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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  1

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

 އެމިގްރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ "ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް" ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން 2010އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ސެޕްޓެމްބަރ 

މިކޮމިޝަނުން  އެމިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށްވާ "ނެކްސްބިސް" ކުންފުންޏާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިނަމަ، ސަރުކާރުން މިމަޝްރޫޢު އެކުލަވާލި 

ނޑައަޅާފައިވާ  މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސަރުކާރުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ކަ

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިޔަށް 

.ޕީ  .އެފް ގެންދާނަމަ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އެފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް އާރު

.  ތައްޔާރުކޮށްގެން އަލުން ބިޑްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  2

 ލިމިޑެޓް

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް އެދި ބިޑް ހުށަހެޅި HDC/TEN/2010/03ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 2010ހުޅުމާލޭ ކޯސްޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ހެވީ ފޯރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަކީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި ކުންފުނި ކަމަށާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް 

ބެލުމުންވެސް އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބެނީ އެކުންފުންޏަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޓެންޑަރ 

އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް އެޕްރޮޖެކްޓް އެހެންފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ހުޅުމާލެ ކޯސްޓަލް 

ގެ މަސައްކަތް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި 2010ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ

 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  3

 ލިމިޓެޑް

ގައި މޯލްޑިވްސް 1999 ޑިސެމްބަރ 23މެލޭޝިއާގެ ސްޓެމްފޯޑް ކޮލެޖުން ސްޓެމްފޯޑް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާއިން އެކައުންޓެންސީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ހ.ނަސްރީނުގޭ އިސްމާޢީލް ޙަމީދު މެލޭޝިއާގެ ސްޓެމްފޯޑް ކޮލެޖުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

ކޯސް ނިންމިކަމަށް ބަލައި ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްނުވަނީސް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރިކަމަށް ނިންމައި  AIA)(އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް 

 ކަމަށާއި، މިފައިސާ އޭނާއަށް 40މަތީތަޢުލީމްގެ އެލަވަންސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެވަގުތު އޭނާ ހުރި މަގާމު (އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް)ގެ މުސާރައިގެ %

ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ މުސާރައިގެ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،2007ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުން ފެށިގެން 1999

ނޑާއި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓް ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ކޮމިޓީއަށް އިސްމާޢީލް ޙަމީދަކީ މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް  އޮނިގަ

ނޫންކަމަށް ފާހަގަވުމުން އެފައިސާ ދެއްކުމަށްވަނީ އަންގާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ ހުރީ މެލޭޝިއާއިން ބެޗްލާރޒް ޑިގްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް 

 36,465.32ފައިނޭންސް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މެލޭޝިއާގައިކަމުން، އެކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެކުންފުންޏާ ގުޅުމުން، އޭނާއަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 

ރުފިޔާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފައިސާއަކީ އޭނާގެ އިހް◌ްމާލުން ލިބުނު ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެފައިސާ އޭނާ 

އިސްމާޢީލް ޙަމީދަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ މަތީތަޢުލީމް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،

ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމުގެ ކަންތައް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، އަދި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެފައިސާ އޭނާއަށް ދިން ފަރާތްތަކާމެދު 

.ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯ  ލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލަރ ގދ.ތިނަދޫ ކޯންފްލެކްސް މުޙަންމަދު ޒާހިރު މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހުވެސް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން  ގދ.ތިނަދޫ އޮފީސް 4

ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުން ތިނަދޫއޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލެޕޮޓޮޕް އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިއަދާ 

ހަމައަށްވެސް މި ލެޕްޓޮޕް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ގދ.ތިނަދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޒާހިރަށް، އޭނާގެ އޭރުގެ މަގާމުގެ ގޮތުން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޙަންމަދު ޒާހިރުގެ އަތުން 3ތިނަދޫ އޮފީހުގައި ގެންގުޅޭ ލެޕްޓޮޕެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެ ލެޕްޓޮޕް ތިނަދޫއޮފީހަށް ލިބިފައިނުވާނަމަ، 

.  ހޯދުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ގދ.ތިނަދޫއޮފީހަށް އެންގީއެވެ

ސައުތު ސެންޓްރަލް  5

 ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް (ހެޑް އޮފީސް) އިން ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އެދި ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، ޕްރޮޕޯސަލް 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހުށަހަޅަންވީ ގަޑިއެއް ޖަހާފައި ނުހުންނަ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއްފަހަރަށް އެކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚެއް ކަ

އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމެއްވެސް ނޯންނަ ކަމަށާއި، މިގޮތުން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ 

 SCUL/2011/AD/11 އިޢުލާނާއި، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު SCUL/2011/AD/09ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 2011 ޖެނުއަރީ 17ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުން  އިޢުލާން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،

SCUL/2011/AD/09 :ުއިޢުލާނާއި ނަންބަރ SCUL/2011/AD/11 ްއިޢުލާނުގައި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނެ ވަކި ގަޑިއެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަނ 

މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، އެ ދެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް 

.  އަލުން އެމަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް  6

ހައުސިންގ އެންޑް 

 މަންޓްންއެންވަޔަރަ

 6 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހެދުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ 108މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ޓީވީކޮށީގައި 

 ޕްރޮޖެކްޓަށްވެސް އެންމެ ދަށް 6ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެފް ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ 

 ދެ ބޮލޮކްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް A2 އަދި A1އަގެއް އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެތަނުން އެކުންފުންޏަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ 

 ބްލޮކަށްވުރެވެސް އަގު ދަށްކޮށް ކަމަށާއި، 2 ބްލޮކުގެ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާނީ އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ 4އެންވަޔަރަންމަންޓުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަނެއް 

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓުގައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އަގަށް ކަމަށާއި، މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 

 މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިޓެންޑަރ ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބިޑް ހުޅުވާލުމަށްވަނީ ރޭވިފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،

ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނާއި އެމިނިސްޓްރީއާ ކުރި ބައެއް މުޢާމަލާތްތަކުގައި މިމަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މި

ށް ފެނުމާއެކު، މަޝްރޫޢުގެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން ރީ-ޓެންޑަރކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ނިންމައި، އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަ

ގައި ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 2010 ޑިސެމްބަރ 30 ފަރާތަށް ދިނުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހޮވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް 3މިމަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވާ 

ވާހަކަދައްކައިގެން، އަގާމެދު ނެގޯޝިއޭޓްކޮށް މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި  މިމަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެމިނިސްޓްރީއާމެދު

) ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެމިނިސްޓްރީން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ 2011 ޖެނުއަރީ 19 (138/123/2011/03 ފޮނުވި ނަންބަރު: އެމިނިސްޓްރީން

.  ޓެންޑަރއެއް އަލުން ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް އެންގީއެވެ

 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާ އދ.މަހިބަދޫ ޖަންބުމާގޭ މުޙަންމަދު ޖަމީލަށް ކެމްޕޭންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާއަށް ލޯކަލް  އދ.އަތޮޅުއޮފީސް 7

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އދ.އަތޮޅުގޭގައި ވަރަށްފޯރީގައި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅެނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންގެތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ފަރުޙަތު ޢަލީ (މއ.ނަސީމީހަނދުވަރު، މާލެ) ކަމަށާއި، ކެމްޕޭން މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ތަކެތިވެސް ބޭނުންކުރަމުން ދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އދ.އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޝަކުވާއެއް  ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާތޯ ބަލައި، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނަމަ، އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް (ލޯކަލް ކައުންސިލް 

އާ ޙަވާލާދީ) އދ.އަތޮޅުއޮފީހަށް 2010 ޑިސެމްބަރ ACC/2010/02 30އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 

.  އެންގީއެވެ
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން
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ފިޝަރީޒް  އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެއަތޮޅާއި، ވ.އަތޮޅާއި، އއ.އަތޮޅާއި، އދ.އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ނޑަނާޅައި، ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  2010އާއި  2009ހުރި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތައް  ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންނުކޮށް، ކުއްޔަށް ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަ

ނޑައަޅައިގެން ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެރަށްތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ  މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، މިރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ މާކެޓް ވެލިއުއެއް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެއީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށް  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މާކެޓް ވެލިއުކަމަށް ކަ

.  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންގީއެވެ
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ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް 

 ކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ޢިމާރާތަކާއި މުޅި ރިސޯޓްގެ އިލެކްޓްރިކް  

ކަރަންޓް، ޓެލެފޯން، ފެން އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނުނަގާ ކަމަށް ބުނާ 

 (ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ "ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމުގެ 96/4މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ފެން ،  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަކަށްވިޔަސ1ްޚިދުމަތާބެހޭ" ގަވާއިދުގެ 

ވީނަމަވެސް، ވާނީ، މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިންހަދާ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަ

ނޑަހާއަށް ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެފަހުން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި  އެގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ގއ.ހަ

އެގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

.  ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

.އޭ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޫލުން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ  ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް 10 .ޓީ  ޓަޗްސްކްރީން ޓީވީ ގަތުމުގެ ކުރިން އެސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް 2ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޕީ

 (ހަތާވީސްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފައި ޓީޗަރުންގެ ކައިރީގައި އެޓީވީގެ އަގަކީ 27,000.00ޢަލީ ޖަވާދު ދިން މަޢުލޫމާތުތަކުގައި އެޓީވީގެ އަގަކީ 

.އޭ ފަންޑުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ގެންނަ މި 30,000.00 .ޓީ  ޓީވީ ގެންނަނީ އީބޭއިން 2 (ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ޕީ

ކަމަށްވެފައި މިއީ ވަރަށް އިތުބާރު ކުޑަގޮތަކަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި، އަދި އެޓީވީތައް ގެންނަނީ ޢަލީ ޖަވާދުގެ ރަޙުމަތްތެރިއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށްވާތީ 

ނޑު ސްކޫލް ހުޅުވައިގެން އިނދެ ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ  މިކަމުގައި އެފަރާތަށް ކަމިޝަނެއް އޮންނަކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކަށް އުޅޭ ޢައްބާސް އަޙްމަދު ރޭގަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ނިޒާރުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ފޯންކޯލްތަކާއި މިނޫން އަމިއްލަ ފޯންތައް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ސްކޫލްގެ  ހިންގުމުގެ ދަށުގައިވާ އޭނާގެ އެއްބަ

ރުއްގަހުގައި އަޅާ ތަކެއްޗަކީ އެސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހުންގެ ތަކެތިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސާރކިއުލަރއިން އަންގާފައިވަނިކޮށް އެތަކެތި 

ރޑްވެއަރ   3ޢައްބާސް އަޙުމަދު ބޭނުންބަޔަކަށް ދީ، ވިއްކާ ހަދާކަމަށާއި، ސްކޫލަށް ލިބޭ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ވާދީހާ
ގެ ބިލްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ބަހައްޓާކަމަށާއި، ކަރުދާސް ރީމް ގަންނަން އެކިފިހާރަތަކުން އަގު ހޯދިއިރު އެންމެ ހެޔޮއަގު 

ރޑްވެއަރ އަށް ހުރިހާ ކަރުދާހެއްގަނެ ވާދީހާޑްވެއަރގެ ނަމުގައި ސްކޫލަށް ބޮޑުއަގުގައި ކަރުދާސް  ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކަރުދާސް ނުގަނެ އެފިހާރައިން ވާދީހާ

 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް ހެޔޮ އަގުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2009ގަނެފައިވާކަމަށާއި، 

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ގާތްފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑުއަގުގައި ދެފަރާތަށް ފައިދާ އޮންނާނެގޮތަށް އެމަސައްކަތް 

ކުރަން ރޭވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ޝީލްޑްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑޮނާޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ލިޔުމުން 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި 9 ވަނަ ބާބުގެ 8އެއްބަސްވުމެއްވެސް ނެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

 ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ 2008ރަނގަޅުކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރެއްވުމަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް އެންގީއެވެ. އަދި 

 ވަނަ ބާބުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއާއި  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ ބާބުގެ 6ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެސްކޫލުން ޢަމަލު 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 09 ވަނަ ބާބުގެ 8  ވަނަ މާއްދާއާއި 08

ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއިއެކު، މިފަދަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްވެސް ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް 

.  އެންގީއެވެ

 
 


