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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާކުރާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2018ހިޔާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަ
ނޑު އެހެން ބައިތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން އުޞޫލެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިން ތަފާތުކަމުން، ދިގު ގަ

އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އެހެންނަމަވެސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ މާސްޓަރސްއެއް  01މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިއްބައި، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު އެހެން މިނިސްޓްރީތަކާ ޚިލާފަށް  އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ، ނިންމާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

ރިމަތިލައި ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ކު
އަދި މި  ޕަރފޯމަންސް ދަށް މުވައްޒަފުންނަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޒާރުދީފައިވާ އަދި

ށް އެދުވަސްވަރު ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ބައިތަކަމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ބައެއް ސްޓާފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން
މައްސަލައިގައި ފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، އަދި ފްލެޓާ ގުޅިގެން އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުގައި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާން  ތިރީގައި، ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގެ ކެޓަގަރީއަށް އެ ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ ރޭންކްތަކުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެދިގެން އިދާރީ މުވައްޒަފުން .1
ރީއަށް ފޮނުވި ފްލެޓަށް އެދުނު މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓް ވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިންމުވައްޒަފުން ބަދަލުކޮށްފައި
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
ވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައެވެ.  ފަރާތެއް 2މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެގޮތުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 

ބަދަލު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވާއިރު،  60އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް  60ޕޮއިންޓް ކަމުގައިވިޔަސް، ފްލެޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  60ލިބިފައިވަނީ  ފަރާތަކަށް 2 ތެރެއިން އިތުރު

މުވައްޒަފުން  4ން ފިޔަވައި ދެންތިބި މުވައްޒަފު 4ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ބުނެވުނު  ފަރާތް 2މި މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ، ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 
 ބަލާއިރު، އެ މުވައްޒަފުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައެވެ. އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރޭންކްތަކަށް 

 ވައްޒަފަކަށް ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުންކުރެ އެއްވެސް މު 4ހިމަނަންޖެހެނީ އެ ކެޓަގަރީގައެވެ. މި 
 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ  2018ހިޔާ އެހެންކަމުން، 
ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ  2 ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން 
ވައްޒަފުން ގައި ހިމެނިފައިވާތީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރީން އުނިކޮށް، އެ މުލިސްޓް 

ންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު، ލިސްޓަށް ގެންނަ ހިމަނަންޖެހޭ 
 ދެންނެވީއެވެ.

  
ނޑައަޅާފައި .2 ވާއިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޭއިރު އޭގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހެލްތް ވޯކަރުން ކަ

ށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ އެކަން ބެލިއިރު، ފަރާތަކަހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި 
ވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައެވެ.  އެފަރާތްގެ މަގާމުގެ ނަމަކަށް އޮންނަނީ "ފެމިލީ ހެލްތް އޮފިސަރ" އެވެ. އެފަރާތު

ހެލްތް ވޯކަރުގެ ދާއިރާގެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް އެއީ  އެހެން ފަރާތެއްލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ނަމަވެސް، ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 444އްޒަފުންގެ ލިސްޓުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ފްލެޓަށް އެދުނު މުވަ އިންކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފެމިލީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމު ހެލްތް ވޯކަރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި، "

އެހެންކަމުން، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި . މަގާމު ހެލްތް ވޯކަރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ 
ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ، ގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކޮށްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތު އި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްފަރާތާހުރި 

  ދެންނެވީއެވެ.މަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައު
 

އެ  ރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައިވާގޮތުން،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަ .3
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް  65ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ ކެޓަގަރީން  60ކެޓަގަރީން 

މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ކަމަށްވާ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފްލެޓް ލިބޭ 
އް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކު ކަމަށްވެފައި އަނެ 60ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި  55މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީން  ބަޔަކު އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވުމާއި، ފަންނީ /
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ދެންތިބި މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވުމާއި، ސަޕޯޓް  55ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ ކެޓަގަރީން 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ ކެޓަގަރީން  50ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީން 
ނުވާއިރު، އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ދެންތިބި މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި 50

އެނގެން ނެތްކަންވެސް  ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންނާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅީ ކިހިނެއްކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 
އަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަށް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނަމަ ފްލެޓް ލިބޭ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން  މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނުމަށާއި، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ
ސްޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލި

 ދެންނެވީއެވެ.ގެނައުމަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

2 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާކުރާ ގޮތަށް ބައް 2018ހިޔާ  ޓަންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަ
ނޑު އެހެން ބައިތަކާ އަޅާބަލާއި ރު ބޮޑުތަނުން ތަފާތުކަމުން، ދިގު އުޞޫލެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ

އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އެހެންނަމަވެސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ މާސްޓަރސްއެއް  01ފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިއްބައި، މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކޮށް
ން ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު އެހެން މިނިސްޓްރީތަކާ ޚިލާފަށް އަދި ވަކީ، ނިންމާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

ރިމަތިލައި ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ކު
ވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ރުދީފައިވާ އަދި ޕަރފޯމަންސް ދަށް މުވައްޒަފުންނަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައި އިންޒާ

ކަލް ބައިތަކަށް އެދުވަސްވަރު ބަދަލުކޮށްފައިވާ އް މުވައްޒަފުން ފަންނީ އަދި ޓެކްނިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ބައެއް ސްޓާފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރީ ބައެ
މައްސަލައިގައި ފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، އަދި ފްލެޓާ ގުޅިގެން އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުގައި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި

 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
 
 އެ  ކެޓަގަރީއަށް މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ އެދިގެން މުވައްޒަފުން ބައެއް އުޅޭ ވަޒީފާގައި ރޭންކްތަކުގެ ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރީގައި މެނެޖީރިއަލް/  ފަންނީ .1

ވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މު  އެދުނު ފްލެޓަށް ފޮނުވި މިނިސްޓްރީއަށް ހައުސިންގ ހެލްތްއިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
ފަރާތެއް ވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައެވެ.  2އެގޮތުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވާއިރު، ބަދަލު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ  60އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް  60ޕޮއިންޓް ކަމުގައިވިޔަސް، ފްލެޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  60ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ  2އިން އިތުރު ތެރެ

މުވައްޒަފުން  4މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ދެންތިބި  4ފަރާތް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ބުނެވުނު  2މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ، ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މި 
 ބަލާއިރު، އެ މުވައްޒަފުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައެވެ. އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރޭންކްތަކަށް 

 އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުންކުރެ  4ހިމަނަންޖެހެނީ އެ ކެޓަގަރީގައެވެ. މި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ  2018ހިޔާ އެހެންކަމުން، 
ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ އޮފީސްތަކުގެ ރާގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ  2 ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން 
މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރީން އުނިކޮށް، އެ މުވައްޒަފުން  ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާތީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ

ގެނައުމަށް  ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު، ލިސްޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނަންޖެހޭ 
 ދެންނެވީއެވެ.

  
ލެޓް ދޭއިރު އޭގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހެލްތް ވޯކަރުން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ހެލްތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފް  .2

ވާތީ އެކަން ބެލިއިރު، ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައި
ގައި ހިމެނިފައެވެ. ރާތުގެ މަގާމުގެ ނަމަކަށް އޮންނަނީ "ފެމިލީ ހެލްތް އޮފިސަރ" އެވެ. އެފަރާތް ވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އެފަ

ރުގެ ދާއިރާގެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނަމަވެސް، ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި އެހެން ފަރާތެއް އެއީ ހެލްތް ވޯކަ 
ވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގެ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ފްލެޓަށް އެދުނު މު

ފިސަރ" ގެ މަގާމު ހެލްތް ވޯކަރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި، "ފެމިލީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮ 444
އެހެންކަމުން، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ ގެ މަގާމު ހެލްތް ވޯކަރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 

ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ، ތާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކޮށްމަގާމުގައި ހުރި ފަރާ
  ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

 
ބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައިވާގޮތުން، އެ ކެޓަގަރީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ ފްލެޓް ލި .3

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ  65ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ ކެޓަގަރީން  60
ވެއެވެ. ލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަ

ވެފައި އަނެއް ބަޔަކު އެ ލިސްޓުގައި ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކު ކަމަށް  60އަދި 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ  55ހިމެނިފައިނުވުމާއި، ފަންނީ / މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވުމާއި، ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ދެންތިބި މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ 55ކެޓަގަރީން 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  50ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެ ކެޓަގަރީން  50ކެޓަގަރީން 

އިން ފްލެޓް ލިބޭ ޒަފުން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާއިރު، އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެދެންތިބި މުވައް
ނޑައެޅީ ކިހިނެއްކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެ  ތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މުވައްޒަފުންނާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުން ކަ

ޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަށް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނަމަ ފްލެޓް ލިބޭ މުވައް
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  ބިފައިވާހިމެނުމަށާއި، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލި

 ޙުތައް ގެނައުމަށް ދެންނެވީއެވެ.ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލިސްޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  3
 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އިޢުލާން  ގައ2018ިސެޕްޓެންބަރު  14ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  100އަކަފޫޓުގެ  1400ކ.މާފުށިން 
ރި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ ބިން ކ.މާފުށީ ގައި ކ.މާފުއްޓަށް ކު 2018ޖޫން  24ކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން 

ސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަ

ީޓެގ ެއްކިޓިވްސެޓްއ ެމުދެވިރކޮ ، ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ިޑްވްސައްށ ިންސަބްތވާ ެއޕާ ީޓ ޮއފް މްޯލ ްށ ަނަމެވްސ ިމާހުރ ެއަމަސްއަކްތ ުކަރުމްނަދީނ ްޕޮރްގެރިސވް ޕާ

އަދި ގަވާއިދުން ހުޅުވާ  ކަމަށާއި، އަދި އެ އޮފީހަކީ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއީ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ނެތް .މާފުށީ ޔޫތު ސެންޓަރުގައިކ
އަދި އެތަނަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ގެތަކުގައި ކަމަށާއި، އަދި  ލައްޕަމުންދާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި،

ދާތީ، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ގޯތިތައް ދޫކުރާނެ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނަމުން
 2018ޖޫން  24މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހައުސިންގ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ބުނާ

ރުފުޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުން ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ ބިން ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގައި ކ.މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތު
ށްފައިވާ ގައި މާފުށްޓަށް ދަތުރެއް ކޮ 2018ޖުލައި  01ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސަރވޭކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް 

މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިންގގައި  2018އޮގަސްޓު  14ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވުމާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިދާމާފުށީ  އަކުންޓީސި

މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައި ކަމަށާއި،  ހައުސިންގކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ލަސްވުމާ ގުޅިގެން 
ގައި އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  2018ސެޕްޓެންބަރު  12އް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުގެމަތިން އެރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  ހައުސިންގގޯތި ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 
މިނިސްޓްރީންނާއި އެރަށުގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިދާރާއިން ކަމަށާއި، ފޯމު ހައުސިންގ މު ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުށަހަޅާ ފޯ

މިކަމާގުޅޭ   އިވާ ކަމަށްކަމަށްވާތީ،މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފަ ހައުސިމންގބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ޔޫތު ސެންޓަރުން ބަލައިގަތް ފޯމުތައް 
 ދެންނެވީއެވެ.މަސައްކަތްތައް މާފުށީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  4
 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދީފައިވީނަމަވެސް އދ.ކުނބުރުދޫން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން  ބައިގެ ބަދަލުގައި އދ.މާމިގިލިން ގޯއްޗެއްގައިވާ އެއް ފަރާތެއްގެއދ.ކުނބުރުދޫ 
މަގުފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، އަދި އދ.ކުނބުރުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތާއި އދ.ކުނބުރޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮންނަނީ އޭނާގެ ނަމުގައި

ލިޔުންތަކާއި ހެއްކާއެކު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައަކާ  ށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބައްޕައަ
ވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނާ

ލަ ހައުސިންގ އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އެ ދެ އިދާރާއިންވެސް ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަ
އްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ ދެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް އެ

ގައި  2018ޖުލައި  01 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މައްސަލައިގެ ލަފައަކަށް އެދި
 ނަމަވެސް އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި

ގައި އެ އިދާރާއަށް ލިޔުނު ފަހުންކަމަށްވާތީ، އެ މައްސަލަ  2018އޮކްޓޫބަރު  16އެގޯތީގެ ކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 
 ދެންނެވީއެވެ.ނިންމައި ދިނުމަށް  އަވަހަށް

ގައި ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  2017ނޮވެންބަރު  26ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  5
ދަލުވުމުގެ ހާޒިރީން ކުރިމަތީގައި ފައިސާ ގުނައިދިނުމަށް އިދާރާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައް

އިސާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުގެ އެދުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާ އެއްކުރެވިގެން ރޯލްކުރެވެންޖެހޭ ފަ
ށާއި އަދި އެ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވެސް ވާކަމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މަތީން ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަ

 ށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަ
 ކުރީގެ ކައުންސިލުން މީގެކުރިން މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ކުރީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އަދި 

ފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވާއިރު އެގޮތަށް އެފައިސާ ގުނައި ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ވަކިން ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި ޙަވާލުކޮށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުނުފަހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި  3މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  ރޯލް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ 
ގުނުވިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ އަދަދާ ގާތަށްވެސް ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި،  ފައިސާ، އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރުގައި

ންގެ ހާޒިރުގައި ގުނަން އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފައިސާއާބެހޭ  އޭނާން، އެކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އެދުމު

މުވައްޒަފެއް ނޫން މުވައްޒަފަކާ  ޅުން ހުރިއޭނާއާ ޢާއިލީ ގުއެއްވެސް މަސައްކަތެއް އޭނާއާ ޙަވާލުނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުން 
 ދެންނެވީއެވެ.ޙަވާލުކުރުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް އެދި 

ގައި ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  2017ނޮވެންބަރު  26ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  6
ކުރިމަތީގައި ފައިސާ ގުނައިދިނުމަށް އިދާރާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީން 

ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާ އެއްކުރެވިގެން ރޯލްކުރެވެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުގެ އެދުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ 
 ސިލުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރމަތީން ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވެސް ވާކަމަށް ކައުން
ށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަ

ލިސް ސަރވިސްއާއި އަދި ކުރީގެ ކައުންސިލުން މީގެކުރިން މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ކުރީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮ
 ކަމުގައިވާއިރު އެގޮތަށް އެފައިސާ ގުނައި ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ވަކިން ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް

ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުނުފަހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި  3ން، ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެ ރޯލް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ 
ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި، ފައިސާ، އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގުނުވިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ އަދަދާ ގާތަށްވެސް 

ހާޒިރުގައި ގުނަން  ށް އިންތިޚާބުވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަލަ
ފާއަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފައިސާއާބެހޭ އެދުމުން، އެކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އޭނާ އެހެން ވަޒީ

މުވައްޒަފެއް ނޫން މުވައްޒަފަކާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އޭނާއާ ޙަވާލުނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޢާއިލީ ގުޅުން ހުރި 
 ންނެވީއެވެ.ޙަވާލުކުރުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް އެދި ދެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ގައި ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  2017ނޮވެންބަރު  26ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން  ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7
ޔުމުން ފެންނަން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީން ކުރިމަތީގައި ފައިސާ ގުނައިދިނުމަށް އިދާރާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ލިޔެކި

ގެ އިސާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުއެދުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާ އެއްކުރެވިގެން ރޯލްކުރެވެންޖެހޭ ފަ
ސިލުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ މަތީން ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވެސް ވާކަމަށް ކައުން

ނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
 ކުރީގެ ކައުންސިލުން މީގެކުރިން މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ކުރީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އަދި 

ގައި ވަކިން ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވާއިރު އެގޮތަށް އެފައިސާ ގުނައި ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީ 
ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މައްސަލައިގައި   ރޯލް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ

ނޑައަޅައި އެ އަދަދު ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދެންހުރި ފައިސާ އެކައުންޓަށްވަކި އަދަ ޖަމާކުރުމަށާއި، މީގެ  ދެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެކައުންޓަށް  30އިސާ އިތުރަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެ ކޮމިޓީގެ ފަ

ކިން ބެހެއްޓުމަށާއި، އެފައިސާއިން ޖަމާކުރުމަށާއި، އެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވެންދެން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ވަ 
 އެވެ.އެ ކޮމިޓީގެ ޚަރަދެއް ނޫން ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް ދެންނެވީ

(، 2010މޭ  31) 2010/06ވަނަ މާއްދާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  2.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  8
ރކިއުލަރ އެއްގޮތަށް، ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ( މާލިއްޔަތާބެހޭ ސ2012ަނޮވެންބަރު  08) 2012/08(، ނަންބަރު 2011ޖުލައި  21) 10/2011

ވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައާއި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި
)ތޭވީސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށާވީސް( ރުފިޔާ އެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުކޮށްފައިނުވާ  23,228.00ން ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއި 2016
 2018-COM (06- (D)61ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބުނާ  ކަމަށް

އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ( ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 2016ސެންބަރު ޑި
 ދެންނެވީއެވެ.ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް 
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R)-(20/2017 ތުގެ ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 9
ދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަރުމުދަލުގެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ހަރުމު 11ގެ 

ޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތައް ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަ
ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޔާނުގައިހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގުކަމަށް ހިމަނާފައިވާ  2017ޑިސެންބަރު  31ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި 

ޖެނެރަލްގެ  މައްސަލަ އޮޑިޓަރބުނާ  ރުފިޔާއަކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޞައްޙަ އަގުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް 53,368,466.00
ގެންދިއުމަށް  ފަހު އޮޑިޓްރިޕޯޓްގައި އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރަމުން އޮފީހުން ބެއްލެވުމަށް

 ދެންނެވީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  10
 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ( ) H9 ޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓަށް އެދިމަ  2018ހިޔާ 
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އޭނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  62ށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ ފަރާތަކަކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް އެމިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ބަލާއިރު އޭނާއަކީ ދަ 
ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް  30ޔަށް އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެބަ 15ވެފައިވާތާ 

ޕޮއިންޓް އެބަޔަށް  28ހު ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު މީގެކުރިން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ގެއަށް އައިސް ހާލަތު ބެލުމަށްފަ 17
 08މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ދީފައިވަނީ  2018ށް ހިޔާ ނަ އެއްހާލަތެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އޭނާގެ އަންހެނުންދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއާ

އި، އެހެންކަމުން ޕޮއިންޓް ކަމަށާ  15ޕޮއިންޓް ދީފައި އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  30ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އަދި ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް 
، އް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން އިހުމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބުނާ 

 މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 H9ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތުން މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓަށް އެދި  2018ހިޔާ  .1
 . ކެޓަގަރީއަށެވެ  H7އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ . ކެޓަގަރީއަށެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

2. H9  ްކުދިންނަށް ތިބިނަމަ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ( ރިންގެ އަދަދަށްދަ )ކެޓަގަރީގައި ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށ
ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް މިދެފަރާތަށް . ޕޮއިންޓެވެ 30ކުދިން ތިބިނަމަ ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2ކެޓަގަރީގައި  H7. ޕޮއިންޓެވެ 15
 . އުސޫލުން ކަމަށް ފެނެއެވެޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ ( ދަރިންގެ އަދަދަށް)

. ޕޮއިންޓެވެ 62ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އިބްރާހީމް ސަލީމަށް ލިބުނު ކަމަށް އޮންނަނީ  .3
ނޑި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތަށް  ޕޮއިންޓާއި، ދަފުތަރުގައި ދެމިހުރި ނުވަތަ 15( ދަރިންގެ އަދަދަށް)އެއީ، ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މާލޭގައި މެދުނުކެ

ޕޮއިންޓް ކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އޭނާއަށް ޖަވާބު  17ޕޮއިންޓާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  30
 . ދީފައިވެއެވެ

 6އެހެންކަމުން، އިތުރުވި . ސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކަމަށް ދާއިމީ ލި  68ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް  .4
ޕޮއިންޓް  23އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މިހާރު އެވަނީ . ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ  6ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުވި 

 14ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، ދަފުތަރުގައި އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވަނީ  30ނަމަވެސް، ދަފުތަރުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަށް އޭނާއަށް . ލިބިފައެވެ
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ، އެ ބަޔަށް އޭނާއަށް  15ގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ދަފުތަރުގައި އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވިތާ  2002ނޮވެންބަރު 

 . ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ 78ޕޮއިންޓް ލިބުމުން، އޭނާއަށް ޖުމުލަ  40އެ ބަޔަށް . ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ 40

ޕޮއިންޓުގެ ނިޔަލަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ  79ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  76އެ ކެޓަގަރީން  .5
ނަމަވެސް، މިހާރު އޭނާ . ނާ ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެވަނަ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްވާތީ، އެ ލިސްޓުގައި އޭ 2ލިސްޓުގެ 

 .ހިމެނިފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައެވެ

 58ށް ލިބުނު ކަމަށް އޮންނަނީ އަގެ އަނބިމީހާމިފަރާތު ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި  .6
ޕޮއިންޓާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  20ޕޮއިންޓާއި، ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް  30( ދަރިންގެ އަދަދަށް )އެއީ، ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް . ންޓެވެޕޮއި
 . ޕޮއިންޓް ކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ 08
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 5އެހެންކަމުން، އިތުރުވި . ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 63އިރު އޭނާއަށް ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުނު .7
 13އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މިހާރު ލިބިފައިއެވަނީ . ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ 5ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުވި 

ޕޮއިންޓް ލިބޭއިރު  23ސް އޭނާ ދިރިއުޅެނީ ފިރިމީހާއާއެކުގައި ކަމަށްވާތީ، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ނަމަވެ. ޕޮއިންޓެވެ
 . ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ އޭނާއަށްވެސް އެ އަދަދަށް

އެއީ، އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް . ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ  73ށް ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ޖުމުލަ އަނބިމީހާއައެބަޔަށް ފިރިމީހާއާ އެއްވަރަށް  .8
ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީން . އަދަދެކެވެ ވަނަ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މިންވަރުގެ  1ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގެ 

 .އެވެވަނަ ލިސްޓުގަ 2ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ 

ށް މިހާރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް އަލުން ގެ އަނބިމީހާއައި އޭނާ މިފަރާތާ ވެ. އަދިދެންނެވީއެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި  މިނިސްޓްރީގެހައުސިންގ ވީމާ،މިކަންތައް 
 ދަންނަވަމެވެ. މުރާޖިޢާކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް 

 

ފަހަރެއްގެ  02ހޮލޯ ބްލޮކް ހޯދުމަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  6000ނ.ހެނބަދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  11
ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި  03ވުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މަތީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑު 

ޓަރ ބުނެފައިވީނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކް
މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ކަމަށް ބުނާ އެއިޢުލާން އާންމު ކޮށްފައިވާކަން ނޭނގޭ

 ދެންނެވީއެވެ.ޤަވާއިދަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށ

ދަށުގައި މާލޭގައި ހުރި ފިހާރަތައް އެއްވެސް ބިޑް ކުރުމެއްނެތި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  12
މައްސަލައާ  ނާބެލުމުގެ ދަށުން، އޭނާ ދޭން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުގެ ޓްރެޜަރީ 

އް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ފިހާރަތަގުޅިގެން ، 
އެގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރާއިރު ދައުލަތުގެ ، ށް ކަމަށާއިގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަމުންދަނީ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފައި އެތަންތަން އެފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީކުރާ ގޮތަ

މިހާރު ހަދާފައިވާ ، ނުކުރެވިދާނެތީފަރާތުން ހުށަހަޅާނެ ކޮންސެޕްޓެއް ނެތުމުން އެތަންތަނުން ދައުލަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެތަންތަން ތަރައްޤީ 



 

13 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް ކޮންސެޕްޓަކާއި ޕްލޭނެއް ހެދުމަށްފަހު އިޢުލާއިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ، އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް
ލާންކޮށްގެން ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުދެއްވާފައިވާތީ، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ 

 ދެންނެވީއެވެ.އެކަންތައްތައް ނިންމުން ލަސްވާނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި

ނޑުގެ ފެންސް ރާނައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  13 ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ ޅ.ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަ
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ބައިވެރިވެ، އަދި ބިޑުކަރުދާސް ވެސް ގަނެފައިވާނެޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

 2018ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު  03ހުށަހެޅޭ ގޮތް ނުވެގެން  އޭނާއަށް ބިޑު އެފަހަރު
ލާނާ މި އިޢުލާނާ އަޅާކިޔާއިރު ފުރަތަމަ ކުރި އިޢު  އަދި ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައި އަލުން ކައުންސިލުން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ކަރުދާސް ގަންނަން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނުގައި ކުރިން ބިޑުކަރުދާސް ގަތް ފަރާތްތަކުން އަލުން ބިޑު 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި ފަރާތުންޝަކުވާެއހެންކަމުން މި ޢިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ  ގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް 2018ޑިސެންބަރު  13އެއަށްފަހު 
އަދި މިއިން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ގެޒެޓު ކޮށްފައިނުވާތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅުމުން އިޢުލާން ގެޒެޓު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް   ކަމަށާއި،ދީފައިނުވާ  ފުރުޞަތު

ނޑުގެ  އެއިދާރާއިން ވެސް ބުނި ކަމަށް ބުނާ ވަށައިގެން ފެންސް ރޭނުމުގެ މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރިއިރު، ޅ.ނައިފަރު ޓާރފް ދަ
ވަނަ އިޢުލާނުގައި، ކުރިން ބިޑް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ބިޑް ގަންނަން  2މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދަން ކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ނުކުރާކަމާއި 
ތްތަކަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދި ޕްރީބިޑު މީޓިންގ އަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާ 

ށް ބިޑް ހުށަހަޅަންދިއުމުން އޭނާ ދެވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑް ގަނެފައި ނުވާތީއާއި ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ އޭނާއަ މިފަރާތުންބުނެފައިނުވާއިރު، 
އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ  ށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިބިޑް ހުށަނޭޅޭނެކަމަ

ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި އަގާއި މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރާނެ 
މަސައްކަތް އެހެންކަމުން ދެވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓު ނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި އެއްވެސް ފަރާތަކާ  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 10ދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އަން
ވަނަ މާއްދާގެ  10.45ގައިވާގޮތުގެ މަތީން އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށާއި އަދި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ވަނަ ބާބުގެ 
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ންދިއުމަށް  އަންދާސީ ހިސާބު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާކަންކަން ވަޒަންކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެ)ޅ(ގައިވާގޮތުގެމަތީން
 ދެންނެވީއެވެ.

އުތުރުބުރީ ބިލެތްފަހީ  މިލަދުންމަޑުލު  14
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑު ޖެހުމުގެ ނަމުގައި ބިލެތްފަހީ އެކައުންޓު.ށ ރުފިޔާ ނަގަން  34,000.00ން ބިލެތްފަހީގެ ބަނަދަރުގައި ހަދާފައިވާ ނެރު ޙީމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޖަހާފައިވާ ތޮށިގަ
ތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން މިދެންނެވި އަދަދަށް ބޭނުންވާކަމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލަރ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިޔެ ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށާއި، އަ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެކައުންޓުން ފައިސާނަގާ، މިފައިސާ އަތޮޅު އޮފީހުން ރަށު އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަ 
އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ) 11,426.83ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ( ތިރީސްހަތަރު ހާސް) 34,000.00ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ 

އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމަށް ( ސަތާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ފަސްލާރި ) 17,657.05ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި،( އަށްޑިހަތިން ލާރި 
 4,916.12ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާރު ބާކީވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ ( ތިރީސްހަތަރު ހާސް) 34,000.00ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އެކައުންޓްބާކީ ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާތީ، 

ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ކުރިގޮތެއް ނުވަތަ އެފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ށކަމާއި، އެ ފައިސާ ހަރަދު ( ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި )
އެ ( ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި ) 4,916.12މަދުވާ ، ހިސާބުތައް ބެލުމުން ސާފުނުވިކަމަށް އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ

 ތުން ހޯދުމަށްފަހު، މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އެންގީއެވެ.  ފައިސާއާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ އަ
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ  1.3އަތޮޅު އޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މަދުވެފައިވާ .ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މ2005ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2003 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުލަކަތޮޅު 15

ސް ޢާއިލާއާއެކު ބޮޑުއަގުގައި ނިންމާ މިފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށިގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަރަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭއިރުވެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަށް މާލޭގެ ކޮޓަރިކުއްޔަށް ހިފައި، އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރެސްޓޯރެންޓަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް ކާންދިނުމަށްފަހު ދިޔަ ޚަރަދު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙް
އަތޮޅު .ދަތުރާއި، އެ ކައުންސިލަރުގެ ޢާއިލާގެ އެކަމަޑޭޝަންއަށް މ 02ޅު ކައުންސިލަރގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން އޭނާއާއެކު މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ބަލާއިރު، މ.އަތޮ
އަތޮޅު . ފައިސާ އަނބުރާ މރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެ( ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސަވީސް) 4,425.00އޮފީހުން ޖުމުލަ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.  
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  ގްރޭޓަރ 16

 ލިމިޓެޑް 
 2000އޮންނަ  ތިލަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފާފައި.އަހަރު ކުރިން ކ 09ބާޖް ބަނދެހެދުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން މީގެ 

އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެކުންފުންޏަށް އެ ބިން ކުއްޔަށްދިންތާ ކުރީކޮޅު، އެބިމުގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ  05އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް ކުލި ނުދައްކާތާ މިހާރު ( ދެހާސް )
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ނޑުދޮށާ ދިމާއަށް އޮތް ސަރަހައްދު، އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނުން ދިންނަމަވެސް،  އެއްފަޅީގައި ގޮ
މަށާއި، މިސަހައްދާ ގުޅުވައިގެން ގޮނޑުދޮށުންވެސް އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ހިލޭސާބަހަށް އެސަރަހައްދުވެސް އެކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ކަ 09އޭގެފަހުން 

ކެތި ބަހައްޓައިގެން ބޮޑުބައެއް އެކުންފުނިން ހިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި، މިސަރަހައްދާއި، އެ ބިމާ ދޭތެރޭގައި އޮތް މަގުމަތީގައިވެސް ދާއިމަށް އެމީހުންގެ ތަ
ބިންތައް ދައްކުވައިދޭ އެކި ޗާޓުގައި، އެކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ ނަންބަރު އޮޅުވާލާފައިވާ މަގުބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ތިލަފުށީގެ 

ލަ ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ ނަން ތިލަފުށީގެ އެހެން ބިމަކާ ދިމާލުގައި ޖަހާފައިވާކަންވެސް ޗާޓުތަކުން ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަ
 05ބިމަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ތެރެއިން  04ނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނަ ކުންފުންޏަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވު

ރުފިޔާ ( ހަނުވަ ލާރިދެމިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ހަތްދި ) 2,635,323.79ގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު 
 ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ. 

އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު 17
  ކައުންސިލް އިދާރާ

ލާއިރު، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޮކް ބާކީ ހިސާބުތައް ދިމާނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަ.ފ
 އިންޖީނުގެއެއް ކަމުގައިވާތީ، އިންޖީނުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތައް އިންޖީނުގެއަކީ، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ހިންގާ

ކަމުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އިންޖީނުގޭގެ ބެލެނިވެރިފަރާތް
 އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ. 

މި މަސައްކަތައް  ،ނަމަވެސްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި އުޞޫލުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ  އެޑިއުކޭޝަން  އޮފް މިނިސްޓްރީ 18
ވަނަ އަހަރު ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިއްކާފައިވާ ބިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ  2013 ،ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނި ތަކަށް ސީދާ ފައިދާ ހޯދައިދޭގޮތައް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއް ކަމަށާއި އަދި މި 2011
ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2012އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ސްކޫލްތަކަށް  22-PU/1/2012/130(IUL): ޓްރީގެ ނަންބަރު އެމިނިސް

ޓްރީއަށް އަންގައިދިނުމަށް ފަރާތަކާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބާތިލް ކުރުމަށް އެ މިނިސް 03ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް 
 ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދަ އިޢުލާނުތައް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ،މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު  ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލު އަދި ބީލަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ
 އިޢުލާނު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.  
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ  މިލަދުންމަޑުލު  19
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތެއްގެ ޙިއްޞާ ޖުތިމަޢީ ސަރަޙައްދު ބަލައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެވަނަ ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށް ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ޢާއިލީ ގުޅުންއޮންނަ ފަރާމިލަންދޫ އި.ށ
ނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނު ކުރީ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށްވުރެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެއިޢުލާ ،އޮންނަ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި 

 އެފަރާތަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު ހުންނަންވާނީ . ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވާދަވެރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ 1

-284(IUL)  :ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް
MS/284/2017/10 (09  ީއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައ2017ިފެބްރުއަރ )ިތަޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި  ،ވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައ"

އެކަމަކީ މި މައްދާގައި  ،ރަސްމީ ފަރާތަކުން ދޭ ލިޔުމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓު ތަފާތުކޮށްފައިވުމުން ،ތަޖުރިބާހުރިކަން އަންގައިދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދޭ ލިޔުމާއި
ވަކި ބަޔަކަށް ބީލަން ކާމިޔާބުނުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވަފާނެ ކަމެއްކަން  ،ރިންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެ

ކްރައިޓީރިއާ މީގެ ފަހުން އެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ ، ފާހަގަކުރެވޭތީ
 ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަށްކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

އެ ފަރާތުގެ އެ  ،މަތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ މަޤްސަދަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެ ހަވާލުކުރާ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަ .2
 02"ތަޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށް  ،އެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ،ތަޖުރިބާގެ ބޭނުންކުރުންކަމަށްވާއިރު

މީގެ ފަހުން  ،މާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫ
ޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި "ތަ

 ތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށް އެންގީއެވެ. ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ހަމައެކަނި އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ( 2017ފެބްރުއަރީ  09)284-MS/284/2017/10(IUL)  ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: .3

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ،އިވާއިރުރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަނިކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ
ނޑައަޅާފައިވާ "މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު "،ކަރުދަހުގައި ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށްކަމަށް  05ގެ ބަޔަށް ކަ

އަދި ބީލަންތަކަށް  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާކަމާއި ،ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން
 ،ފުރުސަތު އޮތުމުން އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ތުޙުމަތުކުރުމުގެ ،ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލް އެގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި އޮތުމުން
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ގެ ކްރައިޓީރިއާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މީގެ ފަހުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމު
 އެންގީއެވެ. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަށްކުރުމަށް 

( އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ދިހައެއް) 114,310.00ވަނަ އަހަރު އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ޖުމްލަ  2015އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން .ގއ އަތޮލު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  ގއ. 20
އަދި މި މަސައްކަތް  ،ފައިސާގެ ފުރިހަމަ ތަފުޞީލެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށާއިރުފިޔާ ސްކޫލްގެ ފަންޑު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި 

ސްކޫލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޔުނިފޯމްގެ ޢަދަދާއި މި  ،ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމްގެ އަދަދު އެނގެން ނެތްކަމަށާއި
ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ  ،ކުރިން ޔުނިފޯމް ފެހުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިން ނަގާފައިވާ ލިޔުންތައް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

އަދި ލިބޭ ފައިސާގެ  ،ކަމަށާއިސްކޫލާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަސީދު ނަހަދާ  ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ،އަދަދު އެނގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި
މީގެ އިތުރުން އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް  ،ރުފިޔާ ސްކޫލު ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި( ތިރީސްހަހާސް ސާޅީސް) 36,040.00ދުވަހުފޮތަށް ނުވައްދައި 

ގެ ނިޔަލަށް ސްކޫލް ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް  2016ޕްރީލް ރުފިޔާ އެ( ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހައެއް) 12,710.00ބަލައިގަތް  ،ވިއްކުމަށްފަހު
 ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ގުޅިގެން ލިޔުމުން ވަނަ އަހަރު އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ފަހައި ވިއްކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ 2015ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  .4
ގެ ގައި ބީލަންވެރިންނާ މުޢާމަލާތުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ލިޔުމުންކަމަށް 2017މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ،މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު

 މާތު ލިޔުމުން ދިނުމަށް އެންގީއެވެ. ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
a. ެމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެ މަސައްކަތެއް )އެކަމެއްގެ( ތަފްޞީލުގެ އިތުރުން އެކަމެއް ކުރުވާނެ  ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ،އަދި ހަމައެހެންމ

އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ  ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ،ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ 
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ، މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި މާކުސްދޭނެ ގޮތްތައް ހިމަނައި ،ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުދޭއިރު

 އެންގީއެވެ. 
ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމުގެ ޢަދަދުފަދަ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު  ، ޔުނީފޯމު ފަހައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިއެކްޓިވީ  .3

ސްވުމެއްގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ހިމަނާފައިނުވާތީ
 އެ ހުރިހާކަމެއް ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.  ،ނުކުތާތަކަކަށް ސަމާލުކަންދީ
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ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް  ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ،ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމަކީ .4
 ،އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމެއްކަމުގައިވާތީ، ތެދުވެރިކަމާއި ،ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެން

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުގެ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށް  ،ތް ހޯދުމުގައި އަދި މަސައްކަތްކުރުވުމުގައިޚިދުމަ ،ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ތަކެތި ގަތުމުގައާއި
 ތަބަޢުވެ އެ ނިޒާމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާނެގޮތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ. 

، އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން ހިންގަމުންދިޔަ ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ކަސްޓަމރުންނަށް ބިލްކުރާއިރު.ވ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު 21
ދެއް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ސްޓޭމްޕްކުރެވިފައިވާ ބިލްތަކުގެ ކޮޕީ އިންޖީނުގޭގައި ނުބަހައްޓާކަމާއި، އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމުން، ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީ

ވަނީ ކޮންފަރާތަކުން ބިލްގެ ކޮޕީއެއް އިންޖީނުގޭގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ލިބުނުކަން އަދި ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ ނުލިބި 
އިސާގެ އަދަދު ޔަގީންކުރެވެންނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ކިހާފައިސާއެއްކަން އަދި އިންޖީނުގެއަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފަ

ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު . ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ ވ
ފެލިދޫ . ގަކުރެވޭތީ، ވނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި މައްސަލައަކީ އިދާރީ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ ދިމާވި މައްސަލައެއްކަން ފާހަނޭ

ޖީނުގެއެއް ކަމަށްވާތީ، އިންޖީނުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިން
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ . ކަމުގައިވާ ވބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އިންޖީނުގޭގެ ބެލެނިވެރިފަރާތް

 އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ. 
 

ސަމިޓުގަިއ  ގެ މަސައްކަތާއި،ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އޯޑިއޯ އެންޑް ވީޑިއޯ ޕްރޮޖެކްޝަން 17 ޕޮރިން އެފެއާޒް އޮފް  މިނިސްޓްރީ 22
ނޑު ބޭއްވުމަށް، ސބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރަސްމީ  އަތޮޅު މަދަރަސާގައި ހެދި .ފަރިއްކޮޅު ހުޅުމީދުގައި ރޭގަ

ސާކް ސަމިޓާ  ހެދި ސްޓޭޖުގަޔާއި ގޯތިތެރޭގެ ލައިޓިންގް ޑިޒައިންކޮށް، އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލުގެ އެތެރޭގަޔާއި، ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި
އެ އިވެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މިއުޒިކް  ފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރާއި،ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުނި 

ވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ގަތުމަށާއި، އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ފީތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްތަކާ ގުޅޭ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

 މުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫނީ ފައިސާ ޙަރަދުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. އެންމެހާ ލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 23
 ޓްރެޜަރީ 

ކޮންޓެއިނަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި  10ވަނަ އަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓަށް އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންކުރި  2011
ނޑައެޅިފައިވާ  2.6އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން  މިލިޔަން ރުފިޔާ ދަންކަން ޖެހުނުކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ މުއްދަތުގައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގަ  އި ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ، ކަ
 ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

 ހިންގުމުގައި މި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ފުލިދޫ ޕްރީ ސްކޫލަކީ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތައް .ވ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު 24
ވަނަ ދުވަހު އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި، ޗެއަރޕާރސަން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓްލުމުގައިވެސް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ  2012ޖޫން  16ނުލައި ކަމަށާއި، މިގޮތުން 

އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޕްރީ ސްކޫލްގެ އިމާރާތް ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ
ވަކި  ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގައި، އިމާރާތްތައް ދޫކުރާނެ .ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ

އެ އިދާރާގެ ދަށުން ހިންގާ އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެ ޢުޞޫލާ އެއްގޮތަށް   އުޞޫލެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
 ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 

އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ "ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގެ ތާރީޚެއްގައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން،  2014ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން،  ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު 25
ނޑުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ތިބޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ  ދުވަހަކު ނުވަތަ ފައިސާ ކޮށިގަ

ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ .މިގޮތަށް މި ގަވާއިދު އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް، ވ" ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ބަލައިގަންނަ ނަމަ ނުވަތަ ދޫކުރާ ނަމަ  10ދޫކުރާ ދުވަހަކު 
ތަސް ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އިދާރާގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް، ފައިސާ ބަލައިގަތަސް އަދި ބަލައިނުގަ

ފެލިދޫ .އާ ޚިލާފަށް، ވ(" 2އިސްލާޙް )ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް "ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،   ބުނާ މައްސަލައިގައި
ރުފިޔާ ( ދެ ހާސް ފަންސަވީސް) 2,025.00ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 

ދުވަހަށް  81ތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ޙާޟިރުވި ދުވަހަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެ މުއްދަ 13އެގޮތުން އެ ފަސް މަހުގައި ރިސްކް އެލަވަންސް ދޭންޖެހެނީ . ނަގާފައިވެއެވެ
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ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ( އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ) 1,700.00އެފަރާތަށް އެ މަސްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖުމްލަ ، ރިސްކް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ
  ހޯދުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް، އެންގީއެވެ.  ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ފައިސާ އެފަރާތުގެ އަތުން

ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު 26
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ލާރީގެ ރޭޓުން ދޭކަމަށާއި، އަދި އެނޫން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ފަރާތެއްނަމަ  15ގދ.ތިނަދޫއިން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މީހުންނަށް އަކަފޫޓަކަށް 
ނުވަތަ  2003ބްލޮކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަކީ  N-7މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދޫ، ރުފިޔާއަށް ކަމަށް ބުނާ  1/-ދެނީ 
ތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއްކަމަށްވާއިރު، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަ 5ވަނަ އަހަރުގައި  2004

މިއްލަ ނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަހަމަވުމުން، އަލުން އެގްރީމެންޓް އައުކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވަނީ، ދިރުއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭ
( އާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ބޭނުންތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި iވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ) 3ގެ 2008ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު 

 އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެކަން އިޞްލާޙްކުރަން އެންގީއެވެ. 
ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް  ޑރ. 27

 ހޮސްޕިޓަލް 
ހީ ލިބިގެން މާލެ ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އެ.ޑރ

މީހުންނާ  10މީހުންނާއި  8ކުރުވާފައިވަނީ ވަކި ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އަދި ދަތުރުތައް ކުރުވާފައިވަނީ ( ތިނަދޫއިން ކާޑެއްދުއަށް )ފޮނުވާ ބަލިމީހުންގެ ދަތުރުތައް 
ރުފިޔާއާ  350.00ރުފިޔާ އާއި 300.00ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވަރުގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ  1200.00ދެމެދުގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއްގައި 

އް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ  އަގަކަށް ކަމަށާއި، މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެދެމެދުގެ
ނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު ވަ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން  2015ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

 62,316.00ޖުމްލަ ، ލޯންޗް ދަތުރަކަށްވާ އިންވޮއިސް ލޯންޗްގެ ވަރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 121މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ކޮށްފައިވާ 
ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ އޮޅުވާލައިގެން އިންވޮއިސް ހަދައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގެ )ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާ އާސަންދައިން ދޫކޮށް 

ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއްކަން ފެންނާތީ، ލޯންޗްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް އަންގައިގެން އިންވޮއިސް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަ
 ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް އެންގީއެވެ. ޑރ.ޢަބްދުއް
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ކުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އަދި ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޯންޗުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗުތަ
ފަރާތުގެ އަގު ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ހޮސްޕިޓަލުން  03ދަޢުލާތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗްތަކުން ދަތުރު ކުރުމުގައި 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗްގައި ދަތުރު ކުރުމުގައި ދަޢުލާތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެންގީއެވެ. 
އެކިފަހަރު މަތިން އެކި  އެސް.ޓީ.އޯ ސިންގަޕޯރ ބައިވެރިވާ ތެލުގެ މައްސަލަ އޮޑިޓް ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮޑިޓް ފަރމްއަށް އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 28

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ( ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މަސައްކަތް އިދާރާތަކުން )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
އަދި މިހާތަނަށް އޭގެ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ބަޔަކަށް ބޮޑު  ކުރި ކަމުގެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް ނެތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

އިސްވެދެންނެވުނު އޮޑިޓް ފަރމް އާއެކު ގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި، އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ދީގެން މަސައްކަތެއް ކުރުވުމު 
ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ފަހާގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި، އެއްބަސްވުމަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސެޓްލްމަންޓާ 

މޯލްޑިވްސް އެސެޓް ޓްރޭސިންގ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީޕެޓްރިއޭޝަން އެންގޭޖްމަންޓް ގެ އަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި، މިލި 20.3
 އޮފީހުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފާރމް އަކާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލެޓަރތަކުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 02ނަމުގައި ބޭރުގެ 

ބިލަށް ފައިސާ  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ބުނާ 
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް  ،ތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ފައިސާ ނުދިނުމަށާއިދެއްކުމުގެ ކުރިން ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް

  ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ. 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 29

 ޓްރެޜަރީ 
ނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮޑިޓް ފަރމް އަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ފަހާގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި، އެއްބަސްވުމަށް ގެ

އިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 20.3ސެޓްލްމަންޓާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުން 
ސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްތޯ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަސައްކަތު އަގު ހޯދުމަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ މަ

މަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ފައިސާ ނުދިނުމަށާއި ޕޭ
  ވައުޗަރ ތައްޔާރުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

ޓްރޭޑންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ސްޓޭޓް 30
 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  26ވަނަ އަހަރުގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން  2014ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ 
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ، ޚަރަދު  ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކުން، ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހިމަނާފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އެކަނިކަމަށާއި، އެގޮތު  ގެ މަތިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެ އަހަރަކު ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ނޑައެޅިފައިވޭތޯ ޚިދުމަތައް އެދޭ ދާއިރާއިން ބަލާ ހޯދަން ނިންމުމުގެ ކުރިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓަށް އެދޭއިރު އެކަމަށް ބަޖެޓް ކަ
ރަދު ތު ޝީޓްގައި އެކަމަށް ޚަ ޔަޤީން ކުރަންވާނޭކަމަށާއި އަދި ޓެންޑަރ ކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މަޢޫލޫމާ

ކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރާނެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނޭކަމަށް ސަރު 
ދަޢުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް  ،ކުރެވޭތީމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ 

 އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.  ،ހޯދުމުގައި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ވިޔަނުދިނުމަށް އެޅޭނެ ބާރެއްކަމަށްވާތީ
ޓްރޭޑންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ސްޓޭޓް 31

 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 
ގެ މަސައްކަތްކުރަނީ އައްޑޫ ފިހާރަތަކަށް މާލެއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މުދާ ބޭލުމު  އޯ.ޓީ.އެސް

"އެސް.ޓީ.އޯ  ،ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުއޯގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާ.ޓީ.ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެސް
ގުދަން ނުވަތަ އެސް.ޓީ.އޯއިން  ސ.ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދެވޭ މުދާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކުން އެސް.ޓީ.އޯ ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ

ގައި އާއި މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ  2.2ގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ދައްކާ ތަނެއްގައި ގުދަން ކުރުމުގެ އަގު ޝީޓު" މި ނަމު 
  ބާލައިގެން ވަނަ މާއްދާގައި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޯޓްފަހަރު އަދި އެނޫން ބޯޓްތަކުގައި ގެންދާ މުދާ އަމިއްލަ މީހުންނާއި ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯޓުން 07އެއްބަސްވުމުގެ 

އިވީނަމަވެސް، އެ މާއްދާގައި ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިން ދައްކާ ތަނެއްގައި ގުދަންކުރާނީ ފިހާރައިން އެކަން ކުރުމަށް އެންގުމުންކަމަށް ބަޔާކޮށްފަ
ކަމަށް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ލޮރީ ނުވަތަ ޕިކަޕް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ،ކްރޭން ނުހިމެނޭކަމަށާއި

ކެތި އެނގޭނެހެން މަޢުލޫމާތު ކުރިއަށްތަނުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ތަ 
  ކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ މިޝަންގެ ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރި އިނގިރޭސިވިލާތު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 32 ގެ ރައްޔިތަކާއެކު ވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަ
ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ބޮޑު 

ދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި އެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެ 
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ވަރަށް ދިގުކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ، ފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް މުސާރައާއިއެއްބަސްވުންތަކުން ވަޒީ އިނާޔަތްތަކާއެކު ނޯޓިސް ދިނުމަށް ކަ

ފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ވަޒީ
މުން ދަޢުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ގެންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކާއެކު ދޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ކުރުކޮށްފިނަމަ، އެކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން  ސ.މ

ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ކުޑަކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.  03މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކާއެކު ދޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު 

އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތ 2015އިން . އެމް.ޓީ.އައި.ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ގޮސްގެން ކޮމްޕިޔުޓަރ ކްލާސްތައް ހިންގާ ސީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  33
ލެޕްޓޮޕް  10ށާއި، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން މަސްދުވަހުގެ ކޮމްޕިއޓަރ ކޯހެއް ހިންގުމަ 5ސެންޓަރުގައި -އޮމަދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ އީ.ބެލުމުގެ ދަށުން، ތ

ސެންޓަރު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު، ވަކި ވަރަކަށް -ރ. ދޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ސޮއިކޮށްގެން އެމީހުން އީ-/3,000ދޭގޮތަށް އަދި އޭގެ އިތުރަށް ކޮންމެ މަހަކު 
ނޑަކަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްފަހު ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް އެމީހުން ރަށުން ފައިބަ އިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަ

އިން ތަނުގެ ކަރަންޓު . އެމް.ޓީ.އައި.ލެޕްޓޮޕްވެސް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ސީ 10ރ. ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން ދިޔައިރު، ކުރިން ދޭން އެއްބަސްވި -/90,000
އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެ ފައިސާއިން އެހެން  ،ދެތިން މަހަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނަގުދު ފައިސާއިން ދެއްކި ނަމަވެސް. ރ-/1,172ޖެހޭ ބިލަށް މަހަކަށް

ން ތަޙްޤީޤްކުރި ކުރުމުގައި ބޭނުމެއް ކުރުމަށްފަހު، ކަރަންޓް ބިލުގެ ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނަގައިގެން ބިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނު
ންގެ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވާ ކަންތައްތަކަށްވުރެ މަކަރާއި ޚީލަތް ހެދުމުގެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަ

 ތަޙްޤީޤުކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ. ބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ 

 


