮއެދޭ  އެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަމުގައި ބުނެ ރ.މާކުރަތުގައި އެރަށު އިރުމަތީ އަވަށު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަނެއް ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް 
އެއީ އެފަރާތްތަކުގެ ތަނެއްކަން  ކަމަށާއި، ރަށުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއ ރަށުއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން

 އޭރުގެ  ރަޖިސްޓަރީވެސް ނުކޮށް ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ މިގޮތަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދަނީ މިރާގައި ކަމަށާއި، ލިޔުމެއްނެތް އަންގައިދޭ
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގައި  އަދި އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ  މެމްބަރު ކަތީބު އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ

 ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެސްޓްހައުސް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބިމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ރައްޔިތުންގެ  ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާގޮތުން އެ ގައި ހަދައިދީފައިވާ 2002މޭ  21އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ކަމަށާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީ " ރ.މާކުރަތު އޮފީސް / މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށް " ގޮތުގައި އޮންނަނީ ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކަމަށާއި، ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ
ބިން ދޫކުރެވުނު  ގައި އެ ބިމަށް ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީގައި  2017 ޖުލައި 09ބާޠިލުކޮށް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ރީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބު" ގޮތުގައި ކުރުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބިން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބޭނުމަކަށް ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ އިމާރާތް
އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކަމަށްވިޔަސް، އަދި  ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިން ފުރަތަމަ ދޫކޮށްފައިވަނީ މާކުރަތު އިރުމަތީ ކަމަށް" މާކުރަތު އޮފީސް 

ވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ކަމަށް  ހަދާފައިވަނީ އެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން އެ ޢިމާރާތް 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ( ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެތަނަށް ލިބޭ  ހުންނަ އެފަދަ ތަންތަން ހުންނަންޖެހޭނީ ރަށުއޮފީހުގެ )މިހާރު ނަމަ ރަށު ނަމުގައި
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ބެލުމުގެ ދަށުން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ރަށުއޮފީހުގެ )މިހާރު ނަމަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ( ންތައްތައްފައިސާއާއި، އެތަނަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަ
ޝަރުޢީ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ކަންތައް  އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، އެތަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފިޔަވަޅެއް  ހޯދައިގެން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް
 ދެންނެވީއެވެ.އަންގައިދިނުމަށް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކުލި ދައްކަމުންނުދާ ޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކަށް،މާލޭ ސި

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
 
ވަނަ އަހަރުވެސް މާލެ ސިޓީ  2017އަދި  2016ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުމާލެ ސިޓީ . 1

 އެނގެން އޮންނަ ކަން. އިދާރާއިން މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކުގެ ކުލި ބަލައިގަންނަކަން ކައުންސިލްގެ
 
 ފަރާތަކުން  44ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް ހުރިއިރު، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  ންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެމާލެ ސިޓީ ކައު. 2

 ޚުން ފެށިގެން ކުލި ދައްކަމުންދަނީ ފަރާތަށް އެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީ 44އެ ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުލި ދައްކާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި
 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްކަން.

 
ހިފާފައިވާ  ބިމެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެބިންތައް ކުްއޔަށް 44ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، މާލެއަދި 

ކައުންސިލްގެ  އިދާރާއަށް ކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މާލޭ ސިޓީ ދައްކަމުންދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެފަރާތްތަކުން މިހާތަނުން ކުލި 
ޔަށް ގެންދެވުމަށް ކުރި ކަންތައް، މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި، އެގޮތުގެމަތިން  ބިމުގެ ކުލި ބަލައިގަތުމުގެ  44އިދާރާއަށް ކުލި ދައްކަމުންދާ 

 ދެންނެވީއެވެ.
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ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރެއްގ2017ެ ށ. ފޭދޫ ސްކޫލް 
ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ޓީޗަރެއްގެ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށްވުރެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ އެ ސްކޫލްގެ 

އެ  ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ވަނަ  2ތެރެއިން  ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އެ ދެ މީހުންނަކީވެސް ފަރާތެއް ކަމާއި 2ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ، 

ވަޒީފާއަށް  ކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްކަމާއި،މިމައްސަލައިގެ ޝަ މާކްސް ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ޝަރުޠު ހަމަވާ ދެފަރާތް ކަމުގައިނަމަވެސް، އިންޓަވިއުކޮށް
ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވަނީ ޖީސީއީ  އެއިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތް އަދި  އްވެގެންކަމެއް އެނގެން ނެތީމައާއި،އިންޓަވިއު ނުކުރީ ކީ ކުރިމަތިލީ އަނެއް ފަރާތާ

ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް  ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާއިރު، އަދި ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް  އޯލެވެލްއާއި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ
ނޑުތަކާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި" ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2013އެޕްރީލް  01 އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

އަދި   ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް އެއޭނާގެ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަނަ 7.2 ލިޔުމުގެ މި" އުޞޫލުތައް 
 އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަން ދުވަހު ސްކޫލަށް ނުކުމެ ސޮއިކުރުމަށް  ވާ އާދީއްތަ 2018ފެބުރުވަރީ  11ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާކަން އޭނާއަށް އަންގައި  އޭނާއަށް

  ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ށ. ފޭދޫ ސްކޫލުން މައްސަލައިގައި  މި ފާހަގަކުރެވޭތީ
 ންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ޔަށް ގެމީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް ކުރި މިކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްގެން އެ ވަޒީފާއަށް
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ނަރުދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 
 ކައުންސިލް 

އަދި ދަތުރު  ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ވަނަ އަހަރު ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާފައިވާ 2016،  2013
ނެގުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް  ކަމަށާއި، މިއީ ދަތުރުތަކަށް ކުރި ޚަރަދު އޮޅުވާލައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ރިޕޯޓް ހުށަހެނޭޅުމުން އެއްވެސް 

ގިނަ  ކޮށްފައިވާތުގައި އެ މުއްދަ ފަރާތުން ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި 
މުވައްޒަފުން އެ ދަތުރުތަކުގައި ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  3މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ނެގުމަށް ކަމަށްވާއިރު، ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ ދަތުރުތައް 
 ވަނަ މުވައްޒަފަކު ދާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު އެ 3ބޭނުންވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،  މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިތުރު  2މުސާރަ ފައިސާ ނެގުމަށް  ނަމަވެސް،

ޚަރަދަކަށް ކަމަށާއި ވީމާ،  މުވައްޒަފަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވާނީ ދައުލަތުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ  ދަނީ އޮފީހުގެ ބޭނުމެއްގައި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ
ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން  ދަތުރުތަކުގައި އެ ދަތުރުގައި ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ކޮންމެހެން ފަރާތުން އެހެން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާއޮފީހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.14 ވާއިދުގެދަތުރު ރިޕޯޓް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ނުފޮނުއްވުމަށާއި، އެފަދަ ދަތުރުތަކުގެ
 މަށް ދެންނެވީއެވެ.އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވުމާއެކު ގޮތުގެމަތިން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ 
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ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ  ވަނަ އަހަރުގެ  2017މީހަކު ހޯދުމަށް  2ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއެއްއަހަރު 
ނޑު ޑިއުޓީ  މީހުންގެ 2މީހަކު ހޮވައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ  2މީހަކު ކުރިމަތިލުމުން އޭގެތެރެއިން  3ގުޅިގެން  މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރޭގަ

ކުރުވަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި  ނުކުރުވައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެނިހެން ކަންކަން އެމީހުން ލައްވައި އަދާކުރުން އޮތް ނަމަވެސް ޑިއުޓީ 
މަސައްކަތް  ދޫކުރާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަހަށް ދިއުމާއި ރަށުތެރޭގައި ދުވަހު ކަތްތައް ކުރުމަށްމަސައްކަތެއް ނެތްނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައް ކުރާނެ

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިއީ 2ކުރުން ފަދަ ކަންކަން އެ 
ފަރާތުން ރަސްމީ  2ކޮށްދިނުމަށް ހޮވާފައިވާ  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްރެވުނު ކަންތައްތަކަސް ބަލާއިރު، ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފާހަގަކު

އިން އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްފަދަ ތަށްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ 171ވަގުތުތަކުގެ ރެކޯޑު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ 
 .ވެބެލެހެއްޓެވުމަށް ދެންނެވީއެ
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ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  މޯލްޑިވްސް

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

ރަހުމަތްތެރި  ސީގެ ބޮޑުހިލަ އުފުލާ ބާޖުގެ ޑެގުގެ ރިޕެއަރިން މަސައްކަތް ކުރޫން ލައްވާ ކުރުވުމަށްފަހު މިމަސައްކަތްތައް ކުރީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންގެ.ސީ.ޓީ.އެމް
އާއި (ތިންހާސް ފަސް ސަތޭކަ) 3500ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށްހަދައި، މި މަސައްކަތަށް މި ކުންފުނިން ބިލްހަދައި، މިބިލްތަކަށް 

އާ ދެމެދު ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނަގައި މިފައިސާ ތިން ފަރާތަކުން ބައިއަޅާ ބަހަމުންދާކަމަށާއި، މިފައިސާވެސް ޙަވާލުކުރަނީ ލޯކަލް ( ހަތްހާސް ފަސް ސަތޭކަ) 7500
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  މަށް ބުނާ މައްސަލަފަރާތްތަކަށްވުމުން މިކަމުގެ ސިއްރު މިޓަގުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުރޫންނަށް އެނގޭނެކަ

 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ސީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުގައި ފައިސާ ޙަވާލުވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި .ސީ.ޓީ.ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމް
ނޑު ޖަހާފައިހުންނަނީ ޓަގުބޯޓް ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާއިރު.ސީ.ޓީ.އެމް ، އިންޑިޔާ ސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފައިސާ ބަލައިގަނެ ސޮއިކޮށް ތައްގަ

ގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ގެންދިއުމަށްކަން ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައި އަތުންލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އެ
ތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނާތީ، އެފަދަގޮތަކަށް ފައިސާދޫކުރުމަކީ ރައްކާތެރިގޮތެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެފަދަގޮ

 ނުވަތަ ޗެކް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. ފައިސާދޫކުރާނަމަ އެކަން ހުއްޓާލުމަށާއި، ބޭންކު ޓްރާންސްފަރ
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38 
ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ  މިލަދުންމަޑުލު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރަށް ބޮޑަށް އިޙުމާލުވެ، ކޮރަޕްޝަން ވަ ން މަސައްކަތަށް މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި.ނ
ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލި ހިމެނޭ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ކުރީގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ބަލާއިރު،

އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ބަހައްޓައި  މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބިޑްތައް ހޯދުމަށް ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރި ގުދަނުގައި ލިޔެކިޔުންތައް
 އިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އައްޑޫ 39  

މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  07ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ސުޕަވައިޒަރަކާއި، 
ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އެދެމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  12 ރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއްކަމަށާއި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަގާމަށްސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް ކު

ފުރަތަމަ އިއުލާން ، ކަމަށާއިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އިފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކުރި ސަބަބެއް ނުބުނެ އެ ދެމަގާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް އަލުން 
ވަނަ  2ބިފައިވާ ކަމަށާއި، ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ސްޕަރވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ ދައްތަ މަސައްކަތު މަގާމަށް ނޮހޮވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލި

މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް  13ގެ މަގާމަށް މީހުން އަދި މަސައްކަތު މީހެއް 05އިއުލާނާ ގުޅިގެން ސްޕަރވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް 
ތަޖުރިބާހުރި ގާބިލް ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަގާމަށް، ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ 

ން ގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިފައިނުވާ ޕެނަލަކުން އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުތިއްބާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެމަ
ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ  ށް އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ އަވަށުބޯޑުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަ

  މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ

ބާޠިލް ކުރި އިވާ އިޢުލާން އިޢުލާނެއް ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ އިޢުލާނެއް ބާޠިލް ކުރާނަމަ، އަލުންކުރާ އިޢުލާންގައި ކުރިން ކޮށްފަ
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  40

 ކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ކުރިމަތިން އޮތް ބިމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް
ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލި ދުވަސްތަކެއް ވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެމަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަ 

 ބަލާއިރު،

ނޑުގެ )ފޭސް  އުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޕްރައިވެޓް ( ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ ކ02ައައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަ
ތަކާ ގުޅިގެންކަން ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މަސައްކަތަށް ގެނަވުނު ބަދަލު 

ލްގެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުންޏަށް އެންގުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާތީ، މަސައްކަތަށް ގެނޭވޭ ބަދަލުތައް ނިންމައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
 އްކަތް ކުރުމަށް އެންގީއެވެ. މިގޮތަށް މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވީހާވެސް އަވަހަށް މުޢާމަލާތްކޮށްގެން މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެގޮތަކަށް މަސަ

41 
ޔޫތް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ސްޕޯޓްސް

ނޑައެޅި ފައިސާގެ އިތުރަ-އިންޑިއާ ލައްކަ  05ށް، މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އައި ޓީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
މިކޮމިޝަނުން   ބިލްތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު، އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަށް 

  ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބައެއް ލިޔުންތައް އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި ފައިލްކުރެވިފައިނުވާ 
ސެކްޝަނުގައި އެންޓްރީކޮށް ފައިލްކުރުމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ( މެއިލްއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުންތައް )މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތައް 

ތުން ބާއްވާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީވެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާ 
އް ބެލެހެއްޓުމަށާއި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅޭ އެހެނިގެން ލިޔުންތައް އެކަމާއި ގުޅޭ ފައިލްގައި ފައިލްކޮށް ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަ

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

42 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 އެފެއާރޒް

ރުފިޔާ ޙަރަދު ކުރެއްވިއިރު ލިބުނު ފޮތްތަކުގައި ހުރި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން މިލިއަން  30.8ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް  150,000ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ 
ޜަރީ އިން ހޯއްދަވާފައިނުވާކަމަށް އެއީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ދައުލަތައް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ 

  ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ބުނާ މައްސަލަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

o ްރޒަށް ތަޙްޤީޤުޓީމުން ތަކުރާރުކޮށް ދިއުމުންވެސް ލިޔުނ ތައް ނުފެނުމުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ
ނުނިމި ދިގުލާގޮސްފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ  ޢާމަލާކޮށް ލިޔުންތައް ހޯދަންޖެހުމުން މައްސަލަސަބަބުން، ކަމާގުޅުންހުރި އެހެން އިދާރާތަކާ މު

 ފައިލިން ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކޮށް ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

ރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަށް އިސްލާމީ ފިޤުހުއެކަޑަމީގެ ނިންމުންތައް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަ .2
 ތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް އެންގީއެވެ. ލިބޭފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެދާނެތީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ވީހާމެސް އަވަހަކަށް ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީ  

އޮން ސްޓޭޓް  )ކޮޕީ: ކޮމިޝަން
 އެސެޓްސް ރިކަވަރީ(

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވިއިރު ލިބުނު ފޮތްތަކުގައި  30.8)އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް  150,000.00ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ހުރި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ

 ކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު މައްސަލަޓްރެޜަރީން ހޯދާފައިނުވާ 

ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި،  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ޗާޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ
ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ޖުމުލަ އަގުގެ  )ސައްބީސް މިލިއަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް  26,180,850.00އަށްވާ،  %85ކަ

ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ، މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އެކައުންޓުގެ ޗެކަކުން
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ފޯރުކޮށްދިން ، މަސައްކަތުގެ އަގު ދައުލަތުން ފުރިހަމައަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާއިރު ،ކޮށްފައިވާއިރުޖަމާ

ތަށް މިމުޢާމަލާތުން އެއްވެސް މަންފާއެއް ލިބިފައިނުވުމާއި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާގެ ޗާޕަކީ، އޭގެއިން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކުރެވޭފަދަ ފޮތްތަކަކަށްނުވުމާއި، ދައުލަ
ކޮންޓްރެކްޓް ނިމޭއިރު ދެފަރާތުން ތިބޭހިސާބަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދެފަރާތް ގެންގޮސްދިނުން ކަމަށްވާއިރު، ، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްމަބްދައަކީ

ޜަރީއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިސްވެބަޔާންކުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ
ފާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ، ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ މަންފާއެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަނެއް ފަރާތްކަމަށްވާ، ދިވެހި ދަޢުލަތަށް އެއްވެސް މަން

)ތިރީސް މިލިއަން އައްލައްކަ  30,801,000.00ވުމުގެ ދަށުން ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ކަމަށްވާ އެއްބަސް
 އެއްހާސް( ރުފިޔާ ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ. 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  44

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވިއިރު ލިބުނު ފޮތްތަކުގައި  30.8)އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް  150,000.00ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ 
ގެ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ހުރި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމު

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަޓްރެޜަރީން ހޯދާފައިނުވާ 

ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ޗާޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ޖުމުލަ އަގުގެ  )ސައްބީސް މިލިއަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް  26,180,850.00% އަށްވާ، 85ކަ

ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ، އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އެކައުންޓުގެ ޗެކަކުން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ފޯރުކޮށްދިން ، މަސައްކަތުގެ އަގު ދައުލަތުން ފުރިހަމައަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާއިރު ،ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު

ންފާއެއް ލިބިފައިނުވުމާއި، ރުއާނުގެ ތަރުޖަމާގެ ޗާޕަކީ، އޭގެއިން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކުރެވޭފަދަ ފޮތްތަކަކަށްނުވުމާއި، ދައުލަތަށް މިމުޢާމަލާތުން އެއްވެސް މަކީރިތި ޤު
ޓްގެ ދެފަރާތް ގެންގޮސްދިނުން ކަމަށްވާއިރު، ކޮންޓްރެކްޓް ނިމޭއިރު ދެފަރާތުން ތިބޭހިސާބަށް ކޮންޓްރެކް ، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްމަބްދައަކީ

ންފުންޏަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިސްވެބަޔާންކުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކު
ރެކްޓްގެ އަނެއް ފަރާތްކަމަށްވާ، ދިވެހި ދަޢުލަތަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ، ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ މަންފާއެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ކޮންޓް

)ތިރީސް މިލިއަން އައްލައްކަ  30,801,000.00އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޗާޕްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ކަމަށްވާ 
 ތަށް އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.   އެއްހާސް( ރުފިޔާ ދަޢުލަ

45 
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނެއްލައިދޫ އޮފީހުންނާއި، ސްކޫލުން އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރު ތަކާއި، އެހެނިހެން . ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން ހދ 6،7މީގެ 
ދޯނިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެދޯނިތައް ވަނީ ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި، މި ދަތުރުތައް  ދަތުރުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ކަތީބުގެ ދެ

ތައް އޭނާގެ މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ކަތީބުގެ ދޯނީގައި ކުރަމުންގެންދަނީ ރަށުގައި އެހެނިހެން ދޯނި ފަހަރުވެސް ހުއްޓައި ކަތީބަށް މަންފާ ލިބޭގޮ 
 2ނެއްލައިދޫއަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރުތައް ކަމަށް ހަދައި މަހަކު .ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުން ހދ 2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 

ދަތުރުކަމަށާއި، ރަށުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރާ  01އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާތީ، މިހާރު ކުރަނީ މަހަކު  ދަތުރު ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެކި އެކި މީސްމީހުން
މަށާއި، މި ދޯނި އެހެން އޮޑިފަހަރު ހުރި ނަމަވެސް މިދަތުރުތައްވެސް ކުރަމުންދަނީ ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯނީގައި ކަ

އިފިނަމަ އި ނެތްނަމަވެސް އެހެން ދޯންޏަކަށް ދަތުރު ދިންނަމަވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަށް އެފަދަ އެހެން ދޯންޏެއް ހިފަކަމެއްގައި ރަށުގަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނޑަކަށް  ންމެ ދަތުރަކަށް މަދުވެގެން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަށް ކޮ( ހަސަތޭކަ) 600/-އެދޯންޏަކަށް ދެނީ ގާތްގަ
 ރުފިޔާވަރު ދޭކަމަށާއި، މި ދޯންޏަކީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏެއްކަމަށްވާތީ، މިއީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ ( އަށްސަތޭކަ ) 800/-

ޏަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަޖީސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއްކަމަށާއި، ސެކްރެޓަރީ ހިންގާ ނާޖާއިޒް ޢަމަލެއްކަމަށާއި، ފައިސާއާބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯން
ތައް ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމަށް ނަމަވެސް މިދޯންޏަކީ މަހަށްދާ ދޯންޏެއް ނޫންކަމަށާއި، މިދޯނި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުރަނީ ނެއްލައިދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުގެ ދަތުރު 

 ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަން ނުކުރި ނަމަވެސް ކުރި އެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދޯންޏަށް ސަބްސިޑީޒް ލިބެމުންދާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މި ދޯނި ކުލީ 
މިހާރު )ތީބު ހޯދައިދެނީ ކަ ކަމަށާއި، ގަވާއިދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންނުދާ ދޯންޏަކަށް ސަބްސިޑީޒް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، މިދޯންޏަށް ސަބްސިޑީޒް

، ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންދަނީ މީނާ އިނދެގެން އުޅެނީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދަރިއަކާ ކަމަށްވާތީ( ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ 
ކަމެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއި، މިއީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަތީބު ކުރާ 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ -ނެއްލައިދޫ އޮފީހުގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން އެންޓި .ދޯނިން ހދ މުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދެ ނެއްލައިދޫ ކަތީބުގެ ބައްޕަގެ ނަ .ހދ
ގަވާއިދުގައިވާ  ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ .ހދ، ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާތީއާއި

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.-ގޮތުގެ މަތިން އެންޓި
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އެކިރަށްރަށަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރު ތަކާއި، އެހެނިހެން ނެއްލައިދޫ އޮފީހުންނާއި، ސްކޫލުން އަތޮޅުގެ . ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން ހދ 6،7މީގެ 
ދޯނިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެދޯނިތައް ވަނީ ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި، މި ދަތުރުތައް  ދަތުރުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ކަތީބުގެ ދެ

ހެން ދޯނި ފަހަރުވެސް ހުއްޓައި ކަތީބަށް މަންފާ ލިބޭގޮތައް އޭނާގެ މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ކަތީބުގެ ދޯނީގައި ކުރަމުންގެންދަނީ ރަށުގައި އެހެނި 
 2ނެއްލައިދޫއަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރުތައް ކަމަށް ހަދައި މަހަކު .ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުން ހދ 2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 

ދަތުރުކަމަށާއި، ރަށުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރާ  01 ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެކި އެކި މީސްމީހުން އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާތީ، މިހާރު ކުރަނީ މަހަކު ދަތުރު 
 ދޯނީގައި ކަމަށާއި، މި ދޯނި އެހެން އޮޑިފަހަރު ހުރި ނަމަވެސް މިދަތުރުތައްވެސް ކުރަމުންދަނީ ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ

ހެން ދޯންޏެއް ހިފައިފިނަމަ ކަމެއްގައި ރަށުގައި ނެތްނަމަވެސް އެހެން ދޯންޏަކަށް ދަތުރު ދިންނަމަވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަށް އެފަދަ އެ
ނޑަކަށް  މަވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަށް ކޮންމެ ދަތުރަކަށް މަދުވެގެން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ނަ( ހަސަތޭކަ) 600/-އެދޯންޏަކަށް ދެނީ ގާތްގަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ރުފިޔާވަރު ދޭކަމަށާއި، މި ދޯންޏަކީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏެއްކަމަށްވާތީ، މިއީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ ( އަށްސަތޭކަ ) 800/-
ލެއްކަމަށާއި، ފައިސާއާބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަޖީސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއްކަމަށާއި، ސެކްރެޓަރީ ހިންގާ ނާޖާއިޒް ޢަމަ

އި، މަސްވެރިކަމަށް ތައް ކަމަށާނަމަވެސް މިދޯންޏަކީ މަހަށްދާ ދޯންޏެއް ނޫންކަމަށާއި، މިދޯނި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުރަނީ ނެއްލައިދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުގެ ދަތުރު 
ށް ސަބްސިޑީޒް ލިބެމުންދާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މި ދޯނި ކުލީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަން ނުކުރި ނަމަވެސް ކުރި އެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދޯންޏަ

މިހާރު )ފައިނުވާކަމަށާއި، މިދޯންޏަށް ސަބްސިޑީޒް ހޯދައިދެނީ ކަތީބު ކަމަށާއި، ގަވާއިދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންނުދާ ދޯންޏަކަށް ސަބްސިޑީޒް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހި 
، ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންދަނީ މީނާ އިނދެގެން އުޅެނީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދަރިއަކާ ކަމަށްވާތީ( ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ 

ތަކެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަތީބު ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއި، މިއީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
 ލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ބައްޕަގެ ނަމުން އޭނާގެ މަންމަގެ ނަމަށް ރަޖިސް
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި  ،ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތިކޮށްފައިވާތީ-ދޯނިން ހއ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ ދަތުރުތައް، އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއެއް ލިޔުމުން -ވިޔަފާރިއަކުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންޓި 
 ހޯދައިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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ނޑު ދިގުމުއްދަތަކަށް އެހެން ، މާލެއިން ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއަކަށް ކުރު މުއްދަތަށް ބިމެއް ދިނުމަށް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، މާލޭގެ އުސްފަސްގަ
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ލިޔުންތައް ފެނިފައި ނުވުމުން މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ
  ޓުމުގައްޔާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ލިޔެކިޔުންތައް އުފުލުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމަށް އެންގީއެވެ. ލިޔެކިޔުންތަށް ބެލެހެއް

48 
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޝަން ފައިސާ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި، ޕެން.އއ
ރިނަމަވެސް، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޖަމާކުރުންފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޙަވާލުވެހުރެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި، އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހު

ކޮށް އެފައިސާއިން ތިޖޫރީ ގުނައި ބާކީކޮށް، ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންނުދާކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާނު
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މާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމާއި، ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މަސްފަހުން ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަ 06ވިޔަފާރިކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަށްފަހު 
އިން ، އަކަފޫޓް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުކޮށް 1000މިންއެޅުމާއި، ބައިކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެހުރެ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް ދާދިފަހުން 

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަވަކިކުރުންފަދަ އެތައްކަ

ބުނާ  ގަވާއިދުގައިއއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު  .1
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި  މުއްދަތު ހަމަވާއިރުވެސް އެފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފައިހުރިކަން

ގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް 
ޒް ފައިދާ ހޯދުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެތިއްބެވި މުވައްޒަފުންނަށް އެފައިސާއިން ނާޖާއި

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެންޑް  ،އުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތަކަށްވާތީ، އއ.މާޅޮހު ކަ
އްޔަތުގެ ހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާއި އޮފީހުގައި ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ބެލެ

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

މާކުރުމުގެ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަ .2
ވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ގަވާއިދުން މަހުންމަހަށް މު ،އެންމެހާ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން  ،އިދާރާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންނާއި
ންޝަން ފައިސާ މޯލްޑިވިސް ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން އެނގޭތީއާއި ޕެ

ތަށް ޖަމާނުކުރެވުމާއި މުއްދަކޮންޓްރިބިއުޝަން" ހުށަހެޅުމާ ޙަވާލުވެހުރީ އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރކަމަށް ވާތީއާއި އެފައިސާ 
ފައިނޭންސް އޮފިސަރއަށް އަދި "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން" މުއްދަތަށް ހުށަހެޅިފައިނެތުމުގައި އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ 

 އޮފީހަށް ގަވާއިދުން ވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން މޯލްޑި އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް ދެއްކިފައިނުވާތީ، އއ.މާޅޮހު
 މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާރމަންޓް "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން" ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން

ރ )އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރުފިޔާ އާއި ގަވާއިދުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 1,100ވާ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިން އެކައުންޓަށް ދައްކާފައި 
ސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮފީހަށް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީވެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވް 
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ރ )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 1,815.62ކައުންޓަށް ދައްކާފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސީ. ސީ. އޭގެ އެ
އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް ރ )ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( 2,915.62ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 

ޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އިޙުމާލުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި ދަލީލުކޮށްދޭތީ، މިފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެކައުން  އޮފިސަރގެ
 އެންގީއެވެ. 

49 
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑު ހެދުމަށް .ނ  އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ޅޮހީ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ނޑު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އުންމަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތާ ހަވާލުވިފަރާތުން އެކަން ނިންމިކަމަށް ބުނެ ކަ ސިލާ ދަ

 ބަލައިދިނުން އެދި އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލަ
 ންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސައްކަތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށާހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލުން މުސްތަޤުބަލުގައި
ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ބިޑް ކޮމެޓީގެ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށާއި ބިޑް 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި،

ނޑާނެ ގޮތާއި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރުމަށާއި އެކަށީގެންވާ ހަލުވި  މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނެއްގައި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަ
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ބަޔާން ކުރުމަށާއި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ 

ނޑާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށާއި،  ކަ

ކަންތައްތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރއެއް އައްޔަންކުރުމަށާއި އެއްބަސްވުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރަންޖެހޭ 
 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށާއި،

ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި އެ މަސައްކަތަށް
 ންމާފައިވާ މަސައްކަތެއްތޯ ބަލައި ނިންމައި ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތަކީ އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކޮށް ނި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ
  މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތުމަށް އެންގީއެވެ. 

އި ބުނެފައިވާ ގިނަކަންކަން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތީ ކައުންސިލުން މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންތަކުގަ
 ނިންމާ ކަންކަން ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ. 

50 
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގޯއްޗަކުން ލިބިފައިވާ ބައެއް ދޫކޮށްލާފައިވުމުން، ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ފަރާތަކަށް  08ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން .ޅ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް -އިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެންޓިމާރކްސް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މާރކްސް އުނިކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލަ އެއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފަ

ނޑެންޖެހޭ މާރކުހެއްކަމަށް ނަ އިފަރު ކައުންސިލުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލާ ސުވާލުވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ސުވާލުކުރުމުން އެއީ ކެ
ވި މައްސަލައެއްގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި، ފޯމް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ހަމައެގޮތަށް ދިމާ 

ނޑުމަށް ތަފާތު އުޒުރުދެއްކުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީއަށް މައްސަލައިގެ ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތަކަށް އެމާއްދާގެ ދަށުން މާރކްސް ނުކެ
ނޑޭނެކަމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ތަފްސީލްނު  ވަނަ އަހަރުގެ  2013ދީ ލަފައަކަށް އެދުމުން، އޭނާއަށް މާރކްސް ނުކެ

 އެދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުމުން، އޭ ގެ މަޝްވަރާއެއް ހޯދުމަށް އަލުން.ޖީ.ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެމައްސަލާގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މީހުންގެ ޚިޔާލާއެކު އެލް 03
ން ނުކުމެގެން ގޮސްފައިވާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިތުރު ލަފައަކަށްނުގޮސް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުށަހެޅީ ކަމަށާއި، އަދި އެބައްދަލުވުމުން ބައެއް މެމްބަރު

 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަ  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހުން އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމުގެ ކުރިންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މީގެފަ 
ވެރިކޮށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެފަދަ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް މެދު 

 އެންގީއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  51
ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ "ގައި  2013ޑިސެންބަރު  31މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނުގައި، 

ވަނަ އަހަރު ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީންގެ އަތުން ބަލައިގަތް ޖުމްލަ  2013ގެ ގޮތުގައި ހުރި ޢަދަދު ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި " ފައިސާޑިޕޮސިޓް 
މަނާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ހި( އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް) 197،615،955ޢަދަދުކަމުގައިވާ 
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ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ  ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން،
ޓީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރި

 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މާލީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2016އަދި  2015މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން 
 އޮތްތަނުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ލިބިފައިވާ ޢަދަދު، މާލީ ބަޔާނުގައި ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާތީ، ކުރިޔަށް

ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނާއިރު، ބިދޭސީންގެ އަތުން ލިބިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އިން އެއަހަރެއްގައި އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށް 
ނޑުމަށްފަހު  ލިބިފައިވާ ބާކީ ޢަދަދު ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ. ، ތަކުގައި އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްދީފައިވާ ޖުމުލަ ޢަދަދު ކެ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  52  

ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ފަރުނީޗަރތައް ގަންނަން ބިޑްކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އެމިނިސްޓްރީން 2008މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާއިރު މިނިސްޓްރީ  1.5އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށާއި، އެގޮތުން ފަރުނީޗަރތައް ގަތްއިރު ބައިބަޔަށް ބަހައިގެން ގަނެފައިވާކަމަށާއި، އެތަކެތީގެ އަގު 

ތައް ތައްޔާރުކުރިއިރު އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރބޯޑު މެދުވެރިކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް
 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަ  ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ . )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވެފައިވީ ނަމަވެސް، ފަރުނީޗަރު ގަނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހ1ި
 ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަ 

)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވެފައިވާތީ، މިތަކެތި ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި  25,000.00. އެއްފަހަރާ ގަންނަ ފަރުނީޗަރުގެ ޖުމްލަ އަގު 2
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވެފައިވާތީ، ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތު 

 ތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. ނުވާނޭ ގޮ
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މަވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ނަ 25,000.00. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ގަނެފައިވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު އަގު 3
ރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެންކަމަށް ނުވާތީ، އިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މަދުވެގެން ތިން ފަސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާ

 ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

ނެއްގައި ނުވަތަ އެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއްގައިވެސް ސަރުކާރުގެ . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިޢުލ4ާ
ންކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި އަންދާސީ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލު ބަޔާ

ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ދައުލަތުގެ    އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީގެން ކަމަށް ނުވާތީ،ހިސާބުތައް
ކުރިޔަށް   އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީގެން  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލު ބަޔާންކުރުމަށާއި

 ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ. 

، ހެޅުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވާތީ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ބައެއް ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެއްފަރާތަކުން ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށ5ަ
 ދައުލަތުގެ ދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާމިއީ ސަރުކާރުގެ މު

ލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށްވާތީ، މި ފަދަ ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި މުވައްޒަފުންނާ މެދު ޢަމަ 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.   ކަ

 ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް . ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލާއި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނ6ާ
)އެއް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަހާސް ދުވިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް(  1,700,260.00ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަގު 

އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތްތައް )އެއް މިލިއަން ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ 1,500,000-/ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާތީއާއި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއިއެކު( 
ބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދާނީ، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންކަމަށް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާ

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ނޭޝަނަލް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް މި ނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ
 ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ. 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 ސްކޫލަށާއި ވަން ސެޝަންގެ ސްކޫލް ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ތ.ވިލުފުށީ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލަށާއި، ސެކަންޑް ގާރލްސް ސެކަންޑަރީ  .7
 2,492,789.00ވާ ޖުމްލަ އަގު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައި

)އެއް  1,500,000-/ކަ ނުވަދިހަދެހާސް ހައްސަތޭކަ އައްޑިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއިއެކު( )ދެމިލިއަން ހަތަރުލައް
އިގެންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ހަޅަމިލިއަން ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދާނީ، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަ 

އް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެ
ނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް   ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކަ

 އެންގީއެވެ. 

53 
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

މަސް  10އޭނާ އެވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާތާ ، ފަރާތުންމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ބާރަށު ބްރާންޗްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 
ސީ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް .ސީ.ޓީ.ނުވަނީސް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަންދީ އެމް

އްގެ މެމްބަރަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ އެކަމަކީ އޭނާގެ ނުފޫޒުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިންޒާރުދީފައިވާ އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެ
ތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް މުވައްޒަފަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ބަލާއިރު،

އާރ ޕޮލިސީތައް ބެލިއިރު، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެޗް 
އާރ ޕޮލިސީގެ ތެރޭގައި އެފަދަ .ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެޗްމީހުން ލެއްވުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

 ޕޮލިސީއެއް ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  54

އިން ފެށިގެން  2010އޭޕްރިލް  06 ގުޅިގެން، އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ހިންގަމުން ދިޔަ ޢިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބައުވެ ހަލާކުވުމާ
އެސް ިއމާރާތަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން، އެޢިމާރާތުން އަރަބިއްޔާ ހިންގުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް .އީ.ވަގުތީ ގޮތުން އެމަދަރުސާގެ ކިޔެވުން އެމް

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގަ 
 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްކޫލުތަކަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައިވެސް، މުސްތަޤްބަލުގައި 
ކުރެވިފައިވާ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ބަޔާން ކުރާފަދައިން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އެމަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުމާ ހަވާލު 

 ނުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.ފަރާތުން އެކަމެއްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ނިމު

55 
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

އަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ނައިފަރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް، ނައިފަރުގައި އުފެދިފައިވާ ވަކި ޖަމްއިއްޔާ.ޅ
މަށާއި، ބިންތަކެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި، އެނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަނައިފަރު ބިމުން ބޮޑެތި 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ފުރުސަތު އެގޮތުން، ނައިފަރު މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ނައިފަރު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނުގައި ގަސްއިންދާ ފެހިކުރުމަށް ކަ
 03ބިން ވަކި ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ދިނުމަށްފަހު،  40:39: ބިމާއި، ނަންބަރު 40.36: ހުޅުވާލައި، ނައިފަރު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން، ނަންބަރު

ސްކެއަރ ފޫޓުގެ ބިން، ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ދޭން އުޅޭކަމަށް  33439( 3-ޕާރކް ) 37.3ވަނަ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި 
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބުނާ މައްސަލަ

އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މީހުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޅ.ނައިފަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި ޕާކް  .1
މްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ މަޑުކޮށްލެވޭނެ ފަދައިން ގަސް އިންދައި، ފެހިކޮށް، ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި ރައްކާތެރި ގޮތްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޅ.ނައިފަރުގެ ޖަ

ތްތަކަށް އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑެތި ބިންތަކެއް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާ 6000  ތްތަކަށް،ފަރާ
ރާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑެތި ބިންތައް ދޫކު 6000ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ ޅ.ނައިފަރުން 

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ދޫނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 2 މްޢިއްޔާތަކުން ޝަޢުޤުވެރިވާ ޖަ . ޅ.ނައިފަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި، ގަސްއިންދައި ފެހިކުރުމަށް ކަ
ކުން ޝައުޤުވެރިކަން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާއަ 

އިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަދަލުގެނެސް، ދިރިއުޅުމަށް ނަންބަރު ބިމުގެ އިމަށް ޅ.ނަ 37.3ފާޅުކޮށްފައިވާ، ޅ.ނައިފަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނުގެ 
ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މި

މުގެ ކުރިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ ބަދަލު ފާސްކުރު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މިނިސްޓްރީ   ގެންނަ ބަދަލުތައްސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޅ.ނައިފަރު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައިވާ ބިންތަކަށް
  އެންގީއެވެ.  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފާސްކޮށް ނުދެނީސް ބަދަލުގެނެވޭ އެއްވެސް ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރުމަށް

 


