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މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01ނޮވެންބަރ 2017ން  30ނޮވެންބަރު 2017ށް
އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

1

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހދ.ހަނިމާދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމަށް ދީފައިވާ ބިން

ކޯޕަރޭޝަން

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ވެހިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ ޑްރައިވަރު ކަމަށާއި ،ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށް  20ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ،އެއިދާރާގައިހުރި ފައިސާ ގުނިއިރު ،ފައިސާ ބަލައިގަންނަ
މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ( 7,401.00ހަތްހާސް ރުފިޔާ ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ) ޢަދަދަށްވުރެ މަދުވާ
( 5,827.00ފަސްހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތާވީސް) ރުފިޔާ ،އެކަމަށް ޒިންމާވާ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދައި ޖަމާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް
ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގައި ދެންނެވީއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުވިކަން އެނގޭނެ ކަމަށާއި ،އަދި ހަނިމާދޫން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް .އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑައި ސާފުކުރުމާއި
ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެތަނަށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ވެހިކަލާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވީލް ލޯޑަރު ދުއްވާފައިވަނީ ޑްރައިވަރާއި ،އ.މެނޭޖަރު ކަމަށާއި ،މިހެން ކުރާ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ވެހިކަލްތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަނީ ކުލި ނަގާގޮތަށް ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް
ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަގު ނަގައިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ނެންގެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
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ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ވަގުތު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރުމާއެކު،
އެގޮތަށް އެކަން ނުވާނޭގޮތަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި
ދެންނެވީމެވެ.
 16އޮކްޓޯބަރު  2015އިން ފެށިގެން  15ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާގުޅޭ
ލިޔުންތައް ބެލިއިރު ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔެ ،ވެރިޔަކު ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވީނަމަވެސް،
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން އުނިއިތުރު ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑި  6ގަޑިއިރަށް
ބަދަލުވީފަހުން  16ޑިސެންބަރު  2015އިން  25ޖަނަވަރީ  2016އަށް ،އަދި  16ޖަނަވަރީ  2016އިން  15ފެބުރުވަރީ  2016އަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ
ހިސާބު ހެދުމުގައި ރަސްމީގަޑިއަކީ  7ގަޑިއިރު ކަމަށް ބަލައިގެން ހިސާބު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ރަސްމީ ދުވަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަންދު
ދުވަހުގެ ރޭޓުން ،އަދި ބަންދު ދުވަހުގެ ހިސާބު ހެދުމުގައި ރަސްމީ ދުވަހުގެ ރޭޓުން ހިސާބު ހަދާފައި ހުރުމާއި ،މިނޫންވެސް ހިސާބު ހެދުމުގެ ބައެއް އުނިއިތުރު
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ދެންނެވުނު ހިސާބުތައް އަލުން ޗެކުކޮށް ،ފައިސާގެ އުނިއިތުރު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ "ރެހެންދި" ލޯންޗުގައި  27އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ހޯރަފުށްޓަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް
ކޮށްފައިވަނީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  21ޑިސެންބަރު
 2016ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ އެ ދަތުރުގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ
މަޝްވަރާކުރުމަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދުވަސްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއިންނާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކައުންސިލުން ރަސްމީ ދަތުރެއް ކުރައްވާނަމަ ،ލިޔެކިޔުމުން އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް
ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން މަގާމުތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ބަލައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ،އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާ
ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ނުދީވާނަމަ،
އެފައިސާ އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިޔަ
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 30( IUL)/380/C/2017/365ޖުލައި  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށްކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ
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އޮފީހުގެ ނަން
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މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

9

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

10

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީމެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު މަދަރުސަތުލް އިފްޠިތާޙް (ޅ.ނައިފަރު) އަށް ބޭނުންވާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޮވުމަށް  16އޮކްޓޯބަރު  2016ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައި
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ވަކި މީހަކު އެވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުން މި ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް  09މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  19އޮކްޓޫބަރު  2016ގައިކަމަށްވާތީއާއި
ސުންގަޑިއަކަށް އޮތީ  25އޮކްޓޫބަރު  2016ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ކަމަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް  11މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީއާއި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި
އެހެން އެންމެން ( 10މީހުން) ގެ ޝަރުޠު ހަމަވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް  09މީހުން ހޮވުމުން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ނުލިބިވަނީ އެންމެ
މީހަކަށްކަމަށްވާތީއާއި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ވަޒީފާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބަޔަށާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ޚާއްޞަކޮށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކުރިން ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުއްދަތު އެއްވެސް
މީހެއްގެ ރަނގަޅު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބައެއް މީހުންނަށް މާކްސް ދީފައިވާ
ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އަނެއްބައި މީހުންނަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އެގޮތުން ،ނައިފަރު ކައުންސިލާއި އެސޯސިއޭޝަންއަކާއި ފައުންޑޭޝަނަކާ
ގުޅިގެން ހިންގި ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ދިނުމަށް ހިންގުނު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބިފައިވާ
ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،ނައިފަރު ކައުންސިލާއި މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙާ ގުޅިގެން ހިންގި "ވަރކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެޓެޖީޒް އޮފް ޓީޗިންގ ސްޓޫޑެންޓްސް ވިތު
ޑިސްއެބިލިޓީޒް" ގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބައެއް މީހުންގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުންގެ
ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން މާކްސް ހެދުމުންވެސް ޝަރުޠު ހަމަވި  10މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ
މަދުން މާކްސް ލިބެނީ ވަޒީފާ ނުލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށްވީމަނަވެސް ،މާކްސް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް މަދަރުސާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީއެވެ.
ފ .ނިލަންދޫ އިމާމަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބޭނުންމަށް  16އެޕްރީލް 2017އިން  25އެޕްރީލް 2017އަށް މާލެ ގެނެސް އޭނާއާ ޙަވާލުކުރި
މަސައްކަތް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިގޮތަށް މާލެގެނެވޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވީއެވެ.
ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަކިޅީގައިވާ ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންމެފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3
ފަރާތުންކަމަށްވާތީއާއި އެ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އޭގެކުރިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަންފޮތް ގަނެފައިނުވާތީކަމަށް
އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންމެފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެންމެބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން
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ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12

ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފަރާތުންކަމަށްވާތީއާއި އެފަރާތަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ  2015ޖުލައި  01ން ފެށިގެން  15އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމަށްވާތީއާއި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެތީއާއި
އެ ލިޔުންތަކުގައިވާގޮތުން ރެސްޓޯރެންޓާއި ވޯކްވޭ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގައި ރެސްޓޯރެންޓް
ހުޅުވޭނެތީއާއި (އެތަނުގައި އަލަށް ހަދާ ތަންތަން ހަދައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް  2އަހަރާއި  4އަހަރަ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ).ނަމަވެސް  2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް އެތަނުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ނުފަށާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އަދި  2017ފެބްރުވަރީ
މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް  23ޖަނަވަރީ  2017ގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާތީއާއި
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން
އެނގެން ނެތުމުން ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެތަނުގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ފަށާފައި ނުވާނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދިޔުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އެންގީއެވެ.
ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ  01ޖެނުއަރީ  2017އިން  31ޑިސެމްބަރ  2017އަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  12( (IUL)231-AH/231/2016/45ޑިސެމްބަރ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށްކަން މި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތިޔަ އިދާރާއިން
ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯއްދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ (ކުލީ ބިން  ) 9އަކީ ގޭހާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެބިމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައިސްޕްލާންޓުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގޮސްފައި ތިބި ބިދޭސީން ބައިތިއްބާފައިވާ ބިމަކީ ގޭހާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ބ.ހިތާދޫ މީހަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކަށްވާތީއާއި

އެ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނުގައި އެމީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  115ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންކަން އެ ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި އެބިން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމެއް ކުރުމަށް ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގައި އެދުމުން ،އެގޮތަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާއިރު،
އެބިމުގައި އެމީހުން ބައިތިއްބުމަކީ އެބިން ދޫކުރި ބޭނުމާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،އެތަނުގައި މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ދެންނެވީމެވެ.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

13

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

14

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  21( WAMCO-CA/IUL/2017/048މާރިޗު  )2017އިޢުލާނުގައި ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކަށް
 01ކަލެކްޝަން ސަރވިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ކަ މަށާއި ،ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠާ ޚިލާފަށް އޭލެވެލް ފެންވަރު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި 2017
މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އެ  2ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދެނީ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަމަށްވުމުން ،މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ ދަށުން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތް ޤާބިލުކަމަށް
ބުނާ ބުނުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްނުވާތީއާއި އަދި އެކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އެގޮތަށް ހުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމަކަށްވާއިރު ،އަދި އެގޮތަށް އެކަން
ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށްވެސް ފެންނާތީއާއި އަދި އެ ވަޒީފާއަށް އެންމެ
މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  2މީހުން އެ ވަޒީފާއަށް ނެގުމާއި ،މާކްސް ތަރުތީބުން  2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތް ބާކީކޮށްފައި ( 2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ
ޝަރުޠުވެސް ހަމަވާ ފަރާތެއް)  3ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ނެގުމާއި ،ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ  2މީހުން އެދިފައިވަނިކޮށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ 2
މީހުން އެވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވުމާ މިކަންކަމަކީ ވަކި މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެތީ،
ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރ ޕޮލިސީއާއި ރެގިއުލޭޝަނުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ މިފަދަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި
ދެންނެވީއެވެ.
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް  2ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން  2016ޑިސެންބަރުގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން 2
ފަރާތެއް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނޭ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޑިޕްލޮމާ ނެތް ފަރާތެއްވެސް އިންޓަވިއުއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތް އިންޓަވިއުއަށް ގެންދިޔައީ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރަން އަލުން
އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި އެ ސްކޫލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ
ހުރި ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ވަޒީފާއަށް
އެދިފައިވަނީ  4މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ދެމީހުންނަކީ އެރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ (ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  )5ހާސިލުކޮށްފައިވާ 2
މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އަނެއް  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އެރޮނގުން ސެޓްފިކެޓް  IIIއާއި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް (ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  )4ހާސިލުކޮށްފައިވާ
މީހަކަށްވާތީއާއި އަނެއް މީހާއަކީ އެރޮނގުން ސެޓްފިކެޓް  IIIހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ ޕްރީސްކޫލް
ރ ް
ޓ ަޗ ު
ރ ް
ނ (އެސިސްޓެންޓް ޕްރީސްކޫލް
ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާއަށް  2މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ބައިގައި އޮންނަނީް ،ޕ ީ
ސ ޫކ ްލ ީ
ޓީޗަރ ނުހިމަނައި) ގެ އެންމެ ދަށް ރޭންކަކީ  GS2ކަމަށާއި ،އެ ރޭންކުގެ ޝަރުޠަކީ އެ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް  2ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
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ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އަލިމަސްއުފާ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސްޓޯލް ނަންބަރު  31ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކަމަށާއި ،އަދި  2016ޖެނުއަރީ  5ގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަމަށްވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ބޭނުންވަނީ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުގެ ވަކި ރޭންކަކަށް ކަމަކަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ 4
މީހުންނަކީވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެކަކާ އިންޓަވިއުކޮށް އެ ވަޒީފާއަށް ފުރަތަމަ ހޮވުނު  2މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ
ހިމެނިފައިވަނިކޮށް ،އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި ބެލެވެނީ ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްކަމަށް ބުނެ އޭނާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
މީހެއް ނޫންކަމަށް އޭނާއަށް ސްކޫލުން އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި އޭނާގެ ބަދަލުގައި  3ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް
އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  01އެޕްރީލް  2013ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެގޮތުން ،ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށާއި ޕޮއިންޓް ދޭނީ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު
ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އިތުރުން ހޯދާފައިވާ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށް އެ ލިޔުމުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ދެމީހުންގެ ޝަރުޠު ހަމަވަނީ އެ ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ ސެޓްފިކެޓަށް އެ ދެމީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެ ދެމީހުންގެ ސެޓްފިކެޓަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް
އުނިކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހޮވިފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ މިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު
އަޅުއްވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.

ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކުލި ( 15445.00ފަނަރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނުކުރެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި އަގަށް ދެވޭނެ މާކުހެއް ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އުޞޫލަކުން ނޫން
ކަމަށާއި ،އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އޮތްގޮތުން ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބިޑް ޙަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ތަނުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު ( 15445/-ފަނަރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފިކްސްޑް ކުއްޔަކަށްވާތީ ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ފިކްސްޑް
ކުއްޔެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮންނަ ފައިދާއަކަށް އުނިކަން ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ކުލި ފިކްސްޑް ނުކޮށް އެންމެ ކުޑަކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ކުއްޔަކީ
އެއީކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމަށްފަހު ،މިހާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި،
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެތަނުގެ ކުލި މަހަކު ( 15445/-ފަނަރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުކުރެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައި
އަގަށް މާކްސް ނުދޭގޮތަށް ކަނޑައެޅި ސަބަބު އަންގައިދިނުމަށް މިކޮމިޝަނުން ތިޔަ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން ،ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
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އެކަމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ފިކްސްޑް ކުއްޔެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮންނަ
ފައިދާއަކަށް އުނިކަން ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ދައުލަތަށް ލިބެން އޮންނަ ފައިދާއަކަށް އުނިކަން ލިބޭނެގޮތަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައިވެސް ކަމެއް ނިންމުމަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް
ފެންނާތީ ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ ތަންތަނާއި ބިންބިމާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޭނަމަ ،ކުލި ފިކްސް ނުކޮށް އެންމެ ކުޑަކޮށް
ހުށަހެޅޭނެ ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،ހުށަހަޅާ ކުއްޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު އަލުން އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވީއެވެ.
ޕޭޕަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިންވިޖިލޭޓަރުން އަދި ޕޭޕަރު މާކިންގ ގައި ބައިވެރިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ
ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމީނޭޝަންސްގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އެލަވެންސްއެއް ދީގެން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްކަމަށާއި މިފަރާތްތަކަކީ
ރަސްމީ ގަޑީގައި އިމްތިޙާނާއި ގުޅޭ މަސަކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ ،އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ،އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ
މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޕަބްލިކް
އެގްޒަމީނޭޝަންސްތަކަކީ ޤައުމީ ކަމަކަށްވެފައި ގިނަ އެގްޒަމިނޭޝަންތަކަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ އެގްޒަމިނޭޝަން ތަކަކަށްވާތީ އެގްޒަމިނޭޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ލިބުމުގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ މިމަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  02އޮގަސްޓް 2016ގެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން  2017ވަނަ
އަހަރު ޕޭޕަރުތައް ހެދުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމާއި މިބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރާނީ ތިން
މެމްބަރުންގެ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީއަކުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރުމުންވެސް މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާކަމާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޯވަރސައިޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން މާލޭގެ ޘާނަވީ ސްކޫލުތަކުގެ
ޓީޗަރުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާއަކާއި ކުރިން މިމަސައްކަތުގައި އުޅުނު ފަރާތަކާއި އަދި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކާ ބައްދަލުކޮށް
ސަރވޭއެއް ހަދާފައިވާކަމާއި އަދި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް
އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީއަށް ނެގުނު ފަރާތްތައް ނެގުނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި އެފަރާތްތަކުން ސަރވޭގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން
ކަށަވަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،މިފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުކަމަށް "އެޗްއެސްސީ/އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން އެގްޒަމިނޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ނަގާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ،
އެންމެ ޤާބިލް މީހުންކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ކަމާއި އަދި މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމާއި ،ޘާނަވީ އަދި މަތީ
ޘާނަވީ ދިވެހި އިސްލާމްގެ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމް މިމާއްދާގެ ޗީފް އެގްޒަމިނަރު ފުރާފައިވާ ސަރވޭ ފޯމުގައި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އޭނާއަކީ ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން 01 ،ޖުލައި  2017އިން  24ނޮވެމްބަރު  2017އަށް ޖަމާލުއްދީނު
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،މި މަޤާމުގެ މުސާރައެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު 10,320
(ދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ލިބެމުންދާކަމާއި ،އޭނާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަށް
ނޓް އޮފް ޕަބްލިކް
ލިޔުމުން އަދި އެނޫންގޮތަކުންވެސް އަންގާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އޭނާއާއި ޑިޕާޓްމަ ް
އެގްޒަމިނޭޝަންސް އާ ދެމެދު  27މާރިޗު  2017ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިހާނުގައި ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުގައިވާ ކަންތައް އޭނާ ހިފަހައްޓަން ޖެހޭކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި ،އެޗްއެސްސީ/އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ ނަންބަރު  1.2ގައި "ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރާ އަހަރު އިމްތިޙާނަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ އިމްތިޙާން ސިލަބަހަށް ކިޔަވައިދޭ
މީހަކަށް ނުވުން" ޝަރުޠުކޮށްފައިވާތީ އޭނާވަނީ އިމްތިހާނުގައި ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލާއި ،އަދި އޭނާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމުން31 ،
އޮކްޓޯބަރ  2017ގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަށްގޮސް މިއަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ޕޭޕަރާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ
މޮކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ޕޭޕަރާއި އަޅާކިޔުމުން ،ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މޮކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ އިސްލާމް ޕޭޕަރުގެ ތިންވަނަ ބައިގެ  4ވަނަ
ސުވާލު އެސްއެސްއީ އިމްތިހާނުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމާއި 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޕަރުތައް ޕްރިންޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ މޮކް އިމްތިޙާނުގައި ހިމެނޭ ސުވާލެއް ޕޭޕަރުގައި ހިމެނިފައިވާތީ އެސުވާލު އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް
ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު ،އިސްލާމް މާއްދާގެ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީގެ ޗީފް އެގްޒަމިނަރު ،ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން ކިޔަވައިދެމުންދާ
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މޮކް އެގްޒަމިނޭޝަންގައި ހިމެނޭ ސުވާލެއް އެސްއެސްއީ އިމްތިޙާނުގެ އިސްލާމް ޕޭޕަރުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނެސްފައިނުވާ ކަމާއި މިކަމަކީ އޭނާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  6.3.3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤްކޮށް
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެކަން ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިނުވާ ކަމާއި ،އެސްއެސްއީ އިމްތިހާނުތަކާއި ގުޅިގެން
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރުނު ޚަބަރުތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޓީޗަރުންނާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައި އަދި އިމްތިޙާނުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދުމުންވެސް،
އޭނާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދެމުންދާކަން ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިނުވާކަމީ އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގައި ،އޭނާގެ ނިޔަތް
ޚާލިޞްކަމާމެދު ސުވާލުއެފެދޭ ކަމެއްކަމާއި ،މިމައްސަލައާ މި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،ޤައުމީ ލެވެލްގައި ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތަކަކީ ވަރަށްގިނަ ބަޔެއްގެ
މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީއާއި މިފަދަ އިމްތިޙާނުތަކަކީ އާންމުންގެ އިތުބާރުއޮތް އަދި ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ކުރިއަށްދާ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީގެ
މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމާއި އަދި އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންވެސް އިމްތިޙާނާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙިއްސާނުކުރުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު
ކަމަކަށްވާތީ މިކަންތައް އެފަރާތްތަކާއި ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއާ ދެމެދު ހެދޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރީޚަކޮށް ލިޔުމަށާއި ،ސުވާލުކަރުދާސް ފައިނަލްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ
ސީދާ އެމާއްދާގެ އިމްތިޙާނަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކަށްނުވުން ޝަރުޠުކޮށް އެފަރާތްތަކާއެކު ހެދޭ އެއްބަސްވުމުގައާއި އުސޫލުގައި ލިޔެފައިވީނަމަވެސް
މިކަންކަން ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ އެ ޙަމަތަކުގެ މަތިންކަމަށް ނުފެންނާތީވެ ،ސުވާލު ކަރުދާހުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކަރުދާސް ފައިނަލްކުރާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފަރާތަކީ ސީދާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެއަހަރަކު ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއްކަން ޔަޤީންކޮށް ބެލޭނެގޮތަކަށް އިދާރީ ކަންކަން ރޭވުމަށާއި( ،މިހެން މިކަން
ކުރިނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްގައި ބެލެހެއްޓޭ ސުވާލު ބޭންކަށް ސުވާލު ހޯދުމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަން) .ކަމާއި ،ޤައުމީ ލެވެލްގައި ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން
އެލަވެންސްއެއް ދީގެން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް އިމްތިޙާނުތަކާއި
ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރާކަމާއި މިއީ އަބަދުވެސް މިކަންކުރަމުން އަންނަގޮތްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ޤައުމީ
ލެވެލްގައި ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތަކަށް ބުރޫ ނާރާނެގޮތަށް ސަރުކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ ގައި
ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސަކާއި ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގެ މާއްދާއެއްގެ އެޗްއޯޑީ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއިން ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޝަން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ދެފަރާތުން
ދީފައިވާ ނޯޓްސްތަކުގައިވާ ބައިތައް ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާތީ މި ދެމާއްދާއިން އެފަރާތްތަކުން ޓިއުޝަންދިން ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވާ ނޯޓްސްތަކާއި
ދ
ސުވާލު ކަރުދާހާއި އަޅާކިޔާ ސުވާލު ކަރުދާހުގައިވާ ބައިތައް ކިޔަވައިދީފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،އަ ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް މިކަމާ ގުޅިގެން ފޮނުވާ ލިޔުމުގެ  04އަދި  05ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކާމެދު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ.
ރ.އަނގޮޅިތީމު މަސްޖިދުއް ނޫރު ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ ،އިޢުލާނު ނުކޮށް މިހާރު އެމަސައްކަތް ކުރުވަމުންދާ ފަރާތުގެ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  1އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރުވެރިޔާ) މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން،
ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވީއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން  2016ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް  /ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި އޮތް ސްކޫލް ކުދިންގެ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރގެ
ގޮތުގައި މީސްމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދައިގެން އެފައިސާ ސްކޫލްގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވައްދައި ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން،
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ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްފަރާތުން ދިން ( 13,500/-ތޭރަހާސް ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ސްކޫލަށް ބަލައިގަނެ ،އެ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު
ނ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރެއިން ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެފައިސާއި ް
ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ސްކޫލުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،ބިލްތަކުގެ ޖުމުލައަށް ވަނީ

9,618.24ރ( .ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ

ސައްވީސް ލާރި) ކަމާއި ،މިފައިސާގެ ތެރެއިން 6,989.64ރ( .ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަ ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން
މާލެއަށް އަދި މާލެއިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރި ވައިގެ ދަތުރުތަކަށްކަމާއި ،އޭގެ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ( 2,628.60ދެ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ
ފަސްދޮޅަސް ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މާލޭގައި ތިބިއިރު އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށާއި މާލޭގައި ތިބިއިރު ބޭނުންވި އެކިއެކި ތަކެތި ގަތުމަށްކަމާއި ،އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވުނު
ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ބާކީވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ  381.76ރ( .ތިން ސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތްލާރި) އަށް ހެދި ގޮތެއް އެ ސްކޫލުން ފޮނުވި
ލިޔުންތަކުން އެންގެން ނެތަތީ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވުނު ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ބާކީވި ފައިސާ އަނބުރާ ސްކޫލަށް ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ،އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން
ހޯދައި އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނަ ފަރާތުން ،ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ ( 1,200.00އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާގެ އެލަވަންސްގެ
ބަދަލުގައި މަހަކު  3,000.00ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެފައިސާ އޭނާ ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮޑިޓް ޓީމެއް  2016ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް ނުވަތަ މޭ ހިސާބުގައި މުންޑޫ ސްކޫލް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ސްކޫލް ހިންގަން
ހުންނަ ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ( 1,200.00އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނުނެގުމަށް ލަފާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ބައެއް ޓީޗަރުންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ އެލަވަންސާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި އޭނާއަށް  2016ވަނަ އަހަރު
އެއްވެސް އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސައި އެކަން ސްކޫލަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ނަމަވެސް  2016ވަނަ އަހަރު
ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  3,000.00ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) އޭނާ ނަގާފައިވާކަން މުސާރަ ޝީޓްތަކުން އެނގޭތީ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
ބަލައި ،އެފައިސާއަކީ އޭނާ އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަަަނަ އަހަރު ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް
ނޫން ކަމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި ،މިކަމަކީ ގޭވަޅު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ
މަޞްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ގޭވަޅު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މީހުން ގެވަޅަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އެކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި އެކޮމިޓީގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށާއި ،އަދި ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ؛
 .1ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ އެއް ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،އޭނާގެ
ފިރިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރއިން އަންގާފައިވާތީކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  15އޮގަސްޓު 2016ގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެގޯތީގެ ބޮޑުމިން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
މެސެޖުންވެސް އަދި މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ލިޔުމަކުންވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ ގޯއްޗަކީ 600
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހާގެ ޝަރުޠު
ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމަންވާނީ އެކަން ލިޔުމުން ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ފެނެއެވެ .މީނާއަކީ ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ،
ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ މީހެކެވެ.
 .2ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ އެއް ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،އޭނާގެ
ފިރިމީހާއަށާއި އެގޭ އެހެން މީހަކަށް ގޯތި ވަޞިއްޔަތުން ދީފައިވާކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީކަމަށް
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  15އޮގަސްޓު 2016ގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ދެމީހުންނަށް އެތަކެތި ދިނުމަށް އެ ދެމީހުންގެ
ބައްޕަ ވަޞިއްޔަތް ކޮށްފައިވަނީ ބައްޕަ ނިޔައުވުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ އެ ދެމީހުންނަށް އެގޯތި ލިބޭނީ އެ ދެމީހުންގެ ބައްޕަ ނިޔައުވުމުން
ކަމަށްވުމާއި ،ދޭމީހާއަށްވުރެ ލިބޭ މީހާ ކުރިން ނިޔައުވެއްޖެނަމަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއްޗެއް ވަޞިއްޔަތުން ލިބެން އޮތް
އދި އޭނާގެ ވާރިސުންނަށްވެސް އެކަން ވާރުތަ ނުވާނެތީ ،ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރީގެ ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި
މީހާއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށްވާތީއާއިަ ،
ހުރިނަމަ ،ފިރިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ލިބެން އޮތްކަމަށް ބަލައިގެން އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް
ނިންމޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މީނާއަކީވެސް ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ،ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ މީހެކެވެ.
( .3ހ) ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި "ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅި ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން" މިގޮތަށް އޮތްއިރު ،ކައިވެނި
ކުރުމަށްފަހު ވަރިވެފައިވާ  10މީހުން ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 15
އޮގަސްޓު 2016ގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

(ށ) މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުންނަކީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހުންކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ،ކުރިން މީހަކާ
އިނދެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވިޔަސް ދަރިން ތިބިނަމަ ކައިވެނީގެ ބަޔަށް  20ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައި ދަރިން
ތިބި މީހުންނަށް އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި އެބަހުއްޓެވެ .އެމީހުންނަކީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު
ހުށަހެޅިފަހުން ގޭވަޅު ކޮމިޓީން  28ފެބުރުވަރީ  2016ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައިވާ އެ ޕޮއިންޓްގެ
މާނައަކީ "ކައިވެންޏެއް ކޮށް ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި  /ކައިވެނީގައި ދެމިހުރުން" މިގޮތަށް އެކޮމިޓީން އެޕޮއިންޓް މާނަކޮށްގެންނެވެ.
ނަމަވެސް ،އެމީހުންނަކީ މީހުންނާ އިނދެ ކުރިން ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ ބަޔަކަށްވެފައި ،ކައިވެނި ރޫޅިފައިވިޔަސް ދަރިން ތިބިނަމަ ކައިވެނީގެ
ބަޔަށް  20ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ކުރިން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން
އެމީހުންނަކީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހުންކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މިނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނަކީ ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ،ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން އެމީހުންގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ މީހުންނެވެ.
 .4ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ މީހެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓު ހަމަވާ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިންވިޔަސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އަންގާފައިވާތީކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  15އޮގަސްޓު  2016ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހދ.ނައިވާދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ ،އެރަށުން ގޯއްޗެއް އަދި ގޯއްޗަކުން ބައެއްވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ .އެ މެސެޖަކީ
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03މާރިޗު 2016ގެ މެސެޖުގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖެކެވެ .ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ މެސެޖުގައި ވަނީ ،އެ މެސެޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް (އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމް ހުށަހެޅި މީހާގެ ފިރިމީހާ
ހިމެނިފައިވޭ) ނައިވާދޫން  600އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ ތަރިކައަކުންވެސް އެފަދަ
ބިމެއް ލިބިފައި ނުވަތަ ލިބެން އޮތްތޯ ބަލާފައި އަންގައި ދިނުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި މެސެޖުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އެފަދަ ބިމެއް އެއިން ފަރާތަކަށް ލިބިފައި ނެތްކަމަށެވެ .ލިބެން ނެތްކަމަކަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ .އަދި އެކަން އިތުރަށް
ސާފުކުރަން ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށްވެސް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،މި ލިޔުމުގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ދެފަހަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން
ލިޔުންތަކުން އެބަހުއްޓެވެ .މިކަން މިހެން އޮތްއިރު ،މި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރމީހީގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި އޮތް
 4050އަކަފޫޓުގެ ގޯތި އޭނާގެ މަންމަ ނިޔައުވުމާ ގުޅިގެން މަންމަގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ  23ނޮވެންބަރު  2015ގައި ނެއްލައިދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމިއިރު ،އެ ގޯތީގައިވާ ތަކެތި އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު މީހަކަށް ހަމަހަމައަށް މިލްކުވެއްޖެކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން
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މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮތުމުން ،އެ ގޯތި ލިބޭނީވެސް އެ ދެމީހުންނަށް ހަމަހަމައަށް ކަމަށްވާތީއާއި ،މިފޯމް ހުށަހެޅި
ފަރާތް ގޯއްޗަށް އެދުނުއިރުވެސް އެތަނަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭގޮތަށް ނިމިފައި އޮތް ތަނަކަށްވާތީ ،އޭނާއަކީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
މީހެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މީނާއަކީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ
މީހެކެވެ .މިގޮތަށް މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން އަނބިމީހާއަށް ބިން ލިބެން އޮތް އެހެން ބައެއް ފަރާތްތައް (ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނުނިމި
އޮތްއިރުވެސް) ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ގައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،އޭގެ ފަހަތުގައި ނޯޓެއްގެ
ގޮތުގައި "މީގެ އިތުރުން ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު ޝަރުޠު
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ".މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޢިބާރާތަކީ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ  10ވަނަ
މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ،އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ
ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ ޝަރުޠުތައް ހިމަނައިގެން އިޢުލާންކުރާ ގޮތަށެވެ .އެކަން އެ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް
ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅޭނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށްވެސް އެ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރު ޝަރުޠުތައް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި
އޭގެތެރެއިން ބައެއް ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދިކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި "ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅި ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވުން"
ހިމެނިފައިވާއިރު ،ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އުމުރު  21އަހަރުން  18އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުވެސް ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައި ،އެއާ
އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ އުސޫލަކީވެސް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލެއް ކަމަށް
ފެނެއެވެ.
 .6ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 .7ގޭވަޅު

ކޮމިޓީ

އެކުލަވާލުމަށް

ޢާންމުކޮށް

އިޢުލާނު

ކޮށްފައިނުވާކަމަށް

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އެކޮމިޓީ

އެކުލަވާލުމަށް

އިޢުލާންކުރަންޖެހޭކަމަށް އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މީހުން ގެވަޅަށް
އެދިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީހުންނާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު
އޮންނާނެކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އެކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި އެކޮމިޓީގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު" ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  "2011ގެ
 243ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކޮމެޓީއެއްގައި ބައިވެރިވުން
ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .8ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ގޭވަޅު ކޮމިޓީން ނިންމި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  14ޖޫން  2016ގައި ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް  2014ނުވަތަ  2015ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ދަތުރުތަކެއް ހދ.ހިރިމަރަދޫން ހދ.ހަނިމާދޫއަށާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަދި
ށ.ފޭދޫއަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްފަހު ދަތުރުކުރި ލޯންޗުން ފައިސާހޯދުމަށް ސްކޫލަށް ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ދަތުރުތަކަކީ
ކޮންބޭނުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަން ނޭނގޭތީ އެފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ލޯންޗްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ހދ.ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތެއްގެ ލޯންޗެއްގައި ހދ.ހިރިމަރަދޫން ހދ.ހަނިމާދޫއަށާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަދި ށ.ފޭދޫއަށް
ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަކީ ކޮންބޭނުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަށް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އެދަތުރުތަކަކީ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
އެދަތުރުތަކަށް ސްކޫލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ނ.މާފަރު މަސްޖިދުއްނޫރު މިސްކިތަށް ވަގުތީ މުދިމަކު ހޯދުމަށްޓަކައި  20ނޮވެމްބަރު  2016ގައި ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ހަމަޖެއްސީ ވަގުތީ މުދިމުގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ އިމާމުގެ މަޤާމް ކަމަށާއި ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ
އިޢުލާނުގައި ވަގުތީ މުދިމު އޮތްތަން ވަގުތީ އިމާމަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މކްސް ދިން ޝީޓަށް
ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަންވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ވަގުތީ އިމާމުގެ މަޤާމު މިހާރު ދާއިމީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2010/7 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  130ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ ،އަތޮޅު
ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަވަށު އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާ އިދާރާތަކުގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅައި އެ
މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި ،އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް
ހިނގާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ކަމަށާއި އެގޮތުން ވަގުތީ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ހޯދާނެގޮތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  9ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިސްކިތްތަކުގެ ވަގުތީ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނަގަންޖެހޭނީވެސް އެ
އުސޫލުން ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް ނ.މާފަރު މަސްޖިދުއްނޫރުގެ ވަގުތީ އިމާމުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނަގާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ މީހާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  2މީހުންގެ ތެރެއިން އިމާމުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް މީހާ ކަމަށްވާތީ ،އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ
ހޮވުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި "ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ގައި އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް
މއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އެ ވަޒީފާއަށް ވަގުތީ
ލިޔެފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށްނުވި ނަމަވެސް ސޮއިކުރިތަނުގައި އޭނާގެ ރަނގަޅު އެޑްރެސް ލިޔެފައިވާތީ ،އެއީ އޮޅު ެ
މުދިމަކު ނުވަތަ ވަގުތީ އިމާމަކު ހޯދުމަށް ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވެސް ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ބުނެފައިވާތީއާއި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވާތީއާއި،
އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނަގާފައިވަނީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ މުއްދަތު  30ނޮވެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ ،މިހާރު
އެވަޒީފާގައި ހުރި މީހާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ،އެ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާގެ
އ
ޝަރުޠުތަކާއި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްގެން ،މެރިޓް އުސޫލުން އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށާ ި
ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

 2015ވަނައަހަރު ގދ .ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް

ޓްރެޜަރީ

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް (ހަތަރުލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ) އަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  2011ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި،
( 5,502,058ފަސް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ދެހާސް ފަންސާސް އަށެއް) ގެ ރުފިޔާގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެ ތެރެއިން ( 831,240އަށް ލައްކަ
ތިރީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް) ރުފިޔާގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ފާގަހަކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އެއްފަހަރާއި ގަންނަން ޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ ކުރުވަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ( 25000ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި  2011ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ އިދާރާއިން ( 5,502,058.00ފަސްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ދެހާސް ފަންސާސް
އަށެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަކެތި ގަތުމުގައާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ "ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމުގެ ބާބު" އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބާ އެފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ބީލަންވެރިން ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޓް ،ފްރޯޑިއުލަންޓް ،ކޮލޫސިވް ،ކޮއެސިވް އަދި އޮބްސްޓަރަކްޓިވް
ޕްރެކްޓިސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވުމާއި ،ބީލަމުގެ އަގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި (ޕްރައިސް ފިކްސިންގ) މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ސަސްޕެންޑް
ކުރެވޭނެ ފަދަ ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  04( D-422/2014/16ސެޕްޓެންބަރު  )2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އަންދާސިހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  03ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެއް ފޯމެޓަކަށްކަމާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ
ދާދި އެއް އަގުތަކެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،މި ތިން ފަރާތުގެ އިތުރުން ނަންބަރު  14( D422/2014/10އެޕްރީލް  )2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތަކުން

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހަޅާފައިވަނީ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ކަމަށް

މިމައްސަލައިގެ

ތަޙްޤީޤަށް

މައުލޫމާތު

ލިބިފައިވާތީއާއި ،މިމައްސަލާގައި ކޮލޫސިވް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާތީ އިސްވެދެންނެވުނު  04ފަރާތުން ،މި ބާބުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

 2015ވަނައަހަރު ގދ .ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް

ޓްރެޜަރީ

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް (ހަތަރުލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ) އަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ

(ނ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް އެނގިގެން ނުވަތަ
ށ ަމ ަ
ނ ުމ ަމ ް
ނ ް
ރ ަތ ަކ ް
ނ ަވ ަތ ަވ ިކ ަފ ާ
ށ ު
ގ ަތ ަކ ް
ބ ަލ ެމ ްއ ަވ ިކ ޮ
ސ ްއ ަކ ްތ
ށ ި
ނޭނގި އޮޅުވާލުމާއި ،ވާދަވެރިކަން ގެއްލިދާ ގޮތަކަށް ބީލަމެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާެ ،އ ީ
ުކ ު
ރ ުމ ެގ" ކުށް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާތީ ،އެފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްތަޔު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.

ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބާ އެފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ދެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ ( 559,186.81ފަސްލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ
ހަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ އެއްލާރި) ކަމަށްވާހިނދު ،ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ޖުމްލަ 596,980.63
( ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ތިން ލާރި) ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މިއީ
އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ ( 37,793.82ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެލާރި) އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށްވާތީ ،އިތުރަށް
ފައިސާދީފައިވަނީ ،ނަންބަރު  04( D-422/2014/16ސެޕްޓެންބަރު  )2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އޭނާއާއެކު
ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވުމުންކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދު މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް
ނު ވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް ގަސްތެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( )2/2000ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްނަމަވެސް ،އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް އިޙުމާލު
ވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީއާ ،އޭނާގެ މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ( 37,793.82ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެލާރި) ގެއްލުމުގެ
ގޮތުގައި ލިބިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

29

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

 09މެއި 2009ގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް 100ގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަހިބަދޫ ދައިރާގެ  4ރަށެއްގައި ކެމްޕޭންކޮށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ.ކުނބުރުދޫގައި ބަނދަރެއް ހަދައިދޭނަމޭބުނެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި  08މެއިގެ ކުރިން ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް

 2015ވަނައަހަރު ގދ .ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް (ހަތަރުލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ) އަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ
ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބާ އެފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ގދ .ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާކަން ތަޙުޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލަކަށްވާތީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ ،ގދ ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި 'އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު' އަދި 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު'ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ނޫނީ ޙަވާލުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

މިހާރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ކުނބުރުދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި2009 ،ގެ ބަޖެޓްގައިވެސް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމުން މިކަމަކީ އިންތިޚާބަށް
ނުފޫޒުފޯރުވަން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭކަމަށާއި ،ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތަކަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށްޓަކައި
އނާގެ ޢާއިލާގެ
އަތޮޅުއޮފީހުގެ ލޯންޗް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ކެމްޕޭނުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހިނގަމުންދަނީ އަތޮޅުގޭގައި ކަމަށާއި ،އޭނާއާއި ޭ
މެމްބަރުންނާއި ރައްޓެހިން ތިބޭ ތަނަކީވެސް އަތޮޅުގެ ކަމަށާއި ،އެމީހުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައް އޮންނަނީވެސް އަތޮޅުގޭގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަތޮޅުގޭގެ ކުލީގެ ބިލުތަކާއި ،އަތޮޅުގެއިން ތައްޔާރުކުރާ ފަރިއްކޮޅުގެ ބިލުތައް ހޯދިއިރު ،އެ ބިލްތައް
ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އދ.އަތޮޅު ލޯންޗުގެ ލޮގް ފޮތް ހޯދި އިރު ،އެ ފޮތް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ،
އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމެއް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ

ކ .ތަނބުރުދޫގެ ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ސިވެކަށް ލިބިފައިވާ ލީސް ރައިޓްސް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާފައިވަނީ ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުގައި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ އަގާއި އަދި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް
ފައިދާތަކެއް ހޯދާ ދެވިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކ.ތަނބުރުދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޤްޞަދަކީ އެ ރަށް
ވިއްކައިގެން އެއްފަހަރާ ލިބޭ ފައިސާއިން ގިރިފުށި ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްޤީކުރުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ ރަށް ވިއްކައިގެން
ލިބެންޖެހޭ  1.5މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ކ.ތަނބުރުދޫ ރިސޯޓެއް ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ ފުށު
އަރާކަމެއްކަމަށާއި ،ކ.ތުނބުރުދޫ ވިއްކާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސިވެކްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ ،ތަނބުރުދޫ ވިއްކާލުމަށް އަގުކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ
ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވެކްގެ ބޯޑުން
ނިންމުމަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާކުރި ގޮތްކަމަށް ނުބެލޭވޭކަމަށް ބުނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުނިން ސިވެކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްބަސްވެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެ
ކުންފުނިން ސިވެކަށް ( 55,490.34ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ތިރީސްހަތަރު ސެންޓް) ދައްކަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
ކަމާއި ނަމަވެސް ތަނބުރުދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން މިހާރު ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކުންފުނިން ސިވެކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ
ނަމަ އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަނބުރުދޫ ކުއްޔަށް ދީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގެ ބަދަލުގެ ކަންކަމާގުޅޭ މުޢާމަލާއްތަކެއް މިހާރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކުރަމުންދާތީ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެންގީއެވެ.
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އެމް.އާރް.ޑީ .ސީ އިން ދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނެގުމަށްފަހު އެއްވެސް ބިޑަކާނުލާ ކުންފުނިން އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި މަސައްކަތް ކޮރަޕްޝަނަށް

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  22ޖޫން  2014ގައި ދަރުބާރުގޭގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެޑްވާންސަށް ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން  2މިލިޔަން
ރުފިޔާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މި މައްސަލާގައި ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް،
އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބަޖެޓުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެޑްވާންސްގެގޮތުގައި ( 2,000,000.00ދެ މިލިއަން) ރުފިޔާ ،އެކުންފުންޏާ އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައިވާގޮތަށް ދީފައިވީނަމަވެސް ،ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން މިހާރު އެންޑޯޒްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި
އެއްގޮތަށް ،އެ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ދާންޖެ ހޭ ޕްރޮސީޖާއަކާ އެއްގޮތަށް އެކަމަކާގުޅޭ ސެކްޝަނެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ
ފަރާތާއި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ އެގްރީމަންޓްގައިވެސް ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން މިހާރު އެންޑޯޒްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި
ޚިލާފުނުވާނެގޮތަށް އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް އެކުލަވާލުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2މި މައްސަލާގައި ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް،
އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބަޖެޓުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެޑްވާންސްގެގޮތުގައި ( 2,000,000.00ދެ މިލިއަން) ރުފިޔާ ،ދިނުމަށް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން
ނިންމާފައިވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން މިހާރު އެންޑޯޒްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން،
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
 .3ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި އެއްޙިއްސާދާރެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ  02ކުންފުނީގެ ކޯޓޭޝަން ހިމެނިފައިވާއިރު،
އެކަމަކީ އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ގެއްލިގެން ދާނެކަމެށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެކަން ނޭނގުނީ ،އެކަންތައްތައް
ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް އެކަނި ބެލުމުންކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި ،އެކި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންއާ އަންދާސީހިސާބުތައް ޗެކްކުރާއިރު ،އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ
ލިޔުންތައް ވަކިވަކިން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 .4މި މައްސަލާގައި ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ،ޙަވާލުކުރުމަށް ،އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އެގްރީމަންޓްގައި ،ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެގޮތުގައި ކުރަންހުރީ ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އާއި
ރ ަމ ަ
ރ ް
ނ ުކ ަ
ދަރުބާރުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއިު ،ގ ިޅ ެގ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ އަންދާޒާކުރުމަށްފަހު ހަދާފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޯޓޭޝަން
ނ ުހ ި
ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ކޯޓޭޝަންއަށް ބިނާކޮށް އެގްރީމަންޓް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ،އެގްރީމަންޓްގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޭންވާނީ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް ބަލައި މިން އެޅުމަށްފަހު (މެޝަރިންގ ޕޭ އުސޫލުންކަމަށް ) ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައިވާ އަގުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް އެކުންފުންޏަށް މަސައްކަތްތައް ބަލައި މިން އެޅުމަށްފަހު ދައްކާފައިވާތީއާއި ،އެފަދަގޮތަކަށް މަސައްކަތުގެ އަގު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި އަގުބޮޑުވާނެފަދަގޮތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ،އަސްލު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ އަގަށްވުރެ ފަހުން އަގު ބޮޑޫވެގެން ދިއުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި ،މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި
ހަވާލުކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތެއްގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލެއް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު ،އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއިން މިހާރު އެންޑޯޒްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ،މަސައްކަތަށް އިތުރުކުރެވޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އިތުރަށް ކިހާ މިންވަރެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް
ބަޔާންކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށްގެން ބީލަން އުޞޫލުން ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު  06( GS01/2011/56އޮކްޓޯބަރ )2011
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި (މާކުސް ދެވޭނީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ތަޖްރިބާގެ (އެފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން
ސާބިތުކޮށްދެވޭ ހެކިތަކާއެކު) މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މިމައްސަލާގައި ތަޖުރިބާ މާނަކުރުމުގައި
ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާތީ ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ސާފުބަހުން ތަފްޞީލްކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަހުމްވާގޮތަށް
ބަޔާންކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އިން ޖުލައި  2015ގައި  5000ޓަނުގެ ސިމެންތި ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ
ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން އެމައްސަލައިގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް
ނިންމާ އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،މިމައްސަލާގައި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އަށް
ލިބެންޖެހޭ ( 1,005,834އެއްމިލިއަން ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހޯދަންޖެހޭތީ އެފައިސާ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން
ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ސާފު އަދި ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  2007ވަނަ އަހަރާއި  2008ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރއިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  03ފަހަރެއްގެ މަތިން  32ރަށަކަށް ބޭނުންވާ  2500ލީޓަރުގެ  7048ތާނގީ ގެނެސްދިނުމަށް
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވި އަދަދަށް ތާންގީތައް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ އެކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރިއިރު  336ތާންގީ
މސައްކަތުން ދައުލަތަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ކަމަށާއި ،އަދި ،މި ަ

( 754,548.05ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ

ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ ފަސް ލާރި) ރުފިޔާ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓާރއާއި ،ތާންގީ ގެނެސްދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ތާނގީ ސަޕްލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވުން
ހެދިފައިވީއިރު ،އެކުންފުނިން  336ތާންގީ ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ ،މިމަސައްކަތުން ދައުލަތަށް ( 754،548.05ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ
ސ
ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ ފަސް ލާރި) ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވުމުން ،އެފައިސާ އެކުންފުނީގެ އަތުން ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ފައި ާ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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