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އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

1437ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑުޢީދުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ތައްޔާރު ވުމަށްޓަކައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސްޓޭޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އިޢުލާނު ކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށްބުނެ އެއިޢުލާނުތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން އިޢުލާނު
ކުރުމަކާނުލައި ތޮއްޑޫ ރައްޔިތަކާ އެމަސައްކަތް އަގުބޮޑުކޮށް ޙަވާލުކުރުވައިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދަނގަޑު ހޮޅިތަކަކީ ބައުވެ ދަބަރު
ޖަހާފައިވާ ހޮޅިތަކެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އއ.ތޮއްޑޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި
ރޮސްޓޮމްއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  01( (IUL)339/339/2016/16އޮގަސްޓް  )2016އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަން އެނގެއެވެ.
ވީމާ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯއްދެވުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު (IUL)321/321/2017/85
( 23އޮގަސްޓް  )2017ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދީ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެ އެއިޢުލާނު
ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެވަނަ ފަހަރު ކުރި ނަންބަރު (IUL)321/321/2017/103

( 18އޮކްޓޫބަރު  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވުމުން އެ އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  3ވަނަ ފަހަރު ކުރި އެއިދާރާގެ ނަންބަރު 22( (IUL)321/321/2017/106
އޮކްޓޫބަރު  )2017އިޢުލާނުގައިވަނީ( 10000.00 ،ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި ،އަދި މިއިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ
އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޮޑުކަމުން ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން އެކަން ނުކުރެވޭނެތީކަމާއި ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމުން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީކަމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ތިންވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެގޮތަށް ކުރު މުއްދަތެއް ދީފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް އަގުބޮޑުކަމުން
އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ،ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއެކު  01ނޮވެންބަރު  2017އިން ފެށިގެން
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ބޭނުންވާތީއާއި ،މިހާރު އެކަން ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ވަގުތީ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވުމާއެކު އެކަން އަވަސްކުރަން ބޭނުންވާތީކަމަށް
ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވާތީ ،އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް" ،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  19އޯގަސްޓް 2015ގައި ލިޔެ 20

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޯގަސްޓް 2015ގައި ގެޒެޓުގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 198-A/2015/66 :އިޢުލާނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް އެ މަޤާމު ދޭންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.

ވަރަށްބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ ،ގެޒެޓުގައި މި އިޢުލާން މިއަދު ޕަބްލިޝްކޮށްފައި ވާއިރު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  23އޯގަސްޓް
 2015ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ކަމަށް ވުމުން މިއީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށްވާތީކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް
މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް "ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި
ނަންބަރު  20( 198-A/2015/66އޮގަސްޓް  )2015އިޢުލާނުގައި އެމަގާމަށް ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވަޒީފާތަކަށް ކުރައްވާ އިޢުލާންތަކުގައި ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ލިބޭނެގޮތަށް އިޢުލާންތައް ކުރެއްވުމަށް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ފ.ފީއަލީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
ކ.ކާށިދޫގެ އަތިރިމަތިން ކ.ކާށިދޫ މީހަކު ކުއްޔަށްހިފި ބިމާ އިންވެގެން އިތުރު  2ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ހިފާފައި އޮތް  2ބިން ނުވަތަ  3ބިމަކާ އެއްކޮށް
އެއްޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ނިމިދިޔަ ކައުންސިލްގައި އޭނާ އަނގަބަހުން އެ ބިންތައް އޭނާގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް
ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ނުދިނުމުން މީގެ  8ވަރަކަށް މަސް ކުރިން ބިމުކުލި ދެއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް
މިހާތަނަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު އޭނާ ބިން ކުއްޔަށްހިފި މުއްދަތުވެސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުލި ނުދައްކާ އޮތް
މަސްތަކުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ  15ދުވަސްތެރޭގައި ދައްކައި އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އައުކޮށް ދިނުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިހާރު އެބިންތައް ކުރިން ދޫކުރި ކުއްޔަށްވުރެ ބޮޑު ކުއްޔަކަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ކ.ކާށިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ،އެ ސަރަޙައްދުން އޭނާ
ގަނެފައިވާ އިތުރު  2ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީއާއި ،އެބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އެތައް ދުވަހެއް ވީއިރުވެސް އެއްބަސްވުން
އައުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެންނޫނީ އެބިންތައް ކުއްޔަށް ދެވޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ ،އެބިންތަކަށް ކުލި ނުދައްކައި މިހާތަނަށް އޭނާ
ބޭނުންކުރި ދުވަސްތަކުގެ ކުލި އޭނަގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި ،އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އޭނާ އިންކާރުކުރާނަމަ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށް ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަކާ އެމަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައި  18ޖަނަވަރީ  2017ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް
މަޑުޖައްސާލުމަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަންގާފައިވާކަމަށް  19ޖަނަވަރީ  2017ގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހޮސްޕިޓަލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
މަސައްކަތާ ޙަވާލުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް  16މޭ  2017ގައި ކުންފުންޏަށް އެންގުމުން މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ހޯދައި ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ،ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން
އެކަން މަޑުޖައްސައިލުމަށް  31މޭ  2017ވަނަ ދުވަހު ލިޔުމުން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުވަމުންދަނީ މަހުންމަހަށް
ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކުރިންވެސް ކުރުވަމުން އައި ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ ،މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުންކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު
މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ކުންފުންޏާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައި އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުން ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން
ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކުންފުންޏާއެކު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން އެފަރާތާ ވަގުތީގޮތުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަންގާފައިވާތީކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންނުކޮށް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ވާތީ ،އެ މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރައްވައި ،އަލުން އެމަސައްކަތަށް
އިޢުލާންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ބްރިޖް ވިއުވިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުންޏަކާއެކު ވެވުނު

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެއްބަސްވުމަށް  13އެޕްރީލް  2017ގައި ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާޙުގެ  7.6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާތީ،
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފައިސާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވީއެވެ.

9

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންގެންދާ ކަޑަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑާ
ގުޅިގެން ،ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 12 ،ޑިސެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން އެސްޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީހުގެ
ކައުންޓަރަށް ކަމަށްވުމާއި ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބިޑްތައް ކަނޑައި ބިޑްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ
ގޮތެއްވެސް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު ،މިކަމަކީ ބިޑްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،އެ ބިޑްތައް ބާޠިލުކޮށް ،ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭގޮތަށް
ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ،ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ ،ބިޑްތައް ކަނޑައި ބިޑްތަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތުތައް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ހާމަކުރުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައިވާ ޖޮގިން ޓްރެކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިނިންގ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާތީއާއި ،މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިނިންގ
ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ އެއްބައި ފުރިހަމަކުރިފަހުންވެސް ތަފާތު ބަދަލުތައް
ގެނެސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮގް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުންކަމަށްވާތީއާއި ،އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް
ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްލޭން އެންޑް ޑިޒައިން މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކް ޓެއް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްލޭން އެންޑް ޑިޒައިން ފުރިހަމަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.

5

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

11

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ،ފެން
ބިލްޑިންގ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޖޮގިން ޓްރެކްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެޕޮލިސީ
އެކުލަވާލާފައިވަނީ އެންމެ ( 09ނުވަ) ޞަފްހާގެ މައްޗަށް އޮތް ،ވަރަށް ބަލިކަށި ޕޮލިސީއެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބޮޑެތި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުން ކަމަށްވާތީ އާއި އަދި ،އޭގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދިއުންކަމަށްވާތީއާއި ،ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީގެ 6.4
ވަނަ މާއްދާގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ  03ފަރާތަކުން ހޯދާ ކޯޓޭޝަނަށް ބަލާ އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް
ބަ ޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ރާއްޖޭން ބޭރުން ޚިދުމަތާ ތަކެތި ހޯދާއިރު އިޢުލާންކޮށް ބީލަމަކަށް ދާންޖެހޭ މިންވަރު ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީއާއި ،މި
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެންސްޕާގެ ސީ.އީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ  03ކޯޓޭޝަނުގެ ތެރެއިން  02ކޯޓޭޝަންގެ ޞައްޙަ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ،
ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީގައި ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކަކީ ޞައްޙަ ކުންފުނިތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުމަށާއި،
އިންޓަނޭޝަނަލް ޕާރޗޭސް ތަކުގައިވެސް އިޢުލާންކޮށް ބީލަމަކަށް ދާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ބީލަމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި ބެސްޓް
ޕްރެކްޓިސްގެ އުސޫލުތައް ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީގައި ހިމެނުމަށާއި ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު ޕަރޗޭސް ޕޮލިސީގައި ހިމެނުމަށާއި ،ކޮމްޕްރިހެންސިވް
ޕާރޗޭސް ޕޮލިސީ އަލުން އެކުލަވާލައި ،ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް ،ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ އެންޑޯސްމަންޓެއް ހޯދުމަށްފަހު،
އެޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކުރަށް ފެށުމަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ

(ކޮޕީ :އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގި މަޝްރޫޢެއް ނަމަވެސް ،އެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދުވާފަރު މަގު
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހެވީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދާފައިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން އެތަކެތި ގަތުމުން މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރާ ބަޢިނަލްއަގްވާމީ
ޖަމްއިއްޔާއިން އެފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަ ށް ދައްކާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،އެޚަރަދުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުޅި ޖުމްލަ އިސްވެދެންނެވުނު ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއިން ދީފައިނުވާއިރު ،އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ،ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ނޫން
ކަމަށާއި ،އަދި އެއީ ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކޯޑެއް ކަމުގައިވާ

6

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

"ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ" މިބަޖެޓް ކޯޑުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމަންޓްސް ހޯދާފައިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން އެތަކެތި ގަތުމުން މަޝްރޫޢު ހިންގި
ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޭގޮތަށެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރާއި މަޝްރޫޢު ހިންގި ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާ އާއި ދެމެދު
ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ވެހިކަލް ގަތުމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރާއި
އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލް އެނގިފައިނުވިނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 FIN-2013-03އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއިން ދައުލަތަށް

( 4,033,823.00ހަތަރު މިލިއަން ތެއްތިރީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތޭވީސް) ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ އޮޑިޓްކުރިއިރު އެ މިނިސްޓްރީގެ
ލިޔުންތަކުން އެކަން އެނގެން އޮތުމުންކަމަށް ބެލެވޭތީވެ ،ނަންބަރު  FIN-2013-03އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
( 4,033,823.00ހަތަރު މިލިއަން ތެއްތިރީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ) މަޝްރޫއު ހިންގި ބަޢިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހޯއްދެވުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.

ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯ ޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހުޅުލޭގައި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވެގެން  2004ވަނަ އަހަރު ހޯއްދަވާފައިވާ  3ޑަމްޕް ޓްރަކްތަކަކީ
 1988އާއި  1993އާއި ދެމެދު އުފައްދާފައިވާ ބައު ތަކެތި ކަމަށާއި ،މިތަކެތި އެތެރެކުރިއިރުވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި ،މި ތަކެތި
ގަނެގެން ގެނައިފަހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމަށާއި ،މި ޓްރަކްތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  1.7މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެން
އިތުރުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ،ތުހުމަތުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ،މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ބިޑް ޕްރޮސެސްއާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކެއް ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި،
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއާ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިންގާ އެންމެހާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބީ ލަންތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ބިޑް ޕްރޮސެސްއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެއްގެ ނިޔަލަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .އަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން ޑްރެޖަރެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ހޮލެންޑް
ކުންފުންޏަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ޑްރެޖަރ ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ބޯޑަށް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ އެއް މަސްދުވަސްފަހުން ކަމަށާއި އަދި މި ޑްރެޖަރ ބަނުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ ހޮލެންޑްގައި ކަމަށްވިޔަސް ޑްރެޖަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދަނީ ޗައިނާގައި ކަމަށާއި ޑްރެޖަރު ބަނުމަށްޓަކައި އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  30%ދޫކުރުމަށް ބޯޑުން ގަރާރެއް
ފާސްކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެގަރާރު ބާޠިލްކޮށް އެހެން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ގަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރު "މަހާޖައްރާފު" ގަނެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
އެޕްރޫވަލް ހޯދައިގެން ކަމަށް ނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުންފުނީގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ބޯޑުގެ އެޕްރޫވަލް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ބޯޑުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑޮލަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ( 1,158,105.00އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަހެއް) ޑޮލަރު ގަތުމަށް
( 17,857,979.10ސަތާރަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި) ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު ،ޑޮލަރުގެ
ބަދަލުގައި އެ ކުންފުނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދީފައިވަނީ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އެއްމަސްދުވަހުގެ
ޑޭޓެޑް ޗެކްތަކެއް ކަމާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭނުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ފައިވާ ސިޓީ އާ އެޓޭޗް ކޮށްފައޮވާ ރިޕޯޓްގައި އެ ޗެލްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބެންކް
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ގެރެންޓީ ތައްގަނޑަކީ ބޭންކް ގެރެންޓީ ދިނުމަށް އެ ބޭންކުން ބޭނުންކުރާ ތައްގަނޑެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭންކްގެ އިންޓާނަލް ލިޔުންތަކުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތައްގަނޑެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،އަމިއްލަ ކުންފުނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދީފައިވާ ޗެކްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ
މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ތަކާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން ނެގުނު ސާންޕަލް ތައްގަނޑުތަކުގެ ޑޮކިއުމަންޓް އެގްޒަމިނޭޝަން
ހެދުމުން ،ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ތަނގަޑާއި ނަމޫނާ ތައްގަނޑަކީ އެއްތައްގަނޑެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ތަޙްލީލުން ނިންމާފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ ،މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން ބޭންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖަހާދީފައިވަނީ މަކަރާ ހީލަތް ހެދުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑޮލަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
 .1ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  02( FNK-PV/16/2300ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު  08( FNK-PV/16/2362ޖޫން
 )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު  20( FNK-PV/16/2503ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން
ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ފައިސާއާ ބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމާއި އެހެންނަމަވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފައިސާއާ
ބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި އޮތޮރައިޒޭޝަން ސިގްނޭޗަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނަމަވެސް އޮތޮރައިޒޭޝަން ސިގްނޭޗަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ކުރުވާފައި ނުވާތީ ،ފައިސާގެ ލިޔުންތަކުގައި ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮން އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި
ބެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  02( FNK-PV/16/2300ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު  08( FNK-PV/16/2362ޖޫން
 )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު  20( FNK-PV/16/2503ޖޫން  ) 2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ފައިލްކޮށްފައިވާއިރު އެއިން އެއްވެސް ވައުޗަރަކާއެކު
ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް އެޓޭޗްކޮށްފައި ނުވާތީ ވައުޗަރުތައް ފައިލް ކުރުމުގައި އެވައުޗަރަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް އެ ވައުޗަރަކާ އެޓޭޗް ކުރުމަށްފަހު ފައިލް
ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 . 3ޑޮލަރު ގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އުޞޫލެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ހަދާފައި ނުވާތީ އެފަދަ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން ތައްޔާރުކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
.4

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  02( FNK-PV/16/2300ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު 08( FNK-PV/16/2362

ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި ނަންބަރު  20( FNK-PV/16/2503ޖޫން  )2016ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ކުންފުންޏަކީ ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމްއޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމުން،
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަނަމަ އެއީ ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަށް  2009ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ( 3އަހަރަށް)
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީގޮތުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ އެފަހަރު އޭރުގެ މިލަންދޫ އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާއަކީ  3ވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވާތީއާއި ،ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު އޭނާގެ ބިޑް އެއްވަނައަށް ނުހޮވޭތީއާއި ،މިހެން
މިކަން އޮތްއިރު އޭނާއަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ އޭރު އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން
މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކުރީގެ އަތޮޅު އޮފީސްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ އޮފީސްތަކެއްކަމަށްވެފައި ،އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ
މިނިސްޓްރީން ގައިޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާއި ،އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި އަދި ރަށު
އޮފީސްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ބާޠިލްކޮށް ،އެގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މެސެޖަކުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް
އަންގާފައިވަނިކޮށް ބައެއް އޮފީސްތަކުން އެ އެއްބަސްވުންތައް ބާޠިލްކުރިނަމަވެސް ،ށ.މިލަންދޫ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އިސްވެ ބުނެވުނު މެސެޖަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ،މިފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައިވެސް އެއް އުޞޫލަކުން އެއްމިންގަނޑަކުން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކެއްކަމަށްވާތީ ،އެފަދައިން ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މިމަސައްކަތް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެކުންފުނިން ނިންމަން އެއްބަސްވި ތާރީޚަށް ނުނިމި ދިގުދެމިގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި މިމަސައްކަތް ނުނިންމާ ބަނދަރުގެ ވޭރިއޭޝަން ބައިގެ އެޑްވާންސް އެ
މެމްބަރއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ހދ .ކުމުންދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ
ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެންކަމާއި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެވިފައި
އތުރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މުސްތަޤްބަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އޮތްނަމަވެސް ،އިތުރުކުރެވުނު މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމަށް އެޑެންޑަމެއް ި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗައިން އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލައިގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި މަޤްބޫލު އުޒުރަކާލައިގެން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާނަމަ މަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުމަށް އެޑެންޑަމް އިތުރުކުރަން އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ސްކޭނަރ ހޯދުމުގައި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާނުކޮށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހޯދާ ތަކެއްޗަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ބިލުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ބިލު ލިބޭތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހޯދާ ތަކެއްޗަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން
ކުރާ ޚަރަދާ ގުޅޭ ޞައްޙަ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށާއި މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިފައިވަނީ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެވިފައިވާ
މުއްދަތުގައިތޯ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށާއި އެއްބަސްވެވިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުން އެމުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ލަސްވުމުގެ އަގު (ޖުމުލަ އަގު  0.005އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު)
ކެނޑުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
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ސަޢުދީ ސަރުކާރުން މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  1000ޙައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން  50ކޯޓާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ

21

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް

ހއ.އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ،ކޯޓް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  30ޖުލައި  2012އިއުލާނާ ގުޅިގެން ،މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  02ފަހަރަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންޓަރވިއު ބާއްވައިގެންވެސް އިންޓަރވިއުއިން ކުރިއެރުން ނުލިބުމުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ހަދާފައިވާ

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ރިޒާވްކުރާ ޙައްޖު ކޯޓާ ބަހާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ޙައްޖު ކޯޓާ ބަހާނެ ފަރާތްތައް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކޯޓާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުލިބިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށްކަމަށް ވުމުން ޙައްޖު ކޯޓާ
ބެހުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަން ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ އުޞޫލުގައި ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ނިސްބަތުން ،ކޯޓާ ބަހާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ރިޒާވްކުރާ ޙައްޖު ކޯޓާ ބަހާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ޙައްޖު ކޯޓާ ބަހާނެ ފަރާތްތައް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ސަރުކާރުން ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ފުރުސަތަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ގޮތް އިސްވެދެންނެވި އުޞޫލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ރިޒާވްކުރާ
ކޯޓާ ބަހާނެގޮތުގެ އުޞޫލުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޒާވްކުރާ ކޯޓާ ބަހާނެ ފަރާތްތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ރިޒާވްކުރާ ކޯޓާ ބެހުމަށް އެންގީއެވެ.

މާރކްސް ޝީޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބަދަލުކޮށްގެން އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) "ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖައްސަންވާނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
ތަޢުލީމާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،ހުނަރާއި ،އަޚުލާޤާއި ،އިންޓަވިއުއާއި ،ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށްބަލައި ،އެންމެ ގިނައިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ" .އެ
ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް އަންގާފައިވީނަމެސް މި ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާގޮތަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
މުވައްޒިފުންގެ ގަވާއިދު އިސްލާޙްކުރެވިފައިނުވާތީ އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑޮލަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެޑްވާންސްކޮށް ( 17,857,979.10ސަތާރަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް
ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި) ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރި ނަމަވެސް އެފައިސާއަށް ވާ ޑޮލަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައި ނުވާތީ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ( 17,857,979.10ސަތާރަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި) ރުފިޔާގެ
ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤާށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އާއި މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާތީ އެ
ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.

ޓްރެޜަރީ

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ).ގެ އައި.ސީ.ޓީ .ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބޭނުމަށް ވާޗުއަލް ޑެސްކްޓޮޕް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ވީ.ޑީ.އައި).
ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުން  30މޭ  2017ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ
ތެރެއިން ވީ.ޑީ.އައި .ސޮލިއުޝަން ގާއިމުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންއަންނަ ހަމައެކަނި ފަރާތް ކަމަށާއި އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީވެސް އެކުންފުނި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑު
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ޕްރޮކިއުމެންޓެއްގެ އަގު ( 2,500,000.00ދެ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ ،ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ
ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) އަށް ވާޗުއަލް ޑެސްކްޓޮޕް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
)ވީ.ޑީ.އައި) ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށާނާޅާ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށްފަހު ،އެ އިވެލުއޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޙާއްސަ ހުއްދައަށް އެދުމުން،
އެމިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނިކޮށް ކަމާއި،
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވަނީސް
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ކަމަށްވާތީ ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ،މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަކި އުޞޫލެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން
ހުއްދަ ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމަކަށްވާތީ ،މިގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ޤަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު) ގެ  10.26ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތްތައް ނޫން އިތުރު ޙާލަތްތަކެއްގައި ،އެ
ޤަވާއިދުގެ ބާބު  10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދޭނަމަ،
ހުއްދަ ދެނީ ކޮންކޮން ހާލަތްތަކެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލަރއަކުން މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް  50ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއެކު  20ނޮވެންބަރު  2013ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެލެޕްޓޮޕްތައް 04
ޑިސެންބަރު  2013ގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ކޮމިޝަނަށް ތަކެތި ނުލިބި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 0.75%
ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެތަކެތި ލިބިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ދުވަހަށްވުރެ  19ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައިވީ
ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޖުމްލަ އަދަދު ކަމުގައިވާ ( 559,680.00ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާއަށްވާ
( 79,754.00ހަތްދިހަނުވަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ނުކަނޑާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏާ ވާދަކުރި ކުންފުންޏެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ( 530,000.00ފަސްސަތޭކަ ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ
ހުށަހަޅާ ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުގައި  0.32ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން އެކުންފުނި ނުހޮވިފައިވާއިރު ،އެކުންފުނިން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ދީފައިވާ  15ދުވަހަށް
އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  14ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފައިވުމުން އެބަޔަށް
 5ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ނިމުނުއިރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީ  33ދުވަހުން ކަމަށާއި ،އަދި ވާދަވެރި
ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ( 29,680.00ނަވަވީސްހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ) ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ބޭނުންވާ  50ލެޕްޓޮޕް ހޯދުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ
ގުޅިގެން ލެޕްޓޮޕްތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތައްވުރެ ( 19ނަވާރަ) ދުވަސް ލަހުން ކަމުގައިވާއިރު،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޫރިމަނާ ނުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތުގެ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން
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ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައެއްތަކެތި ދީގެން ،އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެރަށުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހަދަންވެގެން  2013ވަނަ އަހަރު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލުން ސިމެންތިތަކެއް ގެނެސްފައި ހުރިކަމަށާއި ،އޭރު އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް  2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ބަދަލުވިއިރު މަސައްކަތް

އަގު ދީފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައް ،މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު ހޯދުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ ސިމެންތިތައްވެސް ބަހައްޓާނެތަނެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތުމުން އެ ތަކެތި ހުރީ މަސައްކަތާ ކުރިން ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި ،އެހެން ހުއްޓާ ސިމެންތިތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ފަހުން އައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސްއާ
ދެ މެމްބަރުން ބޭނުންވެގެން ސިމެންތިތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައިކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް ،ބޭސްފިހާރައިގެ މަސައްކަތަށް
މާރިޗު  2015ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން މިހާރު ވަނީ މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއްކަލަ ސިމެންތި ކޮބައިތޯ ބެލިއިރު އެތަކެތި ނެތިގެން
އޭނާއަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓިފައިކަމަށާއި ،އެ ސިމެންތިއަށް ވީގޮތް ބެލިއިރު ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ނޭނގި ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އެކިފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ދޫކުރީކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ބޭސްފިހާރައިގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން ،ކުރިން ސިމެންތި ގެންދިޔަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން
އެމީހުން ގެންދިޔަ ސިމެންތީގެ ބަދަލުގައި ސިމެންތި ގެނެސްދީވެސް ހެދިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންވެގެން ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އެތަނަށް ގެންދިޔަ ސިމެންތިތައް އަދިވެސް އަނބުރާ ނުލިބޭކަމަށް އެނގިފައިވާކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ  6ދުވަސް ކުރު މުއްދަތެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސިމެންތި ފޯރުކޮށްނުދެވިދާ ދުވަސްތަކަކީ
މަސައްކަތުން ކެނޑޭ ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ މަސައްކަތް ނުކުރެވިދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކައުންސިލަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިހާރު ބެލެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަ ށް ބިޑް ކާމިޔާބުވެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ރޭވުމަކުންކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
އަންހެނުންނަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގައި ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ސިމެންތިތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާފައިނުވާތީއާއި،
އަދި ސިމެންތިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް ފޮތުން އެނގެން ނެތަތީ ،ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ގަންނަ މުދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެގައި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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26

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް

 2004ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ރ.ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުން އެއަތޮޅު ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެންޓި-

ސެންޓަރ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އެމައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ،އޭރުގެ ރައީސް އެމައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެން.ޑީ.އެމް.ސީއަށް
އިރުޝާދެއް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން މިމައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤްކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

27

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

މިހާތަނަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ބަލައި ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި މަދުން ނެގިފައިހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން  185މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެންގިފައިވީނަމަވެސް
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މާލޭ ކަސްޓަމްސްއިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެތެރެކުރި ފޮފަ ނަގާފައިވާ ލަކުޑިތަކެއް އާދައިގެ ލަކުޑީގެ
ގޮތުގައި (ޒީރޯ ޕަސެންޓް) ޑިއުޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 22ސެޕްޓެންބަރު  2013ގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ސެކްޝަންގެ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމާއެކު ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އައިޓަމްތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އާއި ޑިއުޓީ ރޭޓަށް  05އޮގަސްޓު  2013ގައި
ބޭއްވި ޓެރިފް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ،ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ކުންފުނީގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުގެ  6 ،5އަދި  7ވަނަ އައިޓަމްގައި
 COMPONENT PC OF WOODEN FENCEޑިކްލެއަރ ކުރުމަށް ޑިއުޓީ ރޭޓް ނުހިމަނައި ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެއީ
ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ޙާލަތަކަށް ވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް،
ގިންތިތަކާ ޑިއުޓީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑާޓާބޭސް-ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދާ" ،ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ގެ ދަށުން
ގިންތިތަކަށް ބަހައި ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސް ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓައި އަދި އެ
ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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28

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް މަސައްކަތުގެ  3ބައިކުޅަ  1ބަޔާއި އެއްވަރުގެ މަސައްކަތެއް ،އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓުގެ

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް މަސައްކަތުގެ  3ބައިކުޅަ  1ބަޔާއި އެއްވަރުގެ މަސައްކަތެއް ،އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓުގެ
ޖުމްލަ އަގަށްވުރެން  % 30ބޮޑު އަގެއްގައި ކޮންޓްރެކަޓަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަދައިން މަސައްކަތްތައް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ނުކޮށްކަމަށާއި ،އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ އަގު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށްގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އިތުރުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެޕްރޮޖެކްޓްގެ މެޓީރިއަލްސްއަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ
އަގުގެ  10%އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް އިތުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެން އެކަން ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

ޖުމްލަ އަގަށްވުރެން  30%ބޮޑު އަގެއްގައި ކޮންޓްރެކަޓަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަދައިން މަސައްކަތްތައް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ނުކޮށްކަމަށާއި ،އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ އަގު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށްގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އިތުރުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެޕްރޮޖެކްޓްގެ މެޓީރިއަލްސްއަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ
އަގުގެ  10%އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް އިތުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެން އެކަން ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
30
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ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  2011ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރެ ،އިންޖީނުގޭގައިހުރި  23ކިލޯގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އިއުލާން
ކުރުމަކާނުލައި މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ ޤުރުއާން ކުލާސްގެ ނަމުގައި  2011ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި 2012 ،ވަނަ

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ފީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައިގަނެ އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ޤްރުއާން ކުލާސް ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ޚަރަދަށް ހިނގި ފައިސާ ކެނޑުމުން ބާކީވާ ( 1427.00އެއްހާސްހަތަރުސަތޭކަ
ހަތާވީސް) ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް،
އެފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީވެ ،އެފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  15ޑިސެންބަރު  2011އިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ  2012ގެ ނިޔަލަށް ހިންގި ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން
ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގުނުނަމަވެސް ،ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފީގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަން ލ .މާބައިދޫ ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުން ހިންގި ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފައިސާތައް
ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
 .3ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  15ޑިސެންބަރު  2011އިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ  2012ގެ ނިޔަލަށް ހިންގި ޤުރުއާން ކުލާހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ
ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މީގެފަހުން ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަމާގުޅޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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