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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އައްޑޫ ސިޓގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ވިނަނޮޅައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެތަންތަނުގެ ކުދި މަރާމާތުތައް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ސ.މަރަދޫ  03މިސްކިތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ
ފަރާތަކަށް  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި  45ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއްދ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް
އޭނާގެ އަތުން އެމަސައްކަތް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު އެމަސައްކަތް ސިޔާސ ޕާޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކާއި އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫސިޓގެ މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގަބުރުސްތާނުގެ ވިނަ
ނޮޅައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  3ގައި ހިމެނޭ މަރަދޫ  3މިސްކިތާއި  2ސަހަރާ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސ.މަރަދޫ
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނ 01 ،އޮކްޓޫބަރު  2017އިން ފެށިގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަހަކު ( 70,000.00ހަތްދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .އޭނާއާއި
މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި " މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް ނުވަތަ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތަށް ދިމާވާކަމަކުން މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް 45
ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހު މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ ".ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން މި މަސައްކަތް
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އޮފހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ވަކިކޮށްފައިވަނ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތކަމަށްބުނެ ،އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް  45ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދިނުމަށްފަހު  09ޖޫން  2018ގައި ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އޭނާގެ ކިބައިން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށް  26އެޕްރލް  2018ގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު،
މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް  23މޭ  2018ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލ  7ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  3ގައި
ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަހަކު
( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .ދާއިރާ  4ގައި ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ ،އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓްލިބުނު ފަރާތާ މަހަކު ( 45,000.00ސާޅސްފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި
ފަރާތުގެ ކިބައިން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ނަމަވެސް ،ދާއިރާ  4ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން
ނިންމާފައިވާ ފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބުގައި އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ސޮއިކުރާނ ސްޓްރޯބަރގޭ ދާއިރާ  3ގައި ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތްކަމަށް ލިޔެފައިވާތ މިއ އެދެފަރާތަކ ގާތްބައެއްކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެއް ކަމަށްވާތއާއި ،މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިހާރު ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެފަރާތަކ ،ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ދެފަރާތްކަމަށް ބެލެވޭތ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ ބާބުގެ 17.17
ގައިވާގޮތުގެ މަތން އެދެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ޖަނަވަރގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  13ޖަނަވަރ
 2019ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު  15ޖަނަވަރ  2019ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތ ،އެއ ވާދަވެރި ބލަމަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެ
އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް)
ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާން ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި މުއްދަތު
މސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
ގުނަން ފަށާނ ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފެށުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ަ
އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ (މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ)  09ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  08:11ގައިކަން އެނގެން
އޮތުމާއި ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަކ  15ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  09:00ގައި ކަމަށްވާތ ،އެ ދެމެދުގައި ވަނ  6ދުވަހާއި
 49މިނިޓް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ދެމެދުގައި  7ދުވަސް ( 1ހަފުތާ) ހަމަނުވާތއާއި 15 ،ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހަކ އާދއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ދުވަހަކ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކ ޞައްޙަ އިޢުލާނަކަށްނުވާތ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
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ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ

ދާރުލްއާސާރު އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ގާތަކާއި ފަނޑިޔާރު މިސްކިތުގެ ބޮޑު ދެ ގައު ،ދާރުލްއާސާރު ގޭޓު ހުރިތަނުން ،ދާރުލްއާސާރު

އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އިމާރާތުގެ އިރުމަތ ފަރާތުގައިވާ ހުސްބިމަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވާ  2ދުވަހުގެ މުއްދަތަކ އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް
ނުފެންނާތ ،އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮންނަ ތާރޚާއި އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރޚާ ދެމެދު އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް
ދިނުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
ކުރގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރން  1991ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރާތަކަށް ކަނޑައިދިން  2500އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  5000އަކަފޫޓަށް ބޮޑުކޮށް އެގޯތގެ ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައިގައި
ޢިމާރާތްނުކުރާނަމަ ޢިމާރާތް ނުކުރުމަށް ގޯތގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގައި ،ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެގޯތގެ އިމުގެ މައްސަލަ ނިންމައި ރަޖިސްޓަރ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިވަނ މަސައްކަތް ނިމުނު ފަހުން  20ޑިސެންބަރު  2018ވަނަ
ދުވަހުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެދުވަހު ސޮއިކުރަން ހާޒިރުވެފައިވަނ އެ މިނިސްޓްރގެ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމހާ
ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން މިއ އޮޅުވާލައިގެން މިނިސްޓްރގެ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމހާކުރި
މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތަކާ މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުނުކުރުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
5

މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތް

ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް  2019ވަނަ އަހަރު ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން  2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  01ނޮވެންބަރު  2018ގައި މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  03ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  05މހުން ޑިއުޓގައި ތިބެންޖެހޭނެ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސހިސާބުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާނ  03ޝިފްޓަށް ބަހާލައިގެން

3

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ޝިފްޓެއްގައި ސުޕަވައިޒަރާއެކު  11މހުން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އަންދާސހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ
ޚިލާފަށް އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ ބަނގުލަދޭޝް  02މހުން ލައްވައި ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުންނާއި
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެންގެވުމަށާއި ،އެކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ
ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
6

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ ރ.އިންނަމާދޫގައި އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި  3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަދި އޭނާގެ ކުދިންނާއެކު އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެދެމަފިރިންވެސް ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދަނ އެރަށުގައި ކަމަށާއި ،މާލޭގައި
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިހްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދފައިވަނ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އޭނާ
ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމހާ ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ،ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމހާއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް ބަލައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު ،ފްލެޓަށް އެދި އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުގެ
ނަންބަރު ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން ފްލެޓް ލިބުނު މހުންގެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލެން ނެތުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މި ކޮމިޝަނުން ގުޅުމުން ،ފަހުން ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ފަހުން ގުޅާފައި ނުވުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
މިނިސްޓްރއަށް  2ފަހަރުމަތިން ލިޔުމުން މިނިސްޓްރން ޖަވާބު ދފައިނުވާތ ،މި ދެމަފިރިން ނުވަތަ މި ދެމަފިރިންކުރެ މހަކު ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓެއްގައި
ހިމެނިފައިވޭތޯ ބަލައި ،ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެމހުންނަކ ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނ ފްލެޓް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ޔުނިވަރސިޓން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު (ޢަދަދެއް ނެތް) ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  2019ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތަކުން
ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކަނޑާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި  06ފަރާތް ހިމެނޭއިރު ،އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅ  04ފަރާތުންކަމަށް
މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދފައިވާތއާއި 16 ،ޖަނަވަރ  2019ގައި އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅިއިރު ،އެ ޔުނިވަރސިޓން އެސްޓިމޭޓްތަކާ
ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެ އެސްޓިމޭޓްތައް ކަނޑާފައިވަނ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަމަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތއާއި،
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ،ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގުތައް އެ ލިސްޓުގައި އަތުން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޓައިޕުކުރުމަށްފަހު އެ

4

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ލިސްޓު ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާތ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާފަދައިން އެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ވަޤުތު ނޫންކަމަށް ބެލުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތަތއާއި ،ކުންފުނިތަކުން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރި ތާރޚް އެނގެން ނެތަތއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތއާއި ،ތިން ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި އަހަރާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓުދ ،އިތުރު ދެ
ކުންފުންޏަކަށް  14އަހަރަށް އަދި  12އަހަރަށް  10ޕޮއިންޓު ދފައިވާއިރު ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ތިން ކުންފުނގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކަށް  18އަހަރަށް އެންމެ
 04ޕޮއިންޓު ދފައިވާތއާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބައިގައި ޤާބިލްކަންވެސް ހިމަނާފައިވާއިރު ،ޤާބިލްކަމުގެ ބަޔަށް "މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު" އަށް
ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކަށް ކަމާއި ،އެބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދފައިވަނ ކިހިނެއްކަމެއް އެނގެން ނެތަތއާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބޭ
ޕޮއިންޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ޕޮއިންޓްތައް ބަދަލުވެ ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް
ބެލެވޭތއާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތ ،މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން
އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނޗަރާއި ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިވަރސިޓން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވަކި
ފަރާތެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން މި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް  2ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ބޮޑު އަގަކާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ
އެއްބައެއް ކަމަށާއި ،އެއ ޔުނިވަރސިޓގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި ބިޑްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަލުން ރިވައިޒްކުރުމަށް ނެޝަނަލް
ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެ ޔުނިވަރސިޓއަށް އެންގިނަމަވެސް މި ބލަން ބައިބައިކޮށްގެން އަންދާސހިސާބު ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނޗަރާއި ،ފިކްޗަރސް އަދި
އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ،އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށްޓަކައި ސްޕްސިފިކޭޝަން ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް  05ޑިސެންބަރު
 2018ގައި އެމިނިސްޓްރން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ،އަދި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮލިޓގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދފައިނުވާތ އާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޤާބިލްކަމަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އެނގެންނެތަތ އާއި ބިޑްގައި ކުންފުނިންތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ނުބަލައި ޕޮއިންޓް ދފައިވާތ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތ މިކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
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އިންދިރާ ގާންދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
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ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދެންނެވއެވެ.

އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން (ދިވެހި ނަރުހުން) ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކ  31ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ކަމަށާއި ،ވަޒފާއަކަށް
ބިދޭސން ހޯދުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒފާއަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށް  2ފަހަރު އިޢުލާނުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ
މުއްދަތު ހަމަނުވަނސް އައި.ޖ.އެމް.އެޗްއިން ބިދޭސ ނަރުހުން ހޯދަން އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ،ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް
އާންމުގޮތެއްގައި ނަރުހުން ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،އޭގެ ފަހުން ވޭ ޖްއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ އުޞޫލުން ރަޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން ހޯދުމަށް ދެ އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ނަރުހުން ލިބިފައިނުވާތ ،ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަނުވަނސް ބިދޭސ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާތ ބިދޭސން ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނ ދިވެހި ނަރުހުން
ނުލިބުމުންކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން ،ބިދޭސ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު ( )2014ގެ
 109ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
ގއ.ދާންދޫގައި ބޮޑު ޢދު ފާހަގަކުރުމަށާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ކުޅިވަރުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢދާ ދިމާކޮށް ހޯދާފައިވާ ބެރުސެޓު އެ އަހަރު އެރަށު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ހަވާލުކުރިގޮތަށް އަދިވެސް ހުންނަނ އެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަވާލުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ ޖަމްޢިޢްޔާއިން އެ ބެރުސެޓު ހިފައިގެން ގޮސް ރިސޯޓްތަކުގައި ބެރުޖަހައިގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ތިރހަކަށްހާސް ރުފިޔާގެ
އާމްދަނއެއް ހޯދަމުންދާއިރު އެ ފައިސާއިން ބައެއް ޖައްޢިއްޔާގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށްފަހު އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތާއި އަދި އެ ޖަމިއްޔާގެ
ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެ ބެރުސެޓުގައި ހިމެނޭ
 05ބެރުން  01ބެރު މިހާރުވަނ ހަލާކުވެސް ވެފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލު ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ރަށުގައި އެހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް
ސޓް ބޭނުންކޮށްގެން
އޮންނައިރު ވަކި ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ ބެރު ެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އއްވެސް ފަރާތަކަށް
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއިން އާމްދަނ ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ،އެ ބެރުސެޓު އަމިއްލަ ެ
ދޫކުރާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
11

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް

 2018ނޮވެންބަރު މަހު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެފް.އެސް.އެމް) އަށް ވޭނެއް ގަތުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑް ހުށަހެޅި
ޑ
އެއްފަރާތަކ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި ،މި ބި ް
ކާމިޔާބުކުރވެސް އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި ،މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ ޕަރޗޭސިންގ ކޮމިޓގައި އިނދެގެން
ކަމަށާއި ،ބިޑަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ވޭންގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިނވެސް އޭނާ ކަމަށާއި ،ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް
ތައްޔާރުކުރވެސް އޭނާ ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު ،ފިއުލް ސަޕްލައިސް
މޯލްޑިވްސްއަށް ވޭނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ދެފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވ ދެފަރާތުންކަމާއި ނަމަވެސް
އެ ދެފަރާތުން ބިޑު ހުޅުވަން ބޭނުންނުވާތ ،އެކަށގެންވާ ތަރުހބެއް ނުލިބުނުކަމަށްބަލައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރިކަމާއި އެ އިޢުލާނާގުޅިގެން  8ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކޮށް  4ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމާއި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނި ހިމެނޭކަމާއި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރވެސް މި
ކުންފުނިކަމާއި އެކުންފުންޏަކ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް މެނޭޖަރގެ އެއްބަ ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ
ކޮށްފައިވާ

އިންވެސްޓުމެންޓެއްކަން

އެނގޭތއާއި

ހަމަ

އެހެންމެ ބިޑުތައް

އިވެލުއޭޓުކުރި

ކޮމެޓގައި

ރިޕެއަރ

އެންޑް

މެއިންޓަނަންސް މެނޭޖަރގެ

ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި މި ވެހިކަލްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވަނވެސް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުންކަން
އެނގޭތއާއި އަދި މިވެހިކަލް އޮތ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށް ވނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ވެހިކަލުގެ އަގުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަދި މި ބިޑު ކެންސަލްކޮށްދެއްވުން އެދި އެކުންފުނިން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް
ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި އަދި އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ބޯޑުމެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތއާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް
ޕޮލިސގައި ބުނާގޮތުން އެ ކުންފުނގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭތއާއި ނަމަވެސް މި ވޭން
ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،މި ކޮމިޝަނުން ލަފައެއް ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް
އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުންފުނގެ ބޯޑުން މިހާރު ނިންމާފައިކަމަށްވާތ އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސއާ އެއްގޮތުތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.

7

ސ.މ
12

އޮފހުގެ ނަން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ޖަނެރޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ށ.ފވަކަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ހޯދުމަށް  2018ޑިސެންބަރު މަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި "ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޯތަންޓްސިޓ" ނެތުމުން
ޓެންޑަރ ކޮމިޓން އެ ބިޑު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނގެ މެނޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށް
ޗފް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި ކުންފުންޏަކ އޭނާގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން
 24ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހު މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަތާ
ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސހިސާބުތައް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ޖެނަރޭޓަރަކ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑެއްގެ ،އޮރިޖިނަލް ކޮމްޕެނގެ ލައިސެންސްޑް އޮރިޖިނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
މެނުފެކްޗަރަރ /އެސެމްބްލަރ އެއްގެ ޖެނެރޭޓަރަކަށް ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ޖެނެރޭޓަރަކ ކަމިންސް ކިޔާ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ޖެނެރޭޓަރަކަށް
ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތަތ ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާސްތަކުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ މުދާ ހޯދުމަށް ނުހިމެނުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދު ( 26ޖޫން  2018ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި
ފާސްކުރެވިފައި) ގެ " 3.11ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި (އިމަރޖެންސ ގައި) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް" މި ބައިގައި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި މުދަލާއި
ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެކަށގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުޑަކުރުމަށާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވަކި ފަރާތެއް
ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި މަދުވެގެން ތިން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މަދު ކުރެވިދާނެކަމަށާއި،
ދަޢުލަތަށް

ލިބޭ

ގެއްލުން

ކުޑަކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތ،

އެ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

14

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ފޮނުވި  5ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ 5
މަސައްކަތް އެއް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައި ،އޭގެތެރެއިން  4ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ޕްރޮސެސްކޮށް ،ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމުން 5
ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ދޭނެކަމަށް ބުނމާ މި  5ކޯޓޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޯޑަރކޮށް ޕޭމަންޓް ދެއްކިފަހުން ،ބަޖެޓް
ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ  5ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ދފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާތ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުންފުންޏާ
ޙަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ޓްރޭނިންގ ވޑިއޯއެއް ހެދުމަށާއި ރައްޔިއްތުންގެ މަޖިލހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް  14އޯޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ
ކްލިޕް ހެދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ދެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  10ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ކުރިން ތަފާތު ދެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެ
ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް އިޢުލާނެއް އެއްފަރާތަށް ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތަށް މާކްސްދޭ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިންތިޚާބު  2019އަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ،ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް އަދި ވޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  25މާކްސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެދެބަޔަށް
މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމާއި ،މި  2ބަޔަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމުން ކޮމިޓގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ބަޔަކަށް
ގިނައިން މާކްސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތއާއި އަދި  14އޯޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދަންޖެހޭއިރު ކޮންމެ ސްޕޮޓަކަށް ދޭނެ މާކްސްއާއި މާކްސް ދިނުމުގައި
ބަލާނެ ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައިނުވާތ އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް  5މާކްސްއަށް މަދުކޮށް ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ތަޖުރިބާގައި
ހިމެނޭނ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމަނާނ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން
ބުނެދފައިނުވުމަކ މިމަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ކޮންމެ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދުމަށް  2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
ވަޒފާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކ  2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތު މހެއްގެ ވަޒފާ
އަދާކުރަމުން އަންނަ މހެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒފާއަށް މގެ  02ނުވަތަ  03އަހަރު ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސއެންބިއުލަންސްގެ މެކޭނިކް
ޑްރައިވަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓ ވަޒފާގައި އުޅުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު
ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެ ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ  3މހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާތއާއި އޭނާ
އެވަޒފާއަށް ހަމަޖެއްސިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒފާ ދެއްވި ޗިޓުން ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާތއާއި އެ ވަޒފާއަށް
އޭނާ ހޮވިފައިވަނ ވަޒފާއަށް އެދުނު އަނެއް  2މހުނަށްވުރެ ވަޒފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް މަތިވެގެންކަމަށްވާތއާއި އެބަޔަށް އޭނާއަށް
ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒފާގައި ހުރިއިރު ( 14ސެޕްޓެންބަރު  2005އިން  01އޮކްޓޫބަރު  2015އަށް) އޭނާގެ
ވަޒފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލުން ދފައިވާ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާތއާއި އަދި ޕޮއިންޓް
ދފައިވަނ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށްކަމަށްވާތއާއި ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓި މުއްދަތެއް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތއާއި ވމާ،
އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ވަޒފާގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެތޯއާއި ،ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެ ކަމަށްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް
ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ،އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމުގެ
މުއްދަތުކަން އެނގެން އޮންނާތއާއި ،ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކޮށްފައިވާތ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް އެ މުއްދަތަކ ކޮބައިކަން އެ ލިޔުމުން އެނގެން ނޯންނާތއާއި ،އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާއާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ
ހޮސްޕިޓަލުން އަންގާފައިވާތ ،އެ ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ސެކިއުރިޓ އޮފިސަރުގެ ވަޒފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ
ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތއާއި އެ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށްވާތ،
މިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އަދި އެ ވަޒފާއިން މިހާރު ވަޒފާގައި ހުރި ފަރާތް ވަކިކޮށް (އެފަރާތުގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަނުވޭ) ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ވަޒފާ
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އޮފހުގެ ނަން
ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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އއ.ތޮއްޑޫން ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްދޭނެ ގޮތްތަކުގައި "މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ހޯދައިފައިވާ ތަކެއްޗަށް"  30މާކްސް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތް އޮތުމުން ،މިހާރު ތަކެތި ހޯދާފައިނެތް ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ފެންނާތ،
މިކަމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.02ގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ވަކިބަޔަކަށް ބައިވެރިވުން މަނާކުރާގޮތަށް ގޮތަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް
ފެންނާތއާއި ،މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓުކޮށް އަދި އެއްވެސް ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތ ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މިހާރު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތން ބލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަންބޮޑު ވާދަވެރި
އިޤުތިޞާދގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު

ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިލިނގިލ ދިގުމުއްދަތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ގއ.ވިލިގިލިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިމަކ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން
ބިންތަކަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ގއ.ވިލިގިލ ކައުންސިލްގައި ދަންނަވާފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައސާއި ،ކައުންސިލްގެ އިތުރު ދެމެމްބަރަކާއި ،ގއ.ވިލިނގިލ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިންބިމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންގެ އިސްބޭފުޅުން ގުޅިގެން ސަރުކާރަށާއި ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ތަކެއްދގެން
ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނެތި ވަކި މހަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑައަގު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤކުރުމަށް
ހަތަރު ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ( 24އޮކްޓޯބަރ  )2013ގެ އިޢުލާނުގައި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ މިއ
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާކަމަކަށްވާތވެ ،ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރާނަމަ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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އޮފހުގެ ނަން

ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
އަދި ހަމައެއާއެކު ،އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެރުވޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓަކ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމަކަށްވާތ ،މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ބިޑްތަކަށް އިންސާފު ކުރެވިދާނެ ކަމަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށް ،އެލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދ މަޢުލޫމާތު ޝޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބޭނުންވި ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު
ފެނިފައިނުވާކަމާއި،

ބައެއް

ލިޔުންތަކުގައި

ސޮއިކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކުން

ސޮއިކޮށްފައިނުވުމާއި

ބައެއް

ލިޔުންތައް

ގެއްލިފައިވާކަންވަނ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ބެލެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލާޒިމްކަމަކަށްވެފައި ،ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެހެން ފައިލްކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ ލިޔުންތައް އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެކަމެއްކަމަށްވާތވެ ،ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިހަމަކޮށް
ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
ހަމައެއާއެކު ،ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އެނގެންއޮތުން ހިމެނޭއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ބައެއް ޔައުމިއްޔާތަކާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ގުޅޭ ނިންމުންތަކާއި މިނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤޤުގައި ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި
ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،މިއ ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ދެފުއް
ފެންނަގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުން ނުވަތަ ހޯދައި ދިނުމާއި ލިބިގަތުމަށް އޮތް
ފުރުސަތެއްކަމަށްވާތ ،ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮމިޓ މޓިންގ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އައްޑޫ ސިޓ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ސވ ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒފާ
ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު (ލަފާކުރެވޭގޮތުން  20ސެޕްޓެންބަރު
2018ގައި) އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނގެ އެޗްއާރު
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒފާ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
އެމް.ޕ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  118ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފެށިގެން  126ވަނަ ބައްދަލުވުމާ ދެމެދު ބާއްވާފައިވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި،
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެ ފަހުން ބާއްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށް އެމް.ޕ.އެލްއަށް އެންގއެވެ.
އަދި އެމް.ޕ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެ ނިންމުމަކާ އެއްކޮޅަށް އަދި ދެކޮޅަށް
ވޯޓުދފައިވާނަމަ ،ވޯޓުދފައިވަނ ކޮންކޮން މެމްބަރުންނެއްކަން އެނގެންނެތްކަމާއި ،މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާނިންމުންތަކަކ ކޮބައިކަން އެނގެންނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެފަހުން ބާއްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާއިރު ،އެކަންކަން އެނގޭނޭހެން ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް
އެމް.ޕ.އެލްއަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ
ޓްރެޜަރ

އޮފް ފިނޭންސް

އެންޑް މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.23އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 100%
( 1500000.00ރުފިޔާ) ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް

މިނިވަން ފަންސާހުގެ އޮފހުން އެހގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،މިގޮތަށް ފައިސާގެ އެހ ދެވޭނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
 11.08ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސދާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދފައިވާ އެހ ދފައިވަނ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓް ޓެރެޜަރގެ ބަދަލުގައި
މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ޤައުމ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތަކާއި
އެހެނިހެން ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހިލޭ އެހގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެންގއެވެ.
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އަދި މިނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ އިދާރާތަކުން އެހގެ ފައިސާއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރިނަމަވެސް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރއަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ

އޮފް

ޔޫތް

އެންޑް މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.23އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 100%
( 1500000.00ރުފިޔާ) ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުޅިވަރު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް މާލ އެހ ދެމުން

ސްޕޯޓްސް

ދަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކަމަށްވެފައި ،އެފަރާތުން އެހ ދޭ ދިނުމުގައި އެހއަށް ދޭ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން
ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިނުވާކަން ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،މިއ މިގޮތަށް ދޭ އެހ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެއް
ކަމުގައިވާތ ،ދައުލަތުން ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދޭ އެހއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ރަސްމކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސްއަށް އެންގއެވެ.
21

މާޅޮސްމަޑުލު

އުތުރުބުރ

މަޑުއްވަރ ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައސަކ ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ މަޑުއްވަރ ގޮފގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ތަފާތު ކަންކަން ކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ރ.މަޑުއްވަރގައި ދުއްވާ ދޯންޏެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ސަލާމާތ
ސެޓްފިކެޓް އާ ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުދައްކާ ސަލާމަތ ސެޓްފިކެޓް އާކޮށްދފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ
ނަމުގއި ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބް ރައސް ސޮއިކޮށް "ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް" ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓާއި ބަރުމަރުކާ އާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް އަދި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ
ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ  1މަހާއި  25ދުވަސް ފާއިތުވފަހުން ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާނުނަގައި މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ސެޓްފިކެޓްތައް
އައުކޮށްދފައިވާތ ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ( 4000.00ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާތ ،އެ ފައިސާ ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައސް
އަތުން ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.

22

މިނިސްޓްރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓާ ޙަވާލުވެހުންނަ ޑެޕިއުޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންމެ މަހަކުވެސް އޯޓގެ ގޮތުގައި މަހު މުސާރައާ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އ ދުވަސްތަކުގައި  20ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ،އެތަނަކ އެހާ މަސައްކަތް
އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްއެއް ނަގާ ކަމަށާއި ،ބައެ ް
އޮންނަ ތަނަކަށްނުވެފައި މުސާރަ ޝޓަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތަކވެސް އޭނާކަމަށްވާތ މިއ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 .1ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި 16 ،ފެބުރުވަރ  2018އިން  15މާރިޗު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވ  1މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،ހެނދުނު އޭނާ އޮފހަށް ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި  08:00އާ ދެމެދު ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުން އެ
ވަގުތުތަކަށް  107/57ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ ސަތުވަންނަ ލާރި) ދފައިވާކަމާއި ،އެހެން މަސްމަހު އެ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދފައެއް
ނުވާކަމާއި އަދި އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ ވަގުތުތައް ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާކަން.
 .2ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ކޮންމެ މަހަކުވެސް "ނުރަސްމގަޑގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" އެއް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ދިން ވެރިޔަކު
ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާއިރު ،ކުރި މަސައްކަތްވެސް އެ ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ފޯމަކ ކޮމްޕިއުޓަރުން ތައްޔާރުކޮށް މަސް ނިމުމުން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަން އެނގޭ ކަމާއި ،މގެ އިތުރަށް ސިސްޓަމުން އޯވަރޓައިމް ޝޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު ،ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އިތުރުގަޑގައި ކުރ
ކޮން މަސައްކަތެއްކަން އެ ޝޓުގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމާއި ،އަދި ކުރި މަސައްކަތް އެ ޝޓުގައި ލިޔެފައި ނެތް ބައެއް ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ
ދފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،މަސައްކަތްކުރި ގަޑިތައް ސިސްޓަމުގައިވާ އޭނާގެ ހާޒިރގައިވާ ގަޑިތަކާ ދިމާވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތްނުކުރާ
ވަރަށްގިނަ ދުވަސްދުވަހު އޭނާ އޮފހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ސިސްޓަމުން ސައިންއައުޓްނުވެ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އެގޮތުން 16 ،ޖޫން  2018އިން 29
ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް އޮފހަށް ހާޒިރުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްމަދު ދުވަހެއްގައި މެނުވ ސިސްޓަމުން ސައިންއައުޓް ވެފައި ނެތްކަން.
 .3ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް އޮފހުގައި އުޅެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އެޓެންޑަންސް ޝޓުން އެނގެންހުރި ގަޑިތައް އޮފސް ހުޅުވާފައި ހުރި ގަޑިތަކާ ދިމާވޭތޯ
ޗެކުކުރުމަށްޓަކައި އޮފސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ގަޑި ޖަހައި ސޮއިކުރާ ފޮތް ބެލިއިރު ،އެފޮތުގައި  2017ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ދުވަސްތަކަކާއި 2018
ޖަނަވަރމަހުގެ ކުރކޮޅުގެ ދެތިން ދުވަހެއްގައި ލިޔެފައި ،ދެން ލިޔެފައިވަނ  2018ފެބުރުވަރމަހުގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ކަމާއި ،އެ ދުވަސްތަކުގައި އޮފސް ހުޅުވި
ގަޑި ޖަހާފައިވނަމަވެސް ،އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައެއް ނުވާ ކަމާއި ،އޭގެފަހުން އެފޮތުގައި ލިޔެފައިވަނ  2018މޭމަހުގެ ބައެއް
ދުވަސްތަކުގައާއި ،ޖޫންމަހުގެ މަދު ދުވަސްތަކެއްގައި ކަމާއި ،އެ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އޮފސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައެއް ނުވާ ކަމާއި ،އޭގެފަހުން 2018
ޖުލައި ،އޮގަސްޓު ،ސެޕްޓެންބަރު ،އޮކްޓޫބަރުމަހު އެފޮތުގައި ލިޔެ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އޮފސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައިވާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް
އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދފައިވާ އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފސް ބަންދުކުރި ގަޑި އެފޮތުގައި ޖަހާފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އެފަރާތަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ދފައިވާ
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އޮފހުގެ ނަން

ސަރުކާރު ބަންދު އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފސް ހުޅުވިކަން އެ ފޮތުން އެނގޭކަށްވެސް ނެތް ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެފަރާތް އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ސިސްޓަމުން ދައްކާ ވަގުތުތަކަކ އޮފސް ހުޅުވާފައި ހުރި ވަގުތުތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .4މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ މުވައްޒަފުންގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މުސާރަ ޝޓްތައް ބެލިއިރު ،މުސާރަ ޝޓްތައް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކު އެ ޝޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ޝޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ ޝޓް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުގެ
އިތުރަށް ،ޗެކުކުރާ މުވައްޒަފާއި ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ކަމާއި ،ހުއްދަދޭ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް
ހިމަނާފައިވާކަން.
ވމާ ،އޮފސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ގަޑިޖަހައި ސޮއިކުރާ ފޮތާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރއާއި އިތުރުގަޑގެ ޝޓްތަކާއި މުސާރަ ޝޓްތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި،
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ވަގުތުތަކަށާއި ހެނދުނު އޮފހަށް ހާޒިރުވާ ގަޑިއާއި އޮފހުގެ ރަސްމގަޑި ފެށޭ ވަގުތާ ދެމެދު ހޭދަވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ
ނުދިނުމަށް މިކަންކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށާއި 16 ،ފެބުރުވަރ  2018އިން  15މާރިޗު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހެނދުނު އޮފހަށް ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި  08:00އާ ދެމެދު ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް
ދފައިވާ  107/57ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ ސަތުވަންނަ ލާރި) އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ،މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް އެ ކަންތައްތަކުގައި އޭނާ
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފެންނާތ ،އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނ ބަޔަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން  55ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ލގަލް އޮފިސަރއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު އެވަރަށް މާކްސް ލިބުނު އެހެން ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއަށާއި ،ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް
 55ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތައް ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މގެއިތުރުންވެސް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
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އޮފހުގެ ނަން

ގެންދިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރން ދާއިމ ލިސްޓު އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބެކްޑޭޓެއްގައި ފްލެޓް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް
އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާއަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދފައިވާކަމާއި ،ވަގުތ ލިސްޓާއި އަދި ދާއިމ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު އެ ލިސްޓުތަކާއެކު
ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިނުވުމާއި ،ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރން
އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފްޞލު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްކަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން
ފާހަގަކުރެވުނު ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ދެންނެވއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް އަދި ދާއިމ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް ފްލެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓް
ޢާންމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރން ނުފޮނުވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރން
ބުނެފައިވާތ ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓާއި ދާއިމ ލިސްޓު އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ފެންނާނޭހެން ޢާންމުކުރުމަށް.
 .2މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ކޮންމެ ކެޓަގަރއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު
ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލިސްޓަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އެންގިފައިވަނ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޭރު ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށްވުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާ
ޙާލަތްތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ "ޚާއްޞަ ނޯޓް" ގެ  3ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި
ހާޒިރއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތއާއި ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރން
ކަނޑައަޅާފައިވަނ ހެލްތު މިނިސްޓްރއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވާތ ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެގޮތަށް ބަލައިގެން ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް.
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އޮފހުގެ ނަން

 .3ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފސްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން

 4މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓްގައި

ހިމަނާފައިވާތ ،އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރން އުނިކޮށް ،އެ މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ފަންނ /
މެނެޖރިއަލް ކެޓަގަރގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،ދާއިމ ލިސްޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް.
 .4އިދާރ މުއައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރއަށް އެދުނު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަ ރއަށް
ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ލިބިފައިވަނ  25ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާއިރު 85 ،ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ދާއިމ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މިއ ރަނގަޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއްތޯ އަލުން ޗެކުކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ،އެ
އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
 .5ސަޕޯޓް ސަރވިސް ލެވެލްގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  52ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގައި
ހިމެނުނު ސްޓާފެއްގެ ބަދަލުގައި ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނ  28ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ސްޓާފެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ކެޓަގަރން  28ޕޮއިންޓަށްވުރެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އެ ލިސްޓުން 28
ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތް އުނިކޮށް 52 ،ޕ ޮ ިއ ް
ޓ ލިބި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން މުވައްޒަފަކު
ނ ްް
ހޮވުމަށް.
 02 .6ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަންބަރު  123-C3/23/2018/33އެންގުމުގައި ،އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގި ކަންތައްތަކުގެ 2
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓ ހެލްތް
އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކޮށް ،ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނ ބަޔަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން  55ޕޮއިންޓް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ލގަލް އޮފިސަރއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު އެވަރަށް މާކްސް ލިބުނު އެހެން ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއަށާއި ،ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް
 55ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތައް ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މގެއިތުރުންވެސް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރން ދާއިމ ލިސްޓު އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބެކްޑޭޓެއްގައި ފްލެޓް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް
އަދި އެލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާއަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދފައިވާކަމާއި ،ވަގުތ ލިސްޓާއި އަދި ދާއިމ ލިސްޓު
އާންމުކުރިއިރު އެ ލިސްޓުތަކާއެކު ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިނުވުމާއި ،ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު
އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފްޞލު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްކަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.1
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް އަދި ދާއިމ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް ފްލެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތުގެ
ލިސްޓް ޢާންމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރން ނުފޮނުވާކަމަށް
ހެލްތް މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވާތ ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓާއި ދާއިމ ލިސްޓު އެ
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނޭހެން ޢާންމުކުރުމަށް.
 .2މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ކޮންމެ ކެޓަގަރއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު
ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލިސްޓަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އެންގިފައިވަނ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޭރު ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށްވުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާ
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ޙާލަތްތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ "ޚާއްޞަ ނޯޓް" ގެ  3ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި
ހާޒިރއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތއާއި ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރން
ކަނޑައަޅާފައިވަނ ހެލްތު މިނިސްޓްރއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވާތ ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެގޮތަށް ބަލައިގެން ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް.
 .3ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފސްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން

 4މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓްގައި

ހިމަނާފައިވާތ ،އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރން އުނިކޮށް ،އެ މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ފަންނ /
މެނެޖރިއަލް ކެޓަގަރގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،ދާއިމ ލިސްޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް.
 .4އިދާރ މުއައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރއަށް އެދުނު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަ ރއަށް
ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ލިބިފައިވަނ  25ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާއިރު 85 ،ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ދާއިމ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މިއ ރަނގަޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއްތޯ އަލުން ޗެކުކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ،އެ
އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
 .5ސަޕޯޓް ސަރވިސް ލެވެލްގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  52ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގައި
ހިމެނުނު ސްޓާފެއްގެ ބަދަލުގައި ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނ  28ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ސްޓާފެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ކެޓަގަރން  28ޕޮއިންޓަށްވުރެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އެ ލިސްޓުން 28
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ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތް އުނިކޮށް 52 ،ޕ ޮ ިއ ް
ޓ ލިބި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރއަށް ބަލައިގެން މުވައްޒަފަކު
ނ ްް
ހޮވުމަށް.
 02ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އެންގުމުގައި ،އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގި ކަންތައްތަކުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ
އަލުން ރިވިއުކޮށް ،ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
25

ތ.ވިލުފުށ ސްކޫލް
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ތ.ވިލުފުށ ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން  4ފަރާތަކަށް ގުޅައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަނުން ދފައިވާ
މަޢުލޫމާތުކަރުދާސްތަކުގައިވެސް އަދި އަނގަބަހުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި ނެތުމުން އއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި
އށް ލިބުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދިޔައިރު
ތނުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް އޭނާ ަ
ކޯޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ނުޖަހާ ކަމަށާއި ،އެ ަ
މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެތއާއި ޤުދުރަތ ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރާ ކަމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި އެހެން
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު،
ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނ ސްކޫލުން ދިން ފޯމެޓެއްގައިކަމަށް ބެލެވޭތއާއި ،އެ ފޯމެޓުގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު އަގުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު އާޓިފިޝަލް ބޗާއި އެ ބޗް ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކުޅޭތަންތަނާއި ސާމާނުތައް ބަލަހައްޓައި އެތަނަށް ކުރަންޖެހޭ
އެކިއެކި ޚަރަދާއި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް  20އަހަރު ދުވަހަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އާޓިފިޝަލް ބޗް އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުން  40×40ގެ
ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ ބިމަކ ކުއްޔަށްދޭ ބިމެއްކަމަށް ލިޔެފައިވާތ ތަކުރާރުކޮށް އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެއ ލިޔުމުގެ ކުށެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ
ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވާތ އެ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ކަންމުޑި
ޖެހުމަށް ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް އެންގުމުން އެގްރމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވެނސް އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ބުނުމުން އެ ބިމުގައި ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާތ އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ،ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގެނެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅުމުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިޢުލާނުގައި ކުށެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ލަފައަކަށް އެދި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ބިން ދޫކުރުމުގައި
"ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  01 -މާރޗް  "2008އާ
ޔ ުތ ެގ ަ
ްދ ުއ ަލ ުތ ެގް ާމ ިލ ްއ ަ
ރ ުމ ަގ ިއ ަ
ދ ުކ ު
ން ޫ
ބ ް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތއާއި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
ްގވާ ިއ ުދ ަގ ިް
އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނުވާތއާއިި ،
އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ބިމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް ދޫނުކުރެވޭނެތއާއި ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތ ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާނަމަ އެ ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނު
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތއާއި ނަމަވެސް ،އެ އިދާރާއިން އަންގައިގެން އެ ބިން ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވާ
ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ބިން ވަކިކުރާނަމަ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޝަރުޢ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ
ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ،ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ
ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ބަދަލުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  250ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ކުރގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ  140ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވަނ ރަނގަޅަށްތޯ
ބެލުމަށްޓަކައި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލުން  07މެމްބަރުންގެ ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓއަކ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން
ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ކޮމިޓގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް  3000ރުފިޔާގެ
އެލަވަންސެއް އަދި ކޮމިޓގެ ޗެއަރމަނަށް  4000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ އާމްދަނ
އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެއ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓގެ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި ،އެފަދަ ކޮމިޓތަކުގެ ޚަރަދަށް 2018
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  228009ކޯޑުގައި  120,000/-ރުފިޔާއާއި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެ ކޯޑުގައި  70,000/-ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި،
ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލަކ ބަޖެޓް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާތ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިތުރު
ޔ ުތ ެގ ަ
ދ ުއ ަލ ުތ ެގ ް ާމ ިލ ްއ ަ
ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވނަމަވެސްަ ،
ްގވާ ިއ ުދ ެގ ް7.02
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނ ،ދައުލަތުގެ އޮފހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފޒު ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިތުރުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަންނ ނުވަތަ ފަންނ ނޫން މހުން އެ
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އޮފހުގެ ނަން

މަސައްކަތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މހުން ގެންގުޅެވޭނ އޮފހެއްގެ ވަޒފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި މަޤާމެއް
ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް ކަމަށްވާތއާއި
އެހެންކަމުން ،އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ކޮމިޓއަކ އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓއަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ކޮމިޓގެ މެންބަރުންނަށް
އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދެވޭނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ލިބިގެންކަން މި މާއްދާއިން އެނގޭތ ،ކުރިމަގުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރގެ ހުއްދަ
ހޯދައިގެން ނޫނ މިފަދަ އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
28
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހަކަތައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމަށް  06ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން  11ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި އަންދާސހިސާބާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް ފޯނުން ގުޅައި އެ
ކުންފުންޏަށް  1ތެޔޮބިމާއި ގޭސްބިން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ ،ކުރގެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބިމެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރައްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިގެން ބިޑް އުސޫލުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބިމެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރައްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިގެން ބިޑް އުސޫލުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ނ.ހެނބަދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 03
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މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއ އެލިޔުން ދޫކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން

ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ ދުވަހު މުސާރައަށް
މހަކަށް ( 400/-ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޢަދަދެއް ދގެން ބަޔަކު ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޙާލަތްތައް މަދުންނަމަވެސް ދިމާވަމުންދާތ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދަށް މިފަދަ އިސްލާހެއް
އިތުރު ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި ،މިފަދަ އުސޫލެއްގައި ދުވަހު މުސާރައަށް މހުން ހޯދަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ދުވަހު މުސާރައަށް ދޭނެ
އގެން ވާދަވެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އުސޫލު ބައްޓަން ކުރުމަށާއި ދުވަހެއްގައި މަދުވެގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަގުތާއި އެމހުންގެ
އެންމެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަނޑައަޅަ ި
ހާޒިރ ބެލެހެއްޓުންފަދަ މުހިއްމުކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވައިލުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި ދެންނެވއެވެ.
ނ.ހެނބަދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 03
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ ދުވަހު މުސާރައަށް
މހަކަށް ( 400/-ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޢަދަދެއް ދގެން ބަޔަކު ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި މިފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަން ރާވާފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އާ މަޝްވަރާކޮށް އެ މިނިސްޓްރން ލަފާދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވއެވެ.

ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރއަށް ކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ ނެރުނުއިރު އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އޭނާ އައިއިރު އެކަން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު ،ހެލްތް މިނިސްޓްރގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގެ އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާތއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް
ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ،އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާތއާއި އުނިވި ސަބަބެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް  75ޕޮއިންޓް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ލިބިފައިވާއިރު 60 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި އޭނާއަކ އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސނިއަރ މެކޭނިކްގެ ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދާ މހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H7ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދިފައިވނަމަވެސް،
ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތ ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވަނ އޭނާގެ
އަންހެނުންނަށް އެހެން ކެޓަގަރއަކުން ފްލެޓް ލިބޭތ ނޫންކަން އެނގޭތއާއި އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު ބަލައި ،ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމަނަންޖެހޭނަމަ ،އޭނާ
ހިމަނައިގެން ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ

34

މިނިސްޓްރ އިފް ހެލްތް

35

މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކެފޭ އެތަނުން ނެގުމަށްޓަކައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  15މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަގެ ފަރާތުން ދޭން ނިންމައި ،އެފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް

ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއ އެލިޔުން ދޫކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރއަށް ކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ ނެރުނުއިރު އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އޭނާ އައިއިރު އެކަން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު ،ހެލްތް މިނިސްޓްރގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ވަގުތ ލިސްޓުގެ އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާތއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް
ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ،އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާތއާއި އުނިވި ސަބަބެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް  75ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާއިރު 60 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި އޭނާއަކ އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސނިއަރ މެކޭނިކްގެ ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދާ މހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H7ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދިފައިވނަމަވެސް،
ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތ ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވަނ އޭނާގެ
އަންހެނުންނަށް އެހެން ކެޓަގަރއަކުން ފްލެޓް ލިބޭތ ނޫންކަން އެނގޭތއާއި އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު ބަލައި ،ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމަނަންޖެހޭނަމަ ،އޭނާ
ހިމަނައިގެން ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ބުނާ މައްސަލައިގައި ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ކެފޭ
ޢިމާރާތް އެތަނުން ނަގާފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގައިގެންކަމަށްވނަމަވެސް ،ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ
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އޮފހުގެ ނަން

ހުއްދަ ދފައިވަނ ޕްލެޓްފޯމްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މހުންނާއި ޕްލޭ އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް ފެންފޮދެއް ބޭނުންވިޔަސް ކައިރިން ލިބެން ނުހުންނާނެތ
އެތަނުގައި ފިނިބުއިން ވިއްކުމަށް ތަނެއް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،ފްރެންޗައިޒެއް ގެނެސް ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްފައިއެވަނ
ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުނގެ އަމިއްލަ ރިސްކުގައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތއާއި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޢިމާރާތަށް ބަދަލެއް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަވެސް ،ޢިމާރާތް ހެދުމަށް ދިޔަ
ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތއާއި ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނ ޢިމާރާތުގެ އަގުމަގުކޮށް
ވެލުއޭޝަނެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށްވާތއާއި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނ ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރޚާހަމައަށް ރެވެނިއުގެ
ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދުން ނެޓް ޕްރޮފިޓް (ސާފު ފައިދާ) ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޢަދަދުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާއިރު ،މިއ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު ހޯދުމުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކަށް ނުވާތއާއި ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނެގުމާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެއްބަސްވުމުގެ
 10.4ވަނަ މާއްދާއަށް ބަދަލުގެނެސް ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަސައްކަތް ކުރަމަށް ކޮށްފައިވާ
އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނ ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށް
އިތުރަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތއާއި ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކަކ ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤކުރުމަށް
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުން ނޫންކަމާއި މި ކެފޭއަކ ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށްވާތ
އެއްބަސްވުމުގެ  10.4ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުގެ ދަށުންވެސް ކެފޭ ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު މިހާރު ހިސާބު
ހަދާފައިވާގޮތަށް ހިސާބު ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތއާއިކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނަގާފައިވަނ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން އިތުރު ހުށަހެޅުންތަކެއް
ހުށަހަޅައި އެކަމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެންކަމަށްވާތއާއި
ކެފޭ ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް
ތަރައްޤކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  18އޭޕްރލް  2017ގައި ދެވަނަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާއިރު ،އޭގެ އިތުރުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ބޭނުންވާނަމަ،
ޝަރުޢ ކޯޓެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ ކެފޭ ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން
ނިންމާފައިވާ  14,493,427.00ރުފިޔާއަކ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ މިފައިސާ ބިން ދޫކުރި ކުންފުންޏަށް ނުދިނުމަށް
މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވއެވެ .އަދި ކެފޭ ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި،
ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  18އޭޕްރލް  2017ގައި ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުގެ އިތުރުން ،އެއްވެސް ބަދަލެއް
ބޭނުންވާނަމަ ،ޝަރުޢ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބިން ދޫކުރި ކުންފުންޏަށް އޮތްކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކޮޕކޮށް މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވއެވެ.

36

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރގެ
އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުސްމަޤާމަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަގު އައިޑއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ތަކުރާރުކޮށް އެކިފަހަރުމަތިން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ
ޖަމާކޮށް ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އެކަން ކުރ އޭނާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެޗް.އާރު .ސެކްޝަން ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާއި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ގެ އެހތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ފެންމަތިވއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މުސާރަ ދިނުމަށް ހުއްދަ
ދިނުމުގައި އިސްކޮށްހުރ ސެކްޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ފެންމަތިވފަހުން އެކަމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ
ހުރުމަކ މަދުވާ ލިޔުންތައް ނައްތާލައި  /އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ލ ިމ ްކ ެ
ސ ާ
ްއ ް
ރް ޮ
ސ ް
ނ ް
ގ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ އެމިނިސްޓްރން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ްއ ެފ ާއ ުޒ ެް
އ ްފ ި
ޓ ީ
ބެލިބެލުމުގައިި ،މ ި
ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤޤުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިންސިކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސްތަކުގެ ތަޙުލލް
ނިމުމުން މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފު އެކަން ކޮށްފައިވަނ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް ހުއްދަ ދިން މުސާރަ ޝޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އެހެން ޝޓްތަކެއް ހަދައިގެން ސެޕް
ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިގެން ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ،މިކަމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތިބި ވެރިންގެ ދައުރެއް އޮތްކަމަކަށް
ށ ު
ްއ ަލ ް
ސ ްޕ ަގ ިއ ަ
ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ނަމަވެސްެ ،
ކ ރަޖިސްޓަރކުރެވެނ ވަޒފާ ދިން ޗިޓާއި އެ މިނިސްޓްރން ދފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕ އެ
ްމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުް
މިނިސްޓްރއަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށް ބުނެ ،މިކަން ސާފުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރން  30އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
ފޮނުވާފައިވނަމަވެސް ،އެ ސިޓ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރން  17ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ސެޕްގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައި ނެތް މހެއް ސެޕްގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެކަމާބެހޭ
މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ފެންނާތ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ،މިކަމުގައި އިހުމާލުވި މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގދ.ފިޔޯރ ކުނިކޮށގެ ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރުވާފައިވަނ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ

މަސައްކަތަކަށްވާތ އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތއާއި އެ
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  10,300/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވާތއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހެނ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު
މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށްވާތއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިގެންކަމަށްވާތއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ
އެ މިނިސްޓްރންކަމުގައި ވނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތަކ (މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު) ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކ
އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވާތ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ގދ.ފިޔޯރ ކުނިކޮށގެ ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރުވާފައިވަނ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ
މަސައްކަތަކަށްވާތ އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތއާއި އެ
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  10,300/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވާތއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހެނ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު
މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށްވާތއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިގެންކަމަށްވާތއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ
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އޮފހުގެ ނަން

އެ މިނިސްޓްރންކަމުގައި ވނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތަކ (މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު) ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކ
އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވާތ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،އެ އިދާރާގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް އަތޮޅު ފެރން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަނ ލޯންޗުން ކަމަށާއި،

39

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

40

މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މާލޭ ރިންގރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުކުރަހާ ދަވާދު ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގަތުމަށްފަހު ހަލާކުވުމުން ތިލަފުއްޓަށް އުކާލާފައިވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި އިންވެންޓްރގައިވެސް ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިއ ފްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން

އެކަމުގެ ސަބަބުން މަހެއްގެ ގިނަ އަދެއްގެ ލޯންޗު ދަތުރުތައް އެ އިދާރާއިން ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.13ގައިވާގޮތުގެމަތން
ފެރގައި ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ކައުންސިލަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހޯދަންވާނ ،އެނޫންގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެންނެތް ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތން ،މި ކޮމިޝަނުގެ
މަޝްވަރާ ލިޔުމެއް ލިބިގެންކަމަށް ދެންނެވއެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއްވެސް ބަލާލުމެއްނެތި ކޮށްފައިވާ އިސްރާފެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުން ،މިނިސްޓްރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ކުރގެ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން
މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން މަގު ކުރެހުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން  120ޓަނުގެ (ހުދު) ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި 15
ްއ ްއ ަ
ނ ެ
ރ ިއ ް
ްތ ެ
އ ެގ ެ
ޓަނުގެ (ރނދޫ) ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓް އަދި  5ޓަނުގެ ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް ބޑްސް ހޯދާފައިވާއިރުަ ،އ ިދ ް ޭ
ބ ިއ ް ާމލޭް
ނ ްގ ް ޯ
ރ ް
ރްްޑ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންކޮށް އަނެއް ބައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްގެ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ،އެތަކެތގެ ސްޓޮކް ހިސާބު
ި
ބަލަހައްޓާފައިނުވުމާއެކު ،އޭގެތެރެއިން ބޭނުން ކުރެވުނު ތަކެތގެ ޢަދަދާއި މިހާރު ހުރި ތަކެތގެ ޢަދަދު ނޭނގޭތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (R-
 )20/2017ގެ  11.5އަދި  11.6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރން ހޯދާފައިވާ ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް
ބޑްސްގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުރި ތަކެތި ސްޓޮކްބާކއަށް ވައްދައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށާއި ،އަދި އެ ތަކެތގެ ސްޓޮކްބާކގެ ހިސާބު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  H7ކެޓަގަރއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާންމުކުރި ވަގުތ ލިސްޓުގައި ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  70ޕޮއިންޓާއެކު  514ވަނައިގައި ހިމަނާފައިވނަމަވެސް ،ދާއިމ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން
ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ސިޓއަށް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H7ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތއާއި،
ނަމަވެސް ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ދާއިމ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ  2ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައިވެސް ،އަދި ފްލެޓް
ނުލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތއާއި އެއިން އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވަނ ކއްވެގެންކަމެއް ފެންނަންހުރި އެއްވެސް
ލިޔުމަކުން ނޭނގޭތއާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކ ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރަން ހަމަޖެއްސި ފްލެޓްތަކަށް
އެދި ހުށަހެޅި މހެއްކަން  H7ކެޓަގަރއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓއަކުން އެނގޭތއާއި އޭނާއަކ އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދާ މހެއްކަން އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެޓަރނ
ޖެނެރަލްގެ އޮފހުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ތެރޭގައި
އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވާތއާއި އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަމާ ދިމާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H8ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ދާއިމ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގެ  23ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނިފައިވާތއާއި
ނަމަވެސް ،އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު އޭނާއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހިމެނެންޖެހެނ  H7ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ދާއިމ ލިސްޓުގެ  1ވަނަ
ލިސްޓުގައިކަމަށްވާތއާއި މިނިސްޓްރން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ގޮތުން ،ފްލެޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނ ދާއިމ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކެޓަގަރއަކުންވެސް
 1ވަނަ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތ ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު H7 ،ކެޓަގަރއަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފޯމު
ބާޠިލުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ ،އޭނާގެ އަންހެނުން  H8ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )2އިން އުނިކޮށް H7 ،ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ
ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ދެމަފިރިން ހިމެނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އައްޑޫސިޓ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފހުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2019ފެބްރުއަރ މަހު ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް  4ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެ ތިއްބައި ސުންގަޑި ހަމަވިތާ  10ވަރަކަށް މިނިޓްފަހުން ބިޑު
ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތެއްގެ ބިޑު ބަލައިގަތަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި އެހެން ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ބިޑު
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ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތ ،ބލަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބލަންތައް
ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،ބިޑް (ބލަން) ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން
ހާޒިރުވި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެވިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ޖަނަވަރ  2019ގައި ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫ ސިޓ ހިތަދޫގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ޖަނަވަރ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބ.އޯ.ކިޔުގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކާއި އަގުތަކާ ދިމާނުވާތ ،އެ ކުންފުނގެ ބިޑް ވަނ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.
މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރުވެސް ބ.އޯ.ކިޔުގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް ފިޔަވައި އެހެން އައިޓަމްތަކުގައިވާ ރޭޓްތަކާ އަގުތަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ .މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން
ނިންމާފައިވަނ އިވެލުއޭޝަނުން  2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތާއެވެ .އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނ އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 10
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަކ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކަމަކަށްވާތ ،އެ
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކ ބިޑްކޮމިޓއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އިވެލުއޭޝަނުން 1
ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
މގެ އިތުރަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ،ބާޠިލުކުރި ބިޑް (އެންމެ
ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ބިޑް) ގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭންވަނ ،ޞައްޙަ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު
ހުށަހެޅި ބިޑްގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ ތަޖުރިބާގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  5ޕޮއިންޓް
ކަމަށްވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ދފައިވަނ  2ޕޮއިންޓެވެ .ތަޖުރިބާގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދޭން
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް  2ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި މގެ އިތުރަށް ،މާލ ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހަމަޖައްސާފައިވަނ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާފައިނެތސް މާލ ޤާބިލުކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް
ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށް އިވެލުއޭޝަނުން ލިބެނ  3ވަނައެވެ 2 .ވަނަ ލިބެނ ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުމަށް  2ޕޮއިންޓު ދފައިވާ ފަރާތަށެވެ 1 .ވަނަ ލިބެނ ބިޑް ކޮމެޓގެ އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ .ވމާ ،އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނަ ލިބޭ
ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.

44

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H7ކެޓަގަރއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވަގުތ ލިސްޓުގައި  63ޕޮއިންޓް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިބުނުކަމަށް އޮތްނަމަވެސް ދާއިމ ލިސްޓުގައި  62ޕޮއިންޓަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ  01ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ފްލެޓް ނުލިބުނު ކަމަށާއި ،އަދި ފޯމު ހުށަހެޅި
އެހެން ފަރާތަކަށް ވަގުތ ލިސްޓުގައި  58ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ދާއިމ ލިސްޓުގައި  70ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތް ހިމެނިފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ބެލިބެލުމުން ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  18( H7އަހަރާއި
 40އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބުނު ކަމަށް ވަގުތ ލިސްޓުގައި އޮންނަނ
 58ޕޮއިންޓެވެ .ނަމަވެސް ދާއިމ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބި ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ދާއިމ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )1ގައި އޭނާ
ހިމެނިފައިވެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ލިޔުންތައް ފެނިފައިނުވާތ ،އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބުނ ކޮން ގޮތަކުންކަމެއް ސާފުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް،
ފްލެޓަށް އެދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ މައްޗަށްވެސް އޭނާއަށް ލިބޭނ  60ޕޮއިންޓެވެ .އެއ ،ޢާއިލާގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ( 2ކުދިންނަށް)  30ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެމަތ އަދަދު ކަމުގައިވާ  30ޕޮއިންޓެވެ .އޭނާއަކ
އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަޒފާ އަދާކުރި މހެއް ކަމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އޭނާގެ ފިރިމހާއަކ މާލޭގައި ވަޒފާ އަދާކުރާ
މހެއްކަމަށްވިޔަސް ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ފްލެޓަށް އެދޭ މހާ ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ކަމަށްވާތ ،އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް
ނެތެވެ .އަދި އޭނާއަކ ޚާއްޞަ އެހއަށް ބޭނުންވާ މހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ މހެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ ދެބައިންކުރެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު 60 ،ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެތއާއި،
އެ ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބެނ  63ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ މހުންނަށް ކަމަށްވާތ ،ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަކަށް
ނުފެނެއެވެ .އަދި މި ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދޭ މހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފްލެޓަށް އެދޭ މހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ
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ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުން ހިމެނިފައިވާއިރު 70 ،ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭނާ މާލެ
ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ފްލެޓް ލިބުމަށް އޭނާ ޝަރުޠު
ހަމަނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވމާ 18(ް H7 ،އަހަރާއި  40އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ
މހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ { H7ކެޓަގަރގެ ދާއިމ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގެ  668ވަނައިގައި} އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން
ޑިވެލޮޕްމްންޓްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ އޭނާގެ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި އިންނަމާދޫގައި  3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ އަދި

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މހެއް ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާގެ ފިރިމހާއަކ އެރަށުގައި ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދާ މހެއް ކަމަށާއި ،މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން
އިޙްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދފައިވަނ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް
ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،އޭނާގެ ފިރިމހާ ( H7އަށާރަ އަހަރާ ސާޅސް އަހަރާ ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ 2 ،ކޮޓަރި) ކެޓަގަރއަށް ފޯމު
ހުށަހަޅައިގެން އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބި ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .އެ ކެޓަގަރއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނ ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށާއި ،ދަރިންގެ އަދަދަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހއަށް ބޭނުންވާ މހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލާނަމަ އެކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ
ޙާލަތަށެވެ .އޭނާގެ ފިރިމހާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނ ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް  15ޕޮއިންޓް ( 10އަހަރު ހަމަވެ  20އަހަރު ނުވާތ) އާއި ،ދަރިންގެ އަދަދަށް 40
ޕޮއިންޓް (ދަރިންގެ އަދަދު  4ކަމަށްވާތ) އާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  15ޕޮއިންޓް (މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެމަތ އަދަދަކ  30ޕޮއިންޓް)
އެވެ .އޭނާއަކ ޚާއްޞަ އެހއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ މހެއް ނޫންކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެއެވެ .އެ ކެޓަގަރގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައި ނެތުން ހިމެނިފައެއް ނެތެވެ .އެ ކެޓަގަރގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯތިގެދޮރާ ބެހޭގޮތުން
އޮންނަނ މާލެއިން އެ ބޮޑުމިނުގެ ތަނެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،ފްލެޓް ޙަވާލުކުރާއިރު އެތަނެއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ފްލެޓަށް އެދޭ މހާ މާލެ ނުވަތަ
ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއި ،އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ މހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އަނބިމހާ  /ފިރިމހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒފާ
އަދާކުރުން މި ކެޓަގަރގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ވަޒފާ
އަދާކުރަނ ރ.އިންނަމާދޫ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގައި ކަމާއި ،އޭނާ ދިރިއުޅެނ ރ.އިންނަމާދޫގައިކަން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުން
އެނގެން އޮވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ އަނބިމހާ އެއްވެސް ވަޒފާއެއް އަދާކުރާކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު ،އޭނާގެ އަނބިމހާވެސް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދިރިއުޅެނ އިންނަމާދޫގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ  4ދަރިންގެ ތެރެއިން  2ދަރިން ތަޢުލމް ޙާޞިލުކުރަނ
އިންނަމާދޫގައިކަމާއި ،އެ  2ކުދިންގެ އިތުރަށް އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު (އުމުރު  2އަހަރު) ވެސް ދިރިއުޅެނ އިންނަމާދޫގައިކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ވަޒފާ އަދާކުރަނ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގައި ކަމަށާއި އޭނާ ދިރިއުޅެނ
ރ.އިންނަމާދޫގައިކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭނާ ދިރިއުޅެނ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ކަމަށް ފްލެޓަށް
އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ "މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އޭނާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވމާ،
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމހާއަކ  H7ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މހަކަށްނުވާތ ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުން { H7ކެޓަގަރގެ
ދާއިމ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގެ  493ވަނައިގައި} އޭނާ އުނިކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހއ .ބާރަށު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  31ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި 4
ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރާއި އަދި މިހާރުވެސް ވަގުތ ގޮތުން ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނ 2
ކޮޓަރގެ ގެއެއް ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ވަގުތ ގޮތުން ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަ ގޭގައި  4ކޮޓަރި ހުނަންނަ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއާ އޭނާގެ ޢާއިލާވެސް ދިރިއުޅެނ މި
ގޭގައި ކަމަށާއި ،މި ގޭގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލް ދެފަރާތުން ޝެއަރ ކުރަމުން ދާކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ބިލްތައް ޝެއަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަނުން އެންގި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދފައި ވާކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނުގައި މި ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކ
ކުންފުނި އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތަކ
މިފަދަ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް މި ގެ ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ހއ.ބާރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގަޔާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އެ ބލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) އާއި ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި ބލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނި  /ޕާޓްނަރޝިޕް  /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ރަޖިސްޓަރ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުން ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ބލަން ހުށަހެޅި  2ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ
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ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ މހުންގެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފާއިރު އެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ބިޑް ބަލައިގަތުމަށާއި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައިވެސް އެ
ބިޑް ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރން  06ޖަނަވަރ  2019ގައި ސްކޫލްތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެމހެއްގެ އަމިއްލަ ގެ އެމހަކު
އަމިއްލައަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކ ކުރިން ބުނެވުނު  2ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަކަށްވެސް
ނުފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ތަނެއް ހޯދުމަށާއި ،އަލުން އިޢުލާން
ކުރާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެކަމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ބައި އުނިކުރުމަށާއި ،ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު
ކަރަންޓް ވަކިކޮށްފައި އެހެން ބަޔަކު ނޫޅޭ ވަކިން ހުންނަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ބލަން ހުށަހެޅި  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ( 1,576,405.94އެއްމިލިއަން
ފަސްސަތޭކަހަތްދިހަހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރުލާރި) އަށް ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުންޏަކ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި
އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރއަށް ގުޅުމުން މި ކުންފުނިން ހުށަހެޅ 1.2
މިލިއަށް ރުފިޔާކަމަށް ބުނެފައިވާތ ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ ޙަވާލާދފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގެ  03މެމްބަރުން އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ  2ވަނަ ކުންފުންޏަށެވެ .ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން މާކްސް ދިން އިރު ،ތަޖުރިބާއަށާއި ،ތަޖުރިބާގެ އަގަށް މާކްސް
ދިނުމުގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ .އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޝޓްގެ ޖަދުވަލު – " 6ބލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ
މިންގަނޑު" ގައިވާ ފުޓްނޯޓްގައި އިވެލުއޭޝަންގައި ބަލާނ ބލަމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަށް އެކަނިކަމާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފުރިހަމަކަމަށް ބެލެވޭނ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރޚް ،މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ،އަދި މަސައްކަތުގެ
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ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު ،ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރި އިރު އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެގޮތުން "ތަޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށާއި "ކުރިންކޮށްފައިވާ އެ ބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު" ގެ ބަޔަށް 2 ،ވަނަ ކުންފުންޏަށް ފުލް މާކްސް ދފައިވާއިރު ،އެ ފަރާތުން
ހުށަހެޅި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރޚާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތ އެ ލިޔުންތަކަކ ފުރިހަމަ ލިޔުންތަކަކަށް ނުބެލެވޭތ ،އެ ދެ
ބަޔަށްވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭނ " "0ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 1,254,771.79
(އެއް މިލިޔަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި) އަށް  2ވަނަ ކުންފުނިން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަން
މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ސިޓން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓަކ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރގެ
"ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން" ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން މަޑުޖައްސަލާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާތ އެ ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްވެސް ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށް
މިނިސްޓްރން މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
ވމާ މިނިސްޓްރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާންކޮށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މިކަމާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތެއް
ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓއާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުން ރަޖިސްޓްރކުރެވޭގޮތް ހެދުމާބެހޭ ފަންނ ލަފާދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ޖުލައި  2009ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޗެމްބަރ އޮޓޯމޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިކްރޮސޮފްޓް
ޝެއަރޕޮއިންޓް މަޖިލހުގެ އިދާރާއަށް ވިއްކުމަށާއި ،އަދި އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  26ޖެނުއަރ  2010ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި ،މިހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެފަރާތަށް
ނަޖާޢިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތުން ތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
 2ސަރވަރ ގަތުމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި 7 ،ސަރވަރ ގަނެފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް  7ސަރވަރ ނުގަނެވޭނެކަމަށް އައިޓ ސެކްޝަނުން
ބުނެފައިވނަމަވެސް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  7ސަރވަރ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ޗެންބަރ އޮޓޮމޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ތަޅުންގަނޑު
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އޮފހުގެ ނަން

ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ފަރާތަކުން ކޮޓޭޝަން ހޯދުމެއްނެތި ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އައު ގަވާއިދު ފާސްވުމާގުޅިގެން  3ފަހަރުމަތިން
ވެސް މިޤަވާއިދު ޕްރިންޓްކުރުމުގެ މަސައް ކަތް ކުރެވިފައިވަނ އިމަރޖެންސ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި އަންދާސ ހިސާބު
ނުހޯދާ އެސް.ޓ.އޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަޕޯރ) އިން ޖުމުލަ ތިންލައްކަ އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއިން ތަކެތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކުގައި

އަންދާސހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެ ބައިތަކަށް މާކްސް ދޭނެގޮތުގެ ތަފްޞލު ހިމަނާފައިނުވާތއާއި ،އިވެލުއޭޓް
ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި މާކްސް ދޭނެ
ގޮތުގެ ތަފްޞލު ބަޔާންކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއިން ތަޅުންގަނޑު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތާއި މަޖިލހުގެ އައު ގަވާއިދު ޗާޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ އެންމެ
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 8.32ގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުގެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އެ މަސައްކަތްތައް ނުފެތޭތއާއި،
އެސް.ޓ.އޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަޕޯރ)އިން ތަކެތި ގަތުމުގައިވެސް އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން
ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ( 35,000.00ތިރސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުކަމުގައިވާނަމަ އެ މަސައްކަ ތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ .އަދި ތަކެތގެ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަގު ( 35,000.00ތިރސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ކުޑަނަމަ  03ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބިޑް ކޮމިޓން  1.9މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކަށް ދިނުމަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި
ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން ބިދޭސންގެ ވިސާ އަދި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ،ފަރުމާކުރެވުނު "ފޮރިނާސް ޕަރމިޓް ޕްރޮސެސިން ސިސްޓަމް (އެފް.ޕ.ޕ.އެސް)" ގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ
ގޮތުން އެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުޞޫލުން މިހާރުވެސް އެ ޚިދުމަތް މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަންއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަންތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިން ކުރިއަށްގެންދަން އުޅުނު ދުވަސްވަރަކ ޓްރާންސިޝަނަލް ޕރިއަޑްކަމަށްވެފައި ،އެހާ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް އަވަސްއަރުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކ އެންމެ
ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުވާތ ،އެ ކަންތަ އްތައް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނ އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ވަގުތގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން
ކަމުގައިވުމުން އަދި އައު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިހާރު ސަރުކާރާ ޙަވާލުވެފައިވާތ ،އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ،އައު ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއްސަލާމް (ހުކުރުމިސްކިތު) ގެ މަސައްކަތު މހަކު ޗުއްޓ ނަގައިފިނަމަ ވަޒފާއަށް ނެރޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  3މަސް ދުވަހަށް
މހުން ހޯދުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  6މަސް ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި އިންޓަވިއުކޮށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް 22 ،ފެބްރުވަރ  2016ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ
މަސައްކަތު މހެއްގެ ވަޒފާ ދިނުމަށްފަހު  3މަސްވުމުން އެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި މިނިސްޓްރ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެފައިވާކަން ،އަދި މިހާރުވެސް
ގެންގުޅެމުންދާކަން އެނގޭތއާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވައި ،އިމާމުވެ
ނަމާދުކޮށް ،މިސްކިތްތަ އް ފޮޅާ ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަޒފާއަށް ނުނުކުމެވިދާ ޙާލަތުގައި ،ވޭޖްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް
މިސްކިތް ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާނެހެން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،މިސްކިތްތައް
ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެންގއެވެ.
ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއްސަލާމް (ހުކުރުމިސްކިތް) ގެ މަސައްކަތު މހަކު ޗުއްޓ ނަގައިފިނަމަ ވަޒފާއަށް ނެރޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  3މަސް ދުވަހަށް
މހުން ހޯދުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  6މަސް ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި އިންޓަވިއުކޮށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް  22ފެބްރުވަރ  2016ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ
މަސައްކަތު މހެއްގެ ވަޒފާ ދިނުމަށްފަހު  3މަސްވުމުން އެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި

މިނިސްޓްރ

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ގެންގުޅުމަށް ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައިވާއިރު ،އެ ރަށްރަށުގައި ވޭޖް
ތ
އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތއާއި ،މިސްކި ު
މުވައްޒަފުންނަކ މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެފައި ،މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ
ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާއިރު ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާ މުސާރަ ޝޓުތަކުގައި ހިމެނޭ
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ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ފަރާތްތަކަކ ޙަޤޤަތުގައިވެސް ވޭޖްގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން މިނިސްޓްރއަށް ކަށަވަރުކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް ފެންނާތ ،މިނިސްޓްރ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލާ ،އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރގައި ބަލަހައްޓައި،
މުސާރާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކ ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ޔަޤންކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެންގއެވެ.
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ،ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ  5ބިން ( 75ހާސް ފޫޓުގެ) ކުއްޔަށް ނަގައި ،ކުއްޔަށް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން
މިވހާތަނަށް ކުލގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ  23މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރިމަންޓް ހަދައި ކުއްޔަށް ދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެޗް.ޑ.ސގެ މޯގޭޖް ޕޮލިސއާ (އެޗް.ޑ.ސގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއި ،އިމާރާތާއި ،ނުއުފުލޭ މުދާ
ރަހުނު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި (ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ދިނުމުގައި) އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލު (ނަންބަރު

BR/2012/98

 12ޖުލައި  2012ބޯޑު

ރިސޮލިއުޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލު) އަދި މި މައްސަލާގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެޗް.ޑ.ސ އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  05ބިމާއި ގުޅިގެން މޯގޭޖް
ލޯނެއް ދޫކުރަން އެޗް.ޑ.ސ އިން ހުއްދަ (ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލެޓާރ) ދޫކުރިފަހުން  13ޑިސެންބަރ  2012ގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި ޕްރައިވެޓް ބޭންކަކާ
ދެމެދު ،ހަދާފައިވާ މޯގޭޖް ލޯނު އެގްރމެންޓްގައި ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި އެ ބިންތަކުގެ ލސް ހޯލްޑް ރައިޓް
ބޭންކަށް ޓްރާންސްފަރވާއިރު ،އެކަމުގައި " ފަރސްޓް ޕްރައިއޯރިޓ ރައިޓްސްގެ" ދަށުން ފުރަތަމަ ބޭންކްގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އެ ބިމެއްގެ
ލސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ބޭންކަށް ދާ ދިއުމަކ ،އެޗް.ޑ .ސއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމުގައި ނުބެލެވޭތ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެފަދަ އުސޫލުތައް ނުވަތަ
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި މޯގޭޖްކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް ޑްރާފްޓްކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޗް.ޑ.ސގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވި ،ފައިދާ
ލިބޭނެގޮތަށް ،ފަރުމާކުރަން އެޗް.ޑ.ސ އަށް އެންގއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު

ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައްދޫ  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ގައްދޫގައި އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އެހތެރިޔަކަށް
ހުރި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގދ.ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރުގަޑގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި  25އޭޕްރިލް  2016ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމިނިސްޓްރން ޖަވާބު ނުލިބެނސް  2016ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ
އަހަރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލަށް އެންގއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ގައްދޫގައި އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އެހތެރިޔަކަށް
ޓްރެޜަރ

ހުރި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގދ.ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރުގަޑގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި  25އޭޕްރިލް  2016ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމިނިސްޓްރން ޖަވާބު ނުލިބެނސް  2016ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނ ޞައްޙަނޫން އިތުރުގަޑގެ ހާޒިރއެއްކަމާއި
އެއ ފަހުގެ ތާރޚެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑގެ ހާޒިރއެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އެ އިތުރުގަޑގެ ހާޒިރގައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހުޅުވާފައި ނުވާ ގަޑިތައް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ ދިނުމުގައި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  2014ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑގައި ކުރި މަސައްކަތައް ދފައިވާ ( 6,643.63ހަހާސް ހަސްތޭކަ ސާޅސްތިން ރުފިޔާ
ފަސްދޮޅަސްތިން ލާރި) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރއަށް އެންގއެވެ.
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ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ،ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ  5ބިން ( 75ހާސް ފޫޓުގެ) ކުއްޔަށް ނަގައި ،ކުއްޔަށް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން މިވހާތަނަށް

އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

ކުލގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ  23މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެގްރިމަންޓް ހަދައި ކުއްޔަށް ދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި

ކޮޕ :އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑ.ސ) އިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ސިނާޢ ސަރަޙައްދުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
 05ބިމުގެ (ނަންބަރު  10255,10256,10257,10623,10630ބިންތަކުގެ) ކުލގެގޮތުގައި އަދި ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި އެޗް.ޑ.ސއަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާއަކ ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާއިރު ،އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ
ފައިސާތައް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެޗް.ޑ.ސއަށް
އެންގއެވެ .އަދި މިކަން އެޓަރނޖެނެރަލްގެ އޮފހާއި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ ދެއިދާރާގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ދެންނެވއެވެ.
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ސ.ހިތަދޫ "އދިގަލި" ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  24މާރިޗު  2019ގެ  13:30އަށް ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ ބ.އޯ.ކިއު .ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ
އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި  24މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ހާއިރު ސިޓ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް
އމެއިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ބ.އޯ.ކިއުއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވުމުން  13:30އަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެތ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ސިޓ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކައުންސިލުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ ކުންފުންޏަށް
އެންގިފައިނުވަނ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ކުންފުނގެ މެއިލް އައިޑ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތކަމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫސިޓ ހިތަދޫ އަވަށު އދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13
މާރިޗު  2019ގައި އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  11ފަރާތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަނެފައިވާތއާއި ،މގެ
ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭތއާއި ،ނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ،ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
ތައްޔާރުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ
މުވައްޒަފުންނާ މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި މެއިލް އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވަނ ފައިނޭންސް
ސެކްޝަނުގެ މިސްޓޭކަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާތއާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް  11ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ކުންފުންޏަކުން  19މާރިޗު  2019ގައި ،އައްޑޫސިޓ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ،މި މަސައްކަތުގެ ބ.އޯ.ކިއު ގައިވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ތަފްޞލްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،ބ.އޯ.ކިއު ގައި
ކުރގައި ހިމަނާފައިނުވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކެއް ހިމެނުމަށްފަހު 21 ،މާރިޗު  2019ގައި ،ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް  10ފަރާތަށް އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މެއިލްކޮށްފައިވާތއާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތ އެފަރާތަށް  21މާރިޗު 2019
ގައި މި ބަދަލު އަންގައިދ މެއިލް ފޮނުވާފައި ނުވާތއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ފޮނުވާފައިވަނ  24މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:53
ގައިކަމަށްވާތއާއި ބިޑްތައް ބަލައިގަތ  24މާރިޗު  2019ގެ  13:30ގައި ކަމަށްވާތއާއި ،އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް
އެކަށގެންވާ ވަގުތު ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،ވމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިންފަހުން މަސައްކަތާގުޅޭ
ބ.އޯ.ކިޔުއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވުމާއި ،އެ ބަދަލުތައް ގެނައިކަން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް އެއްފަރާތަކަށް އަންގާފައިވަނ އެ ބަދަލުތަކާއެކު ބިޑް
ތައްޔާރުކުރެވޭނެ އެކަށގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ކަމަށްނުވާތ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މހުން ފޮނުވާފައިވަނ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ
ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަގު ހޯދާފައިވނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތއާއި ނަމަވެސް ،އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ނެތްކަމާއި ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ،އެފަދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއް ކަމަށްވާތއާއި މގެ އިތުރަށް ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ތ
ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަ ް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތ ،އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ސއްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކ
ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،އެ މަ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް ރަށުތެރެއަށް ނުކުމެ އޭނާއަށް ބައިޢަތު ހިފާ
މހުން ގެނެސްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް އެ ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުގައި ،އެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް
ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި އަގު ހުށަހެޅި ތިން ވަނަ ފަރާތަކ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް
އެފަރާތަކ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން އެންގެން ނެތަތ ،މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން އެފަދަ ތަކެތި ގަތުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން ޕިކަޕް ނުގަތުމަށާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އެ އިޢުލާން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް
ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ ހަމަ އެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަމަށާއި ،އެޗް.އާރު އަދި ފައިނޭންސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު
ކަނޑައެޅުމަކ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރން ހުއްދަ ދފައި ނުވިނަމަވެސް މި
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ރ ަގ ިއް މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ވަނ
އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިި ،ތ ީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ތަޢުލމ
ޝަރުޠެއް ކަމަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައިވަނ ،މިވަގުތު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލމު ލިބިފައިވާ ވެރިން ފެންވަރުގެ
މުވައްޒަފަކު ނެތުމާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ވެރިން ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މާލ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކ ސެކްރެޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށްވުމާއެކު ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ސެކްރެޓަރ ޖެނެރަލް އޯވަރސ ކުރާނެތ ކަމަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރާގެ މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ
ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ ބުނުމާއި ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލމ ޝަރުޠުތަކާ މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވނަމަވެސް ،އެ
ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލމ ޝަރުޠަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ
ދާއިރާއިން ތަޢުލމް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ފުދޭކަމަށް ނުފެންނާތ،
އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި ،އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާއި ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން ތަޢުލމް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނުމަށާއި ނުވަތަ
އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު (ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް)
މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޝަރުޠާއެކު އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގއ.ވިލިނގިލި މހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި ބިމުން
ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުއްޔާއި އެހެނިހެންވެސް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުންޏާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި މި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބިމުކުލގެ ގޮތުގައި
އެކުންފުނިން ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް އެންގއެވެ.
ގދ.ފިޔޯރގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މޑިޔާގެ އެންޓަނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގދ.ފިޔޯރން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މޑިއާގެ އައި.އެސް.ޑ.ބ.ޓ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި
ފެންވަޅެއް ހަދައި ކަރަންޓް ކޭބަލް އަޅައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުން
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާއި ،ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް ،މިމަސައްކަތަށް  03ވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  02ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާއިރު 02 ،ފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވާތއާއި މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާންތައް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި
އެސްޓިމޭޓްގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތ އެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ،ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި
ބައްދަލުވުމުގައި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު  3ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްގެ ލިޔުންތައް
ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ދެންނެވއެވެ.

44

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

 .1ތިޔަ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅަން ދފައިވާ މުއްދަތު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުވާތ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގުމާ ގުޅިގެންކަން.
 .2އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު
ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ގޮތުގައި
މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ އަދި މރާގައި އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކުން މރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ،އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާތ އެފަރާތުގެ އަންދާސހިސާބު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަކަން.
 .3އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައާއި މރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާކަމުގެ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމާއި މާލ ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އަންދާސހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އެފަރާތްތަކުގެ އަންދާސހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް ،އެ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުން އެ ބައިތަކަށް
އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަން.
63

މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތް

ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ބ.އޭދަފުށ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބ.އޯ.ކިއު
ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން  05މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮތ  27މާރިޗު
 2019ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ،އެދުވަހު ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނ  31މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު
ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި މިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ސުވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް
އެކަން މެއިލްއަކުން އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މި މެއިލް ރައްދުވެފައި ނުވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި،
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އޮފހުގެ ނަން

އެހެންކަމުން މިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ބ.އޭދަފުށ އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބ.އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން
 05މާރިޗު  2019ގައި  03އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތއާއި މި ތިން އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮތ  27މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް  26މާރިޗު  2019ގައި ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް މެއިލް ކޮށްފައިވާތއާއި އެ
ކްލެރިފިކޭޝަންތަކުގައި ޕްލޮޓްސައިޒާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  31މާރިޗު  2019އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި
އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކްލެރިފިކޭޝަންތައް މެއިލް ކޮށްފައިވނަމަވެސް 05 ،ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް  27މާރިޗުގައި
ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މެއިލް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި އަދި އެ
ފަރާތްތަކުން އެދުވަހު ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި އެހެންކަމުން،
އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ،އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ނުހިމަނައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު ،ކްލެރިފިކޭޝަންއެއްގެ
ގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއިން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިކަމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އާއި (ނ) އާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަ ނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތ ،މި ތިން ކްލެރިފިކޭޝަނާ ގުޅޭ ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ބ.އޭދަފުށ
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބ.އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތަށް އެންގއެވެ .އަދި މގެ
އިތުރަށް ޅ.ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށް ޑިޒައިންކޮށް ބ.އޯ.ކިޔު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ،ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް
ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނވެސް އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުން ކަމަށްވާތ ،އެ  2އިޢުލާން ވެސް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
އެންގއެވެ.
64

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މގެ  1މަސްކުރިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

އެގްރިކަލްޗަރ

ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ
މިނިސްޓްރގެ  2މުވައްޒަފަކު މި ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ މަތިން
މާކްސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިންޓަވިއު ނިމުނު ފަހުން އޭނާގެ ލިޔުންތައް ހޯދައި އޭނާއަށް އެ ވާޒފާ ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތްތައް އެ މިނިސްޓްރން
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އޮފހުގެ ނަން

ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ނިންމިގޮތް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އ.އެކްސް )5ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން 29
ޖަނަވަރ  2019ގައި އިޢުލާންކޮށް ،އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  10ފެބުރުވަރ  2019ގައި ހަމަވުމުން  17ފެބުރުވަރ  2019ގައި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލ 3
ފަރާތާއި އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް އެ މަޤާމަށް މހަކު ނަގާފައިނުވާކަމާއި ،އެ މަޤާމުގެ  A2ފޯމުވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން.
 .2އ.އެކްސް  5ރޭންކުގެ މަޤާމަކަށް މހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު ޓެސްޓެއް ދޭންވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޓެސްޓް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނތޯ ނުވަތަ މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ދަށުން އެ ޓެސްޓް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް
ނުނިންމޭތ މިހާތަނަށް އެ މަޤާމުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ މަޢުލޫމާތަކ ޕާރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރ ދެއްވި މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށާއި،
ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ" .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުޞޫލުތައް  "2018އުޞޫލުގައި އ.އެކްސް  1އިން އ.އެކްސް  5ގެ މަޤާމުތަކަށް މހަކު ހޮވުމުގައި އިމްތިހާނެއްދގެން މހަކު ހޮވާނެ ގޮތަށް ކްރައިޓރިއާ
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އަދި އެ އުޞޫލަކ  2018މެއި ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އުޞޫލެއްކަމަށް ވހިނދު އ.އެކްސް  5ގެ މަޤާމަކަށް އިމްތިހާނެއް
ދޭނެތޯއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ޖާގައެއްނެތްކަން.
 .3މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވި ޓެސްޓް
މިހާތަނަށް ދެވިފައިނުވަނ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއް ފަރާތެއް މާލޭގައި ނޫޅޭތކަމަށާއި ،އެ ފަރާތް މާލެ އައުމުން ޓެސްޓް މި ހަފްތާގެ
ތެރޭގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ .ވަޒފާއެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓެއް ،ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން ނުވާނެކަމާއި ،މިނިސްޓްރއިން
ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އެފަދަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަކ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެހެންކަމުން ވަކި ފަރާތެއް އަންނަންދެން ޓެސްޓް ނުދ މަޑުކުރުމަކ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންކަން.
 .4ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެސިސްޓެންޓް
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ޑިރެކްޓަރ ،އެ މިނިސްޓްރގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްލިކަލްޗަރގެ ޑެޕިއުޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ފަރާތެކެވެ .އެ ފަރާތްތަކުން ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު ،ޑިރެކްޓަރގެ
މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ފޯމު ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ފޯމު ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔެ ،ސޮއިކޮށް އަދި ތާރޚް
ޖަހާފައިނުވާކަން.
 .5މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ ،އެޗް.އާރ ޑިރެކްޓަރ
އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ
"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  "2018އުޞޫލުގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރއަށް ފޯމު
ބަލައިގަތް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ގަޑި އަދި ތާރޚު ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ދެފަރާތަކުން ވަޒފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރޚު ޔަޤން
ކުރެވެން ނެތުމުން އިޢުލާނުގައި މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށް ބުނާ ދުވަހުގެ ކުރގެ ތާރޚެއްގައި ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޔަޤންކުރެވެން ނެތްކަން.
 .6މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  A1ފޯމް
(އިންޓަރވިއު ފޯމް) ތަކުގައި އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި ޕެނަލް މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު  2 ،1އަދި  3ގެ ގޮތުގައި ރަތް ގަލަމުން ޖަހާފައިވާއިރު ،ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް ފުރާފައިވާ  A1ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ މިނިސްޓްރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާފައިވާ ދެ
ފަރާތުގެ  A1ފޯމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި ނެތްއިރު ،ރަތް ގަލަމުން ޕެނަލް މެމްބަރުގެ ނަންބަރު ނެތްއިރު ،އެ ފޯމުގައި ބައެއް މާކްސްތައް
ކަނޑައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން އިސްވެދެންނެވި ދެ ފޯމް ފިޔަވައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުގެ ޕެނަލް މެމްބަރުން
ފުރާފައިވާ  A1ފޯމުތަކުގައިވާ ނޫ ކުލައާއި އެ ދެ ފޯމުގައިވާ ނޫކުލަ ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެ ދެ ފޯމަކ ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދެ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭކަން.
ވމާ ،އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެ މިނިސްޓްރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކ ،އެ މިނިސްޓްރގައި
މިވަގުތު އިސް މަޤާމުތަކެއްގައި ތިބި  2މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އިސް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،މި އަހަރު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކޮށްފައިވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ތާރޚް އަދި ގަޑި ޖަހާފައިވާއިރު ،ދެ ފަރާތުގެ ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ފޯމުތަކުގައި އެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ތާރޚެއް ލިޔެފައި ނެތުމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިސްވެދެންނެވި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު
ހުށަހަޅާފައިވަނ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަން ޔަޤންކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓު ،އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް މާލެ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވުމުންނާއި ،އެ މިނިސްޓްރގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ޕެނަލް މެމްބަރު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެ  A1ފޯމު ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަގުތ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު  64ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ދާއިމ ލިސްޓު ނެރުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރން ދިން ޖަވާބުގައި ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން ޕޮއިންޓް
ދެވިފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފޯމު އަލުން ބަލައި އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ދާއިމ ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރން ފްލެޓަށް އެދި
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެފަރާތަށް  64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތއާއި ނަމަވެސް ވަގުތ ލިސްޓް
ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  1050މހުންނަށް ކަމަށްވާތ ،ވަގުތ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވަނ ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންގެ
ތެރޭގައިކަމަށްވާތއާއި އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ފްލެޓް ލިބެނ  66ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މހުންނަށްކަމަށްވާތއާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ،އޭނާއަށް މިނސްޓްރން ދފައިވާ ޖަވާބުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު  64ޕޮއިންޓްގެ ތަފުސލު ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި އޭގެފަހުން ފްލެޓް ލިބޭ
މހުންގެ ދާއިމ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ  2ލިސްޓެއް ޢާންމުކޮށްފައިވާތއާއި އޭގެތެރެއިން ލިސްޓް  1ގައި ވަނ 66 ،ޕޮއިންޓުން
ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންކަމަށްވާތއާއި ލިސްޓު  2ގައިވަނ  48ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  65ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ފްލެޓް ލިބޭ މހުންކަމަށްވާތއާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައިވަނ  47ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މހުންކަމަށްވާތއާއި މި 3
ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެފަރާތް ހިމެނިފައި ނުވާތއާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ،އެ ކެޓަގަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ
ލިސްޓް  2ގައި އޭނާ ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތއާއި ނަމަވެސް ،ދާއިމ ލިސްޓް ނުކުތްއިރު ،ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ނުވަތަ ނުލިބޭ މހުންގެ
ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތއާއި އަދި އޭނާ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ސަބަބު މިހާރު ފެންނަންހުރި ލިޔުންތަކުން ސާފުވާން ނެތުމުންނާއި
ށ
އަދި މިކަން ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަށް މިނިސްޓްރން ޖަވާބު ދފައިނުވާތ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،އޭނާއަ ް
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އޮފހުގެ ނަން

 64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކެޓަރން ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް އެންގއެވެ.

66

ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް
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ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް

ނ.މިލަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް  2018ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  03ފަރާތަކުން ބިޑުހުށަހެޅި ކަމަށާއި މި ބިޑު
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް އެގްރމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ހުށަހަޅާފައި ވަނ މާ ކުޑަ އަގެއް ކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކކުރުމަށް އިންކާރު
ކުރުމުން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި،
ކުރިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން މިފަހަރު ބޮޑު އަގަކާ އެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެ ސްކޫލުން އޭނާ އަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދ
އޭނާއަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ
ކަންތައް ،މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދެންނެވއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ސވ ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒފާ
ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު (ލަފާކުރެވޭގޮތުން  20ސެޕްޓެންބަރު 2018
ގައި) އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނގެ އެޗްއާރު
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒފާ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
2018

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި  26ފަރާތެއްގެ ސވ ހޯދައިގެން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އެފަރާތްތަކަށް

ވަޒފާދިނުމަށް މަސައް ކަތްކޮށްފައިވާތ ،ކުރިއޮތްތަނުގައި ވަޒފާއަށް މހުން ނެގުމުގައި އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގއެވެ.
އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާނުލައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން ސވ ހޯދާފައިވާ  26ފަރާތަކަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް
ލިމިޓެޑްގެ ޔުނފޯމް ދޫކޮށްފައިވާތ ،އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނފޯމް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 2015ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒަށް  3ޕޭމެންޓް ވައުޗަރަކުން ގަނެފައިވާ ޖުމުލަ ( 30263.00ތިރސްހާސް ދުއިސައްތަ
ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް) ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާއިރު ،މގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފިހާރައަކުން ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ ތިން
ކޯޓޭޝަނަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޖުމުލައަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި ތަފާތު ތިނެއްޗެއް ގަނެފައިވާއިރު ،ތިން
ކޯޓޭޝަނުގައިވެސް ތަކެތގެ ކޯޑުކަމުގައިވަނ އެއް ނަންބަރެއްކަން ފާހަގަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހުރި އައިޓަމް ކޯޑުތަކަކ އެހެން
އައިޓަމްތަކެއްގެ ކޯޑުކަމަށް އެފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ކަމަށާއި .އަދި މގެ އިތުރުން މި ތަކެތި ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމާއި ތަކެތި
ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު އެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގއ.އަތޮޅު
ތައުލމ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސްކޫލުގެ އިދާރ މަސައްކަތްކުރާ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލުގެ
މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ އަދި އައި.ޓ ޓެކްނޝަން ލައް ވައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގޮސްފައިވާކަމާއި ،މަސައްކަތްތައް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތ
ސްކޫލުގެ ކަމާނުގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަން
ތަޙްޤޤަށް އެނގެން އޮތުމުން ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒަށް އެންގއެވެ.
އަދި ގއ.އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ،ފިހާރަތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޞައްޙަނޫން
ކޯޓޭޝަންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރިކަން ތަޙްޤޤަށް އެނގެން އޮންނާތ ،ގއ.އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްސް އިޢުލާންނުކޮށް ގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ބައިބައިކޮށްގެން 4
ށ
ޕއޯއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މި ޕއޯތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި  15ޕަސެންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ޕއޯތަކަ ް
ލިބެންޖެހޭ މުދާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު އަނެއްކާވެސް  8މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރު ޕއޯއެއް ހަދަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އިޢުލާންކޮށްގެން ބލަމުގެ އުޞޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދަންޖެހޭނ

( 10,000,000.00ދިހަ މިލިއަން)

ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސއަށް  26ޖޫން  2018ގައި އިސްލާހް ގެނެސްފައިވާތ ،އިޢުލާން
ނުކޮށް މުދަލާއި ޙިދުމަތް ހޯދަން ބަލާއިރު ( 10,000,000.00ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ އަކ ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އިސްލާހްކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެންގއެވެ.
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މާލޭ ހުޅަނގު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ،ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށގެ ހުޅަނގުން ހުންނަ ގުދަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްނެތި ކުއްޔަށް ދފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ،އެތަނުން ކުއްޔަށް ލިބޭ ފައިސާ ،މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ކުރގެ  3ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނއަށް މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ގުދަން ދޫކޮށްފައިވަނ ލޯކަލް
ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތ ،މާލޭ ސިޓ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
އަދި މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނއަށް މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކުރި ގުދަން ،ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެތަން އަނބުރާ
ނެގުމުގައި މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ ،މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ،ދޫކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރޚްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ލަސްކުރުމަކާ ނުލައި އެބިމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެންގއެވެް .
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ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭދަފުށ މިނިވަން  50ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން  27ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ
ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި
ބިލެތްމރުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިން ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ކައުންސިލްގެ ކުރގެ ރައސް އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ކުރގެ ރައސް އެފައިސާ
ނަގާ ފައިވަނ ކޮންމެވެސް ފަރާތެއް މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރަކަށް އަދި އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ނޭނގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު
ޘަގާފ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ބިލެތްމރުކޮށްލުމެއް އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދިން ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނ ކައުންސިލުން އެފަރާތާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ޙަވާލުކުރުމަށް ސިޓއަކުން މިނިސްޓް ރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އެދުމުންކަމާއި އަދި މިފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ޙަވާލުނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުމުގެ އިތުރުން މިފައިސާއަށް ވގޮތްވެސް
ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކައުންސިލުން އެދިގެން ކައުންސިލުން ބުނާ ފާރާތްތަކަށް މިގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކުރާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އަދި ޙަވާލުނުކޮށް ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ލިޔެކިޔުމުން
އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބ.އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މިނިވަން  50ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން  27ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ
ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި

ޓްރެޜަރ

ބިލެތްމރުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިން ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ކައުންސިލްގެ ކުރގެ ރައސް އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ކުރގެ ރައސް އެފައިސާ
ނަގާފައިވަނ ކޮންމެވެސް ފަރާތެއް މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރަކަށް އަދި އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ނޭނގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ޕެޓކޭޝްއިން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން
ޚަރަދުކުރުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ތަންދޭކަމަކަށް ނުވާތ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންވެސް
ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެންގއެވެ.
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ރޯވިން
މޯލްޑިވްސް

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި
ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާންދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003އާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު
 )2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ،ޚަރަދުތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003ގެ  28 ،27 ،26އަދިް 29ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ 28
އަދި  36ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ރޮވންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެންގއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ

އޮފް

ޔޫތް،

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސްޕޯޓްސް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި

އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެންޕަވަރމަންޓް

ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާން ދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003އާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު
ްބ ަލ ަހ ްއ ާ
ސ ުބ ަ
ދ ުލ ެގ ް ިހ ާ
ްމ ަ
ޔ ެގ ު
ޖ ްމ ިޢ ްއ ާ
ރ ުދ ަތ ާކ ިއަ ް،
 )2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއިަ ،ޚ ަ
ޓ ަފ ިއް ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003ގެ  28 ،27 ،26އަދި  29ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ
 28އަދި  36ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ރޮވންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާތޯ ބެލުމަށާއި ،އެޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް
އޮޑިޓްކުރާތޯ ޗެކްކުރުމަށް އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް
ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓަށް އެންގއެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި
ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާން ދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ްއައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ 14

ވަނަ ޖަލްސާއިން ޤައުމ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު 07 ،އޭޕްރލް  2015ގެ ފަހުން އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާގެ އެހ
ދފައިވާއިރު ،އެ އުޞޫލުގެ  11ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި ،އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )2003/1ގެ  26ވަނަ މާއްދާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ރދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސލާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި،
( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނއާއި ،ފައިސާއާއި ،ޚަ ަ
ދަރަންޏާއި ،އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްސލު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް
އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފި ޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އެޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަށް ވުރެ ގިނައިން އެޖަމްޢިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ އެހެން ފަރާތްތަކުން
އެހގެ ފައިސާ ލިބޭތކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގއެވެ.
އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  07އޭޕްރލް  2015ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤައުމ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި،
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އޮފހުގެ ނަން

އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހ ދެވޭނ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓގެ ނިންމުމެއް އޮވެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 07 ،އޭޕްރލް  2015ގައި އައްޑޫސިޓ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އަދި އެ އުޞޫލު ފާސްވި ފަހުންވެސް  2015ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ފައިސާގެ އެހ ދފައިވަނ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައސްގެ ސިޓއަކަށް ބިނާކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި އެ
ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހ ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދޭއިރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓގެ ނިންމުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
ްނ ަވ ަތ ަ
ދ ަ
ްއ ިފ ިލ ޭ
ގ ުތ ަގ ިއ ެ
ނ ްއ ް ޮ
ޝ ެ
އ ަ
ސ ޭ
ްއ ޯ
މ ެ
ނ ު
ޝ ް
އ ަ
ސ ޭ
ްއ ޯ
މ ެ
ްއ ޭ
ށ ެ
ހ ުދ ަމ ް
ސް ޯ
ްއހީ ެގ ް ަފ ިއ ާ
ްނ ިތ ެ
ނ ެ
ނ ުމ ް
ްނ ް
ނ ާގ ޮ
ިހ ް
ޓ ެވ ަފ ިއވާް
އ ްް
ސ ި
ްޤ ުއ ީ
ސ ި
ްޤ ުއ ީ
ޓ ެގ ި
ކ ެމ ީ
ރ ަތ ަކ ް
ަފ ާ
ފއިސާ އެހ ނުދިނުމަށް އެންގއެވެ.
ށްަް
އައްޑޫސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެހގެ ފައިސާ ދެމުން އަންނަކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައސްގެ ބަހުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ހިސާބު އަ ދި ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށގެންވާގޮތަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހ ދިނުމުގައި ފައިސާގެ އެހ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެތި އެޖަމްޢިއްޔާއިން އައްޑޫސިޓ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ ޚިދު މަތް ނުވަތަ ތަކެތި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ހޯދައިދިނުމަށް
އެންގުނެވެ.
76

ވޭސްޓް
ލިމިޓެޑް

މެނޭޖްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން  10ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް އޯޕަން ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގގެ ދަށުން ޖަޕާންގެ ކުންފުންޏަކާއިއެކު
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވަނ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމިއްލައަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނަގާފައިވާ އަގަށްވުރެ މާ ބޮޑު
އަގެއްގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިމައްސަލާގައި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަތުމަށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން މެނުފެކްޗަރާސްއަސް
ފޮނުވާފައިވަނ އމެއިލް މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި ނަމަވެސް އމެއިލް ބޮކްސްގެ ޑޭޓާ ކޮރަޕްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން އމެއިލްތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލާގައި
ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެން އޮންނާތއާއި އމެއިލްގެ ޕްރިންޓެއް ނެގުމަށްފަހު ހާޑްކޮޕ ފައިލްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ
ވެމްކޯއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން ނުވަތަ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯޒަލް
ފޮނުވާނަމަ ،އެ އމެއިލްއެއްގެ ޕްރިންޓެއް ނެގުމަށްފަހު އެ ޕްރިންޓް ވެމްކޯގައި ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި އަދި މގެ އިތުރުންވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް
ޕްރޮސެސްގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ވެމްކޯއަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާ އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތެއްކުރާނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއްގެ
ޕްރިންޓް ނެގުމަށް ފަހު ވެމްކޯގައި ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.
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މިމައްސަލާގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ހަތަރު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ތެރެއިން އެއް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެއާ ގުޅޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްގެ
ހާޑްކޮޕ މިހާރު ވެމްކޯގައި ފެންނަން ނެތްކަމާއި އަދި ސްކޭންކޮށް ރައްކާކުރެވިފައިވެސް ނުވާކަމަށް ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ވެމްކޯއަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަ ރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި އޭގެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ސްކޭން ސޮފްޓް ކޮޕ
ނުގެއްލޭނެހެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހާޑް ކޮޕ ފައިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.
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އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓގެ ރައސާގެ އަތުގައިހުރި އެކޮމިޓގެ ފައިސާ އޮޑިޓް ޓމުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ގުނިއިރު ،އެކޮމިޓގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ  173,096.98ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  140,827.98ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ވ.ފުލިދޫ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ ރަސްމކޮށް ރަމްލާ ޙަވާލުވެފައި ވަނ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުކަމާއި،
ކޮމިޓގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ ކޮމިޓގެ ރައސާ ރަސްމކޮށް ޙަވާލުވުމަށް ފަހު ދައުރު ނިމުމާ ހަމައަށް ކޮމިޓގެ ފައިސާއާ ޙަވާލުވެހުރ ކޮމިޓގެ ރައސާ އެކަނިކަން
ތަޙުޤޤަށް އެނގެން އޮންނާތއާއި ،ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓގެ ރައިސާގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ކޮމިޓގެ ފައިސާ
މަދުވާނަ މަ މަދުވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ތަޙުޤޤުގައި ކޮމިޓގެ ރައސާ އިޢުތިރާފުވެފައިވާތއާއި ،އެ ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ ކޮމިޓގެ ރައސާގެ
އިޙްމާލުން ކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކޮމިޓގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން މަދުވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ޔަޤންކުރެވޭ އަދަދު ކަމުގައިވާ ( 10,623.14ދިހަހާސް
ހަސަތޭކަ ތޭވސް ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓގެ ރައސާ ގެ އަތުން އަނބުރާ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ
ކޮމިޓއަށް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އެންގއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓގެ ރައސާ އަތުގައިހުރި އެކޮމިޓގެ ފައިސާ އޮޑިޓް ޓމުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ގުނިއިރު ،އެކޮމިޓގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ  173,096.98ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  140,827.98ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ވ.ފުލިދޫ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސދު ފޮތްތަކުގައި ސރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައިހުންނަނ ގަލަމުންކަން
ފާހަގަކުރެވޭތ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ރަސދުތަކުގައި އެއް ސރިއަލް ނަންބަރެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތއާއި ،މިކަމަކ ހިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިކުރުވާ ޒާތުގެ ކަމަކަށް ވާތ ،މިހާރު ކޮމިޓގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމިޓގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސދު ފޮތްތައް  03މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބަދަލުކުރުމާއި ،އެގޮތުން އައު ފޮތްތައް ޕްރިންޓްކުރާއިރު ސރިއަލް ނަންބަރު ހިމަނައިގެން ޕްރިންޓްކުރުމާއި ،އައު ރަސދު ފޮތްތައް ލިބުމުން ،މިހާރު ކޮމިޓގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަސދު ފޮތްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި،
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އޮފހުގެ ނަން

ކޮމިޓގެ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ،ޚާއްސަކޮށް ،ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތާއި ،ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތާއި ،ފައިސާގެ ބާކ ފޮތް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށާއި ،އެއްޗެއް ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަގު ހޯދާނަމަ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން އަގު ހޯދުމާއި ،އެފަދަ
ރެކޯޑްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި ކޮމިޓގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ،އަންހެނުންގެ ތަ ރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ
ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 23ސެޕްޓެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން  02ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  5ގުނަ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބލަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު ،އެ ބލަމެއްގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް
ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމާއި ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ،އެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ އާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެންގއެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯދި ކޯހަކަށް ހިނގާ
ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެމުވައްޒަފު މިނިސްޓްރއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ތަޢުލމ ފަންޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި ލޯނާއި ،މިނިސްޓްރގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހއެއްގެ
ގޮތުގައި  2006ވަނަ އަހަރު ދފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ދފައިވަނ ،އެމިނިސްޓްރގެ ޚަރަދުގައި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ސްޓަޑ ލޯންގެ ގޮތުގައި އެމިނިސްޓްރގެ ހިއުމަން ރިސޯސް
ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކަށް ތަޢުލމ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ( 75,000.00ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން
އަނބުރާ ނުދައްކާ ބާކއޮތް ( 57,320.00ފަންސާސްހަތްހާސް ތިންސަތޭކަވިހި) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެޓަރނ ޖެނެރަލް އޮފސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރޢަތަށް
ހުށަހެޅުމުން ،އެމުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގޭތ ޝަރޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގަވާފައިވާތ ،އަލުން އެޓަރނ ޖެނަރަލްގެ އޮފސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގއެވެ.
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ވިލިނގިލ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ހޯދާފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި
ނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ ކުރގެ ތާރޚެއް ޖަހައިގެން ކަމަށާއި ،ކުރިމަތިލާފައިވަނ ޢާއިލގޮތުން ގުޅުންހުރި  3ފަރާތަކުން ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އޮޅުވާލައިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތައް ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާކަން ނުވަތަ ނުކުރާކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމުން ،ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢު ކުރިކަން ޔަޤންކުރުމަށްފަހު އެސްޓިމޭޓު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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އޮފް

ޔޫތް،

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަމަންޓް

ހޯދުމަށް  30މޭ  2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އަގާ ބަލާއިރު  2ލައްކަ
ރުފިޔާ ބޮޑު ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި މަޢުލޫމާތު ޝޓު އެކަށގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރު
ނުކުރާކަމާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާޒާ އަގެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( )2017ގެ 10.28ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރުމަށާއި ،ބލަންތައް
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 10.46ހ) ގެ  .1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބލަންތައް ،އެބލަމުގައި ދެވިފައިވާ
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތްތޯ އަޅާ ކިޔައި ،އެބލަމަކ އެކަށގެންވާވަރަށް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ (ސަބްސްޓޭންޝިއަލ
ރެސްޕޮންސިވް) ބލަމެއްތޯ ބަލައި "ފާސް ނުވަތަ "ފެއިލް ކަނޑައަޅައި އެއަށްފަހު ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ އެންމެ ކުޑައަގެއް (ލޯވަސްޓް
ޑ
އިވެލުއޭޓެޑް ޕްރައިސް) ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެން ް
ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،ބިޑު ކޮމިޓގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނު ވާއިރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ނުހުންނަކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއަށް ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމަށް ފެންނަނ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި ބިޑު ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިނުހުންނަކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ ބިޑެއްނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމްގެ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނުމަށާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އެދޭނަމަ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަނ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ސަބަބު
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އޮފހުގެ ނަން

ބަޔާންކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގއެވެ.
އަދި ބިޑު ކޮމިޓގެ ޔައުމިއްޔާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ބިޑު ކޮމިޓގެ
ޔައުމިއްޔާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަދި ނިންމި ނިންމުންތަކާއި އެނިންމުންތައް ނިންމި ސަބަބު ތަފްޞލްކޮށް އެނގޭގޮތަށް އަދި ބިޑުތަކާގުޅޭ
ކަންކަމުގައި ،ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމަކ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރުމަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
10.18ގެ (މ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގއެވެ .ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި 10.18ގެ (މ) ގެ 6ވަނަ ނަންބަރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.18ގެ (ބ) ގައި ބިޑު ކޮމިޓއިން ބިޑުތަކާމެދު
ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ހުންނަން ވާނ އެހުށަހެޅުމެއް ފާސްވިކަމަށް ނުވަތަ ފެއިލްވި ކަމަށާއި އަދި އެހުށަހެޅުމެއް އިޞްލާޙްކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު ،އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.18ގެ (ކ) ގައި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްގައި އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭކަމެއް
ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ
ބިޑު ކޮމިޓގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ހުންނަނ މިދެންނެވި  2މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތ ،ބިޑު ކޮމިޓގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.18ގެ (ބ) އަދި (ކ)ގައިވާ ގޮތަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބިޑު ކޮމިޓއަށް އެންގުމަށާއި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޮވުނު ފަރާތް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވި ބލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާތ ދައުލަތު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް
ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެފައިސާތައް ހުރ ތިޖޫރއަށް ނުލައި
ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އޮފހުގައި ބަހައްޓާނަމަ ތިޖޫރގައި ނޫން ތަނެއްގައި ނުބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ބ.ކަމަދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައސް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގެ ކުލގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ދައްކަމުން ނުދާތާ  17މަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި 17 ،މަހަށް ކުލގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ( 12,750/-ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ދައްކަން
ޖެހޭކަމުގައި ބުނާ މައްސަލައިގައި ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ( 03ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ބިމުކުލގެ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ
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އޮފހުގެ ނަން

ފައިސާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން ކެނޑުމަށްފަހު ބިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެމަތިން
ބިން ވަކި ކުރުމަށްފަހު  21މަހަށް ކުލގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑޝަލް ދ.ހުޅުދެލ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖަނަވަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅުނު އަންދާސހިސާބުތައް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެނޑުމަށްފަހު ލިޔުންތައް މާލެ ފޮނުވުމުން ގޮތެއް ނިންމާނ އެކޮޅުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހަފްތާ ފެށުނުތަނާ އެ ކޯޓުގެ އިދާރ މުވައްޒަފެއް އެ މަސައްކަތަށް އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އޭނާއަށްވުރެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑޝަލް ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދެންނެވއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓއަށް ޓޯނަރއާއި ކާޓްރިޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  19މާރިޗު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނ އޮރިޖިނަލް ޓޯނަރކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތްއިރު އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި އެއް ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގެ  12ވަނަ
ނަންބަރުގައި ،ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނ އޮރިޖިނަލް ޓޯނާއެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުން ވާންވާނ އެމުދާ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ކަމަށް
ވާންވާނެ ކަމަށާއި،

މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް

އެވޯޑްކުރާ ފަރާތަކ ،ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ޔަގންކުރުމަށްފަހު ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓ ގައި ދެންނެވއެވެ.
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ފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެ ކުންފުންޏަކުން މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށާއި ،އެއް ކުންފުންޏަކ ލޭބަރ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާތ ސެކިއުރިޓގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުށި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި ،އަނެއް ކުންފުންޏަކ ހުރިހާ
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އޮފހުގެ ނަން

ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވނަމަވެސް މި ބިޑުގައި ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް
ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ކުންފުނގެ ނަމުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ވިޔަފާރގެ
ރަޖިސްޓްރގައިވެސް އޮންނަނ އެނަން ކަމަށްވާއިރު ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން
ލިޔުންތަކުގައި އެކުންފުނގެ ނަމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށްގެން ލިޔެފައިވާތ ،އެ ލިޔުންތަކުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް  26ފެބްރުއަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެވަޒފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ  28ފެބްރުއަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި ،މިއ
ވަޒފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން މި ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މި އިޢުލާނު ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އިޢުލާނު ހަމައެކަނި ފެންނަންހުރ ރަށުގެ ޢާންމު ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި ،މިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒފާ
ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް 26
ފެބްރުއަރ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 7 ،ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށާއި ،އަދި މގެފަހުން ކުންފުނގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި ދެންނެވއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެކުންފުނގެ ޗފް ޓެކްނިކަލް
އޮފިސަރ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ލެޓަރއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ
އޮތޮރައިޒްޑް ޑލަރަށް ނޫނ އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއާއި އެ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ ވަރަށް ފަހުންވެސް އިންޑިއާގެ ޕޫނާއަށް ދަތުރުކޮށް ،މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތަށް ފައިދާވާގޮތަށް
ހަމަޖައްސަން އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރޭންކް ސލް
ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކަމިންސް ބްރޭންޑުގެ ޖެނުއިން ކްރޭންކް ސލް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރުމާއެކު ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކްރޭންކް ސލްތަކަކ ކަމިންސް
ޖެނުއިން ތަކެތިކަން ޔަޤންކުރުމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝޓު އިޞްލާޙުކޮށް ނަންބަރު
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އޮފހުގެ ނަން

( 19ފެބްރުވަރ  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޝޓު ބަދަލުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކްރޭންކް ސލްތަކަކ ޖެނުއިން ކްރޭކްސލްއަށް ވާންޖެހޭނެ
ކަމަށާއި ކްރޭކްސލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކ ކަމިންސް އޮތޮރައިޒްޑް ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކ ކަމިންސް އޮތޮރައިޒްޑް
ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވިނަމަވެސް ކަމިންސް އެޕްރޫވްޑް ފަރާތަކުން ގަނެގެން އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށާއި ،އެހެން ސަޕްލަޔަރެއްގެ އަތުން
ގަންނަނަމަ އެފަރާތެއްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ޝޓު އިޞްލާޙުކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
90

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގައި ކުރުވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވާ  3ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިޢުލާނު
ކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްތައް ބައިބައިކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި  29ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ގއ.ވިލިނގިލ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެންކުލާސް އިމާރާތާއި ޕްރައިމަރ ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ ކުކުޅުވަހގެ އަސްކަނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތަކ ( 20000/-ވިހިހާސް) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދފައިވާކަން
އެނގެން އޮންނާތ ،އެކަމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ މިކަން ގއ.އަތޮޅު
ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގައި ދެންނެވއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު

ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިނަދޫ  2019ފެބުރުވަރ ނުވަތަ މާރިޗު ހިސާބުގައި ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 02
ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ މުޢާމަލާތް މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަކަމަށާއި ވެހިކަލްގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ތ.ވިލުފުށްޓަށް ނިސްބަތްވާ ދެމހަކަށް ކުންފުނގެ ސނިއަރ މަޤާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައި ވަނ ފުރިތަމަ 6
ލިމިޓެޑް

މަސް ދުވަހު ވަޒފާއަށް ނަޔަސް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ލިބޭ ގޮތަށް ރިޔާސ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ "ރެކްރޫޓުމެންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން ޕޮލިސ" އެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލު ފަރާތްތައް
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފެންނާތ ،ޤާބިލު ފަރާތްތަކަށް މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެގޮތަކަށް ޕޮލިސ އިސްލާހުކުރުމަށާއި،
އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިޢުލާންނުކޮށް އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މހުން ނުނެގޭނެ ގޮތަށް އެކުންފުނގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސ އިޞްލާޙްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ތިލަފުށގައި) ކުލިނިކެއް ހުޅުވައި އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެބުރުވަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ލިމިޓެޑް

ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުންފުނި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނގެ ދަށުން ކުރިން ހިންގި ކްލިނިކަށް

ގްރޭޓަރމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.

ކިޔާ ނަން ފަހުން ބަދަލުވެފައިވނަމަވެސް ކުންފުނގެ ނަމާއި ހިއްސާދާރުން ބަދަލުވެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތްވެސް މެދުކެނޑިފައިނުވާނެ
ކަމަށާއި ،މި ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުންފުންޏެއްވެސް ހިމެނޭއިރު މި ދެ
ކުންފުނގެ ބިޑު ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވ އެއްފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،ކުންފުނގެ ހިއްސާދާރުންނަކވެސް އެއްބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،ބިޑު އިވެލުއޭޝަން
ކޮމިޓން ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުންފުނގެ ބެކްގްރައުންޑަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ  3ކުންފުންޏަކ އެއްބަޔަކު ހިންގާ
ކުންފުނިތަކެއްކަން އެނގޭތ ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން ކުރި އެ ކުންފުނގެ ނަންބަރު 04( GMIZL/IUL/PROC/2019/007
ފެބުރުވަރ  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިހާރު ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ބިޑް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި ލޯންޗު" ގައި އަޅާފައިހުރި  02އިންޖނު ނލަމުގައި ކޮންމެ އިންޖނެއް ( 51000ފަންސާސްއެއްހާސް) ރުފިޔާއަށް
ދެ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި ވިއްކި އުޞޫލެއް ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅުމުން ނލަން ކިޔުމަށް އިޢުލާނެއް ކުރިކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް އެފަދަ އިޢުލާނެއް ގެޒެޓުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މގެފަހުން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރގައި ޖޫސްވިއްކުމަށް ކެފޭއެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ފެބްރުއަރ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މައްދާގެ "ށ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ނަންބަރު  18( 137-IU/PR/2019/04މާރިޗު
 )2019އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި
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ދެންނެވއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރގައި ޖޫސްވިއްކުމަށް ކެފޭއެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ފެބްރުއަރ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މައްދާގެ "ށ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ނަންބަރު  17( 137-IU/PR/2019/03މާރިޗް
 )2019އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،މގެފަހުން މިފަދަ ކަމަކަށް ކުރާ އިޢުލާނަކާ
ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް

ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދޭނަމަ ،ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަން ސްޓޭޖުން ފާސްވުމަށްޓަކައި ކުންފުނގެ އަޞާސ

ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަކ ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް ކަނޑަނޭޅުމަށް އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ލ.މާބައިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް ފަސްއަޅައި
ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސް އަމިއްލަގޮތުން އަގު ލިބޭގޮތަށް ޙަވާލުވެ ،މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނން ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދި ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ވެލި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ހުއްދައެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ވެލި ގެންދިޔަ މހުން ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ ގެނެސްފައިނުވާނަމަ ،އެ ވެއްޔަށް ކައުންސިލުން
އަގެއް ކަނޑައަޅައި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެމހުންނަށް އަންގައި ،އެފައިސާ އެމހުން އަތުން ހޯދުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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މާމެންދޫ

ކައުންސިލްގެ ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިދާރ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނަގާފައިވާ ވަގުތ މުވައްޒަފުގެ ވަޒފާގެ
އެއްބަސްވުން  6މަސްދުވަސް ހަމަނުވަނސް އެ ކައުންސިލުން އާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނ އެ މުވައްޒަފުގެ ބައްޕަ ހިންގަމުންދާ ކެފޭ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް ބޭނުންވާތ ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރުކުރުމަށް ނައިބުރައސް އަމިއްލައަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  01އެޕްރލް  2019ގައި ހަމަވުމުން ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެ ވަޒފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ ވަޒފާގެ ބަޔާނުގައި
ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނގެ އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް  2018ރިޔާސ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސަރވޭކުރުމުގެ

99
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މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ،އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް

ނަމުގައި ސިޔާސ ޕާޓއަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓއަށާއި ޅ.ނައިފަރަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ ވެސް ބޮޑުޢދާ
ދިމާކޮށް ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުންފުނގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ.އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުންފުނގެ ބޭނުންތަކުގައި ކުރާ
ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް އޮތުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  8.14ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން ކުންފުނގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުންފުނގެ "ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސ"
އިޞްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  27( (IUL)MMPRC/1/2019/16މާރިޗު  )2019އިޢުލާނުގައި ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވަނ  09އެޕްރލް  2019ގެ
މެންދުރުފަހު  15:00ގެ ކުރިން ކަމަށްވާތ ،އެއ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެގަޑގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށްދާ އެންމެންގެ ހާޒިރުގައި
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި ،މުއްދަތު އެނގޭނެގޮތަށް ޝޓެއްގައި ލިޔެ އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރުވުމަށް
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ލ.މުންޑޫ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  2019މާރިޗު މަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އަމިއްލަ
ފަރާތަކަށްކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަށް އޭނާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އެކަމަށް އޭނާއަށް ލިޔުމެއް
ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ދެމހުންނަކ އޭނާއާ ޢާއިލގޮތުން ގުޅުންއޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
.1

ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގެ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަންދާސހިސާބު ހޯދައި އަންދާސހިސާބުތައް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން  18ފެބުރުވަރ  2018ގައި ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި އެދުމުން ،އެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށް އަންދާސހިސާބު ހޯދައި އަންދާސހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް
އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށެވެ .އެގޮތުން ،އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައިނެތުމަކ ،އަގާއި މުއްދަތު
ބަދަލުކޮށް އަލުން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އިދާރާއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމެކެވެ.
އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނގެ ފަރާތުން މި ބލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން

.2

ހާޒިރުވެފައިވަނ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ .އެ ކުންފުނގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޭނާ ހާޒިރުވެފައިވާއިރު ،އޭނާ ހާޒިރުވ އެކުންފުނގެ
ފަރާތުންކަން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏާ އޭނާއާ ހުރި ގުޅުމަކ ކޮބައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އޭނާއަކ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ
ރައސްގެ ދަރިއެކެވެ .އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސްއަކ އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއެވެ .އަދި މިއިން އެއް ފަރާތަކ ބިޑްކޮމިޓގެ
ރައސްވެސްމެއެވެ .އިސްވެ ބުނެވުނު ކުންފުނގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެފައިވަނ އެހެން މހެކެވެ .މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގުހުށަހަޅާފައިވަނ
އެ ކުންފުނިންނެވެ .މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސހިސާބުތަކަށް ބިޑް ކޮމިޓން ޕޮއިންޓް ދފައިވާއިރު ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނވެސް އެ
ކުންފުންޏަށެވެ .ނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ މަސައްކަތުގެ އަގަށް  ،70%މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  ،10%އަދި

.3

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  20%އެވެ .ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ ބަޔަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭއިރު ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  70ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި ދފައިވަނ  53.8އެވެ .އަދި
އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  20ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ބައިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދފައިވަނ  9ޕޮއިންޓެވެ .އެފަރާތަކ މިބާވަތުގެ
މަސައްކަތްތައް އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރި ފަރާތް ކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ( .މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމުލަ މުއްދަތެވެ ).ނަމަވެސް އެފަރާތަށް  20ޕޮއިންޓް ނުދިނ ކއްވެގެންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ތަޖުރިބާއަށް
މިގޮތަށް

ޕޮއިންޓް

ދފައިވަނ

ކޮން

އުސޫލަކަށް

ބަލައިގެންކަމެއް

އެއްވެސް

ލިޔުމަކުން

އެނގެން

ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .4މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް
ދިނުމުން ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެނ ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ .މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
#

66

އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތް

އަގު 70%

ރބާ 20%
ތަޖު ި

އދަތު 10%
މު ް

ޖުމުލަ

ނ
ވަ ަ
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ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައިބިއުލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރުފިޔާ

ޕޮއިންޓް

ސ
ވ ް
ދު ަ

ޓ
ޕޮއިން ް

ސ
ވ ް
ދު ަ

ޓ
ޕޮއިން ް

ޓ
ޕޮއިން ް

1

ގްރންނައިޓް އިންވެސްޓްމަންޓް

397,594.97

45.79

40

4.85

20

10.00

60.64

5

2

ޝެލޮޓް މާރޓް

397,094.97

45.85

0

0.00

30

6.67

52.52

6

3

ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް

345,198.52

52.74

165

20.00

25

8.00

80.74

1

4

ބަނަފްސާ ލިންކް

326,541.46

55.75

45

5.45

27

7.41

68.61

3

5

މޮރކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

260,070.00

70.00

0

0.00

35

5.71

75.71

2

6

އެމްޒިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

296,872.00

61.32

0

0.00

35

5.71

67.03

4

 .5މި މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒް އިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ވމާ ،މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި ،އަންދާސހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު ،އެ އަންދާސހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކުރައްވައިގެން އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތައް އެ އިދާރާއަށް އަންގަވައި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ތައްޔާރުކުރައްވާ
ފޮނުއްވުމަށާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދާ އަންދާސހިސާބުތައް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ގެންނަވައިގެން މިނިސްޓްރގެ ބިޑް ކޮމިޓން
އަންދާސހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވއެވެ.
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން އެ އޮފހުން  2019މާރިޗުގެ ކުރކޮޅުގައި ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން
އޮފސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަހަލަ މިންގަނޑަށް ކްރައިޓރިއާ ކަނޑައަޅައިގެން މައުލޫމާތު ކަރުދާސް
ތައްޔާރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ

104

މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖނުލ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއިކޮށް  04އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފާއިތުވި  8އަހަރު އެ އިޢުލާނު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޤަވާޢިދުގެ އެ

މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖނުލ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައި ވަނ ،ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުގައި ނަންބަރު ޖަހާއިރު ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހުންނަންވާނ "އޭރިއަލް ބޯލްޑް" ފޮންޓުން ކަމަށާއި،
ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހުންނަންވާނ އެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  03ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ކަމަށްވާތއާއި އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން އޭރު
ފަސްކުރ ،އެ ޤަވާއިދު ނުކުތުމާއެކު އެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފެށުމުން ،އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމަށް އޭރު
ސަރުކާރުން ނިންމައިގެންކަމަށްވާތއާއި އެއ ވަކި މހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށްވާތއާއި އެއ
ޢާންމުކޮށް މުޅި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އޭރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށްވުމާއެކު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ށ
ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް ،އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރަން ކަނޑައެޅި ފަހުން މިހާރު  8އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމާއެކު ،އެ މާއްދާއަ ް
ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބާއްވާނަމަ އެ މާއްދާ އެ ޤަވާއިދުން އުނިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގައި ދެންނެވއެވެ.
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން
 20ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3 ،ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑު ފިޔަވައި
ބާކ ހުރި ބިޑުތަކުގައި ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭދުވަސް ގާތްވެފައިވާތ އިތުރަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
އެކަން ކުރާނެ ވަގުތުވެސް ނެތުމާއެކު ފަހަރެއްގައި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ،ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނު ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
ނަންބަރު  20( GS-26/IUL/2018/48ޑިސެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ.އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން
ޝޓުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2އެސްޓިމޭޓުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތ ބިޑު ބާޠިލް ކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ފުރިހަމަނުވަނ
ކޮންމަ ޢުލޫމާތެއްކަން ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ބލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރާ ޗެކްލިސްޓުގައި ބލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތުގެ
ގޮތުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވަނ އެއްފަރާތާ ދިމާލުގައެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބ.އޯ.ކިއު) ފުރިހަމަކަމަށް ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވަނ
ހަމައެކަނި އެފަރާތާ ދިމާލުގައެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާތުންވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ ދފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން
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އޮފހުގެ ނަން

މެނޫސެޓު  1އަދި މެނޫސެޓު  2ކަމަށް ބުނެ ތަފާތު  2އޮޕްޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެފަރާތުގެ ބިޑަކވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބިޑެއް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2އަދި ބލަން ފޮތުގެ ސެކްޝަން  2ގެ 4.1ގައި ބލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނ ( 1އެކެއް) ބލަން ކަމަށާއި
އެއް ބލަމަށްވުރެ ގިނަ ބލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ޖަދުވަލު 2ގައިވާ ފޯމުގައި  2މެނޫސެޓް  2އަގެއްގައި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެހުށަހެޅުމަކ  2ބލަން ނުވަތަ  2ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ވުމާއެކު އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބލަން ބާޠިލްވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3އެފަރާތުން  2މެނޫސެޓް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  2މެނޫސެޓްގެ ހުރި ތަފާތު ބުނެދފައެއްނުވެއެވެ .އަދި މިމެނޫސެޓް ތަކަކ ބލަމުގައި
ބަޔާންކުރާ ކޮން ނަންބަރެއްގެ މެނޫއެއްކަން ބުނެދފައެއް ނުވެއެވެ .ބލަންފޮތުގެ ސެކްޝަން 7

(ބޭނުންވާތަކެތި  /ޚިދުމަތް  /މަސައްކަތުގެ ތަފްޞލްގެ

ނާސްތާއަށް ދޭނެ ތަކެތި (މެނޫ) ކަނޑައެޅުން) ގައި މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނ ޖަދުވަލު  11ގައި ބަޔާންކުރާ މެނޫގައި ހުންނަ
މެނޫ ކާޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތގެ ތެރެއިން ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ސްކޫލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާތަކެތިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ބލަން
ހުށަހަޅާފަރާތަށް މެނޫ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު
ނާސްތާ ޕެކްގެ  2ޕެކް ދޭންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 30 .4ޖަނަވަރ  2019ގައި ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ޝޓުގައި އެފަރާތުގެ އަގުގެ
ގޮތުގައި 2 ،މެނޫ ސެޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 3,192,974/38ތިންމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް

ނުވަސަތޭކަހަތްދިހަހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް އަށެއް)

ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެގްރމެންޓް ކުރުވުމުގައި އަގުގެ ބަދަލުގައި ރޭޓް ޖަހާފައިވނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ އަގު  2.5މިލިއަނަށްވުރެ މަތިކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  27( 22-AC/123/2019/10ޖަނަވަރ  )2019ސިޓގައި،
މިމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް އެސިޓގައި ޙަވާލާދފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރގެ ނަންބަރު  20( 13-K/22/2018/237ޑިސެންބަރު  (2018ސިޓގައި  2.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ވަކި ބަޔަކާ
ޙަވާލުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .5ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ބލަންފޮތުގެ 16.1.8ގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑު
ސެކިއުރިޓ ހިމަނާފައިވެއެވެ .އަދި ބލަންފޮތުގެ 28ވަނަ މާއްދާގައި ،ބިޑު ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ބލަން ޝޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ބިޑު ސެކިއުރިޓ
ހުށަހަޅާންވާނެ ކަމަށާއި ބިޑު ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްގައި ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ
އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ އަމިއްލަ  2ފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓްދޭނެ ލިޔުމެއްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6މގެ އިތުރުން ބލަންފޮތުގެ 30ވަނަ މާއްދާގައި ،ބލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކ ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
މަތ އަގެއްނަމަ ބލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ސެކިއުރިޓއެއް ނުވަތަ
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓއެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 1ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ
10.43ގެ (އ) ގައިވާގޮތުން މިމަސައްކަ ތަކ ބިޑު ސެކިއުރިޓ ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވުމާއި ،އަދި ބިޑު ސެކިއުރިޓއެއް ނުނަގާކަމުގައިވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް
ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 17.19ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅެން ނޯންނާނެކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް
ޙަވާލުވި ފަރާތާއެކު އެގްރމެންޓް ކުރުވާފައިވަނ ސެކިއުރިޓއެއް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓއެއް ނުނަގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .7މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނ ތިޔަ މިނިސްޓްރގެ ބިޑު ކޮމިޓއިންކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން
މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  27( 22-AC/123/2019/10ޖަނަވަރ  )2019ސިޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިސިޓއާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ބިޑު
ކޮމިޓގެ ނިންމުމުގައި ރެކޮމޮންޑޭޝަން އޮފް އެވޯޑްގައި އެވޯޑުކުރުމަށް ލަފާއަރުވާ ފަރާތަކަށް ޖަހާފައިވަނ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތްކަމާއި އަދި އަގަކަށް
ޖަހާފައިވަނ

މެނޫ ސެޓެ ( 1,516,662/82 1އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަސޯޅަހާސް ހަސަތޭކަފަސްދޮޅަސްދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް ރުފިޔާ) އަދި މެނޫސެޓް

( 1,671,311/56 2އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ އެގާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް ހައެއް ރުފިޔާ)އެވެ .އަދި "މިއ ފުރަތަމަ
އިޢުލާނުކަމަށްވިޔަސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާތ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމުން އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮމެޓގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
07 .8

ޖަނަވަރ

2019ގައި

މިނިސްޓްރ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންއިން

ގދ.އަތޮޅު

ތަޢުލމ

މަރުކަޒަށް

ފޮނުވި

ނަންބަރު

 22-PU/GS-26/2019/1ސިޓގައި ގދ.އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސ ހިސާބު މިނިސްޓްރ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބިޑު ކޮމިޓއަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގު މެނޫ ( 20.14 01ވިހި
ޕޮއިންޓް އެކެއް ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަދި މެނޫ ( 22.26 2ބާވސް ޕޮއިންޓް ދޭއް ހައެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެގްރމެންޓް ކުރުވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
އަދި މިސިޓގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެގްރމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށާއި ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެގްރމެންޓްގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ،
މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިސިޓގައި ޙަވާލާދފައިވާ މުއްދަތަކ ކޮބައިކަން
ސާފުވާކަށް ނެތެވެ .އަދި ބލަމުގެ ގޮތުގައި އޮތް ދެއޮޕްޝަނަށް އެގްރމެންޓް ކުރުވުމަށް ނިންމުމަކ ދެބލަމަށް އެގްރމެންޓް ކުރުވުން ކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި
އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއް ޚިދުމަތަކަށް ދެފަހަރު އަގު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .9ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އެ އްބަސްވުމުގައި ،އެއްބަސްވުމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަކ ކޮބައިކަމާއި
ސޮއިކުރި ތާރޚް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

އެގްރމެންޓްގައި

އަދި ދެމެނޫ ސެޓުގެ ޖުމްލަ އަގަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،އެއ އެއްޚިދުމަތަށް ދެފަހަރު އަގުނެގުންކަމަށް ވާނެއެވެ.

އެގްރމެންޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޑޭޓާޝޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަކ ކޮބައިކަން ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން 20
ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3

ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވނަމަވެސް ބިޑުތަކުގައި އެކަށގެންވާވަރަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ނުވަތަ

ސަބްސްޓޭންޝިއަލ ރެސްޕޮންސިވް ބިޑެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ދެބލަން ނުވަތަ ދެއަގު ހުށަހަޅާފައިވުމުން އެބލަން
ބާޠިލްވެފައިވުމާއި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދފައިވަނވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް
ކަމަށްވުމާއި  2.5މިލިއަންއަށްވުރެ މަތ އަގެއްނަމަ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި ،މިހާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ،ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓްގައި ބުނާ ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާ ކަމަށްވުމާއިއެކު އަލުން
އި ޢުލާނުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ

އޮފް

ޔޫތް،

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސްޕޯޓްސް

އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓް

ލ.ގަމުގައި ދިރިއުޅޭ ލ.މުންޑޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫ މހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރި ޔޫތު ސެންޓަރ
ޢމާރާތުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހިންގަމުންދާ ޖިމަކ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް
ނުވިނަމަވެސް މި ޖިމްގެ މެންބަރުންގެ ފގެ ގޮތުގައި  2018ޑިސެންބަރ މަހު ލިބިފައިވާ ( 13000/-ތޭރަހާސް ރުފިޔާ) ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  2019ޖަނަވަރ މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ޖަނަވަރ މަހުގެ
ފައިސާއަށް ވ ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން ޖިމް ހިންގާ ޢމާރާތުގައި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

ނަމަވެސް އެތަނަކ ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ ވަސލަތެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި
ހިންގަމުންގެންދާ ޖިމްގެ ބައިވެރިންގެ ފގެ ގޮތުގައި  2018ޑިސެންބަރު މަހު ލިބުނު  13,000/-ރުފިޔާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާތއާއި އެ
ފައިސާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވަނ އެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ،މިނިސްޓްރން އަންގާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުންކަން މައްސަލައާ
ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި ނަމަވެސް  2019ޖަނަވަރ މަހުގެ ފގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  18,750/-ރުފިޔާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ޙަވާލުކުރަން ދިޔުމު ން ،އެ އިދާރާއިން އެ ފައިސާ ބަލައިނުގަތުމުން ،އެފައިސާ ޔޫތު ސެންޓަރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފުގެ ޙަވާލުގައި ހުރި
ކަމަށާއި ،ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި އެފައިސާ ލ.ގަމު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިނުގަތ ،ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓެއް އަންގައި ދިނުމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގެ
ޖަވާބު އޭރު ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި މިބުނެވުނު  2މަސްދުވަހު ލިބުނު ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
މިނިސްޓްރން އަދިވެސް ނިންމާފައި ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި އެ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިފައިނުވަނ ޔޫތު ސެންޓަރުން ދެވޭ
ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ފއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ހިލޭ ކަމަށްވާތ ކަމަށް މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވނަމަވެސް ،ޖިމްގެ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެ
މހެއްގެ އަތުން  250/-ރުފިޔާގެ ފއެއް ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޔޫތު ސެންޓަރުން މިނިސްޓްރއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތއާއި ފ ނަގަން ފަށާފައިވަނ ހުއްދަ
ނުލިބެނސް ކަމަށްވާ ތއާއި އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ބައިވެރިންގެ އަތުން ފ ނުނެގުމަށް މިނިސްޓްރން ފަހުން ޔޫތު ސެންޓަރަށް
އަންގާފައިވާތއާއި އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ،ކުރިން ފގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް
ރައްދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުން މިނިސްޓްރގައި އެދިފައިވާތއާއި އެފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ނިންމައި،
އެގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާގެ ކަންތައް ނިންމުމަށާއި ،ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެތަނުގައި ހަމަޖައްސާފައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ
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މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޏ.ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ވަޒފާއަށް އެޕްލިކޭޝަން
ހުށަހަޅާފައިވަނ އެ ސްކޫލުގެ ލޑިންގ ޓޗަރ އެކަނި ކަމަށާއި ،މި ވަޒފާގެ އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް މިނިސްޓްރ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން އިންޓަވިއު މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިންޓަވިއު މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވަނ ސިޔާސ ފަރާތަކުން ނުފޫޒު
ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވަނ ،އެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ
އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،އެފަދަ މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބި އެފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުން އެކަމަށް
ޤާބިލު މހަ ކު ހޮވަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރން ދެކޭތ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލަށް
އެންގކަމަށް ކަމަށްވ ނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކ އެ ސްކޫލުގެ ލޑިންގ ޓޗަރެއްގެ ވަޒފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭ ފަރާތަކަށް ވާއިރު،
އެފަރާތާ އިންޓަވިއުވެސް ނުކޮށް އެފަރާތަކ އެ މަޤާމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތއާއި މިކަން މިގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނ ވަކި ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތ ،މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ނުއުފެދޭގޮތަށް
ވަޒފާތަކުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ އެފަރާތާ
އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އިންޑަސްޓްރިއަލް

ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގެ ް ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކ ހަމައެކަނި ލިޔަންކިޔަން
އެނގުން ކަމަށާއި ،މުސާރައަކ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ މުސާރައެއްކަމަށް ލިޔެ ނެރެފައިވާ އިއުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތ ،މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްވެސް ކަނޑައަޅާފައި
ބޭއްވުމަށާއި ،ކުންފުނގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާއިރު އެ މަޤާމަކާ އެކަށގެންވާ ފެންވަރުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އަދި ކުންފުނގެ
މަޤާމުތަކަށް މހުން ހޯދަން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އެޗް.ޑ.ސން އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ބިޑަކާނުލައި އަދި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އާމްދަނއެއް ނުލިބޭގޮތަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި،

ހުއްދަދެނ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކަކަށް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،މިއ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
.1

ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދުން ގޯތި ވިއްކާފައިވަނ ހަތަރު "ފޭސް" އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އެ ހަތަރު ފޭސްގެ ގޯތި ވިއްކުމަށް ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާގޮތުން ،ގޯއްޗަކ ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާ ހުޅުމާލޭގެ ބިމުން ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް
ކޮށްފައިނުވާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިނެއްގެ ގޯއްޗެވެ .ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯތގެ މިނުން ބޭރުން އެއްވެސް ތަނަކ ގޯތގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގޯތި ގަންނަ ފަރާތުގެ
ހައްގެއް އޮތް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
.2

ހުޅުމާލެ އިރުމަތފަރާތުގެ ބޗް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އެ ސަރަހައްދު

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ކަނޑައަޅާ ކުއްޔެއް ނެގުމަށާއި ،އެތަނުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި
ކަރުދާހެއް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެކިފަހަރުމަތިން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.3

ހުޅުމާލެ އިރުމަތފަރާތު ބޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތގޮތުން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އުސޫލެއް  2017ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން

އެކުލަވާލައި  26އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން ބޗް ފްރަންޓުގައި ހުއްދަދފައިވާ
ވިޔަފާރިއެއް ހި ންގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް  12ރުފިޔާއަށް ބޗް ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށްދެވޭނެއެވެ.
އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  26( HDC(161)-M/IU/2017/148އޮކްޓޫބަރު )2017
އިޢުލާނުން ދފައިވެއެވެ.
.4

 28ނޮވެންބަރު  2017ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  HDC(161)-M/IU/2017/159އިޢުލާނުގައި،

ހުޅުމާލެ ބޗް ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ،އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި ނަގައި އެ ސަރަޙައްދު ހަތް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރުމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
.5

 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަމަށް އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަމާގުޅުންހުރި ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ އުސޫލަށް ޢަމަލުނުކޮށް އެ އުސޫލު ކޯޕަރޭޝަނުގެ
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ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ.ސން މަޢުލޫމާތުދފައިވެއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑ.ސގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރި "ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ ފަރާތު
ބޗު ސަރަހައްދު ވަގުތ ގޮތުން ކުށްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި ނުވަނ އެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތކަމަށް އެޗް.ޑ.ސން މަޢުލޫމާތުދފައިވެއެވެ.
.6

ހުޅުމާލެ ،ބޗް ސަރަހައްދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތާ ގުޅިގެން ޢާންމުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތ ހުޅުމާލެ ބޗް

ސަރަހައްދު ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑ.ސން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފހަށް  19ޑިސެންބަރު  2018ގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އެޗް.ޑ.ސން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވަނ ވިޔަފާރިވެރންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
.7
ހުޅުމާލެ

މޫދުކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތިފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދާއި ،މޫދު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލެއްވެސް  2018ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރލްމަހު
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނުން

އެކުލަވާލައި

ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

އެ

އުޞޫލާ

އެއްގޮތަށްވެސް

ޢަމަލުކޮށްފައި

ނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.8

ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރިވެރިން މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ދުވަސްވަރު އެކަން "ބޮޑު"ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިނުވަނ

އެގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމުން އެ ސަރަޙައްދު ސާފުވެ ،ޢާންމުކޮށް މހުން އުޅޭ ތަނަކަށް ބަދަލުވެ ،އެ ސަރަޙައްދަށް ދިރުން ލިބުންފަދަ ފައިދާތައް
ފާހަގަކުރެވުމުންކަމަށް

އެޗް.ޑ.ސއަށް

މިކޮމިޝަނަށް

މަޢުލޫމާތު

ދފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

އެ

ސަރަޙައްދުގައި

އެއްވެސްކަހަލަ

ޢިމާރާތެއްކޮށް

"ސްޓްރަކްޗަރ"އެއް ހަދައިފިނަމަ އެތަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލާފައިވާނެކަމަށްވެސް އެޗް.ޑ.ސއަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު
ދފައިވެއެވެ.
.9

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤޤަށް އެޗް.ޑ.ސން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ،ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދު ތަރައްޤކުރުމަށް އެކުންފުނިން ޕްލޭނެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި،

އެގޮތުން އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލަސްވެފައިވަނ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ ފެންހޮޅި އަޅަންޖެހެނ ބޗް ސަރަޙައްދުން ލާފައި
ކަމަށްވެފައި ،މިހާރު އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤކުރަން ފަށައިފިނަމަ ،އެ ފެން ހޮޅި އެޅުމަށްޓަކައި ތަން ހުސްކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށްޓަކައި ،ފެން ހޮޅި އަޅައި
ނިމުމުން އެ ސަރަޙައްދު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށެވެ.
.10

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  24( HDC(161)-M/IU/2018/96ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނުން ،ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ

ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށުގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން  31ޖަނަވަރ 2019ގެ
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ނިޔަލަށް އެ ސަރަޙައްދު ހުސްކުރުމަށާއި ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަދާފައިހުރި
ތަންތަން ނެގުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
.11

އެޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރި ކަމާއި ،އަދި އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

 3ފެބްރުއަރ  2019ގައި އެކުލަވާލައިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ސަރުކާރުގެ ލަފަޔާއެކު މިވަގުތު އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ.ސން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
.12

އަދި އެޗް.ޑ.ސގެ ނަންބަރު  24( HDC(161)-M/IU/2018/96ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަކި

ޝަރުތުތަކާއެކު އެސަރަހައްދު ވަގުތ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލ
މަސައްކަތް ފެށެންދެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ.ސން
މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
.13

.14

ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެޗް.ޑ.ސން ބަލާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި  6ކަމެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.


ގޮނޑި ،މޭޒުފަދަ ހިފާ ގެންގުޅޭ ފަރުނޗަރ ،ބިމަށް ހަރުނުކޮށް ބެހެއްޓުން؛



އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ހިޔާގަނޑެއް ނުހެދުން؛



ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުން؛



ގަސްގަހާގެހި އުފުރާ ނުވަތަ ކަނޑާ ނުހެދުން؛



އެސަރަޙައްދުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާނޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން؛



މިސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާ ގޮނޑި މޭޒުފަދަ ފަރުނޗަރުތަކަކ ޢާންމުންނަށް އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި ކަމުގައިވުން.

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ ފަރާތު ބޗު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދފައި ނުވާނެކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ

ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދައާއި ނުލައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
.15

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ނިންމާފައިވަނ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލ މަސައްކަތް

ފެށެންދެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތ ހުއްދަ ދިނުމަށްކަމަށް ވާއިރު ،އެ ފެނުގަ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރަނ
ކޮން ތާރޚަކު ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި އެކަން ފެށުމަށް ނަގާނެ މުއްދަތެއް ވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

76

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
.16

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  HDC9161)-M/IU/2018/96އިޢުލާނުން ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި

އެއް ވެސް އިމާރާތެއް ހަދައި އަދި ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ،އެކަން  31ޖަނަވަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް އެ ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށް
އެންގުމުން ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރި ކަމާއި ،އަދި އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދާފައި ވަނިކޮށް،
އެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި ،އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަގުތ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަންފާ ނެގުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.17

ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެޗް.ޑ.ސން ބަލާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި  6ކަމެއް ހިމަނާފައިވާއިރު

މިހާރުވެސް ގިނަތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނ އެޗް.ޑ.ސން ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ޝަރުތުތަކާ ހިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު އެކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އެކަށގެންވާފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެއްނުވެއެވެ.
މަތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ .އަދި،
.1

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ ފަރާތު ބޗު ސަރަހައްދަކ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ދފައިވާ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ބުނާއިރު،

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދފައި ނުވާނަމަ އެތަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެން ވާކަމާއި ،އަލުން އެތަން ބޭނުންކުރުމަށް ވަގުތ
ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ނިންމުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އެކަމަށް ހުއްދައަށް އެދެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކ ވަކި ބަޔަކަށް އެކަމުން މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުންކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމާއި
މިއ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން އަލުން ހުއްދަ ދިނުމުގައިވެސް އެތަން ވަގުތގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިންކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް
ކުށްޔަކަށް ނުވާގޮތަށް އެތަން ދިނުމަކ ޢަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި ކުށްޔަށް ދިނުމުގައި އެކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ
ތެރެއިން ކުށްޔަށް ދިނުމަށާއި ،އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެން އެކަންކުރުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
.2

އަދި ހުޅުމާލޭ ބޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދޭނަމަ ،އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަ ރޭޝަނަށް ވަނ އެންގިފައެވެ .އަދި އެފަދަ އުޞޫލު އެކުލަވާލާއިރު ،ބޗް ސަރަޙައްދަކ ޢާންމުން ބޭނުންކުރާ
ތަނެއްކަމަށް ދެކި ،ޢާންމުންނަށްވެސް އެތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނޭގޮތަށް އެޞޫލް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
.3
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އޮފހުގެ ނަން

ކަން އެނގެއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ޝަކުވާ ތަކުގައި ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ކުރިމަތގައިވާ ބޗް ސަރަހައްދު
ގެސް ޓްހައުސްގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުށްޔަށްދގެން ނަފާ ހޯދާކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާތ ،މިކަމަކ ޤާނޫނގޮތުން ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ
ކަމެއްކަމަށް ނުވާތ ،މިކަންވެސް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.4

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ ފަރާތު ބޗު ސަރަހައްދު ދިނުމުގައި ،އެކަމަކ ވަގުތ ގޮތުން ކުށްޔަށް ދޭ ދިނުމެއް ކަމަށް ވނަމަވެސް ،މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް

ކަންތައް ވެފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެޗްޑސ އިން އެންމެފަހުން ޢަމަލުކުރަން ނިންމި އުސޫލުތަކަށް އަދިވެސް ބޯނުލަނބާކަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިކަމަށް އެކަށގެންވާފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ވަކި ބަޔަކު އެންގުމަށް
ބޯނުލެނބުމުން ،އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަކ ވަކި މހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުންކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވިދާނެކަމެއްކަމާއި ،މިއ ކޮރަޕްޝަނަށް
ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެއްކަމަށްވާތ ،މިކަން ސރިޔަސް މައްސަލައެއްގޮތުގައި ދެކި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ލ.ގަމު ޙަމަދު ބިން ޚަލފާ އާލްޘާނ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން 2019
މޭމަހުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ
ބލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން (ނުވަތަ އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ސްކޫލުން  09މޭ  2019ގައި
ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  GS52/IUL/2019/20އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކ ( 4ހަތަރެއް) ދުވަސް
ކަމަށްވާތ ،އެއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމުގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3
ފަރާތުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދާ އަދި ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ
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އޮފހުގެ ނަން
ތައްޔާރުކޮށްދޭ

ފަރާތެއް

ހޯއްދެވުމަށް

ފުރަތަމަ

ކުރި

އިޢުލާން

ބާޠިލުކޮށް

23

މޭ

2019

ގައި

ކުރައްވާފައިވާ

ނަންބަރު

 (IUL)GS-51-Dpt-101/INDIV/2019/15އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވަނ އޭގެ  3ދުވަސްފަހުން  26މޭ  2019ވަނަ
ދުވަހުގެ  14:33ގައި ކަމަށްވުމާއި ،އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރިއިރު ބލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށަން އޮތް ގަޑި
ފާއިތުވެފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން (ނުވަތަ އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި 4
(ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ
މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދފައިވާ މުއްދަތަކ ( 5ފަހެއް)
ދުވަސް ކަމަށްވާތ ،އެއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ
ކަމަކަށްވެސް އެކަށގެންވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމުގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ފާދިއްޕޮޅު

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ވައިޓް ބިލްޑިންގ" އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި ހިންގަމުންދާ ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެތަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކު
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައި ވނަމަވެސް އެކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއ އޭނާގެ

ފިރިމހާގެ ބޭބެއަކ ކައުންސިލްގެ ރައސްކަމަށްވަތ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އޭނާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވނަމަވެސް،
އޭނާއަށް ކުއްޔަށް ދފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މިހާރު ދައްކާފައިވުމާއެކު ،ޝަރޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް އެއްބަސްވުން
ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމުމަށް ފެންނަ ކަމަށް
ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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މާލެއަތޮޅު މާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކ.މާފުށ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގެ ހޮޓާ ޢިމާރާތާއި ޝޮޕް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މުދަލެއް (ބިންބިމާއި
ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ކުއްޔަށް ދޭންވާނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  11ގެ  11.07ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން (ނުވަތަ އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކ.މާފުށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގައި ހަދާފައިވާ "ހޮޓާ ޢިމާރާތް" އާއި
"ޝޮޕް ޢިމާރާތް" ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް މާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  30އެޕްރލް  2019ގައި
އެ

އިޢުލާން

ބާޠިލުކުރެއްވުމަށްފަހު  19މޭ  2019ގައި

ކުރައްވާފައިވާ

ކުރައްވާފައިވާ

ނަންބަރު  WDC/2019/07އިޢުލާނާއި

ނަންބަރު  )IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނާ މި 2

އިޢުލާނުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު 19 ،މޭ  2019ގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  )IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން
ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި ކުރ ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން ނިންމެވ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތކަމަށް އެފަހަރު ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކ.މާފުށ އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓން ޖަވާބުދފައިވުމާއެކު ،އެތަންތަނުގެ ކުލި ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ،ހުށަހެޅޭނެ
އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔެއް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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ށ.ފވަކު ސްކޫލް

ށ.ފވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތ ،ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން
(ނުވަތަ އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު
 10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ
ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް  09މޭ  2019ގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  GS-108/MIS/2019/10އިޢުލާނުގައި
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކ ( 4ހަތަރެއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތ ،އެއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތ އެ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އަދި ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ ބލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު  10ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް"
ފުރިހަމަކުރަން އެ ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ
ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (އެ ސްކޫލުން
ނާސްތާ ދޭންޖެހެނ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެ ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (ނުވަތަ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން)
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ،އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
114

މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށ.ފވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތ ،ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު 10
ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރަން ފވަކު ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ ކޮން
ރޭންޖަކަށްކަން (ފވަކު ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެ ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން
(ނުވަތަ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފވަކު ސްކޫލުން
އެގޮތަށް ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއްގައި ބލަން
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބލަން ފޮތުގެ  28.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ބލަން ފޮތް
ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިންނެވެ .ވމާ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު
ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ،ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އެއް އުސޫލަކުން އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް
ދެންނެވއެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކ ށ.ފވަކު ޞއްޙ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ
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ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަކ މި ބިޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުމުގައި ފވަކު ސްކޫލުގެ ފަރާތުން އުޅުނު މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ
ބަދިގެއަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހަދައިދފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ،އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވާނަމަ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކ
އކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް
މިދެމހުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެތ ،އަލުން އިޢުލާނުކުރައްވައިގެން އެ މަސަ ް
ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަގޫދޫ ފ.މަގޫދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  14ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހު ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް
ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  35ގޯތގެ ތެރެއިން  16ނަންބަރު ގޯތި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އަންގައި ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން
 26ފެބްރުއަރ  2017ގައި އެ އިދާރާއިން އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  07މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރިއިރު ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު ކުރިން ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ
ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެ އިދާރާއަށް ދިޔުމުން އޭނާއަށްވުރެ ގޯތިލިބުން ޙައްޤުކަންބޮޑު ފަރާތްތައް މިހާރު ތިބުމުން އެ
ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ޖަ ވާބުދފައިވާ ކަމަށާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ނިމުނުފަހުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާތ
ދަރިންގެ ބައިން އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން ފޯމަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނެކަމަށް އެ
އިދާރާއިން އެކުލަވާލި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފ.މަގޫދުން ގޯތި ދިނުމަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށްފަހު އެ ނިންމުންތަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
ބަދަލު ގެނެސް ،ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ގޯތި ލިބުނު ކަމަށް ލިޔުން ޙަވާލުކުރެވުނު ބައެއް ފަރާތްތައް މިއަހަރު އިޢުލާންކުރި
ލިސްޓުގައި ނުހިމެނި އެމހުންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު ،އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތްތައް ނިމި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުތާ  24ގަޑިއިރު ނުވަނސް އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވުމާއި ގޯތި ލިބޭނޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް
އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައި ވަނ ގޯތި ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރި ފަހުން ކަމަށްވުމާއި ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތ ގޯއްޗަށް އެދި
ފޯމު ލާފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތ އަލުން ފޯމުތައް ރިވިއުކޮށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓން ނިންމައިގެންކަމަށް އެ ކޮމިޓން  05ފެބުރުވަރ  2019ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ތާރޚު ނުވަތަ މުއްދަތު ބަލަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މހާގެ ޢުމުރާއި ،ކާވެނިކުރި ތާރޚާއި ،ޝަރުޢގޮތުން
މހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަންޖެހުނު ތާރޚާއި ،އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭތާ ވ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފަދަ ކަންކަމުގައި ތާރޚު ބަލާނ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު
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އޮފހުގެ ނަން

ހުށަހަޅަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރޚާ ހަމައަށް ކަމަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ގޯތި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ
 16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތަށް އެންމެ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވަނ ޢުމުރުގެ ބަޔަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެ އުސޫލުގެ  16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް އެ ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
މގެ އިތުރުން ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ނިމި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުތާ  24ގަޑިއިރު ނުވަނސް އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގޯތި
ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓން  05ފެބުރުވަރ  2019ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓން އެފަހަރު ދފައިވަނ  24މޭ  2016ގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ވިދިގެން އައި ދުވަހު ( 25މޭ
 )2016އަންގާފައިވާއިރު ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  14ޖުލައި  2016ގައި ކަމަށްވާތ ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރި
ފަހުންކަން ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ގޯތި ދިނުމުގެ ހުއްދަ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ވަނ ދފައެވެ .އެގޮތުން  29ގޯތި ދިނުމަށް  28ޖަނަވަރ 2019
ގައި ،އަދި  6ގޯތި ދިނުމަށް  20ފެބުރުވަރ  2019ގައި (ޖުމުލަ  35ގޯތި ދިނުމަށް) ހުއްދަ ދފައިވެއެވެ.
އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ފޯމުތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތ ކަމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަދައިން އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާނެތއާއި،
އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވުމަކ އެކަށގެންވާ ކަމަކަށްވާތ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންޖެހޭނ
ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ގޯތި ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ.
ވމާ ،ގޯއްޗަށް އެދިފަ އިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނ ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް
ކަމަށްވާތއާއި ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ ގޯތި ދިނުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރިފަހުން ކަމަށްވާތއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަދައިން އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާނެތއާއި،
އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވުމަކ އެކަށގެންވާ ކަމަކަށްވާތ ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެންޑް ސަރވޭ ނ.ވެލިދޫ ގޯއްޗެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގު ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތި ( 1411.71އަކަފޫޓު) ހުސްބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރި
ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކ  3515އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މިއ މިހާރު އެރަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަކަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރުމުގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން

އޮތޯރިޓ

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވުނު ގޯއްޗަކ  2013ވަނަ އަހަރު ދޫކުރަން
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓން ހުއްދަ ދިން  1600އަކަފޫޓުގެ  100ގޯތގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދޫކުރެވުނު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،އެ ގޯތގެ
ކަންކުތި ބޮޑުކަމުން އެހެން ތަނަކަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި ލިބުނު ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނ ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ބްލޮކަކުން ކަމަށްވާތއާއި އެއ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމަކަށްވެފައި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ވަކި ކަމަކަށް
ކަނޑައެޅި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުން އެކަމަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ތިޔަ އޮތޯރިޓން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތ އެ ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮތޯރިޓން ނުހޯދާކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ ގޯތި ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ ގުރުއަތުން ކަމަށްވެފައި ގުރުއަތުން ލިބޭ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވެސް އަދި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،އެ ގޯތި ފުރަތަމަ
ދިންއިރު އެ ގޯއްޗަކ  1600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ގޯތި ދޫކުރި ބުރުގައި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދފައިވަނ  1600އަކަފޫޓުގެ ގޯތި
އތޯރިޓން ހުއްދަ
ކަމަށްވާއިރު ،އެ ގޯތގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދފައިވާ ގޯތގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން ދފައިވާ ގޯތި  3500އަކަފޫޓަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާތ ،އެ ޮ
ނުހޯދައި އެގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ ،މިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތ،
އެ ގޯތި ކުރިން ދފައިވާ ބޮޑުމިނަށް ކުޑަކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވެލިދޫ ނ.ވެލިދޫ ގޯއްޗެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގު ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތި ( 1411.71އަކަފޫޓު) ހުސްބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރި
ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކ  3515އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މިއ މިހާރު އެރަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަކަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރުމުގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވުނު ގޯއްޗަކ  2013ވަނަ އަހަރު ދޫކުރަން
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓން ހުއްދަ ދިން  1600އަކަފޫޓުގެ  100ގޯތގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދޫކުރެވުނު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،އެ ގޯތގެ
ކަންކުތި ބޮޑުކަމުން އެހެން ތަނަކަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި ލިބުނު ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނ ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ބްލޮކަކުން ކަމަށްވާތއާއި އެއ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމަކަށްވެފައި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ވަކި ކަމަކަށް
ކަނޑައެޅި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުން އެކަމަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް އެ އޮތޯރިޓން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތ އެ ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮތޯރިޓން ނުހޯދާކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ ގޯތި ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ ގުރުއަތުން ކަމަށްވެފައި ގުރުއަތުން ލިބޭ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވެސް އަދި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،އެ ގޯތި ފުރަތަމަ
ދިންއިރު އެ ގޯއްޗަކ  1600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ގޯތި ދޫކުރި ބުރުގައި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދފައިވަނ  1600އަކަފޫޓުގެ ގޯތި
އތޯރިޓން ހުއްދަ
ކަމަށްވާއިރު ،އެ ގޯތގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދފައިވާ ގޯތގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން ދފައިވާ ގޯތި  3500އަކަފޫޓަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާތ ،އެ ޮ
ނުހޯދައި އެގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ ،މިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތ،
އެ ގޯތި ކުރިން ދފައިވާ ބޮޑުމިނަށް ކުޑަކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޑްރައިވަރަކާއި ޓެކްނޝަނެއްގެ މަޤާމަށް މހުން ހޯދުމަށް ޖަނަވަރ ( 2019ވަކި ތާރޚެއް ނޭނގޭ) ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  02ޓެކްނޝަނާއި  01ޑްރައިވަރު  03ފެބުރުއަރ  2019ގައި ވަޒފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނު ކުރިއިރު
އިޢުލާނުގައި އޮންނަނ  01ޑްރައިވަރާއި  01ޓެކްނޝަން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި ،އަދި މި އިޢުލާނު ގެޒެޓްގައިވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައިމިވަނއެވެ.
 -1ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށާއި ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ
ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް  06ޖަނަވަރ  2019ގައި  02މަޤާމަށް ވަކިވަކިން  02އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ
އިންޖނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނެއްގެ މަޤާމަށް  2މހުންނާއި ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު 03
ފެބުރުވަރ  2019ގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
 -2ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނުގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނުގެ  2މަޤާމު
ހުސްކޮށް އޮތްކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން  1މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް  06ޖަނަވަރ  2019ގައި އިޢުލާންކުރ އިންޖނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނަކު
ހޯދުމަށް  01އޮގަސްޓު  2018ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެއްވެސް މހަކު އެކަމަށް އެދިފައިނުވާތ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  06ޖަނަވަރ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ގުޅިގެން އިތުރު މހުން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވުމާއެކު އަލުން އިޢުލާންނުކޮށް އެ  2މަޤާމަށް މހުން ހަމަޖެއްސުމަށް  30ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހު އޮތް
ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  05ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ނިންމ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި އިންޖނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރަން
ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެގެން ކަމަށް އެ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ
މަޤާމަށް  2މހުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
 -3ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަންގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  2މހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މހަކ އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މހެއް ކަމަށް ނުވާތ ،އެމހުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވ ކއްވެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުން ،އެގޮތަށް
ހަމަޖައްސަންޖެހުނ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖނުގެއަކ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮށްގެން  24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވެފައި އެސިސްޓެންޓް
ޓެކްނޝަނެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވުމާއި ،ފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2މހުންނަކ ރަށުގައި އިންޖނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  2މހުން ކަމަށްވެފައި އެ 2
މހުންނަކ މިވަގުތު އިންޖނުގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިންޖނަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޙައްލުކުރަން
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ މހުން ކަމަށްވެފައި މިވަގުތު އިންޖނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބިއްޖެނަމަ  24ގަޑިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތ އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތިޔަ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މހަކު ހަމަޖައްސާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެ
ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ  5މހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މހަކު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމައެއް ނުވެއެވެ .އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ،ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ،މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،އިލެކްޓްރިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް މިއިން ދާއިރާއަކުން
ޤައުމ ސަނަދުގެ ލެވެލް  3ން ފެށިގެން މަތގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމެވެ .މި ވަޒފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  2މހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ސެޓްފިކެޓް 3
ގެ އިލެކްޓްރިކް ކޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.
 -4ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ "އިންޖނުލ އެއްގަމު އުޅަނދު
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ސ ،1ސ 4ގެ ލައިސަންސް އޮތުން" މިގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކ ސ 1ގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
މހެއްކަމަށްނުވާތ ،އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބެލ ކޮންގޮތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،އިޢުލާނުގައި ޝަރުޠު ކަމުގައި ބަލާފައިވަނ ސ 1ނުވަތަ
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ސ 4ގެ ލައިސަންސް ކަމަށް ތިޔައިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިޢުލާނުގައި "ނުވަތަ" މި ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތ ބެލެވޭނ ސ 1ގެ
ލައިސަންސާއި ސ 4ގެ ލައިސަންސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .އެ  2ލައިސަންސްގެ ކޮޕ ހުށަހަޅަންވެސް އިޢުލާނުގައިވާ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިބައިގެ
 6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މހުންގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މހެކު ހިމެނެއެވެ.
 -5މަތގައި ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒފާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެގޮތުން ،ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  4ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާގޮތުން ،ނަތޖާ ހެދުމަށްޓަކައި ނަގަންޖެހޭނ ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ  21އިންސައްތަ ،އަދި
މަސައްކަތުގެ ހުނަރު (އިންޓަވިއު) ގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ  48އިންސައްތަ ކަމަށްވއިރު ،ނަތޖާ ހަދާފައިވަނ އެ ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ 100
އިންސައްތަ ހިމަނައިގެންނެވެ .އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދިފައިވާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބުނެވުނު ފަރާތަކ ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ
މަޤާމުގައި  2އަހަރާއި  7މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ވަޒފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް
ދފައިނުވާކަމާއި ،ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ  2ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް ޖ.ސ.އ އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓާއި އެސް.އެސް.ސ ސެޓްފިކެޓަށް
ޕޮއިންޓް ދފައިވާއިރު ،ވަޒފާއަށް އެދި ފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިނުވާކަމާއި ،އޭނާއަށް ޖ.ސ.އ އޯލެވެލްއާއި
އެސް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުން  4ސ ފާހާއި  2ޑ ފާސް ލިބިފައިވާއިރު އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒފާއަށް އޭނާއަށް  4ސ ފާހާއި  2ޑ ފާހަށް ޕޮއިންޓް
ދިންއިރު ،އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަނުގެ ވަޒފާއަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ  1ސ ފާހާއި  1ޑ ފާހަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -6އަދި މގެ އިތުރަށް ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  25ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު،
ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކޮށްފައިވަނ އެ ނިސްބަތުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ
ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރަންޖެހެނ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދަށް ބަލައިގެން (މިސާލު 25 :އިން 1
ލިބުނު ކަމަށްވާނަމަ ،އެއ  100އިން  4ކަމަށް ބަލައިގެން) ނެވެ .އެ އަދަދުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ ނަތޖާ ހެދުމުގައި ނަގަންޖެހެނ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތައެވެ .ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  25ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ
 2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ  21އިންސައްތަ
(ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .ތަމްރނުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  30ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ
 2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ  05އިންސައްތަ
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(ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  30ކަމަށް ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  3ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ
 26އިންސައްތަ (ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ.
 -7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ނެގުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު (ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަސްލެއް ކަމަށް
ބަލާފަ އިވަނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ)
މި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ ނަގަންޖެހޭނ އެ ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މަސައްކަތުގެ ހުނަރު
(އިންޓަވިއު) ގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  100ކަމަށް ވާއިރު ،އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ  48އިންސައްތަ (ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނިފައިވާ  2ވަޒފާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް "ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ،އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ކަލްކިޔުލޭޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މިސާލުތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
 -ތަޢުލމުގެ ބައި:

× 100{ × 21%

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 25މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ އަދަދު (

 -ތަމްރނު (ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ) ގެ ބައި:

 -މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައި:
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× 100{ × 5%

× 100{ × 26%

 -މަސައްކަތުގެ ހުނަރު (އިންޓަވިއު) ގެ ބައި:

}

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 30މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ އަދަދު(

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 30މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ އަދަދު (

 × 48%ލިބުނު ޕޮއިންޓް

}

}
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 -8މަޤާމަށް މހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ  50%އަށްވުރެ
މަތިވާންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު" ،ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ގައި އެ އިންސައްތަ
ވަނ  35%އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން
ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން  "2018އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ފެންވަރު (ވަޒފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓްގައިވާ ޖ.އެސް  3ން ޖ.އެސް  4އަށް) ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ މހުންނަށް ލިބޭ
މާކްސް (ޕޮއިންޓް) ގެ ޖުމުލަ  45%އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން "2018
މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަޤާމަށް މހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ  35%އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް
ބެލެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި އެ މަޤާމުތަކަކ ޖ.އެސް  3އާއި ޖ.އެސް  4ގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް "ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަ ށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ އެ މަޤާމުތަކަކ އެސް.އެސް 4.ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކެއް
ކަމަށެވެ .އަ ދި އެ ވަޒފާތަކަކ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކެއް ނޫންކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެ
އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވެސް ނުފެނެއެވެ" .ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ،މި  2މަޤާމަށް އެދުނު މހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މހަކަށް  50%އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ.
 -9އެ ވަޒފާތަކަކ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކެއް ނޫންނަމަ ،އެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯއްދެވުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.02ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރ އޮ ފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ހޯދާފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖނުގެއަކ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.02ވަނަ
މާއްދާގައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރާ މަޤާމުތަކަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ ކަމުގައި ކަމަށްވާތ ،އެ މަޤާމުތަކަށް މހުން

ނ ޫ
ްނ ަލ ް
ހ ާ
މ ަހ ުކ ް ޯ
ރ ެގ ް ަމ ާޤ ަމ ް
ރ ިއ ަވ ު
ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާނެ ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސްް ،ޑ ަ
ދް
ނ ި
ދ ަފ ިއ ަވ ީ
ށް ީ
ށ ު
ްކ ަމ ް
ށ ަ
ނ ެގ ައ ް
ޖ ު
ނ ެގ ް ިއ ް
ޔ ުތ ް
ަ
އ ،އެ މަޤާމަކ ތިޔަ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ްނ ެވ ަފ ިް
ރ ްއ ި
ނ ީ
ސެންޓަރުގެ މަޤާމަކަށްވުމާއެކު ،އެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދަންވާނ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ފެނެއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

އެހެންކަމުން ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މަތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،މަޤާމްތަކަށް މހުން
ނެގުމުގައި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މހުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
119

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ

ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ބޭނުންކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް  2018ވަނައަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުން
ފެށިގެން އެ ދެމހުން އެތަނުގައި ތިބުމާއި ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސްއާއި ކައުންސިލަރެއް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެ  2މހުން
އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  72ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުމުން
ނިންމާފައިވަނ ނ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަތުން މަހަކު  500/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި
ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ކުލގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް އެ  2މހުންކުރެ މހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ،ވަގުތގޮތުންވެސް އަދި ދާއިމގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް (އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެއާއި
އެތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން) ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރން އެކުލަވާލައި  17ސެޕްޓެންބަރު  2015ގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ 3
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  AD/CIR/2016/810ސަރކިއުލަރުން  22މޭ 2016
ގައި އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައި ،އެތަނުގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އަދި އެހެން ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅުމަކ އެ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ނޫނ (މިތަނުގައި "ނޫނ" ގެ މާނައަކ "ނުވަތަ") އެހެން ބަޔަކު ވެސް ދިރިއުޅޭނަމަ  10ޖޫން  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސްއާއި ކައުންސިލަރެއް އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެނ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ ،އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެ 2
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ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ބޭނުންކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް  2018ވަނައަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުން
ފެށިގެން އެ ދެމހުން އެތަނުގައި ތިބުމާއި ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސްއާއި ކައުންސިލަރެއް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެ  2މހުން
އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  72ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުމުން
ނިންމާފައިވަނ ނ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަތުން މަހަކު  500/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި
ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ކުލގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް އެ  2މހުންކުރެ މހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ،ވަގުތގޮތުންވެސް އަދި ދާއިމގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް (އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެއާއި
އެތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން) ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރން އެކުލަވާލައި  17ސެޕްޓެންބަރު  2015ގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ 3
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  AD/CIR/2016/810ސަރކިއުލަރުން  22މޭ 2016
ގައި އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައި ،އެތަނުގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އަދި އެހެން ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅުމަކ އެ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ނޫނ (މިތަނުގައި "ނޫނ" ގެ މާނައަކ "ނުވަތަ") އެހެން ބަޔަކު ވެސް ދިރިއުޅޭނަމަ  10ޖޫން  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސް އާއި ކައުންސިލަރެއް އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެނ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ ،އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެ
 2ފަރާތަށް އެންގެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޖުޑޝަލް ހދ .ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  06( B13MC/2018/09ނޮވެންބަރު  )2018އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ( 9,500ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި އެންމެ މަތން މާކްސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނ ( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާކަމަށާއި ،ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ
މުވައްޒަފުން ދެފަރާތުންވެސް ހުށަހެޅ އެއް އަދަދަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތްނަމަވެސް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާތ
އޭނާއަށް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހދ .ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ހދ.ކުމުންދޫ ފަރާތަކ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހެން މހުން
ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް (ވަކި މުއްދަތެއް ދފައި) އޭނާއަށް އެންގެވުމަށާއި ،އެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތް އޭނާގެ
ކިބައިން ވަކިކުރެއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި ،މގެފަހުން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑޝަލް ދާއިރާގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަވައި ދެއް ވުމަށާއި ،އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބލަންތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،މގެ ފަހުން
ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ޖުޑޝަލް ދާއިރާގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
122

އަރިއަތޮޅު

ދެކުނުބުރ

ދިއްދޫ އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުގައި ކުކުޅުކޮށި އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން އެއްބައި މހުންގެ އަތުން ފ ނަގާ އަދި އެއްބައި މހުންގެ އަތުން
ފ ނުނަގާ ކަމަށާއި ،ފ ނުދައްކާ މހުންނާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް އދ.ދިއްދޫން ބިން ދޫކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފަރާތްތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން އެފަރާތްތަކުގައި އޮތްތޯ ބަލައި އޮތްނަމަ އޭގެ ކޮޕ ހޯދުމަށާއި ،ނެތްނަމަ އަލުން އެއްބަސްވުން ހެއްދުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ތިލަދުންމަތ

އުތުރުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިއްދޫ

ހއ.ދިއްދޫން ނުއަގުގައި ބިންތަކެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  09މޭ  2019ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސިޓއަކުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައަޅާނ މިނިސްޓްރގެ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން ކަމަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް
ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ  09ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކުއްޔަކ ހުށަހެޅޭނެ
އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަމަށްނުވުމާއެކު ބިމުގެ ކުލި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނ މިނިސްޓްރގެ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓންކަމަށް ނުބެލެވޭތ ،ކުލި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އެ އުސޫލުން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުލި ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމެވުމަށްފަހު ،މިހާރު ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރައްވައި ،ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރައްވައިގެން ބިން ދޫކުރެއްވުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
124

ހައްދުންމަތ
އިދާރާ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންގެ މަންމައަށް އެރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތި އޭނާއާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހަކާ ދެމހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް
ކޮންމެ މހަކަށް  4000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ލ.މުންޑޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވިއިރު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާވެސް އެރަށަށް
ބަދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަނބިމހާއަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ގެއިން ލިބުނު ބަޔަށް  13އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް
އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް ލިބުނު  4000އަކަފޫޓު ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރގައިވާ ކަންތައްތައްވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ މައްސަލަ ލ.މުންޑޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު /99ސ-4-އޯ05/
ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާ ގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަކ އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެމހުންގެ ހަމަހަމަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް ވަނ
ނިންމާފައެވެ.
އަދި 29 ،ޖޫން  1999ގައި އެ ގޯތގެ ރަޖިސްޓަރ ލ.އަތޮޅު އޮފހުން ހަދައިދިންއިރު ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރގައި އޮތ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ގޯތގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރގައި އޮތ ދެމހުން ކަމާއި ،އޭގެފަހުން ޝަރޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ގޯތި ދެބައިކޮށް ގޯތގެ އިރުމަތފަޅި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް އަދި ހުޅަނގުފަޅި ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންނަށް ހަމަޖައްސައި
އެ  2މހުން އެއްބަސްވ ގޮތަށް ގޯތގެ އިން ޖަހައިދ ،ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންނަށް ވ ބަޔަށް އެހެން ނަމެއް ދ ،އެނަމުގައި  18އެޕްރލް 2005
ގައި ލ.އަތޮޅު އޮފހުން ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް ވ ބަޔަށް ފަހުން ވަކި ރަޖިސްޓަރއެއް ހަދައިދފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،
އަދި ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުން ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ބައިގެ ރަޖިސްޓަރއަށްވެސް އޭގެފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރ
ހަދައިދފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،ސުނާމ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާ މިހާރު ދިރިއުޅެނ
ލ.ގަމުގައި ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ އެޑްރެހަކ ލ.ގަމު އެޑްރެހެއްކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަނބިމހާ ދިރިއުޅެނ މުންޑޫގައި
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ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ އެޑްރެހަކ އިސްވެ ދެންނެވުނު ،އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ހެދުނު ގެ ކަމަށާއި ،މި  2ގޯތިންކުރެ އެއްވެސް ގޯއްޗަކާ
ބެހޭގޮތުން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އބަފާ މހާއަށް ލިބިފައިވާ ބައި މިހާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ލ.މުންޑޫ
އަދި ،މި ގޯތިން އެއްބަނޑު އެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ މިހާރު ލ.ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،އެ ގޯތގެ ކަންތައް މިހާރު ވެފައި އޮތް ގޮތް ބަލައި ،އެ ގޯތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރގެ ލަފާ
ހޯދައިގެން އެ ގޯއްޗާމެދު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންގެ މަންމައަށް އެރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތި އޭނާއާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހަކާ ދެމހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް
ކޮންމެ މހަކަށް  4000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ލ.މުންޑޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވިއިރު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާވެސް އެރަށަށް
ބަދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަނބިމހާއަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ގެއިން ލިބުނު ބަޔަށް  13އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް
އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް ލިބުނު  4000އަކަފޫޓު ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރގައިވާ ކަންތައްތައްވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ މައްސަލަ ލ.މުންޑޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު /99ސ-4-އޯ05/
ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާ ގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަކ އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެމހުންގެ ހަމަހަމަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް ވަނ
ނިންމާފައެވެ.
އަދި 29 ،ޖޫން  1999ގައި އެ ގޯތގެ ރަޖިސްޓަރ ލ.އަތޮޅު އޮފހުން ހަދައިދިންއިރު ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރގައި އޮތ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ގޯތގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރގައި އޮތ ދެމހުން ކަމާއި ،އޭގެފަހުން ޝަރޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ގޯތި ދެބައިކޮށް ގޯތގެ އިރުމަތފަޅި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް އަދި ހުޅަނގުފަޅި ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންނަށް ހަމަޖައްސައި
އެ  2މހުން އެއްބަސްވ ގޮތަށް ގޯތގެ އިން ޖަހައިދ ،ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުންނަށް ވ ބަޔަށް އެހެން ނަމެއް ދ ،އެނަމުގައި  18އެޕްރލް 2005
ގައި ލ.އަތޮޅު އޮފހުން ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާއަށް ވ ބަޔަށް ފަހުން ވަކި ރަޖިސްޓަރއެއް ހަދައިދފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،
އަދި ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަންހެނުން ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ބައިގެ ރަޖިސްޓަރއަށްވެސް އޭގެފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރ
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ހަދައިދފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،ސުނާމ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހާ މިހާރު ދިރިއުޅެނ
ލ.ގަމުގައި ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ އެޑްރެހަކ ލ.ގަމު އެޑްރެހެއްކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އަނބިމހާ ދިރިއުޅެނ މުންޑޫގައި
ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ އެޑްރެހަކ އިސްވެ ދެންނެވުނު ،އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ހެދުނު ގެ ކަމަށާއި ،މި  2ގޯތިންކުރެ އެއްވެސް ގޯއްޗަކާ
ބެހޭގޮތުން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އބަފާ މހާއަށް ލިބިފައިވާ ބައި މިހާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ލ.މުންޑޫ
އަދި ،މި ގޯތިން އެއްބަނޑު އެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ މިހާރު ލ.ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،އެ ގޯތގެ ކަންތައް މިހާރު ވެފައި އޮތް ގޮތް ބަލައި ،އެ ގޯތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރގެ ލަފާ
ހޯދައިގެން އެ ގޯއްޗާމެދު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ކޮޅުމަޑުލު
އިދާރާ

މަޑިފުށ

ކައުންސިލްގެ

 2004ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް އެޓޯލްސްއާއި ތ.އަތޮޅުއޮފސް މެދުވެރިވެގެން ތ.މަޑިފުށިން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތެޔޮބިމެއް 2011
ވަނަ އަހަރަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވެފައިވނަމަވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން މިހާރުވެސް އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި2011 ،
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ބިމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަޑިފުށ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގއާއި ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި އެދުމުން އެ ބިމާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ އިދާރާތަކުގައި ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.1

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ތ.މަޑިފުށިން ( 2,000ދެހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ  25މޭ  2006ން

ފެށިގެން  24މޭ  2016ގެ ނިޔަލަށް ( 10އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް) ކަމާއި ،ކުއްޔަކ އަކަފޫޓަކަށް  15/-ލާރިކަން އެ ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރ އޮފް
އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު  25މޭ  2006ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  24މޭ  2016ގެ ނިޔަލަށް
ހަމަވެފައިވނަމަވެސް ،މިހާރުވެސް އެ ބިމުގެ ކުލި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާކަން ވަނ ފާހަގަކެރެވިފައެވެ.
.2

އަދި ބިމުކުލގެ ގޮތުގައި  31މާރިޗު  2019ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ

އޮތ ( 600/-ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ (މަހަކަށް

ދައްކަންޖެހެނ  300/-ރުފިޔާ) ކަމާއި ،ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ  31,268/15ރުފިޔާ (އެއްތިރސްހާސް ދުއިސައްތަ
ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި) އާއެކު  31މާރިޗު  2019ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދަކ 31,868/15
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ރުފިޔާ (އެއްތިރސްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި) ކަން ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.3

އަދި މަޑިފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެމަތިން  31ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި އެހާތަނަށް ނުދައްކާ

އޮތް ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭނޭ ތަފުސލު ހިސާބެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބައޮތެވެ .އަދި އެ އިދާރާއާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  24ފެބުރުވަރ 2019
ގައި އެކުންފުންޏަށް ސިޓއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ސިޓއަށް އެ ކުންފުނިން ޖަވާބުދފައިނުވާކަމަށާއި ،އެ ބިމުގައި މިހާރުވެސް ތެލުގެ
ވިޔަފާރިކުރަމުންދާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވމާ ،އެއްބަސްވުން އައުނުކުރާނަމަ އެ ބިން އެފަރާތުން ވަކިކުރުމަށާއި ،ބިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ ބިން އެފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ޝަރޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެކަން ނިންމުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އުތމު

ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވެ  3މަސްދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ކައުންސިލުން އެފަރާތާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރގައިވާ
ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.
 .1އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން
އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން  2ފަރާތަކުން އަންދާސހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާއެވެ .މަސައްކަތަށް އެންމެ
ކުޑައަގަކާއި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ އެ ފަރާތުންނެވެ .އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އަނެއް ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށްވާއިރު އެފަރާތަކ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ.
 .2މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ  35ދުވަހެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ތާރޚަކ  09ސެޕްޓެމްބަރު  2018އެވެ .މުއްދަތު
ހަމަވާ ތާރޚަކ  13އޮކްޓޫބަރު  2018އެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްދފައިނުވާ ކަމަށާއި،
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް
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އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވެގެންނާއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދާތ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް  24ޖަނަވަރ  2019ގައި އެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް
ސިޓއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .3މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް
އކަތުގެ އަގުން އުނިކުރެވޭ އަދަދު އެއްބަސްވުމުގައި
އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމެއްޖެނަމަ މަސަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މގެ އިތުރަށް،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރު ( 14ޖޫން  2018ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ބިޑް ސެކިއުރިޓއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ ހޯދާފައިވާކަން
އެނގެން ނެތުމާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.68ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ނިންމުން
ލަސްވަމުންދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ތެރެއިން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ،މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަމްވލް މުޙައްމަދު
(ގއ.ވިލިނގިލި) އަށް ވަޒފާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނައަކ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގުމުގެ

ތަޖުރިބާވެސް ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 "2018އަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ،މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް
ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
 .1ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ ރެފަރެންސް ލެޓަރ ތަކުގައި
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އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި އޮފހާއި ،މަޤާމާއި ،މުއްދަތު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގެން ވާނެއެވެ.
 .2ހިނގަމުންދާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ ރެފަރެންސް ލެޓަރ އާއެކު ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން އެ ކުންފުނގައި މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ސިޓއެއް ކުންފުނގެ ލެޓަރހެޑުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އުވާލެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 2
މހެއްގެ ހެކިބަހާއި ސޮއި އޮންނަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވމާ ،މަތގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 "2018ގެ  7.4ގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ
ކޮޕ:

އެޓާރނ

އޮފް
ޖެނެރަލް

ޕްރެސިޑެންޝަލް
ކޮރަޕްޝަން

ފިނޭންސް ސިފައިންނަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  300ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް އިއުލާން ކުރުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކުންފުންޏަކާއި
އޮފސް ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއިއެކު ސިފްކޯއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ދެފަރާތުގެ

ކޮމިޝަން
އެންޑް

ރިކަވަރ

އޮން ދެމެދުގައި ހަދާފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން އެގްރމެންޓްގެ ދަށުން އެކުންފުނިން ސިފްކޯއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް ބައުންސްވުމާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ

އެސެޓްސް ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ އަނބުރާލިބިފައި ނުވާތ ،އެ ފައިސާ
ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން
ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރ އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެންގއެވެ .އަދި ސަރުކާރުން އެކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ނުވާނަމަ ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް
ޝަރއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސިފްކޯ އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެންގއެވެ.
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ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިންގ

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން ލ.މުންޑޫ ފާމަސގެ ފާ މަސ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދަން ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެ ވަޒފާއަށް ފާމަސ ކޯސް ހަދާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން
ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބައި ،އެފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށްވެސް ނުކިޔާ އެ ވަޒފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ފާމަސ ކޯސް ނުހަދައި ހުރި އަދި ބޭސް ދޫކުރުމުގެ
ހުއްދައެއް ވެސް ނެތް ފަރާތެއްކަމަށާއި ،ވަޒފާ ދިންއިރު އެފަރާތުން ދިޔައ އޮންލައިންކޮށް ފާމަސކޯސް ހަދަމުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފާމަސ ކޯހުން އެފަރާތް
ފާސްވެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތުގެ އަތުގައި ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަވެސް ނެތްއިރު  2އަހަރުވުމުން އެފަރާތް ދާއިމކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެސް.ޓ.އޯގެ ނަންބަރު  19( 60-ADM/2015/31ޖަނަވަރ  )2015އިޢުލާނުގައި ފާމަސ އެސިސްޓަންޓް މަޤާމަށް
މުވައްޒަފުން ހޮވާނ ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި،
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އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށްކަމަށް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން
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ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ،އެމަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނ ،ދފައިވާ މައުލޫމާތާއި

 /ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިލާފަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑަނާޅާ ހަމައެކަނި ޖސއ އޯލެވެލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމުން ޝަރުތު
ހަމަވކަމަށް ކަނޑައަޅާ ،އިންޓަވިއުކޮށް ،އިންޓަ ވިއުގެ މާކުހަށް އެކަނި ބަލާ ވަޒފާ ދިނުމުން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑާމެދު އޮޅުމެއް އެރުމަށް
މަގުފަހިވާތ ،ތަޢުލމާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ ވަކި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެސް.ޓ.އޯގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެސް.ޓ.އޯ އަށް އެންގއެވެ.

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  20ޖެނުއަރ  2013ގައި ކުރި އެ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު  GS57/2013/04އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ ބަދަލުކުރިކަން ބލަންވެރިންނާ ހިއްޞާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގެ މެންބަރުން
ބުނެފައިވާތ ،މގެފަހުން އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ( 10.32ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއް ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލަށް އެންގއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ( 2017ޖެނުއަރ މަހުން ފެށިގެން މެއި މަހާ ދެމެދު)  6.8މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް
ގެނައުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގެނެސްފައިވަނ ކުންފުނގެ ސ.އ.އޯ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ
ސަބަބުން  6.8މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފޮނުވާލާފައިވަނ ބޯޑުގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މަނިޓަރ ޤަވާޢިދު ( 1މާރިޗް  )1987ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގަންނަ އަގާއި ވިއްކާ އަގު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓން
ކަނޑައަޅާ އަގު ފިޔަވާ އެހެން އަގެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމަކ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބުނެފައިވާތ ޑޮލަރު ހޯދުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް
އެމް.ޕ.އެލް އަށް އެންގއެވެ.
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ޓްރޭޑިންގ

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ފިހާރައަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ،ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލ
ފަރާތަކުން ،އެމަގާމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާތ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓްކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެމަގާމަށް މހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ
ކަންތައް އެތައްދުވަހެއް ވަންދެން ލަސްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތަށް އެސް.ޓ.އޯއިން މަގާމެއް ހަމަޖެއްސިއިރު އޭނާއަށްވުރެ އިލްމގޮތުންނާއި ،ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން
ރަނގަޅު މހުން ކުރި މަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް އެމަގާމް ދފައިވަނ ގައުމ އިއްތިހާދު ޕާޓއަށް އޭނާ ސޮއިކުރުމުން އެކަމުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް
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އޮފހުގެ ނަން

ބުނާ މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެސްޓއޯގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހަމަޖައްސަނ މުޅި އިންޓަވިއުން  01ވަނަ އަށްދާ ފަރާތްކަމަށްވާއިރު،
ހަމައެކަނި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާފައި މހަކު ހޮވުމަކ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމަށް ފެންނާތ ،މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާއިރު،
ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުގެ މާރކްސް ހިމަނައިގެން ،އެ  3ބައިން އެންމެ ގިނަ މަރކްސް ހޯދާ ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އެސް.ޓ.އޯ އަށް އެންގއެވެ.
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ދެކުނުބުރ

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ކެންޓނުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  28ފެބްރުއަރ  2019ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  06މާރިޗު  2019ގެ
ނިޔަލަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ދެވަނައަށްވ ދުވަހު
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓުކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮތް ދުވަހު ސްކޫލަށް ދިޔުމުން
ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓުކޮށްފައިނުވާތ އޭނާއަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މގެކުރިންވެސް  3ފަހަރެއްގެ
މަތިން އިޢުލާނުކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފިރިމހާއަށް މި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވަގުތގޮތުން
ކެންޓނު ހިންގާތާ  3މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތަކ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލައި އެފަރާތަކ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް  02ވެހިކަލް ގަތުމަށް  02މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.1

ގދ .ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މގެކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 (IUL)415/415/2019/07އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،މި ކޮމިޝަނުން ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން.
.2

އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  02( (IUL)415/415/2019/48މެއި  )2019އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަން.
o

100

ބލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފުސލުދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި
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އޮފހުގެ ނަން

މެނުވ ،ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޑިޒައިނެއް ،ޓްރޭޑްމާކެއް ،ވައްތަރެއް ،އަސްލު އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނނަމަ ،އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި މޮޑެލްތަކެއް ފާހަގަކޮށް،
ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން މޮޑެލްއެއްގެ ވެހިކަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.3

ފައިސާ

ދެއްކުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތްކަމަށް

މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތްތަކަކ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދާ

ފުށުއަރާގޮތްތަކެއްކަން.
o

ތަކެތި ގަތުމުގެ ބލަންތަކުގައި ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނ ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ

ލިބުމުންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް
ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
o

ކަސްޓަމްސްއާ ހަމައަށް މުދާ އައުމުން އެސްޓިމޭޓްގެ  25%ލިބިދެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވުމުން ،ތަކެތި ނުލިބެނސް

ތަކެތގެ އަގުގެ ބައެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއވެސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދިނުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ
ޖުމްލަ އަގުގެ  15%އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނ މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
.4

ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބލަންތަކުގެ ތެރެއިން  250,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތ ބލަންތަކުގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓއާއި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓއެއް

ނަގަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ސެކިއުރިޓސްތައް
ނެގުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން.
.5

ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ވެހިކަލްގެ ކޮންޑިޝަންއަކަށް "ރިކަންޑިޝަން /ނުވަތަ މުޅިން އާ" ހިމަނާފައިވުމުން ،މުޅިން އާ ވެހިކަލްއާއި ރިކަންޑިޝަން

ވެހިކަލްގައި އަގުގެ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މި ދެބައި ތަފާތުކުރާނެގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބިޑު ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނ ރިކަންޑިޝަން ވެހިކަލެއްކަމެއް ނުވަތަ މުޅިން އާ ވެހިކަލެއްކަމެއް ބިޑުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގެން ނެތްކަން.
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އޮފހުގެ ނަން
.6

ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން  03ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ .ހުށަހެޅި ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒަޔޯބއިން ހުށަހަޅާފައިވާ
ބިޑާއި ފަޔަރޕްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައިވެސް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ ބްރޭންޑް ނޭމެއް އަދި މޮޑެލް ނަންބަރުފަދަ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވާތ މި  02ބިޑަކވެސް ޓެކްނިކަލ ފާސްވެފައިނުވާ ބިޑުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލ ފާސްވާ އެއްވެސް ބިޑެއް ނެތްކަން.
.7

ބިޑުތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅި ކުޑައަގު އެއ ޕިކަޕް  1އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި އަދި ދެވަނައަށް

ހުށަހެޅި އަގު އެއ ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި ،ޕިކަޕް  1އާއި ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް ވަކިންނެވެ .އެއް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަކަށް ހުށަހަޅާ
 2ވެހިކަލްގެ އިވެލުއޭޝަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަން.
އެހެންކަމުން ،ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

02( (IUL)415/415/2019/48

މެއި

 ) 2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  02( (IUL)415/415/2019/48މެއި  )2019އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް ،މަތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވއެވެ.
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ކުމުންދޫ

ހދ.ކުމުންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  17އޭޕްރލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މި
ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ހދ.ކުމުންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  17އޭޕްރލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދފައިވާ ކަމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވިނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން އޭނާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވ އަމިއްލަ ނަމުގައެވެ .ނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އައިޑކާޑުގެ ކޮޕގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރގެ ނަން
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އޮފހުގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރކުރި ލިޔުން އެބައޮތެވެ .ނަމަވެސް ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ
ބލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން (އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވަނ ( 5ފަހެއް) ދުވަހެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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ފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން  02ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބލަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ޢާންމުކޮށް
އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައި އެ ބލަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން (ނުވަތަ އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 10
ގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކުގައި ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  16ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު )IUL)327-C/327/2019/107
އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރޚާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދފައިވަނ އެންމެ ދުވަހެއް ކަމަށްވުމާއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް
(ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ދޭންވާނ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށް

އެ

ގަވާއިދުގެ

ބާބު  11ގެ  11.07ވަނަ

ދޫކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން  16ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ

މާއްދާގެ

(ރ )

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް

ނަންބަރު  )IUL)327-C/327/2019/107އިޢުލާން ބާޠިލްކުރައްވައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ ވިޔަފާރި  14މޭ  2018ގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ (މރާ) ގައި ބިޒިނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް (ބ.ޕ.ޓ) އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ބިޒިނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް (ބ.ޕ.ޓ)  2019ޖަނަވަރގެ ނިޔަލަށް ދައްކަން ޖެހޭނެތ،

އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ހޯދައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ .މި މަސައްކަތަށް އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތ  07ފެބުރުވަރ  2019ގައެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  07މާރިޗު  2019ގައެވެ .އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނަންބަރު-473 :
 F/123/2019/2 (04އެޕްރލް  )2019ސިޓގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލުން ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ރިޕޯޓު ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް
ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަން މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މގެ ފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކަމަށް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ މިނިސްޓްރއަށް އެންގުމަށެވެ.
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އޮފް

އިކޮނޮމިކް މި ނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ބިޑު
އެވޯޑްކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން
ތިރގައިމިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އެ މިނިސްޓްރގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށގެންވާ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް
ހިފުމަށް އެ މިނިސްޓްރގެ ނަންބަރު  )IUL)101-AF/1/2019/202އިޢުލާން ( 12ޖޫން  )2019ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް  16ޖޫން  2019ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނ އެންމެ ފަރާތަކުންކަން.
 .2ނަންބަރު  )IUL)101-AF/1/2019/202އިޢުލާނަށް އެކަށގެންވާ މިންވަރަށް ތަރުޙބު ލިބިފައި ނުވާތ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ނަންބަރު
 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާން ( 16ޖޫން  )2019ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހެއް
ހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި ނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅޭނ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
އެކަނިކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
 .3ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން
ހިންގުމަށް އެކަށގެންވާ  2480އާއި  3000އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިން ހިމެނޭ އެއް ފްލޯރ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުއްޔަށް
ހިފަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން.
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އޮފހުގެ ނަން

 .4އަންދާސހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އަގަށް  60%މާކުސް އަދި ކުއްޔަށް  40%މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އިމާރާތުގެ ފެންވަރާއި ،އިމާރާތް
ހުންނަ ތަން އަދި އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތް ފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް މުހިންމު ކަންކަމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިނުވާކަން.
 .5ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާއިރު ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާނި
ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތުންކަން.
 .6އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި "ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން" މިބައިގައި ޖަހާފައިވަނ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމެއް
ކަމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި އެގޭގެ ގްރައުންޑް ،ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހިމަނާފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި  2480އަކަފޫޓާއި 3000
އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ އެއް ފްލޯރ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަން.
.7

އެގޭގެ

ގޯތގެ

އިމާރާތާއި

ގޯތގެ

ރަޖިސްޓްރގައި

ގޯތގެ

ބޮޑުމިނެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވަނ

ނަންބަރު

 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނުގައި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮޑުމިންކަން.
( 2480އަކަފޫޓުކަން).
 .8އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ގެ (ބ)ގެ  1ވަނަ މައްދާގައި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބލަންތަކާއި ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ
ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ނަންބަރު (IUL)101-
 AF/1/2019/207އިޢުލާނަކ އެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ މިނިސްޓްރގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށގެންވާ އިމާރާތެއް
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ގެ (ބ)ގެ
( )1މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތއާއި ،މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓރިއާ ކަނޑައަޅާފައިވަނ ޢާންމުކޮށް އެފަދަ އިޢުލާނުތައް ކުރާ އުޞޫލާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތ ،ނަންބަރު
 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް
ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށގެންވާ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަށް އެންގއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 2019ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ
މ ބިޑު ކާމިޔާބު
ގުޅިގެން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސް ބިޑުހުށަހަޅައި އޭނާ އަށް ި
ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ބިޑު ހުށަހެޅ އެ ރަށު މހަކު އެރަށުގައި ހިންގާ ފާރޮށި ހަދާ ތަނެއްގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދަނ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ތިރގައިމިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް
ހުށަހަޅާފައިވަނ  2ފަރާތަކުންނެވެ( .މިއ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކަމަށްވިޔަސް ،މިކަމަކ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން
ފެށެންވާއިރަށް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ
ދަށުންކަމަށްވާތ ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވަނ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ ).އެ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކޮށްފައިވާ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ އަކ ،ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސް ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވެސް ބެލެވޭކަން.
މި މަސައްކަތަށް އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަކ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމާއި ،އެ ހުއްދައަކ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދފައިވާ ހުއްދައެއް ނޫންކަމާއި ،މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު MB/13/2018/23822 :ސިޓގައި އެދިފައިވަނ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ
ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދގެން ،އިންވައިޓް ބިޑްގެ އުސޫލުން އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން އެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ .އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު K/22/2019/213 :ސިޓން ހުއްދަ ދފައިވަނވެސް
އެގޮތަށެވެ .މިކަން މިހެން އޮތްއިރު ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނ މިބުނާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ނޫންކަމާއި،
އެތަނަކ ފާރޮށި ތައްޔާރުކުރާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވާތއާއި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނ އެކަމުގެ ހުއްދަ
އޮތް ތަނެއްގައި ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތ ،މިކަންކަން ބަޔާންކޮށް ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގއެވެ.
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ށ.ފވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ގޮތެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދފައިވާކަމަށް ފވަކު ސްކޫލުން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ބަލާއިރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި ،ށ.ފވަކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ސްކޫލުގެ ޕ.ޓ.އޭއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ތިރގައިމިވާ ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ
 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނުދ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  8ސްކޫލަކުން
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން ކ.ހުރާ ސްކޫލާއި ދ.ހުޅުދެލ ސްކޫލުން އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް
ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުނުކުރާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަދި ނުލިބޭކަމަށް އެ  2ސްކޫލުން ބުނެއެވެ .އަދި ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުންވެސް އެ
މަސައްކަތް އަދި ޙަވާލުނުކުރާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް (މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށްވާތ) މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު
އެފަރާތަށް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ .އަނެއް  5ސްކޫލުން (އއ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު ،ބ.ހިތާދޫ ސްކޫލް ،ސ.މަރަދޫ ސްކޫލް،
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު ،ސ.އެޗް.އެސް.އ) އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ސްކޫލްތަކުން ބުނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ މަސައްކަތް ބިޑް އުސޫލުން ޙަވާލުނުކުރާ ސްކޫލްތަކުން މިހާރު ކޮށްވާފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.38
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލްތަކަށް އެންގެވުމަށާއި،
އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުން މގެފަހުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސްކޫލްތަކަށް އެންގެވުމަށާއި ،އަދި ޕ.ޓ.އޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  /މިނިސްޓްރ
އޮފް ހެލްތް ގެ ނަންބަރު( 2014/R-380 :ކާބޯތަކެތގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދު) އާއި
އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވއެވެ.
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ފައިސާދޭން އުޅޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) އަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ވަޒފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައިވާގޮތުން (މިހާރު  51ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން) ވަޒފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ކޮންމެ އަހަރަކު -
( 3,000/ތިންހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިވނަމަވެސް ،މި ފައިސާގެ އިތުރަށް އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  1439ވަނަ އަހަރާއި  1440ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން 1439 ،ވަނަ އަހަރު އިތުރު ( 2,500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ  14މޭ  2018ގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދފައިވެއެވެ.
(މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދފައިވަނ  13މޭ  2019ގައެވެ ).މިފައިސާ ދފައިވަނ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންނެވެ .އަދި 1440
ވަނަ އަހަރު އިތުރު ( 3,000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާ  07މޭ  2019ވަނަ ދުވަހު ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދފައިވެއެވެ .މިފައިސާ
ދފައިވަނވެސް ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންނެވެ .މި  2އަހަރުވެސް މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިކަމަކ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވަރަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވަޒފާއާބެހޭ
ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ކުރިން ބުނެވުނު އިޞްލާޙާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަ ކަށްވާތއާއި ،އަދި މިއ އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެ މހުންގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެސް ފެންނާތ މި ފައިސާ އަނބުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
ފިނޭންސް ގައި ދެންނެވއެވެ.
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-5.1ރާ
ފުވައްމުލަކު ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާ

ޏ.ފުވައްމުލަކު އޮފހުގެ ކަތބު ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗަށް (އޭނާގެ މަންމަގެ ގޯތި) ހަދާފައިވާ  2ވަނަ ރަޖިސްޓްރ ހަލާކުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް
ބޭނުންކޮށްގެން ،އެގޯއްޗަށް އަލުން  03ވަނަ ރަޖިސްޓްރއެއް ހައްދައިދފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަޖިސްޓްރގައި ކުރގެ ގޯތގެ ބޮޑުމިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ
އަކަފޫޓަށްވުރެ  807އަކަފޫޓް އިތުރުވެފައިވާއިރު  3ކަންމުޑިވެސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މާމަގެ ގޯއްޗަށް  1779އަކަފޫޓުގެ ބިން އިތުރުކޮށް،
އެއްކަންމުޑި އިތުރުކޮށްދފައިވަނ އެގޯތގެ ރަޖިސްޓްރ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެކަމަށާއި ،އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޯއްޗަށް  4298އަކަފޫޓު ބިމާއި 8 ،ކަންމުޑި
އިތުރުކޮށް ރަޖިސްޓްރ ހައްދައިދފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުވައްމުލަކު މާލެގަމު އަވަށުގައިވާ ކާނުގެ ސަރަހައްދު ،އޭނާގެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި
ކުޑަކޮށްދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި،

-5.2

.1

ޏ.ފުވައްމުލަކު އޮފހުގެ ކަތބު ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗަށް ހަދައިދފައިވާ  2ވަނަ ރަޖިސްޓަރ ( 17ޖޫން  2010ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓާއި  3ވަނަ

ރަޖިސްޓަރ ( 16ފެބުރުވަރ  2011ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު ،އެގޯތގެ ދެކުނުކޮޅުން ގޯތގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ގޯއްޗަށް ފަހުން ތަންކޮޅެއް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އެ ޗާޓުތަކުން އެނގެއެވެ .އެ ގޯއްޗަށް  807އަކަފޫޓު އިތުރުވެފައިވަނ އެ ތަންކޮޅު އިތުރުކުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެއ ،ޓޯޓަލް
ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮ ށްގެން މިން އެޅުމުން އައިސްފައިވާ ބަދަލެއްކަމަށް ތަޙުޤޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ބުނިނަމަވެސް ،އެއ ކުރިން އެގޯތގައި
ހިމެނިފައި އޮތް ބައެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ .ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން ގޯތގައި އަކަފޫޓަށް ބަދަލުއަޔަސް ،އެ ގޯތގެ ޗާޓު ކުރިން
އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެއ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން އައިސްފައިވާ ބަދަލެއް ނޫނެވެ .ކުރިން އެގޯތގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަން
ކުރގެ ރަޖިސްޓަރގައިވާ ޗާޓުން އެނގޭތ ،އެއ ފަހުން އެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވމާ ،އެބައި އެގޯތިން އުނިކޮށް ،ދެވަނަ
ރަޖިސްޓަރ ( 17ޖޫން  2010ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައިވާ މިންތަކަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދ ،ތިންވަނަ ރަޖިސްޓަރ ( 16ފެބުރުވަރ  2011ގައި
ހަދައިދފައިވާ) ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަން ފުވައްމުލަކު ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
-5.3

.2

ޏ.ފުވައްމުލަކު ކަތބުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޯއްޗަށް ހަދައިދފައިވާ  3ވަނަ ރަޖިސްޓަރ ( 03ޖުލައި  2005ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓާއި  4ވަނަ

ރަޖިސްޓަރ ( 16ފެބުރުވަރ  2011ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު 4 ،ވަނަ ރަޖިސްޓަރގައިވާ ޗާޓުގައި އެގޯތގެ އިރުމަތފަރާތަށް ކުންނެއްގެ
އ
ގޮތަށް ނުކުމެފައިވާ  E,F,G,Hގައި ހިމެނޭ ބަޔަކ އެ ގޯއްޗަށް ފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ބިންކޮޅެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ .ޗާޓުގައިވާ މިންތަކަށް ބަލާއިރުެ ،
ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނ  1000އަކަފޫޓާއި  1100އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ 3 .ވަނަ ރަޖިސްޓަރ
ގައި އެގޯތގެ ބޮޑުމިނެއް ކަމުގައި އޮންނަނ  10233އަކަފޫޓެވެ 4 .ވަނަ ރަޖިސްޓަރ

( 03ޖުލައި  2005ގައި ހަދައިދފައިވާ)

( 16ފެބުރުވަރ  2011ގައި ހަދައިދފައިވާ) ގައި އެގޯތގެ

ބޮޑުމިނެއް ކަމުގައި އޮންނަނ  12012އަކަފޫޓެވެ .މި ދެ އަދަދުގެ ތަފާތަކ  1779އަކަފޫޓެވެ .މި ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުވެފައިވަނ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން ކަމަށް ތަޙުޤޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުންނާއި ގޯތގައި މިން އެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު،
މގެތެރެއިން ކުރިން ބުނެވުނު ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިން އުނިކުރުމުން އިތުރުވާ ގާތްގަނޑަކަށް  700ވަރަކަށް އަކަފޫޓަކ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން
އެޅުމުން އިތުރުވެފައިވާ އަދަދެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އިރުމަތފަރާތަށް ކުންނެއްގެ ގޮތަށް ނުކުމެފައިވާ  E,F,G,Hގައި ހިމެނޭ ބަޔަކ ކުރިން
އެގޯތގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަން ކުރގެ ރަޖިސްޓަރގައިވާ ޗާޓުން އެނގޭތ ،އެއ ފަހުން އެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން އެނގެއެވެ .ވމާ،
އެބައި އެގޯތިން އުނިކޮށް ،އަލުން ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދ 4 ،ވަނަ ރަޖިސްޓަރ ( 16ފެބުރުވަރ  2011ގައި ހަދައިދފައިވާ) ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަން
ފުވައްމުލަކު ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
144

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  1.5ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް  31މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް
ހޯދުމަށް  2އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފުރަތަމަ ކުރ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  15( IL-P/423/2019/38މޭ  )2019އިޢުލާނުކަމާއި ،މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާގައި ބުނާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  30( IL-P/423/2019/39މޭ  )2019އިޢުލާނަކ އެކަމަށް ކުރި  2ވަނަ އިޢުލާނުކަމާއި ،ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު
ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ

އެ

އިޢުލާނުގައި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

އެކަށގެންވާ

މަޢުލޫމާތު

ހިމަނާފައިނުވާތކަމަށް

ދެވަނައަށް

ކުރި

އިޢުލާނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

10.31ގެ (ށ) ގައި" ،އާންމުކޮށް ބލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ޝާއިޢުކުރުމުން ،މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ފަރާތަކުން އަންދާސހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސހިސާބު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް
އ
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރގައި މިވަނއެވެ ".މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި އަދި ެ
ގަވާއިދުގެ  10.31ގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި" ،ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން ބލަން ހުށަހަޅާފައިވަނ އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައިވނަމަވެސް ،އެފަރާތަކ
ބލަމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ،އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ އެކަށގެންވާ އަގެއްކަމުގައި ވަނނަމަ ،އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ".މިހެން
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައި އެވަނ އެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނުގައި އެކަށގެންވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމަނާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތުން
އަންދާސހިސާބު ހުށަނާޅާތ ނޫންކަމަށް ބެލެވޭތ ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  30( IL-P/423/2019/39މޭ  )2019އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތުގެ އަންދާސހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން
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ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ،އެ އިޢުލާނަކ ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނަށްވާތ ،އެއް ފަރާތުގެ އަންދާސހިސާބަށް މާކްސް ދގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި އެވަނ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމުގައިވާތއާއި،
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަކުރި އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އަދި އެ
އިދާރާއިން ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން ބޭނުންވާ ބްރޭންޑްތައް
ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ޓޮޔޯޓާ ،ނިޝާން އަދި މަޒްޑާ ބްރޭންޑް ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރ  )2017ގެ  10.36ގެ
(ބ) ގައި" ،ބލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފުސލުދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވ ،ވަކި
ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޑިޒައިނެއް ،ޓްރޭޑްމާކެއް ،ވައްތަރެއް ،އަސްލު އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ބޭނުންވާ
ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނނަމަ ،އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅޭ
ބލަންތައް ދިރާސާކުރުމުގައި ކުރިން ބުނެވުނުފަދަ ވަކި ވައްތަރެއް ބަލަންވާނ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ އާންމު މިންގަނޑަކަށެވެ ".މިހެން
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަކި ބްރޭޑްތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އޮތުމަކ އެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތއާއި،
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  IL-P/423/2019/39އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް
އެއިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި ،އަދި  22ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައސްއާ ފޯނުން ގުޅުމުން
މަޢުލޫމާތު ދފައިވަނ އެ މަސައްކަތް އަދިވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލު ނުކުރާކަމަށާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ކައުންސިލަށް
ގޮތެއް އެންގުމަށްކަމަށްވާތ ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނަންބަރު  30( IL-P/423/2019/39މޭ  )2019އިޢުލާނު ބާޠުލްކުރުމަށްފަހު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރ  )2017އާ ޚިލާފު ނުވާނެހެން
އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕިކަޕެއް ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން ލގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޮވުމަށް  08ޖުލައި  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ވަޒފާގެ އޮނިގަނޑާ ޚިލާފަށް ޝަރުޠުތައް ހިމަނައި ،މި ވަޒފާއަށް މހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  03ޑިސެންބަރު  2017ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ލގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒފާގެ އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން
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ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑު (ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު)" ގެ  1.4ވަނަ ނަންބަރުގައި" ،މި އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާނ ،އިޢުލާނުކުރާ
ރޭންކެއްގެ ހުރިހާ ގްރޭޑްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ".މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ލގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒފާގެ އޮނިގަނޑުގައި "ލގަލް އެސިސްޓެންޓް" ގެ 5
ރޭންކެއް ހިމެނިފައިވާތއާއި އަދި އެ  5ރޭންކުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރ ހެލްތުގެ ލގަލް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މހަކު
ހޯދުމަށް  21މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަގާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ އެ މަގާމުގެ އެންމެ ދަށް ޝަރުތުކަމަށްވާތ މިކަން
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މިކަން އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތަށް ( 100ސަތޭކަ) އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް
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ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ބޭނުންވާ  4އޮއިލް ޓޭންކަރ ޑިޒައިންކޮށް ބަނދެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން

ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  3ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް
އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްކޮށްފައިވަނ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެކަމަށް ބިޑްކޮމިޓއަށް ނުފެންނާތ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.46ގެ ( )1ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ޝޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ބިޑްގައި
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށްވުމާއި ،މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ދިގުކުރުމިނަކ އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި ،އެއަރކޮންޑިޝަން ޢާންމުކޮށް ވިއްކާ ފަރާތަކުން އެ އަދަދަށް ތަކެތި ގެނެސްފައި ހުރެއްޖެނަމަ ( 1އެކެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައިވެސް އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަކ ދަތިކަމަކަށްވާނެކަމަށް ނުފެންނާތ ،މުއްދަތު ކުރުކަމަށް ބުނެ ބިޑް ފެއިލްކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ ،އެފަރާތްތަކުގެ
ބިޑް ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ މިތަނުން ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ ކުންފުންޏަކ އެއަރކޮންޑިޝަން
ގެނެސް ވިއްކާ ފަރާތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،މި ބލަމާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނ އެ ކުންފުންޏާ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ
މުއްދަތުގައި އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު ،އެ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ސްޕްލައިކޮށް ނުދފިނަމަ
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.
ލޓޑ

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ތިރގައި މިވާ ކަންތައްތައްވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
އކަތަކ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި
 .1މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް  03ޖުލައި 2017ގައި އެފް.އެސް.އެމްއަށް ދިޔުމުން މިމަސަ ް
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކު  /އަހަރަކު  3މިލިއަން ތެޔޮ ސަޕްލައި އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރުމަށް ޚަރަދުވާކަމަށް އެކްޓިންގ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  6މަސް އޮތުމުންނާއި ޖަނަވަރމަހަކ މިޞްރުގެ ވިއްސާރަމޫސުމަށްވާތ
ވިއްސާރަމޫސުމުގެ ކުރިން މިޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަން ބޭނުންވުމާއެކު މިމައްސަލައާމެދު އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެދިފައިވެއެވެ.
 20 .2ޑިސެންބަރު 2018ގައި ބާއްވާފައިވާ އެފް.އެސް.އެމްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 148ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  1ތެޔޮ
ޓޭކަރާއި  4ބާޖު ހިމެނުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި  4ބާޖު ގަތުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި އެސްޓއޯގެ އެހތެރިކަމާއެކު މިބާޖުތަކަށް
ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،މިކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ޓމެއް (އެސް.ޓ.އޯގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެފް.އެސް.އެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓމު ހިމެނޭގޮތަށް)
އެކުލަވާލުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .3މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓަށް (އ.އޯ.އައި) ނުވަތަ ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  26ޑިސެންބަރު 2018ގައި
ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ .މިދެންނެވި އ.އޯ.އައި އާ ގުޅިގެން  12ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ އ.އޯ.އައި.ތަކުގައި އެފަރާތެއްގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާތައް ހިމަނާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އޭގެތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އ.އޯ.އައި .ގައި އެފަރާތުން އޭގެކުރިން
ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4އ.އޯ.އައި ހުށަހަޅާފައިވާ  12ފަރާތަށް ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް (އާރު.އެފް.ޕ) ފޮނުވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އާރުއެފްޕ ޑޮކިއުމެންޓަށް
ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެންގިފައިވާކަން ޔަޤންކުރެވޭކަށް ނެތެވެ .އާރު.އެފް.ޕއަށް  4ފަރާތަކުން އިޖާބަދ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިޔާ ހަމަނުވާ އަދި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ހުށަނާޅާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނ ހާޑްކޮޕކަމާއި ހާޑްކޮޕގެ  3ސެޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ  4ޕްރޮޕޯސަލަކވެސް ކޮލިފައިވާ
 4ޕްރޮޕޯސަލްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ  4ޕްރޮޕޯސަލްގެ އިވެލުއޭޝަން ފިއުލް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވެއެވެ.
 .5ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން
ކްރައިޓރިޔާގެ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި

ކްރައިޓރިޔާ

ހަމަނުވާ

ބިޑަކ

ނޮން-ރެސްޕޮންސިވް

ބިޑެއްކަމަށާއި

އެފަރާތަށް

ކޮންޓްރެކްޓް

އެވޯޑްނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .6ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން ކްރައިޓރިޔާގެ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ
 5އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ،އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
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އޮފހުގެ ނަން

އ.އޯ.އައި.ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި ،ވަކި ފަރާތްތަކަށް ބލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމުގެގޮތުންކަމަށް ބެލެވުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތްނަމަވެސް ،މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އެފަދަ
ކްރައިޓއެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 .7ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ހަދާފައިވާ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ  04ބިޑާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް
ކޮމެންޓްސްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ދެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ،ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް
ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދެފަރާތުގެ ބިޑުތައް ޗެކްކުރުމުން މި ދެފަރާތް މި ކްރައިޓރިޔާއަށް ނުފެތޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .8ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އާރުއެފްޕގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަގުގެ ބަޔަށާއި
މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ހުށަހަޅާފައިވާ ނިސްބަތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ
ނަންބަރު 4.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭތ އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް މިބައިން އެއްވެސް މާކުސްއެއް
ދފައެއް ނުވެއެވެ.
 .9ފިޔުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސގައިވެސް އަދި ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސޖަރގައިވެސް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް
އިންޓަރެސްޓަށް ހުޅުވާލުމުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިމަމް ކްރައިޓއަށް ފެތޭ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ބިޑު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ބަޔާން
ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެފް.އެސް.އެމްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސޖަރ ރަސްމކޮށް އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮސޖަރއެއް ނޫން
ކަމަށާއި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގެ ޢަމަލުކުރާނ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށްކަމަށް އަދި  2ޕާޓއަކުން ރެސްޕޮންސިވް ބިޑު ލިބިއްޖެނަމަ ރ-ޓެންޑަރ ކުރުމާމެދު
އެފް.އެސް.އެމްއިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެންޑަރއާމެދު ވަކި ގޮތެއް (ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ރ-ޓެންޑަރ
ކުރުމަށް) ކަނޑައަޅާފައިވަނ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް  24ޖޫން 2019ގައި އެސް.ޓ.އޯއިން އެފް.އެސް.އެމްއަށް ޤާނޫނ ލަފާ ދފައިވާ
އމެއިލްގައިވެއެވެ .އަދި  19ޖޫން 2019ގައި އެހެން ފަރާތަކުން ދފައިވާ ޤާނޫނ ލަފާގައި ،އެފް.އެސް.އެމްގެ ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސޖަރގެ  6.1އަށް
ޙަވާލާދ ،ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން  2ބިޑުގައި އަސާސ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގައިވާނަމަ ،އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މިދެންނެވި ކޮޕްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސޖަރ އެންޑޯސްކުރި ކަމެއް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މގެ އިތުރުން އަސާސ ޝަރުޠުހަމަވާ  1ފަރާތުން ބިޑު
ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ޕްރިލިމިނަރ އިވެލުއޭޝަނަށް ބެލުމަށްފަހު ޕަރޗައިސިންގ ކޮމިޓއަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސޖަރގައި
ދފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

 .10އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ 25%
ޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ .މި ޢަދަދު ހިމެނުމުން މިމަސައްކަތަށް ކޮމްޕެރެޓިވް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ.
އެހެންކަމުން އަގުގެ ބައިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ އެފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .11މުއްދަތުގެ ބައިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ.
 .12ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި އަގާއި މުއްދަތަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައިވނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް މިބިޑު ކާމިޔާބު
ނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން ކްރައިޓރިޔާގެ މިނިމަމް
ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓރިޔާ އެކުންފުނިން އެދިފައިވާގޮތަށް  10އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ތެޔޮޓޭންކަރު ސަޕްލައިކުރުން ހިމެނި ނަމަވެސް މިބިޑު އެކުންފުންޏަށް
ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 .13މިބިޑުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުނގެ ރަސްމ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓ.ސ.ސއިން ބައިވެރިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް
އެފަދަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އެގްރިމެންޓެއް ބިޑާއެކު ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި އަދި މިކަމަކ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމޭނެކަމުގެ ގެރެންޓއެއް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .14ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ މިޞްރުގެ ކުންފުންޏަކަށްކަމަށާއި އެފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑުކުރުމުގެ
ކުރިން ،އެފަރާތުގެ ބޯޓުޔާޑާއި ސައިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދަން ފެންނަކަށް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 2019 .15ޖޫން 14އިން 15އަށް މިޞްރުގެ އެކުންފުނގެ ބޯޓުޔާޑާއި ސައިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް ދަތުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ .އެދަތުރުގައި
ބައިވެރިވެފައިވަނ

އެފް.އެސް.އެމްގެ

އެމް.ޑ

އަދި

އެސް.ޓ.އޯ.ގެ

ދެފަރާތެކެވެ.

މިދަތުރަށްފަހު

އިންސްޕެކްޝަން

ރިޕޯޓެއް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި،

އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި މިފަދަ އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން
މިޞްރުން އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދަތުރަކ މި ބިޑު އެވޯޑުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފަރާތުގެ "ޑިއުޑެލިޖެންސް" ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 25 .16ޖޫން 2019ގައި ބާއްވާފައިވާ އެފް.އެސް.އެމްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 155ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ،އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ،ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް،
ލގަލް އޮޕނިއަން އަދި އެކުންފުނގެ ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޕަރޗައިސިންގ ކޮމިޓއާއި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓއިން
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ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިބލަން އެކުންފުންޏަށް އެވޯޑު ކުރުމަށްނިންމާފައިވެއެވެ .މިބާޖުތައް ނިންމައި ރާއްޖެއަށް ޑެލިވަރ ކުރުމަށް
ދފައިވަނ  6މަސްދުވަހެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް އެފް.އެސް.އެމްގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފެއް މިޞްރަށް ރލޮކޭޓް ކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ.
ވމާ ،މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން
ކްރައިޓރިޔާގެ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ،އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އ.އޯ.އައި.ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި ،ވަކި ފަރާތްތަކަށް ބލަމުގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމުގެގޮތުންކަމަށް ބެލެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް ،މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާހުރި އަދި މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އެފަދަ ކްރައިޓއެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތއާއި ހުށަހަޅާފައިވާ  4ޕްރޮޕޯސަލަކވެސް
ކޮލިފައިވާ  4ޕްރޮޕޯސަލްކަމަށްވުމުން ބިޑު އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނ ހުށަހަޅާފައިވާ  4ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާތއާއި

އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް

ދފައިވަނ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ  25%ޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނައިގެންކަމަށްވާތއާއި
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށާއި އެހެން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް މިބައިން އެއްވެސް
މާކުސްއެއް ދފައި ނުވަނ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު 4.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭތކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި
ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އާރުއެފްޕގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ
ނިންމައި،

އެފް.އެސް.އެމްގެ ކޮންޕެޓިޓިވް ބިޑިން ޕްރޮސޖަރ މިހާތަނަށް ކުންފުނގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،ކޮންޕެޓިޓިވް ބިޑިން ޕްރޮސޖަރ ކުންފުނގެ

ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވއެވެ.
148

ކަލާފާނު ސްކޫލް

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް  400ފޯލްޑިންގ ޗެއަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް
ދފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ
މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އާންމުކޮށް
އިޢުލާނުކުރެވޭ ބލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެކަމަށް  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ތަކެތި ހޯދުމަށް  20ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ
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އޮފހުގެ ނަން

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ  02ޖުލައި  2019ގައި ކަމާއި ބލަން ހުޅުވުން އޮތ  04ޖުލައި  2019ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން
އޮތުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދފައިނުވާކަން އެނގޭތ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ހޯދުމުގެ
ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު

ދެކުނުބުރ

ހޮޅުދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ބަޔަކު ހޮވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް
ހޯދައިދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ،އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  19( (IUL)295-B/2019/19ޖޫން  )2019އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް،
ްއ ްއ ޮ
ދ ެ
ްގވާ ިއ ާ
ޔ ުތ ެގ ަ
ދ ުއ ަލ ުތ ެގ ް ާމ ިލ ްއ ަ
ަ
ތށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނ .ހޮޅުދޫ
ގ ަް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ .އަދި އެންމެފަހުން ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ސެކިއުރިޓ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ނުކުރެވޭކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހެންދެން،
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ،ވަގުތ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތް
ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

އިންޑަސްޓްރިއަލް

ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް

ގއ.ކޫއްޑޫގައި ހުރި  150މެޓްރިކްޓަނުގެ ޖަންކްސް ކްރެޕް (ބޭނުން ނުކުރެވޭ ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތައް) ނލަން ކިޔުމަށް ހވާގޮތުން މާރިޗުމަހު ކުރކޮޅު މިފްކޯއިން
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ނލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ތަކެތި ގެންދާއިރު ފެންނަ ލޯނަރު އަދި ދަނގަޑުފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރު
އަގެއް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،ނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ ތަކެތި ގެންދަން ބެލިއިރު އެކި އެއްޗެހި ހުރ އެކި ތަންތަނުގައި ކަމަށާއި،
ކުނިގޮނޑު ކައިރހުރި ތަކެތި ކައިރިގައި ބޮޑު ދަގަނޑުގަނޑެއް އޮތުމުން އެ ދަގަނޑުގަނޑު ގެންދެވޭނ އޭތި ކިރައި އެއަށްވާ ފައިސާ ދފައިކަމަށާއި ،އަދި
ގެންދާ ތަކެތގެ ތެރޭގައި ލޯނަރު ހުރިއްޔާ އެއަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް ކޫއްޑޫ އޮފހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއ
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށް ކޫއްޑޫ އޮފހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ފާހަގަނުކުރެވޭއިރު ،ބާދަގަނޑު
ވިއްކައިގެން ބިލުގައި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން މިފްކޯއަށް ލިބެންވާ ( 1209.00ބާރަސަތޭކަ ނުވައެއް) ރުފިޔާ ،ބިލް ތައްޔާރުކުރާތާ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
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ބިލްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމެއް އެންގުމަށް ބިލްގައި ލިޔެފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތ ،ނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ބިލުން މަދުވާ ފައިސާ
ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާތ ،އެ ފައިސާ މިފްކޯއަށް ގެއްލިފައިވަނ ބިލް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތ ،އޭނާގެ އަތުން އެ ފައިސާ
ހޯދުމަށާއި ،އަދި ނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ނުގެންގޮސް ހުރި ބާދަގަނޑުތައް އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ލިޔުމަކުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް އެންގުމަށް
މިފްކޯގައި ދެންނެވއެވެ.
151

އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ސ.ހިތަދޫ ލިންކުރޯޑުގައިހުރި އިމާރާތެއްގެ ދެކުނަށް އޮތް ހުސްބިން އެއިމާރާތުގެ ވެރި
ކުންފުންޏަށް އިތުރުކޮށްދފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިދާރާއިން މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެކުންފުންޏަކ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވާތ އެފަރާތަށް ބިން
އިތުރުކޮށްދިނކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަކި ސިޔާސ ފިކުރެއްގެ ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޓވޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކުންފުންޏަށް ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނ ގަވާއިދު ނަންބަރު
( R/2018-69ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު
ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ ބިން ބލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކުއްޔަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް  1ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
"އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނު" ގެ ތެރޭގައި ޓވޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ ޚިދުމަތަކ
ވިޔަފާރގެ އުސޫލުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތ ،ބލަމަށް ހުޅުވާނުލައި އެ ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެންނާތ ،އަލުން އެބިން ދޫކުރާނަމަ ،ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގައި ދެންނެވއެވެ.

152

ނިލަންދެއަތޮޅު

ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަނޑިދޫ

ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)376/376/2019/16އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެއިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޕިކަޕެއް
ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ހަމައެކަނި އަގަށާއި މުއްދަތަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ކަމަށްވެފައި،
މިއ ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މިންވަރެއް ކަމަށްވާތ ،ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު
ޕިކަޕްގެ ޢުމުރާއި މައިލޭޖާއި ވޮރެންޓ ފަދަ ކަންކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.

118

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

153

ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

154

މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ގދ.ފިޔޯރ މިސްކިތަށް  2018ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތ މުދިމަކާއި  02މަސައްކަތުމހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނ އާންމުންނަށް ފެންނަން
ހުންނާނެހެން އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި،
"ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" ގެ ދަށުން ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯދުމާއި މހުން ހޮވުމާއި ވަޒފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމ
ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯދުމާއި މހުން ހޮވުމާއި ވަޒފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  "2014ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަގާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނ އެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ ކޮމިޓން ކަމަށް އެ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ފިޔޯރ މަސްޖިދުލްއމާނއަށް މަސައްކަތު މހަކު ނަގާފައިވަނ އިޢުލާންނުކޮށް އަދި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ
ކޮމިޓން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ކަމެއް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ .އެހެންކަމުން މގެފަހުން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން
ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަންގަވާއިރު އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ ކޮމިޓއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ ކޮމިޓން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ވަޒފާތަކަށް މހުން ނެންގެވުމުގެ ކަންކަން
ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަންގަވާއިރު އިޢުލާންނުކޮށް މހުން ނެންގެވުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތ
އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ނޫނ ވަޒފާއަކަށް މހުން ނުނެންގެވުމަށް ގދ.ފިޔޯރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ގދ.ފިޔޯރ މިސްކިތަށް  2018ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތ މުދިމަކާއި  02މަސައްކަތުމހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނ އާންމުންނަށް ފެންނަން
ހުންނާނެހެން އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި،
"ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" ގެ ދަށުން ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯދުމާއި މހުން ހޮވުމާއި ވަޒފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމ
ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯދުމާއި މހުން ހޮވުމާއި ވަޒފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  "2014ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަގާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނ އެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ ކޮމިޓން ކަމަށް އެ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ގދ.ފިޔޯރ މަސްޖިދުލްއމާނއަށް މަސައްކަތު މހަކު ނަގާފައިވަނ އިޢުލާންނުކޮށް އަދި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ
ކޮމިޓން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ކަމެއް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ .އެހެންކަމުން މގެފަހުން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން
ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަންގަވާއިރު އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ ކޮމިޓއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ ކޮމިޓން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ވަޒފާތަކަށް މހުން ނެންގެވުމުގެ ކަންކަން
ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށާއި އަދި ވަޒފާތަކަށް މހުން ނަންގަވާއިރު އިޢުލާންނުކޮށް މހުން ނެންގެވުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތ އިޢުލާން
ކުރައްވައިގެން ނޫނ ވަޒފާއަކަށް މހުން ނުނެންގެވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
ހައްދުންމަތ

މުންޑޫ

އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ( 95,000/-ނުވަދިހަފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ޕިކަޕެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ޕިކަޕް ދުއްވަނ
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައސް ކަމަށާއި ،މި ޕިކަޕް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާގޮތް
ބެލުމަށްފަހު ،އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެހެން ޕިކަޕުން ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ނުނަގާ ކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ ތަފްސލު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލޮގް
ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ،ޕިކަޕް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ލ.މުންޑޫ
ކައުންސިލުގެ ނައިބް ރައސަށް އެންގުމަށް ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ބ.އަތޮޅު މަދުރަސާ

ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޭޕްރލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ،މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 4
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނި ފިޔަވައި އަނެއް  3ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދުން ކަމަށްވާއިރު ،އެފަރާތްތަކަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .ވމާ ،މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
މގެފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ބޓެކް ލެބެއް ހެދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ސްކޫލުގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަކ އޭގެތެރެއިން އެކަކުގެ އަންހެނުން ކަމަށާއި ،އަދި އަނެއް ފަރާތަކ އެ ސްކޫލުގައި ވަޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ފިރިމހާކަމަށާއި،
އެފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ އެ ދެމހުންގެ އަނބިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި ،އަދި އޭރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހުރި ފަރާތުން
އޭގެން އެކަކު އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަ ކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށާއި،
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އެފަރާތަކ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު މަދަރިސާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މާލެއަތޮޅު

ގުރައިދޫ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކައުންސިލްގެ ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާ ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮތް ހުސްބިން ވިޔަފާރގެ އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  2018ވަނަ އަހަރު
އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް ބަޔަކު އެދިފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ

އިދާރާ

އަގުތަކަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް ކ.ގުރައިދޫގައި ފެރ ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތަކަށް ދގެން އެފަރާތުން އެ ބިމުގައި ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ
ކަމަށާއި ،އެ ޢިމާރާތުގެ ސިޑި ލާފައިވަނ ކައުންސިލު އިދާރާގެ އިމުގެ ތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެފަރާތުން ހަދަމުންގެންދާ ޢިމާރާތުގެ
ސިޑި ބެހެއްޓުމަށް އިތުރުކޮށްދފައިވާ ބިންކޮޅު އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި އެފަރާތުން ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދ ނިންމާނެ މުއްދަތުތަކާއި،
ސ.އެސް.އާރގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ކ.ގުރައިދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އިބްރާހމް

ހއ.ކެލާ މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހމް ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019މޭމަހު އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ބލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ  19މޭ  2019ގައި ކަމާއި ބލަން ހުޅުވުން އޮތ  23މޭ  2019ގައި ކަން އެ
އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މަޢު ލޫމާތު ދިނުމާއި ބލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދފައިނުވާކަން އެނގޭތ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މގެ ފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.ކެލާ މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހމްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ތިލަދުންމަތ

ދެކުނުބުރ

ކައުލްސިލްގެ އިދާރާ

ނައިވާދޫ

ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއެކު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބައިތައް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުމަށް
އުނިއިތުރުގެނެސް އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައި ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ
މަސައްކަތުގެ އަންދާސ ހިސާބާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވިއިރު ،އިޢުލާނާއެކު އޮންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އެހެންކަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް ދފައިވަނ ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށްކަމަށް ނުބުނެވޭނެތއާއި ބިޑު ކޮމިޓ
އެކުލެވިގެންވާނ ޗެއަރޕާރސަންއާއެކު  3މހުންނާ  7މހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކަމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާއިރު ،މި އަންދާސ ހިސާބުތައް
އިވެލުއޭޓުކުރި ކޮމެޓގައި ހިމެނެނ  2ފަރާތްކަމާއި މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  3ފަހަރު އިޢުލާން ކުރިއިރު އެންމެ ފަހުގެ އިޢުލާނުން އެއ ކުރގެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ކުރި އިޢުލާނެއްކަން އެނގެންނެތަތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިކަންކަން އިސްލާޙުކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅިކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން

މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެއްފަރާތުން ހުށަހެޅި ގެ އަކ ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގެ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައިވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް އެ ގޭގައި ފުރިހަމަ ވނަމަވެސް އެ ބިޑު
ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ އޭނާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ބިޑު އެވޯޑުކޮށްފައިނުވަނ ފާއިތުވި އަހަރު އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް
އޭނާގެ ގޭގައި ހުރެފައި ދިޔައިރު ގެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެއްޗެހި މަދުވެފައިވާތ އެ ޝަކުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރއަށާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް
ހުށަހަޅާފައިވާތ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އުސޫލާ ޚިލާފަށް މާކްސްދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި އަދި މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަންތައްތަކަކަށް މާރސްކްދފައިވާތ ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް
ދިނުމުގައި އުސޫލާއެއްގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކަށް މާރކްސް ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯޓް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ

އެންޑް

ލ.އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނގެ  02ފެރގެ ތެރެއިން
ލ.އިސްދޫން ފުރައިގެން ލ.ގަމު ތުނޑ ބަނދަރާ ހަމަޔަށް ދަތުރުކުރާ ފެރއަށްވެސް ތެޔޮ އަޅަމުންދަނ ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ލ.ފޮނަދޫ
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި ،ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްޓަކައި ލ.ގަމު ތުނޑ ބަނދަރުން ފުރައިގެން  08ނޮޓިކަލް މޭލުގެ
ހުސް ދަތުރެއް ލ.ފޮނަދޫއަށް ކުރުމަށްފަހު ،ފެރއަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން އަނބުރާ ގަމަށް ގޮސް ،އިސްދޫއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށުމ ،އެ މަސައްކަތް ކޮންމެ
އުޞޫލަކުން ޙަވާލުކުރެވުނު ކަމުގައި ވނަމަވެސް ކުރެވޭ އިސްރާފެއް ކަމަށާއި ،ދެކޮޅަށް ބަލާއިރު އެއ ޖުމްލަ  16ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ދަތުރެއް ކަމަށާއި ،އަތޮޅުގެ
އެހެން ރަށްރަ ށުގައި ތެޔޮ އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކ ވަކި މހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ،ލ.އަތޮޅުގައި ދުއްވާ ފެރތަކަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ އަޅާފައިހުރިގޮތުގެ ތަފުސލު (މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ
 20ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކަމަށްވާތ) ބެލިއިރު ،ޕަރޗޭސް ރިކުއެސްޓް ފޯމުތަކުގައި ސަޕްލަޔަރުގެ ނަން ނުބައިކޮށް ލިޔެފައިވާތއާއި ،އެ ފޯމުތަކުގައި
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ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް  22ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  5ފަރާތަކުން އެ ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ވަކި އެއްޗެއް އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ  2މަސްދުވަސް ވފަހުން އެ މަޤާމަށް މިނިސްޓްރން މހަކު
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސިއިރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް  22ޑިސެންބަރު  2018ގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒފާއަށް
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވަނ އަދި އެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވަނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސްގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލްއާ އެ އިދާރާ ހިންގުން ވަގުތގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ ކަމަށާއި ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރު 17( 2015/4 :ފެބުރުވަރ  ) 2015ސަރކިއުލަރާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރންނާއި ،ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރު
ވެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު  "2015ގެ  4ވަނަ މާއްދާ (ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް) ގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ "ދާއިރާގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ދާއިމކޮށް ނުވަތަ
ވަގުތގޮތުން ބަދަލުކުރުން" މި އުސޫލުގެ ދަށުންކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވނަމަވެސް ،އޭނާ ވަގުތގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނ
އެމިނިސްޓްރގެ ދާއިރާގެ ތަނަކަށް ކަމަށްވިޔަސް ،އޭނާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނ އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ އިދާރާ (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް
އެގްޒެމިނޭޝަންސް) ގެ އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ކަމަށްނުވާތ ،އެކަމަކ އެ މިނިސްޓްރން ޙަވާލާ ދފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ކަމަކަށް ނުފެންނާތއާއި ނަމަވެސް އެމިނިސްޓްރން ބޭނުންނަމަ ،އެ އެ އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާ ނޭޝަނަލް
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށްފެންނަކަމަށާއި އެ
ނަންބަރުގައި ވަނ ،މަސްއޫލު އޮފހުގެ ދާއިރާގެ އެއް އޮފހުން އަނެއް އޮފހަށް މުވައްޒަފަކު ދާއިމކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށްވުމާއެކު ،ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އޭނާ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ" ،ޕަރމަނަންޓް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސެކްރެޓަރންނާއި ،ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު  "2015ގެ  4ވަނަ މާއްދާ (ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް) ގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެގޮތަށް ހަމޖެއްސިދާނެކަމަށް ފެންނާތ ،އެކަން ގަވާއިދުން ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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ޖުޑޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ް 198-F/2019/17އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑުތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި
އަގަށް ް 70%އަދި ތަޖުރިބާއަށް ް 30%ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ް53%
ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ކަމުގައި ބުނާ މައްސަލައިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައި އެ ބލަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބލަން
(އަންދާސހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ
މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު
ދފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި އަދި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ރައްދުކުރުމަށް
 2މުއްދަތެއް ދފައިވާއިރު ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ އެ ދެބައިގެ މުއްދަތު ފޯމުގައި ވަކިން ބަޔާންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށްނުވާތ،
އެކަމަކ އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޮޅުން އަރާނެ ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތދައުލަތުގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި ،މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކުރާއިރު އެކަށގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި އިޢުލާންކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެޑެމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

 2019މާރިޗު މަހުގެ ކުރކޮޅު ކޫއްޑޫ އެކައުންޓްސްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ޗެކްކުރިއިރު 12,000/-
(ބާރަހާސް) ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮލަމާފުށި އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި
ްފ ަ
ރ ްޒް
ޝ ީ
ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސ.އ.އޯގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުނާޅައި މަސައްކަތަށް ނެރެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައިޫ ،ކ ްއޑ ޫ ި
ނ ާ
ނ ް ިހ ް
ރ ުތ ް
ސ ެގ ް ަފ ާ
ކ ްމ ްޕ ެލ ްކ ް
ޮ
ގ ްގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ޗެކްކުރިއިރު ( 12,846/32ބާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ސަޔާޅސް ރުފިޔާ
ބައްތިރސްލާރި) ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ އ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރގެ އިހުމާލުންކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާތ
އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް އަންގާފައިވާ ކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސް ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ އިން މަދުވާ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމުގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،

އަދި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ އެސިސްޓެންޓް ރޖަނަލް މެނޭޖަރު  28ފެބުރުވަރ  2019ގައި ފޮނުވި މެމޯގައި ،މގެ ކުރިންވެސް ކޭޝިއަރުގެ
އިހުމާލުން އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ހުރި ފެންކޭސްތަކެއް މަދުވެފައިވުމާއެކު އެފަދަ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި އޭނާ
ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތ އޭނާއާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދުމުން ،ފައިސާއާ ގުޅުން ނެތް
އ ( 01އެކެއް)
ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދ ،ކޫއްޑޫ ބޮޓަލިންގ ޕްލާންޓުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަ ި
އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ގެއްލުނު ފައިސާ އޭނާ އަތުން ހޯދުމަށް ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ އެސިސްޓެންޓް ރޖަނަލް މެނޭޖަރުއަށް މެމޯއަކުން
 16އެޕްރލް  2019ގައި މިފްކޯގެ ހެޑްއޮފހުން އަންގާފައިވ ނަމަވެސް ،އޭނާގެ އިހުމާލުން ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރން ގިނަ އަދަދެއްގެ
ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ހުރި ފެންކޭސް ތަކެއް ކުރިންވެސް މަދުވެފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒފާގައި ބެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކަށް
ދެވޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށްވާތއާއި ،މިއ އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިފްކޯއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތ ،އޭނާ
ވަޒފާއިން ވަކިކުރުމަށް މިފްކޯއަށް އެންގުމަށާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރން ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްވެސް މިކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
ފިނޭންސްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް
ލިމިޓެޑް

އެއަރޕޯޓްސް

ކޮމްޕެނ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  13ފެބްރުއަރ  2019ގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި އެފް.އޭ.އެމް.އިން  2018ވަނައަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން
ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދިން އެހއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞލް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އެހ ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްމެމްބަރު މެދުވެރިވެގެން ްޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަތުން ް( 50,000/-ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް
އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނން ް( 30,000/-ތިރސް ހާސް ރުފިޔާ) އަދި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއިން ް( 70,000/-ހަތްދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ
ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 2018 ،ވަނައަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓމަށް ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނއިން ދިން ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނ ،ކޯޕަރޭޓް
ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓ (ސ.އެސް.އާރ) ގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ކުންފުނގައި ސ.އެސް.އާރ ކޮމިޓއެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި ،ސ.އެސް.އާރގެ
ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަޖެޓްކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް
ސ.އެސް.އާރގެ ކަންކަމަށް އެ ކުންފުނިން ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި( 5 ،ފަހެއް) މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއް ކަމަށްވާނަމަ ކުންފުނގެ
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އޮފހުގެ ނަން

ބޯޑުގެ ވަކި ހުއްދައަކާ ނުލައި ޚަރަދުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްކަމަށާއި އަދި އެ ކުންފުނިން ދިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ ސ.އެސް.އާރ
ކޮމިޓގެ ޗެއަރމަންއާއި ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަ ދގެންކަން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކި
ކަންކަމުގައި ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫނ ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސްކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  13ފެބްރުއަރ  2019ގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި އެފް.އޭ.އެމް .އިން  2018ވަނައަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން
ލިމިޓެޑް

ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދިން އެހއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞލް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އެހ ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްމެމްބަރު މެދުވެރިވެގެން ްޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަތުން ( 50,000/-ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް
އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނން ް( 30,000/-ތިރސް ހާސް ރުފިޔާ) އަދި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއިން ( 70,000/-ހަތްދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ
ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 2018 ،ވަނައަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން ދިން ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނ،
އެފަދަ އެހ ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެ ކުންފުނގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއްވެސް ނެތްކަމަށް ކަމަށްވނަމަވެސް އެ ފައިސާ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކުންފުނގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފައިނޭންސް އެންޑް
އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން ސޮއިކޮށް  23މޭ  2018ގައި އަންގާފައިވާތ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކި ކަންކަމުގައި ސްޕޮންސަރ
ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫނ ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެނެނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) 10.58 (R-20/2017ވަނަ މާއްދާގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވާނ ތަކެއްޗާއި
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި ބައެއް
ފޮރިން މިޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން
އޮފހުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ޖުމްލަ ( 1,930,100.00އެއްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަތިރސްހާސް އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަމަށް
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އޮފހުގެ ނަން

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއަށް  2016ވަނައަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގައާއި 2017
ވަނައަހަރު ޖަނަވަރގައި ޑެސްކް ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.31ގައިވާގޮތުގެމަތިން
އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އަދި  3ފަރާތުން އަގު ނުހޯދައިކަން އެނގޭތއާއި ،އަދި  10.29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާފަދައިން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ވަކިކޮށްގެންކަން އެނގޭތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅިކަމަށާއި ،އެއިން

ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް

އެއްފަރާތުން ހުށަހެޅި ގެ އަކ ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގެ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައިވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް އެ ގޭގައި ފުރިހަމަ ވނަމަވެސް އެ ބިޑު
ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ އޭނާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ބިޑު އެވޯޑުކޮށްފައިނުވަނ ފާއިތުވި އަހަރު އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް
އޭނާގެ ގޭގައި ހުރެފައި ދިޔައިރު ގެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެއްޗެހި މަދުވެފައިވާތ އެ ޝަކުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރއަށާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް
ހުށަހަޅާފައިވާތ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް މާކްސްދފައިވާތއާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސް
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަންތައްތަކަކަށް މާރސްކްދފައިވާތ ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި އުސޫލާއެއްގޮތަށް
މާރކްސް ދިނުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކަށް މާރކްސް ނުދިނުމަށް ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވއެވެ.
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ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވާޓަރުޕަރ ރެސްޓޯރެންޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލި
ދައްކަމުންނުދާތ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވނަމަވެސް ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެ ޢިމާރާތުގެ ބޭނުން އެ ފަރާތުން އަދިވެސް
ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެކަމަށް ކައުންސިލުން އެކަށގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި މައްސަލައަކ މި
ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ްއެ މައްސަލަ ބެލިއިރު ،އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ފަރާތް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް އެހާތަނަށް ( 2018ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް) ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ
ފައިސާއެއް އޭނާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ޝަރޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި،
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށް  30މޭ  2019ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތ ،އެ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަހުން  2018ޑިސެންބަރު މަހާއި  2019ޖަނަވަރ ،ފެބުރުވަރ މަހުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާވެސް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް އޭނާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަ ލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެތަން
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވެފައިވާކަމަށް ނިންމައި ކުލި ބަލައިގަތުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެކޮޅުހަދަމުންގެންދާކަން އެ
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިންވެސް އެންގި ފަދައިން އެ މައްސަލަ ޝަރޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށާއި،
ޝަރޢަތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އެތަނުގެ ކުލި ބަލައިގަންނަމުން ގެންދިޔުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮމަދޫ

އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
އެކަމުގެ ސަބަބުން ގޯތި ލިބެންޖެހޭ މހުންނަށް ގޯތި ނުލިބި ،ގޯތި ލިބެންނުޖެހޭ މހުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލިބެލުމުގައި ،ފާހަގަކުރެވުނު މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކާމެދެ ތިރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އދ .އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
.8

އދ.އޮމަދޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މހުންގެ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އދ.އޮމަދޫ ފަރާތެއްގެ އަނބިމހާއާއި އިތުރު  4މހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ށ.ކަނޑިތމުގައި އޮންނަ ކަމާއި ،އެ ގޯތގެ
ބޮޑުމިނަކ ( 4000ހަތަރުހާސް) އަކަފޫޓުކަން ށ.ކަނޑިތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ .އެ ގޯތި
 5މހުންނަށް ބަހާލުމުން މހަކަށް ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ
އޭނާގެ އަނބިމހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނޯންނަ ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭނާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތ ،ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ފޯމު
ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ .ނުވަތަ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ  67ޕޮއިންޓުގެ ތެރެއިން ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ ދަށުން
 25ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ .އެ  25ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އޭނާއަށް ލިބޭނ  42ޕޮއިންޓެވެ .އެހެންކަމުން ،ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުން
އޭނާ އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ،ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ އުނިކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.9

ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން މހެއްގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮންނަ އދ.އޮމަދޫ ގޯއްޗަކ  4962އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް

ކަމަށްވެފައި ،އޭނާގެ ބައްޕަ  11މޭ  2014ގައި ނިޔައުވެފައިވާކަމަށް އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވުމާއި ،އޭނާ ނިޔައުވިއިރު އޭނާގެ
ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބ  7ދަރިންނާއި އަނބިމހާކަން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެ  8މހުންކުރެ ކޮންމެ މހަކަށް އެ
ގޯތިން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނާތއާއި ،އޭނާގެ ބައްޕަ މިހާރު ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު އެ ގޯތި މިހާރު ބެލެވޭނ އެ ގޯތގެ ވާރިސުންގެ
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އޮފހުގެ ނަން

ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފެންނާތ ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މހުންގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ގޮތުން އޭނާއަށް ގޯތި ދޫކުރެއްވޭނ އެގޯތިން އޭނާއަށް ލިބޭ ބައި ދޫކޮށްލުމުން ކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދެންނެވއެވެ.
.10

ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން އދ.އޮމަދޫ މހަކާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯތި

ވާރިސުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ ގޯތގެ ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ކޯޓުގެ ޝަރޢަތް
ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާ ގޮތުން ،އެ ގޯތި ބައިކުރިއިރު އެ ގޯތިން އެފަރާތަށް  581އަކަފޫޓް ،އަދި އޭނާގެ ކޮއްކޮއަށް  597އަކަފޫޓް
ލިބިފައިވެއެވެ .އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިދެމހުން ހިމެނެއެވެ .ގޯތި ލިބޭ މހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
"ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރވެފައި ނެތުން" ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ ގޯތިން އެމހުންނަށް ލިބޭ ބައި 600
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަވެސް އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ މހުންގެ ތެރޭގައި އެ  2މހުން ހިމެނިފައިވުމާއި ،އެ ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޝަރޢަތުން
ނިމިފައިވުމާއި ،އެއްވެސް މހަކަށް ،އެއްވެސް ރަށަކުން ،ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެއް ގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2002/1
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިދެމހުންނަކ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ބައެއްކަމަށް މި
ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތ ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަންޑާރަ ނާއިބުއާއި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން އެކަމަށް
ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.11

ގޯތިކޮމިޓގައި ހިމެނޭ  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ރައސް ފިޔަވައި އަނެއް  5މެންބަރުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެ 5

މެންބަރުންނަކ ،އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކާއި ،އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2މުވައްޒަފުންނާއި ،އދ.އޮމަދޫ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓ
ހެލްތު އޮފިސަރާއި ،އދ.އޮމަދޫ ސްކޫލުގެ ލޑިންގ ޓޗަރެވެ .މގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް  4މެންބަރުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވެއެވެ .އޭނާއަށް
ގޯތި ނުލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އޭނާގެ އަނބިމހާ އަށް ގޯތި ލިބިފައިވެއެވެ .މި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ގޯތިކޮމިޓގައި ތިބުމަކ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވމާ ،މގެ ފަހުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރި ނުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފސް އިންޓރިއަރ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކްރައިޓރިއާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ އެންމެ ކުޑައަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމުގައި ވނަމަވެސް އަދި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓރިއާތަކާ އެއްގޮތަށް މާކްސް ދފައިވނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މާކްސް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކްރައިޓރާއަށް ބަލާއިރު މިބާވަތުގެ މަސްއަކަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއަދަތަށް މާކުސް
ދިނުމަކ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހގަކުރެވޭތ މާކުސް ދޭ ކްރައިޓރިއާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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އުތުރުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަންދޫ

ށ.މިލަންދޫ ކުރގެ ރަށްވެހިގޭގެ ކަންމަތގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހެދުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް
މިއަދާ ހަމައަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތްކުރިތާ  03މަސްދުވަސް ވއިރުވެސް އެތަނަށް އެއްވެސް
ކުއްޔެއް ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ގޮތަށް އިޖުތިމާޢ ހޭދައިގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެފަރާތުން ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި،
ކައުންސިލުން އޭނާއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަނ އޭނާ ހިންގާ ރެސްޓޯރެންޓްއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތަކެއް އޮތުމުން ކަމަށް
ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ބެލިބެލުމުގައި ،ތިރގައިވާ ކަންތައްތައްވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
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ށ .މިލަންދޫ

ނިންމާފައިވާތ،

ރަށްވެހިގެ

އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ

ޢިމާރާތްހުރި
ފަރާތްތަކުން

ކޮށިން

ވިޔަފާރި

އަންދާސހިސާބު

ބޭނުންތަކަށް

ބިންދޫކުރުމަށް

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 30( (IUL)284-PR/284/2018/11

ޖަނަވަރ  )2018އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.
.2

މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެންމެ މަތިން މާކުސްލިބުނު ފަރާތާއެވެ .އެ

އިދާރާއާ އެފަރާތާ ދެމެދު ،ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،ކޮންމެ މލާދ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބިމުގެ ކުއްޔަށްވާ 4200.00
(ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،ކުލި ނުދައްކާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބިމުގެ ކުއްޔަށް ދުވާލަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ ( 25%ފަންސަވސް)
އިންސައްތަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ.
.3
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އޮފހުގެ ނަން

ހަމައަށް ( 06މާރިޗު  2019އާ ހަމައަށް) އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެފަރާތާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ.
ވމާ ،ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،ގިނަވެގެން ( 06ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި ،އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކައި ނުނިންމައިފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބަލައި،
އެއްބަސްވުމުގެ  7.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބިން އެފަރާތުން ވަކިކުރުމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮމަދޫ އދ.އޮމަދޫން މގެ ދެމަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން  103ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ
ލިސްޓް އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ ދެ ފަރާތަކަށް ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެ
ދެމހުންނަކ ޢާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދެމހުން ކަމަށްވނަމަވެސް އެ ދެމހުންނަކވެސް އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދެމހުންނަށް ހަދައި ޕޮއިންޓް ދިގެން
ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި  2މހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮންނަ
ގޯއްޗަކ  4962އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި ،އޭނާގެ ބައްޕަ ނިޔައުވެފައިވާކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވުމާއި ،އޭނާ
ނިޔައުވިއިރު އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބ  7ދަރިންނާއި އަނބިމހާކަން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އެ  8މހުންކުރެ
ކޮންމެ މހަކަށް އެ ގޯތިން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނާތއާއި ،އޭނާގެ ބައްޕަ މިހާރު ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު އެ ގޯތި މިހާރު ބެލެވޭނ އެ
ގޯތގެ ވާރިސުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފެންނާތ ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މހުންގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  4ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އޭނާއަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭނ އެ ގޯތިން އޭނާއަށް ލިބޭ ބައި ދޫކޮށްލުމުން ކަމަށް ފެންނަކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވއެވެ.
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ރ.މާކުރަތު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރ.މާކުރަތު ސްކޫލުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ
 1ފަރާތުން ކަމަށްވާތ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ބލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ
މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބލަންތަކުގައާއި
ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  10.43ވަނަ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ  19މޭ  2019ގައި ކަމާއި ބލަން ހުޅުވުން އޮތ  23މޭ  2019ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު
ދިނުމާއި ބލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ދފައިނުވާކަން އެނގޭތ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މގެ ފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މާކުރަތު ސްކޫލްގައި
ދެންނެވއެވެ.
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނން ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމުގައި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.
.1

ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް މާކުސްދިނުމުގައި މާލ ޤާބިލުކަމަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ ކޮން ކަންކަމަކަށް ކަމެއް

އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މާކުސްދިނުމުގައި އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ މާކުސްއާ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު މާކުސްއާ ދެމެދު
ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މާލ ޤާބިލުކަމަށް މާކުސްދފައިވާ ގޮތުން ޖުމުލަ މާކުސްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި،

މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ބައިން ހުރިހާ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ފުރިހަމަ މާކުސް ދފައިވާއިރު އެކި ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ރާވާފައިވަނ ތަފާތު
ގޮތްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.2

ގުޅފަޅު ޕޯޓަށާއި ހުޅުމާލެ ޕޯޓަށް ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރ ކުލިއަރކުރުމާއި ޑެލިވަރކުރުމުގެ އަގުވެސް އަގުގެ ބައިގައި ހިމަނަންޖެހޭއިރު ،މާލެއަށް ގެންނަ

ކޮންޓެއިނަރގެ އަގުގެ ބައިގައި ހިމަނަންޖެހެނ ހަމައެކަނި އެ ކޮންޓެއިނަރ ކުލިއަރކުރުމުގެ އަގުކަން މަޢުލޫމާތު ޝޓުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވުމާއެކު މާލޭ ޕޯޓަށް
ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރކުރުމުގެ އަގު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3

މާލެއަށް ގެންނަ މުދާ ޑެލިވަރކުރުމުގެ އަގު ،ހުށަހަޅާ އަގުގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނައި ،މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތްތަކުން އެ މުދާ ޑެލިވަރކުރުމުގެ އަގުގެ

ގޮތުގައި ބޮޑެތި ބިލްތަކެއް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށްފައިނުވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް މުދާ
ކުލިއަރކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނއިން މަޢުލޫމާތުދފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ވމާ ،އެ ކުންފުނގެ ފަރާތުން ކަނޑުމަގުން ގެންނަ ކާރގޯ އެމް.ޕ.އެލްއިން ކްލިއަރކޮށްގެން ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
މަސަ އްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލުގައި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދާ ޑެލިވަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަގެއް ހުށަހަޅަން
ނެތުމުން ،މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދާ ޑެލިވަރކޮށް ބޮޑެތި ބިލް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވާތއާއި ،ކުންފުނިން އަންދާޒާ ނުކުރާ
ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިގަމުންދާތއާއި ،މާލ ޤާބިލުކަމަށް މާކުސްދެވޭނެ ސދާ އުޞޫލެއް ނެތުމުންނާއި މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް
ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްވަރަކަށް މާކުސް ދފައިވާތއާއި ،ނަންބަރު  25( MWSC-A/7/ADV/2019/33މާރިޗު  )2019އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން
އިޢުލާން ކުރުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދިފައިވާތއާއި ،ކުންފުންޏަށް އެންމެފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށްވާނ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އުޞޫލެއް
އެކުލަވާލައި މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުން ކަމަށްވާތ ،މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނގައި ދެންނެވއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހގެ ގޮތުގައި ( 15,000/-ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ލިބުމުން އެފައިސާއާއެކު ބަޖެޓުން ( 25,000/-ފަންސަވސްހާސް
ރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރެ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް އެ
މުބާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އޭނާގެ ޢާއިލ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފިހާރައަކުން ތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން  2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުޓްސަލް
ބރާތަށް ވަކި އަދަދެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން
މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމުގައިވނަމަވެސް ،އެ މު ާ
ނިންމަވާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތއާއި ،އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވަނ ( 69,976/53ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް
ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ ތޭވަންނަ ލާރި) ރުފިޔާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި ،މުބާރާތަށް އެހގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނ
( 16,000/ސޯޅަހާސް) ރުފިޔާ ކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން ( 15,000/-ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއަކ މުބާރާތުގެ  1ވަނަ ޓމާއި  2ޓމަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށްއެ ރަށުގައި އޮންނަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިން ފައިސާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތއާއި ،މުބާރާތަށް ބޭނުންވެގެން ހޯއްދެވި ތަކެތގެ
ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފިހާރައިން ހޯއްދަވާފައިވާ ތަކެތގެ ބިލެއް އޮންނައިރު ،އެ ބިލްގެ ޖުމުލައަކ ( 1,320/51އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ
އެކާވަންނަ ލާރި) ރުފިޔާ ކަމަށްވާތއާއި ،އެ ބިލް ފިޔަވައި އެ ފިހާރައިގެ އެހެން ބިލެއް އެ މުބާރާތަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާތއާއި ،އެފިހާރައަކ
އެރަށު މހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި ،އނާއަކ އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސްއާ ދެބެންގެ ދެދަރި މހެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އޮފހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދަށުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެބެންގެ ދެދަރި
މހުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ނުހިމެނޭތއާއި ،އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ މުބާރާތަށް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް ރޯލެއް އޮތްކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ އެއްވެސް
ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،ފުޓްސެލް މުބާރާތަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އެ ރަށު ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށްވާ ( 1,382/-އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ބަޔާހި) ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާތއާއި ،އަދި ެ
އ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަތުމަށް މި
ބިލްގައި އެހެން ކަންކަމަށް ހޯދާފައިވާ ( 463/-ހަތަރުސަތޭކަ ތޭހައްޓި) ރުފިޔާގެ ތަކެތިވެސް ހިމެނިފައިވާތއާއި ،ނަމަވެސްެ ،
ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވާފައި ނުވާތ ،ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އޮފހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުންނަ ވިޔަފާރައަކުން ތަކެތި ގަންނަވާނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހޯއްދަވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން ނޫނ އެކަން
ނުކުރެއްވުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޭޕްރލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
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މިލަންދޫ ސްކޫލް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް ފޮނުވާފައިވާ ،ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ޕްރޮކިއުމަންޓް

ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި،

މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 4

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް  3ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދުން ކަމަށްވާއިރު ،އެފަރާތްތަކަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މގެފަހުން
އިޢުލާންކުރާއިރު އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
ޓްރެޜަރ

އުސޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން  5.4މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދެ އެކްސްކަވޭޓަރ ގަނެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މައްސަލައިގެ ހާދިޘާއަކ 2011
ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ހާދިޘާއަކަށްވެފައި ،މައްސަލަ ޝަރއަތަށް ހުށަނޭޅި  08އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާތ ،މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާއެއްކުރެވިދާނެކަމަށް
ނުފެންނާތ ލިޔުންތަކާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުން ވަނ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ވާރްކްސް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް ފޮނުވާފައިވާ ،މާލޭ މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ

ޓްރެޜަރ

ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  23ފެބްރުއަރ  2009އިން  30އޯގަސްޓް  2009ގެ ނިޔަލަށް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފު

އެގޮތުން ،މި މައްސަލައިގައި

ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ( 358،200.00ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ލިބިފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުޤޤުން ހާމަވެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ އަތުން ވަރކްސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވަން އެންގއެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަނެފައި ރަސދުތަކަށް އެކި ބަދަލު ގެނެސް ސަރުކާރަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އުނިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުން ތަހުޤޤު
ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  23ފެބްރުއަރ  2009އިން  24އޯގަސްޓް  2009އާ ހިސާބަށް
އެ ސެކްޝަނުގެ އޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ) ކޮށްފައިވާކަން އެ ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،އޭނާވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވާތއާއި ،އަދި
އެދުވަސްވަރު އެސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރި ބައެއް އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭތއާއި،
އެމުއްދަތުގައި އެސެކްޝަނަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ ރަސދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤުގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓގެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ) އަށް ދެއްކި ،ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ރަސދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނ އޭނާކަމަށާއި ،އަދި
އެރަސދުތަކުން ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞލްތައް ލިބޭފައިސާ ދުވަހު ފޮތަށް އަރުވާފައިވަނ ވެސް އޭނާ ކަމަށާއި ،އަދި އެސެކްޝަނަށް ބަލައިގަންނަ
ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓ (އެމް.އެމް.އޭ) އަށް ޖަމާކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ސްލިޕްތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤުގައި އޭނައަށް ދެއްކި ހުރިހާ
ސްލިޕެއްގައިވާ އަތުލިޔުން ލިޔެފައިވަނވެސް އޭނާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤަށް ދފައިވާ ބަޔާނުގައި އެއްބަސްވެފައިވާތއާއި،
އަދި ރަސދުތައް ކަނޑާ ބަދަލުކޮށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާވަނ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެހެން މުވައްޒަފުން ފައިސާ
ބަލައިގަނެފައިވާ ބައެއް ރަސދުތައްވެސް އޭނާ ބަދަލުކޮށް ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ،އެ އުނިކުރި ފައިސާވެސް އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެމުއްދަތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞލްތައް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތަށް އެރުވުމުގައި ރަސދުން ބަލައިގަނެފައިވާ ވަރަށް
ވުރެ މަދުން ،ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތަށް އަރުވާފައި ،އެ އުނިކުރާ ފައިސާވެސް އޭނާއަށް ވަނ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ،އޭގެ އިތުރުން
ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތުގައިވާ ޢަދަދުތަކާއި އެމްއެމްއޭއަށް ޖަމާކުރާ ސްލިޕްތައް އަޅާކިޔުމުން މަދުވާ ފައިސާއަކ ވެސް އޭނައަށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން
ކު ރެވިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ތަޙްޤޤުގައި އެއްބަސްވެފައިވާއިރު ،އެމުއްދަތުގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަސދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނ މާލޭ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ) ކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުޤޤުތަކުން
ހާމަވެގެންދާތ އާއި
މއޭއަށް ޖަމާކުރާ ސްލިޕްތަކުގެ ހިސާބުތައް
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކޮށްފައިވާ ރަސދުތަކާއި ،ލިބޭފައިސާ ދުވަހު ފޮތާއި ،އެމްއެ ް
ހެދުމުން ޖުމްލަ ( 173,111.67އެއްލައްކަ ހަތްދިހަތިންހާސް ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތްލާރި) ރުފިޔާ އެމްއެމްއޭއަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން
އއަށް ޖަމާކުރާ ސްލިޕްތަކުގައިވާ އަތުލިޔުމާއި ،ސޮޔަކ މާލޭ
އެނގޭއިރު ،އެރަސދުތަކާއި ،ލިބޭފައިސާ ދުވަހުފޮތުގައިވާ އަތުލިޔުމާއި ސޮޔާއި ،އެމްއެމް ޭ
މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ)ގެ އަތުލިޔުމާއި ،ސޮއިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތ ،އެ ތަކެތގައިވާ އަތުލިޔުމާއި
ސޮއި ،އޭނާގެ އަތުލިޔުމާއި ،ސޮއިގެ ސާމްޕަލާ އަޅާކިޔުމަށްޓަކައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ސާރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓަށް ފޮނުވުމުން،
އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ،އެ ރަސދުތަކާއި ،ލިބޭފައިސާ ދުވަހު ފޮތާއި ،އެމްއެމްއޭއަށް ޖަމާކުރާ ސްލިޕްތަކުގެ
ތެރެއިން އަޅާކިޔައި އޮޕނިއަން ދެވޭވަރުގެ ހުރިހާ އަތުލިޔުމަކާއި ސޮޔަކ އޭނާގެ އަތުލިޔުމާއި ،ސޮއިކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން އަޅާކިޔައި އޮޕނިއަން ދފައިވާ ރަސދުތަކާއި ،ދުވަހުފޮތުގެ ޞަފްޙާތަކުގެ ހިސާބު ހެދުމުން ޖުމްލަ ( 91,218.75ނުވަދިހަ
އެއްހާސް ދުއިސައްތަ އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި) ރުފިޔާ މަދުވާތ ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްއެމްއޭއަށް
ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ( 173,111.67އެއްލައްކަ ހަތްދިހަތިންހާސް ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތްލާރި) ރުފިޔާއަކ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ފައިސާކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަޙްޤޤަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިނގިތާ މިހާރު  8އަހަރަށްވުރެ
ގިނަދުވަސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖިނާއ ދައުވާއެއް ކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާލޭ
މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ)ގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މަދުވާ ފައިސާ ،އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ
ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމއެވެ.
އެހެންކަމުން،

މިމައްސަލައިގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނ)ގެ އަތުން

ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ 173،111.67

( އެއްލައްކަ ހަތްދިހަތިންހާސް ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތްލާރި) ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ
އެފެއާރޒް

އޮފް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން  2019ވަނަ އަހަރު ( 1440ވަނަ އަހަރު) މހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
.1

ޙައްޖަށް މހުންގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އުސޫލުގެ  7ވަނަ

މާއްދާގެ (ނ) ގައި ،ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަނާޅާނަމަ ،ޕްރޮޕޯސަލް
ބަލައިގަންނަމަރުހަލާގައި އެ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތްއިރު  6ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
ލިޔުންތައް ހަމަނުވިނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެ އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރގެ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ޕްރޮޕޯސަލް
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އެ ލިޔުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މގެފަހުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަންނައިރު އުސޫލުގައި
ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި ސދާ އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްް އަންގަމެވެ .އަދި ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް
އުސޫލުގައި ބުނާ ލިޔުންތައް ވަކިވަކިން ބަލައި ލިޔުންތައް ކަށަވަރުކޮށްފައި މެނުވ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ޙަވާލުނުވުމަށް އެންގއެވެ.
.2

ް ް 1440ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޗެކްކޮށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިދާރ މުވައްޒަފުން
ޗެކްލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެ ޗެކްލިސްޓްގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މިގޮތަށް ލިޔުންތައް ޗެކްކުރި
ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތެއް ޒިންމާނުކުރެވޭނެތ ،މިފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ގުޅިގެން މގެފަހުން ތައްޔާރުކުރާ ހުރިހާ
ޗެކްލިސްޓްތަކުގައި ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް ތާރޚާއި ގަޑި ލިޔެ ،ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެް.
 ްް .3ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިން އެކްސެލް ޝޓް ތައްޔާރުކޮށް ސޭވްކޮށްފައިވާ ޕެންޑްރައިވްއަކ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓގެ ބައްދަލުވުން
ނިމުމުން އިދާރ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިް އޮންނަ ޕެންޑްރައިވްއެއްކަމަށްވާއިރު ،އެކްސެލް ޝޓް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ޕާސްވޯޑެއް ދފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭތ ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓގެ މެންބަރުންގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އެކްސެލް ޝޓަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތ ،މގެފަހުން މިފަދަ
އިވެ ލުއޭޝަންތައް އެކްސެލް ޝޓުގައި ތައްޔާރުކުރާއިރު ޝޓް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ޕާސްވޯޑެއް ދިނުމަށާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކެޓަގަރތަކެއް "ދެރަ"" ،މެދުމިން"" ،ރަނގަޅު" އަދި "ވ.ރަނގަޅު" މިގޮތަށް ދަރަޖަކޮށްފައިވާއިރު ދަރަޖަކޮށްފައިވަނ ކޮންކޮން
ކަންތައްތަކަކަށް ބަލައިގެންކަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓގެ ރިޕޯޓް އަދި ކޮމެޓގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުންވެސް އެނގެން ނެތްއިރު ،މިގޮތަށް
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އޮފހުގެ ނަން

ދަރަޖަކޮށްފައިވަނ ކޮމެޓގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަޅާކިޔައި ،އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ކޮމެޓގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތ
ދަރަޖަ ދގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ ،މިގޮތަށް ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް ދަރަޖަކޮށްގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ނެތި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ ،މގެފަހުން މިފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ
މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާއިރު ،ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް މާކްސްދޭންޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ތަފްޞލްކޮށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް
ބަޔާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ

އޮފް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން  2019ވަނަ އަހަރު ( 1440ވަނަ އަހަރު) މހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު

އެފެއާރޒް

އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 1440 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ
އުސޫލު ގެޒެޓްކޮށް ޙައްޖަށް މހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް މިކަމާގުޅޭ ޢަމަލ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނ ޙައްޖުމަހާއި ވަރަށް
ގާތްވެފައިވަނިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމާއި ،އެގޮތުން ވަގުތު ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ޙައްޖަށް މހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް
ހޯދުމަށް ދުރާލާ އިޢުލާނުކޮށް ވަގުތު އޮތްވައި ޙައްޖާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަށް އެންގއެވެް .
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މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކުރގެ ނައިބު ރައސް ،ނައިބު ރައސްކަމުގެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓްގެ  2އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތަށް 6
އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ  2އެޕާޓްމަންޓް ކުޑަ އަގެއްގައި އެފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ

ކޮޕ :އެޓަރނ ޖެނެރަލް އޮފސް ް

މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 .1މާލޭގެ ކޮށި ނަންބަރު  363ގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ރެހެންދި ފްލެޓު  03އިން  05ހައުސިން ޔުނިޓާއި އަދި ރެހެންދި  07އިން 05
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރުކާރަށް ލިބޭއިރު ،ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ރެހެންދި  07އިން ލިބިފައިވާ  05ހައުސިންގ ޔުނިޓު ރެހެންދި  03އަކަށް ބަދަލުކޮށް،
ރެހެންދި  03އިން ޖުމްލަ  10ހައުސިންގް ޔުނިޓު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވެއެވެ .ރެހެންދި  03ގައި ހަދާފައިވާ 10
ބުރގެ ޢިމާރާތަކ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި  02އެޕާރޓްމަންޓް ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.2ރެހެންދި ފްލެޓުން ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓުތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އުޞޫލެއް 2015ވަނަ އަހަރު
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެ ފްލެޓުތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  09ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ދފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

 ްްްް.3ރެހެންދި  03އިން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ލިބުނު  10އެޕާރޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން  02އެޕާރޓްމަންޓް
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން  17ޖުލައި  2016ގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ،މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެ  2އެޕާރޓްމަން ޓް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމގެ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މި
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުޤޤަށް ހާމަވެފައިވެއެވެ.
 ްްްް.4ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓު  03ގެ  2އެޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓރިއަރގެ
މަސައްކަތަށާއި ،ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން
ހުއްދަ ދފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމްލަ ( 2,295,753.29ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ނަވާވސް
ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ފާޙަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.5ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވި ސިޓއެއްގައި ދައުލަތުގެ އިސް
މަޤާމުތަކުގައި އޭރު ތިބި މހުންނަށް ރެހެންދި ފްލެޓުން އެޕާރޓްމަންޓު ހަމަޖެއްސި އުސޫލުން ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރެހެންދި
ފްލެޓުގެ  02އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.6ރިޔާސ ދައުރު ނިމެން  08ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް 08 ،ނޮވެންބަރު 2018ގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ
އެ ޕާރޓްމަންޓު އެ ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަޢސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އެދިފައިވާއިރު އެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ މގެ ކުރިން އަމަލުކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުތަކާ ޙިލާފަށް (އެފެންވަރުގެ މަގާމު އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއްނެތި އަދި އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި)
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔައ ރެހެންދި ފްލެޓު  03އިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ 02
(ދޭއް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށްވެފައި އެ  2އެޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓރިއަރގެ
މަސައްކަތަށް ބޮޑު ޙަރަދުތަކެއް ދަޢުލަތުން ކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ނިންމުމަކ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ްލިބޭގޮތަށް ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް
ބެލުމުގެ ޖާގަ އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ްްްް.7ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވި ސިޓއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވގޮތުގެ
ލަފާފުޅަކަށް އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުގައި އެދިފައިވނަމަވެސް އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލަފާ ދފައިނުވާތ ،ކުރގެ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރެހެންދި ފްލެޓުގެ އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް
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އޮފހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 ްްްް.8ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ ފަންގިފިލާގެ  2އެޕާރޓްމަންޓަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
( ) 1/2002އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ،އެޕާރޓްމަންޓު މިހާރު ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނ "ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމ ގެ"
ނަމުގައި ކަމަށާއި ،އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި މިހާރުވެސް ކުރގެ ނައިބު ރައސް އާއި ކުރގެ ނައިބު ރައސްގެ އާޢިލާ ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
މަތގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ނަންބަރު
( )5-01ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ނަންބަރު ( )5-02ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓު މިހާރު ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވަނ
"ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމ ގެ" ނަމުގައި ކަމަށްވާއިރު ،އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި މިހާރުވެސް ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ްއާއި އެބޭފުޅާގެ އާޢިލާ
ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،އެފަރާތް ތަކަށް އެ އެޕާރޓުމަންޓުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނ ހަމައެއް ނެތްކަން މިކޮމިޝަންގެ
ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ނަންބަރު ( )5-01ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ނަންބަރު ( )5-02ހައުސިންގ ޔުނިޓުގައި
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުން ކަނޑާއަޅާ އުޞޫލުތަކާ ހިލާފަށް އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި ދިރިނޫޅެވޭނެ ގޮތަކަށް ވހާވެސް އަވަހަކަށް
ހަމަޖެއްސުމަށާއި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ އިނާޔަތެއް ދަޢުލަތުން ދޭނަމަ ދޭންވާނ ޤާނޫނ އިމުގެ ތެރެއިން އެ
މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދިނުމަށް އެންގއެވެ.
184

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފސް

ކުރގެ ނައިބު ރައސް ،ނައިބު ރައސްކަމުގެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓްގެ  2އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތަށް 6
މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ  2އެޕާޓްމަންޓް ކުޑަ އަގެއްގައި އެފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 .1މާލޭގެ ކޮށި ނަންބަރު  363ގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ރެހެންދި ފްލެޓު  03އިން  05ހައުސިން ޔުނިޓާއި އަދި ރެހެންދި  07އިން 05
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރުކާރަށް ލިބޭއިރު ،ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ރެހެންދި  07އިން ލިބިފައިވާ  05ހައުސިންގ ޔުނިޓު ރެހެންދި  03އަކަށް ބަދަލުކޮށް،
ރެހެންދި  03އިން ޖުމްލަ  10ހައުސިންގް ޔުނިޓު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވެއެވެ .ރެހެންދި  03ގައި ހަދާފައިވާ 10
ބުރގެ ޢިމާރާތަކ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި  02އެޕާރޓްމަންޓް ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ްްްް.2ރެހެންދި ފްލެޓުން ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓުތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އުޞޫލެއް 2015ވަނަ އަހަރު
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ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެ ފްލެޓުތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  09ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ދފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.3ރެހެންދި  03އިން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ލިބުނު  10އެޕާރޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން  02އެޕާރޓްމަންޓް
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން  17ޖުލައި  2016ގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ،މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެ  2އެޕާރޓްމަންޓް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމގެ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މި
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުޤޤަށް ހާމަވެފައިވެއެވެ.
 ްްްް.4ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓު  03ގެ  2އެޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓރިއަރގެ
މަސައްކަތަށާއި ،ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން
ހުއްދަ ދފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމްލަ ( 2,295,753.29ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ނަވާވސް
ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ފާޙަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.5ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވި ސިޓއެއްގައި ދައުލަތުގެ އިސް
މަޤާމުތަކުގައި އޭރު ތިބި މހުންނަށް ރެހެންދި ފްލެޓުން އެޕާރޓްމަންޓު ހަމަޖެއްސި އުސޫލުން ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރެހެންދި
ފްލެޓުގެ  02އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ްްްް.6ރިޔާސ ދައުރު ނިމެން  08ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް 08 ،ނޮވެންބަރު 2018ގައި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ
އެޕާރޓްމަންޓު އެ ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަޢސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އެދިފައިވާއިރު އެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ މގެ ކުރިން އަމަލުކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުތަކާ ޙިލާފަށް (އެފެންވަރުގެ މަގާމު އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއްނެތި އަދި އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި)
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔައ ރެހެންދި ފްލެޓު  03އިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ 02
(ދޭއް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށްވެފައި އެ  2އެޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓރިއަރގެ
މަސައްކަތަށް ބޮޑު ޙަރަދުތަކެއް ދަޢުލަތުން ކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ނިންމުމަކ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ްލިބޭގޮތަށް ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް
ބެލުމުގެ ޖާގަ އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ްްްް.7ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވި ސިޓއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވގޮތުގެ
ލަފާފުޅަކަށް އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުގައި އެދިފައިވނަމަވެސް އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފހުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލަފާ ދފައިނުވާތ ،ކުރގެ
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އޮފހުގެ ނަން

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރެހެންދި ފްލެޓުގެ އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 ްްްް.8ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ ފަންގިފިލާގެ  2އެޕާރޓްމަންޓަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
( )1/2002އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ،އެޕާރޓްމަންޓު މިހާރު ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނ "ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމ ގެ"
ނަމުގައި ކަމަށާއި ،އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި މިހާރުވެސް ކުރގެ ނައިބު ރައސް އާއި ކުރގެ ނައިބު ރައސްގެ އާޢިލާ ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވެއެވެ.
މަތގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ،ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ
ފަންގިފިލާގެ ނަންބަރު ( )5-01ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ނަންބަރު ( )5-02ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓު މިހާރު
ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވަނ "ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމ ގެ" ނަމުގައި ކަމަށްވާއިރު ،އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި މިހާރުވެސް ކުރގެ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
އާއި އެބޭފުޅާގެ އާޢިލާ ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާއިރު ،އެފަރާތްތަކަށް އެ އެޕާރޓުމަންޓުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނ ހަމައެއް ނެތްކަން
މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ރެހެންދި  03ގެ  05ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ނަންބަރު ( )5-01ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ނަންބަރު ()5-02
ހައުސިންގ ޔުނިޓުގައި އެއް ވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުން ކަނޑާއަޅާ އުޞޫލުތަކާ ހިލާފަށް އެ އެޕާރޓްމަންޓުގައި ދިރިނޫޅެވޭނެ ގޮތަކަށް
ވހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ އިނާޔަތެއް ދަޢުލަތުން ދޭނަމަ ދޭންވާނ ޤާނޫނ
އިމުގެ ތެރެއިން އެމަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
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ވޭމަންޑޫ

ކައުންސިލްގެ ތ.ވޭމަންޑޫއިން  2012ވަނަ އަހަރު މާޗުމަހު ގޯތި ދޫކުރިއިރު ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނުދ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
.1

 2011ވަނަ އަހަރު ތ.ވޭމަންޑޫއިން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އެއްފަރާތް އެއ ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމާއި އޭނާއަށް ( 153ސަތޭކަ ފަންސާސްތިން) ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތ ،އޭނާއަކ ގޯތި ލިބޭވަރަށް މަތިން
ޅ ް ަފ ާ
ްއ ޭ
ނ ާއ ެއ ުކ ު
އ ާ
ނ ާއ ިއ ް ޭ
އ ާ
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް ،އެ ބުރުގައި އޭނާއަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިނުވަނޭ ،
ކ ްތ.ވޭމަންޑޫގައި ވައްކަމާއި
ރ ްތ ަތ ަކ ީ
ބަދުއަޚްލާޤ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވާތކަން ތަހުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސގެ 41
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)އިން އެމހަކު ވަޒަ ންވެރިވާން ބޭނުންވާ ތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދފައިވާތ އެ ޙައްޤުން އެއްވެސް ފަރާތެއް މަޙުރޫމު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތއާއި އޭނާއަކ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ގޯއްޗަށް އެދި ،ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތ ،މިހާތަނަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އެފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ތ.ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ .އަދި
އެފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާތ ،އެޙައްޤު ހޯދުމަށް މަދަނގޮތުން ދައުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން އެފަރާތަށް އެންގުމަށް އެންގއެވެ.
.2

 2011ވަނަ އަހަރު ތ.ވޭމަންޑޫއިން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި އެހެން އަމިއްލަ ފަރާތެއް ،ފޯމު

ހުށަހެޅިއިރު ހުރ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެންކަމާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ މހާގެ އަނބި/ފިރިމހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ
ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއް ތަރިކައިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ލިބެން އޮތްނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް މިބުރުގައި ގޯއްޗެއް ނުދޭނެކަމާއި ފިރިމހާއަށް ގޯއްޗެއް
އޮތްނަމަ އަނބި މހާއަށް ގޯއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމާއި

އަނބިމހާއަށް ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ ،ފިރިމހާއަށް ގޯއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމާއި އެހެންކަމުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް

ހުށަހަޅާފައިވާ މިފަދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ .އަދި އެފަރާތް ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ހުރ
ކައިވެނިކޮށްގެން ކަމަށްވާތ އެބުރުގައި އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ނުދިނކަމަށް ތަހުޤޤަށް ބަޔާންދިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވނަމަވެސް ،އޭރު އޭނާ ހުރ
ވަރިކޮށްފައިކަމާއި ފަހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނ  26މެއި 2011ގައިކަން ފެމިލ ކޯޓްގެ ލިޔުމުން އެނގެއެވެ .ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލްކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ
އިތުރު ތަފްޞލްބައިގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ މހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނ ފޯމްތައް ޗެކްކުރާ ތާރޚާއި ހަމައަށްކަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އޭގެ ފަހުން އައިސްފައި ވާ އެއްވެސް ބަދަލަކަށް ބެލުމެއްނެތި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ .އެގޮތަށް
ބަލާއިރު އެފަރާތުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅ  01ފެބްރުއަރ  2011ގައި ކަމަށްވއިރު ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗެކްކޮށްފައިވަނ 09
ފެބްރުއަރ  2011ގައި ކަމަށްވާތ ،އެ ދުވަހުގެ ފަހުން އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ،އޭނާއަކ ކައިވެނި ނުކުރާ މހެއްކަމުގައި ބަލާ ،ފޯމުގައިވާ
ބައިތަކަށް މާރކްސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ .ޕޮއިންޓް ޝޓްގެ ނޯޓް ބައިގައި ( 128ސަތޭކައަށާވސް) ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ގޯތި ލިބޭނެކަމާއި ( 123ސަތޭކަތޭވސް) ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަށް ގުރުއަތަށް ދާނެކަމާއި އަދި ( 121ސަތޭކައެކާވސް) ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެބުރުގައި ގޯއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު ،ރިޝްމާ މުޙައްމަދަށް ލިބެނ ( 125ސަތޭކަ ފަންސަވސް) ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތ،
އެއ

ގުރުއަތަށްދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްކަމުން އެފަރާތަށް މިހާތަނަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް

ދިނުމަށް ތ.ވޭމަންޑޫ ކައުން ސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ފެނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާތ ،އެޙައްޤު ހޯދުމަށް މަދަނގޮތުން
ދައުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން އެފަރާތަށް އެންގުމަށް އެންގއެވެ.
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އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެއާޕޯޓު އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސުޕަވައިޒަރ ފިއުލްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރުAIA-D1/IL/2016/0015 :
( 01އޮގަސްޓް  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް ތަޖުރިބާ ނެތް އަދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއް ނަގާފައިވަނ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު
 01( AIA-D1/IL/2016/0015އޯގަސްޓް  )2016އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠުގައި ،ޖ.ސ.އ އޯލެވެލް ހަދާފައިވުމާއެކު މަދުވެގެން  5އަހަރު ފިއުލް ދާއިރާގައި
ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި އިޢުލާނުގައި ތަޖްރިބާގެ މުއްދަތު ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ފިއުލް
ދާއިރާގައި ކަމަށްވާތއާއި ،ސުޕަވައިޒަރގެ ތަޖްރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތ ،މގެ ފަހުން ކުންފުނިން ކުރާ އިޢުލާންތަކުގެ ޝަރުޠުގައި ތަޖްރިބާގެ
މުއްދަތު އެނގޭނެހެން ބަޔާންކޮށްގެން އިޢުލާން ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު

އުތުރުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިލިނގިލ

ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގުދަނާއި ސައިކޮޓަރި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ( 79,000.00ހަތްދިހަ ނުވައެއް

ހާސް) ރުފިޔާއަށް އެރަށު ފަރާތަކާ

ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާއިރު ،އެމަސައްކަތާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.33ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ( 13,500.00ތޭރަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ (މަސައްކަތުގެ )%17.1ގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އިތުރަށް
ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް އަދި އެމަސައްކަތާ ގުޅުންނެތް މަސައްކަތް
ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
o

ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

 14( C-407/2012/22މާރިޗު  )2012އިޢުލާނުގެ ދަށުން އެ އިދާރާގެ ގުދަނާއި ސައިކޮޓަރި

ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  17.1%ކަމަށްވނަމަވެސް ،އަލުން އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި އަދި ތިންފަރާތުގެ
އަންދާސ ހިސާބު ހޯދުމެއް ނެތި ،އޭރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތުގެ އަތުން އަންދާސ ހިސާބު ހޯދައިގެން ،އެމަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ކުރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މގެ ފަހުން ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 20ފެބްރުވަރ  10.55 )2017ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގއެވެ.
.12

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 20ފެބްރުވަރ  12.05 )2017ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި

ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައި ޚިދުމަތެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ
ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ތިލަފުށ އޮފހުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ކުންފުންޏަށް ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުގައިހުރި ޝޓްޕައިލްތަކެއް

އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ،

ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އަނބުރާ

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ދައްކާގޮތަށް ( 40ސާޅސް) ފޫޓުގެ ( 14ސާދަ) ގަނޑު ޝޓްޕައިލް ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ތިލަފުށ އޮފހުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ
އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެ ތަކެތި އެކުންފުނިން އަނބުރާ ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންވި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަމާއި އަދި އެއ ކޮން
އުޞޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ޝޓްޕައިލްތައް އަނބުރާ ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިފައިނުވާ
ކަމަށް ތަހުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ 2011 ،ވަނަ އަހަރު ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޝިޓްޕައިލްތައް އަނބުރާ ވޯރކްސް
ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބުނުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިން އަށް އަންގާ ،އެ ތަކެތި އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާނަމަ ،އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
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ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިން

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  138ނަންބަރު ފިހާރައަށް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ޝަރުޠުތަކަށް
ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވަނ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅު އެވަޒފާއަށް ހޮވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
މަޤުޞަދުގައި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެފަރާތަށްވުރެ ތަޢުލމާއި ތަޖު ރިބާގެ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާވނަމަވެސް އޭނާއަށް އެވަޒފާ ދފައިވާ
އ
ކަމަށާއި ،އަދި އިންޓަވިއުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދފައިވަނ ހަމައެކަނި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ރޖަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ކަމަށްވާއިރު އޭނާއަކ ެ
ޕްރައިވެޓް ކުންފުނގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒފާއަށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރން އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނގެ
އެމްޑއާ

އެކުންފުނގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ ބައްދަލުކޮށް އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އެވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެސްޓއޯގެ ނަންބަރު  10( 60-AMD/2018/133މޭ ) 2018

އިޢުލާނުގައި ،މަޤާމުގެ ނަމުގައި "ސޭލްސް މެނޭޖަރ /

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ" ލިޔެފައިވާއިރު ،އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވަނ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެސްޓއޯ އިން ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބޭނުންވަނ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން މަޤާމަކަށްކަން
އެނގޭގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމަށް އަންގަމެވެް ް.އަދި ،އެސްޓއޯއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ،ރިކުއެސްޓިންގ
ޑިޕަރޓްމަންޓަކުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ޑިޕަރޓްމަންޓަކުން އެދޭގޮތަށް މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރުމަކ ،އެސްޓއޯގައި ޢާއްމު އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތްކަން
މި މައްސަލަ ތަ ހުޤޤުކުރުމުގައި މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެފައިވާތއާއި ،އެސްޓއޯ އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުންވެސް ،އެސްޓއޯއިން އެފަދަ ބަދަލު
ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އެސްޓއޯއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަށް އެފަދައިން ބަދަލުކުރާ ބަދަލުކުރުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާކަމަކަށްވާތ ،ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސްޓއޯގެ ވަޒފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެންގއެވެ.

145

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

190

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

191

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ރަސދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 246،958.00ދެލައްކަ ސާޅސް ހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް
އަށެއް) ރުފިޔާ ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުމާއި އެފައިސާ އެތަނުގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެސްޓއެލްއަށް އާމްދަނގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ،އެސްޓއެލްގެ އާމްދަނ ޖަމާކުރާ އެމްޕއެލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް
( 246,958.00ދެލައްކަ ސާޅސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއަށެއް) ރުފިޔާ ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވަނ ،އެމްޕއެލްގެ ފައިނޭންސްއިން އެކަން މޮނޓަރކުރަން
ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެސްޓއެލްގެ އޮޕަރޭޝާންސްތައް ރަނގަޅަށް މޮނިޓާރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެމްޕއެލްގައި
ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި އެސްޓއެލްގެ ކަންކަން މޮނޓަރކުރުމުގައި އިޙްމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގއެވެ.
ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ރަސދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 246،958.00ދެލައްކަ ސާޅސް ހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް
އަށެއް) ރު ފިޔާ ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުމާއި އެފައިސާ އެތަނުގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 2016 ،ވަނަ
އަހަރުގެ މާރިޗު ،އޭޕްރލް އަދި މޭ މަހުގެ  17ދުވަހެއްގައި އެސްޓއެލް އަށް ރަސދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 246,958.00ދެލައްކަ
ސާޅސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއަށެއް) ރުފިޔާ ،އެސްޓއެލްގެ އާމްދަނ ޖަމާކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން
އެނގޭތ އަދި އެ ފައިސާ އެސްޓއެލްގައި ފެންނަންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި ،އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ޑެއިލ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުން
ދުވަހަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވައި ހިންގުމަކ މަސްޢުލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އެސްޓއެލްގެ މެނޭޖަރ އެޑްމިން
އށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެ ފައިސާ އެފަރާތުގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް
އެންޑް ފައިނޭންސް އެ ފައިސާ ަ
އަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތވެ ،އެ ފައިސާ އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
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ކަލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރ ،,އޭނާގެ މަގާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ،ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ރަށު ކައުންސިލް
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓް ހޯދުމަށް ރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތި ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ
ޚިލާފަށް ބައެއް ގޯތިތައް ކުރިންއޮތް ތަންނޫން އެހެންތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 . 1މިހާރު "ދާރުއްސަލާމް" ކިޔާ ގެއެއް ލ.އިސްދޫގައި އަދި ލ.ކަލައިދޫގައި ނެތްކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
"ދާރުއްސަލާމް"ގެ ނަމުގައި ހަދާދފައިވާ ނަންބަރު ނަންބަރު  395-C(B)/2012/03ޢިމާރާތާއި ގޯތގެ ރަޖިސްޓްރއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތއާއި ،އަދި
އެއ އެފަރާތުގެ ނަމުގައި "ހުދުތަރި" ކިޔާ ގޯއްޗެއް އޮއްވާ ހަދާދފައިވާ ރަޖިސްޓްރއެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ
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އޮފހުގެ ނަން

ޤާނޫނު)ގެ  11ވަނަ މާއް ދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުން ،އެއްވެސް މހަކަށް އެއްރަށަކުން ދިރިއުޅުމަށް އެއް ގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫނުކުރެވޭނެތ ،ލ.އިސްދޫ
"ދާރުއްސަލާމް"ގެ ނަމުގައި އެފަރާތަށް ހަދާދފައިވާ ނަންބަރު  395-C(B)/2012/03ޢިމާރާތާއި ގޯތގެ ރަޖިސްޓްރ ބާޠިލްކުރުމަށްްއެންގއެވެް.
 . 2އެހެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރކޮށްދފައިވާ "ތްރޑ" ގޯއްޗަކ އެފަރާތުގެ ބައްޕަގެ "އަތަމާގެ" ގޯތި ސުނާމގައި ހަލާކުވުމާގުޅިގެން އަލަށް އާބާދުވި
ސަރަޙައްދަށް އަތަމާގެ ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ސުނާމގައި ހަލާކުވި ގެ އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކުރަން އެދިގެން ،އޭރުގެ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފހުން
ރަޖިސްޓްރކޮށްދފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ'' .ތްރޑ'' ގޯތި ރަޖިސްޓްރކޮށްދފައިވާ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ގޯތި ސުނާމގައި ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ
ބަދަލުގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދުން އޭނާއަށް އެހެން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާތއާއި ،އަދި "އަތަމާގޭ"ގެ ރަޖިސްޓްރ މިހާރު އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދަށް
ބަދަލުކޮށްފައިވާތ ،ސުނާމގައި ހަލާކުވި ގޯތި އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިވާނެކަމަށް ލ.އަތޮޅު އޮފހުން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގޭތ ،އެފަރާތުގެ އަތުން
ވަކިކޮށްފައިވާ ގޯ އްޗެއް އޭނާގެ ދޮށ ދަރިފުޅު (ތްރޑ ގޯތި ރަޖިސްޓްރކޮށްދފައިވާ ފަރާތް)ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް
ނުބެލެވޭތއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( O-C/2010/04ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)އާއި އެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުން ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވޭނ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ،އެ ގޯއްޗަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައި ،ފޯމްތަކަށް
މާކްސްދގެންކަމަށްވާއިރު ،ލ.ކަލައިދޫ "ތްރޑ" ގޯތި އެފަރާތަށް ދފައިވަނ ،އަދި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވަނ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ،އިޢުލާންކުރުމަކާ
ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އަދި ،އެ ގޯތގެ ރަޖިސްޓްރ ހަދައިދިން ތާރޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެގޯތގައި ދިރިއުޅެން ފަށާފައި ނުވާތ" ،ތްރޑ" ގޯތި
އެފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް ،ލ.ކަލައިދޫ "ތްރޑ" ގޯއްޗަށް ހަދާދފައިވާ ނަންބަރު ( 14ޖުލައި  )2010ގޯތގެ ރަޖިސްޓްރ ބާޠިލްކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖނުގެއަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން ބިޑް ބަދަލުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ދފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
o

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  FNK/FPE/2014/059އާރު.އެފް.ކިއުއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން

މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނެތުމުން ،ދިވެހި
ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރުމަށް ލިޔުމުން ފެނަކަ ކޯޕަޜޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޕޭމެންޓެއް ދިވެހި ކުންފުންޏަށް ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދޫކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤޤަށް އެނގޭތ ،މިކަމަކ ކުންފުނގެ ފައިސާ ރައްކާތެރިނޫން ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ހުޅުވޭ ފުރުޞަތެއްކަމަށް
ފާހަކުރެވޭތއާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަކ ނާޖައިޒް ފައިދާ ހޯދައިދ ،ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބިގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެއްކަން
ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
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ފުވައްމުލަކު ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ނޫނ ޖަމާނުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
 .2ތަޙުޤޤުގެ ބޭނުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  06( (DIR)123-C2/FNK/2019/10މާރިޗު  )2019އާއި
 27( C2/FNK/2019/14މާރިޗު  ) 2019ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވި

(DIR)123-

އަމުރުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބްރާންޗަށް  2014ވަނަ

އަހަރު ކޭބަލްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  FNK/FPE/2014/059އާރު.އެފް.ކިއުއާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
ބޭ އްވި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓގެ ޔައުމިއްޔާ ނެތްކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  03( FNK-C/123/2019/1244މާރިޗް )2019
ސިޓގައި ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި އޮތުމުން ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޙިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެކި
އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމަށާއި އެތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް

އެންގއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  10މާރޗް  2010ގައި ފުވައްމުލަކު އޮފހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  6ފަރާތަކުން ބިޑް
ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،މިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ޕްރޮވިންސް އޮފހުން ހުއްދަދފައި އޮތް އަގަށްވުރެވެސް ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައި އޮއްވާ ،މާބޮޑުއަގެއް ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މިހާރު މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނިން ކުނިކޮށގެފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނ
ފެންވަރުދަށްކޮށް ކަމާއި ،އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ވެއްޔާއި ސިމެންތިފަދަ ތަކެތި) ރައްކާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް އެތަންމިތަނުގައި ބަހައްޓާފައި
ހުންކަންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މާއަގުބޮޑުކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ފުވައްމުލަކުއޮފހުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިއެއްގެ
ނުވަތަ ވެރިންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރާ
ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރާނާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު އޮފހުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  10( A-R1/2010/43މާރޗް  )2010އިޢުލާނާއި،
ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށު ކާނު ސަރަހައްދާއި މާލެގަމު އަވަށު ކާނު ސަރަހައްދު މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފހުން ކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު  08( (A)E-2010/20އެޕްރލް  ) 2010އިޢުލާން އަދި ޏ.ފުވައްމުލަކު ފދިފަންނު މަގާއި ދުވައްފާޑު މަގު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ،ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލމ
މަރުކަޒުގެ އިންފާރުން ތަޅާލަންޖެހޭ ބައި ތަޅައި އަލުން ރާނާދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފހުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 20( (A)E-2010/22
އެޕްރލް  )2010އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 11ފެބްރުއަރ  8.46 )2009ގެ (ށ) ގައިވާގޮތަށް ވާދަވެރި ބލަމެއްކަމަށް
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި ،އެފަރާތުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑް
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އޮފހުގެ ނަން

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެބިޑްތައް ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓން އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މގެ ފަހުން މިގޮތަށް ކަން ނުހިގާނެ ގޮތަކަށް،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ (ނަންބަރު 20( )2017/R-20 :ފެބްރުއަރ  )2017އެއްގޮތަށް ،އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލު
ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު

އުތުރުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅު  02ސެޕްޓެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގއ.ވިލިނގިލގައި ސިޔާސ ޕާޓއަކުން ބޭއްވި ޖައްސާގައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސ ޕާޓތަކުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި،
އއްގެ ވިލިނގިލގެ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކާރު 45 ،ގޮޑި ،މޭޒުމަތގައި އަޅާ  5ފޮތިގަނޑު އަދި  02ސްޓޭޖް ،ސިޔާސ ޕާޓ ެ
ދާއިރާ އޮފހަށް ދޫކޮށްފައިވަނ ،އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތިކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަކެތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭ
އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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ޓކައި ވެމްކޯއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރުމަތިން ފައިސާ
ށ ަ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަ ް
ހ
ދހަހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ އަށްޑި ަ
ނގޮސް އެފައިސާގެ އަދަދު  374,507.82ރުފިޔާ (ތިންސަތޭކަހަތް ި
ނަގައި އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ދެމު ް
ނ
ނ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް  1,967,572.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަ ް
ވފައިވަނިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު ް
ދެލާރި) އަށް މަދު ެ
ކ
ބލުމުގައި ،ފެނަ ަ
މއްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ެ
ނުވަސަތޭކަފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް  360ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރުFNK-
K(T)FNK/IUL/2017/014އިޢުލާނާއެކު

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

"އަންދާސ

ހިސާބުގައި

ޕޮއިންޓްދެވޭ

ގޮތް"

މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ގ
ށދޭ މުއްދަތު ެ
ޞލުގައި ،ޖަނަރޭޓަރ ޑެލިވަރ ކޮ ް
މލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އު ޫ
ޝންގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭ ަ
މށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތ ޕޮއިންޓު ( 30ޕޮއިންޓު)
ނމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެ ބަޔަށް ދިނު ަ
ބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ،އެ ް
ވ އިޢުލާނެއްކަމަށް
ގން ކޮށްފައި ާ
ގންނަން ބޭނުންވެ ެ
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނަކ އިމަޖެންސކޮށް ޖަނަރޭޓަރ ަ
ނުވާއިރު ،ޖަނަރޭޓަރ ޑެލިވަރ ކުރުމަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން،
ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަށގެންނުވާ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅައި ،ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅައި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން

ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށގެ ބިންތައް ކުންފުނގެ ބޯޑަށް ނޭނގި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ

ލިމިޓެޑް

ޑިރެކްޓަރއަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދެވޭގޮތަށް އޮންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ކުންފުނިން ތިލަފުށްޓާއި ގުޅފަޅުން ބިން

ގ
އންޓް ދިނުމު ެ
ބތުން ޕޮ ި
ތ ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ބަލައި ނިސް ަ
ނނަނަމަ ތަކެ ި
ކށްގެން ތަކެތި ގަ ް
ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭތ ،އިޢުލާން ޮ
ގންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އިޢުލާންކުރާއިރު ،ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރުމަށް އެކަށޭނެ
ބަދަލުގައި ،މގެފަހުން ތަކެތި ަ
ނ
ނ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އަގަށް ބުރަވެ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ އުޞޫލަކު ް
މުއްދަތެއް އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅައި ،ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ް
އ ކަނޑައަޅައިގެން ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެންގއެވެ.
ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ އުޞޫލުތަ ް

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނ އެއިރެއްގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސަރަހައްދަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި ،އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން 2018
ވަނަ އަހަރު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ 2017 ،ވަނަ އަހަރު ކުންފުނގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރ  BR-04/2017ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 40
ޕްލޮޓްގެ ތެރެއިން  11ޕްލޮޓް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ކުންފުނިން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ނެތުމުން ،އެކަމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އެކަމަށް ޚާއްޞަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރ ސްކޫލް

ގދ .ފިޔޯރ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި އަހަރުގެ މޭ މަސް ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކުރިމަތިލ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކޮށް ތިންވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ތިންވަނަ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ސްކޫލުން އެކަމުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެއްގެ ޅިޔަނާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު
ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި ،އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނަންނޯޓުކުރުމަށް ދެފަރާތަކުން ހާޒިރުވި ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވވެސް އެ ދެފަރާތުން ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތުން ހާޒިރުވ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި ،ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތް ގަޑގެ
ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫލަށް ސިޓއެއް ފޮނުވިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކ ބިޑް ހުށަހެޅި ވިޔަފާރގެ ވެރިފަރާތް ނޫންކަމަށާއި ،އެ
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އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓގެ ކޮޕއެއް
މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތއާއި ،އެ ސިޓގައި އޭނާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ،އެ ބލަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ،
ބލަމާބެހޭ ކޮމިޓއެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓގެ ދަށުން ބލަމާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަކ މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތް ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ވާތއާއި ،އެ
އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ސިޓގައިވާ ތާރޚަކ ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހުގެ ތާރޚުކަމަށްވާތ ،އެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ ބިޑް ހުށަނާޅާކަން އެ ސިޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކުން ދަލލުކޮށްދޭކަމަށް ފެނެއެވެ.
އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ދެފަރާތަކުން ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހާޒިރުވި ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން
އެވިޔަފާރގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި ،ނަންނޯޓުކުރުމަށްފަހު އމެއިލް އައިޑއާއި ރަޖިސްޓްރ ނަންބަރު  SMSއަކުން ފޮނުވާނެކަމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާއިރު އެފަރާތުގެ ސިޓއެއް ގެނައުމަށް އޭނާ ގާތުގައި ބުނިކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ފޮނުވަން ބުނި  SMSވެސް ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށްވެސް އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަންވެސް އޭނާ ހާޒިރުނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ބިޑް ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ފަރާތާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތއާއި،
ެއ ެހ ް
ނ ،ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތއާއި ،ނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރގެ ވެރިފަރާތުގެ
ނ ަކ ުމ ްް
ބޭބެއާއި ފަހަރިއާއި ޅިޔަނަކ އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންކަން އެ ސްކޫލުން ފޮނުއްވި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ކަމަށްނުވާތ ،އެ
ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،މިކަން ގދ.ފިޔޯރ ސްކޫލްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވއެވެ.
199

މޯލްޑިވްސް
ލިމިޓެޑް

އެއަރޕޯޓްސް

ކޮމްޕެނ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑުން ޑިއުޓފްރކޮށް  1.7މިލިޔަން ރުފިޔާގެ 'ރޓެއިލް ޕްރޯ' ސޮފްޓްވެއަރ ލިބުނުކަމަށް ހަދައި ،ކުންފުނގެ ބޯޑުން މި
ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހުވެސް ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި ،އެ ކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެ ރުފިޔާއިން އަމިއްލަ މަންފާއަށް ބައެއް ނަގާފައިވާކަމަށް
ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް
ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްއިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ފައިސާއާއި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ،ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމަރޭޖަރސްގެ ގޮތުގައި
އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ  10%އަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްއިން އެ މައްސަލަ މިހާރު ސިވިލް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު ،ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާގޮތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގައި
ދެންނެވއެވެ.

151

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

200

ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް

201

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް (ސިފްކޯ) އިން ހޯދި ޔުނިފޯމްތަކެއް ހޯދުމުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބޮޑު އަގުގައި
އެތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަންބަރު (DIR)123-C1/MIS/2019/264
( 27މޭ  )2019އަމުރާ ގުޅިގެން އެ ކޯފަރޭޓިވްއިން ފޮނުއްވި ސިޓގައި ،އެ ކޯޕަރޭޓިވްއަކ އެމް.އެން.ޑ.އެފްގެ ލޑަރޝިޕުން ކުރުމަށް ނިންމަވާ ކަންތައްތައް
ކުރައްވަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށާއި ،އެމް.އެން.ޑ .އެފްގެ ލޑަރޝިޕުން އަންގާ އެންގުންތައް އަންގަނ ލިޔެކިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ
ކޯޕަރޭޓިވް މެދުވެރިކުރައްވައިގެން މެލޭޝިއާގެ "ޖެކެލް" އިން ޑިޖިޓަލް ކޮމްބެޓް ޔުނފޯމް ގެނައުމަށް އޭރުގެ ލޑަރޝިޕުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ޔުނފޯމް ވަނ
ހޯދިފައި ކަމަށާއި ،އެ މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ލޑަރޝިޕުން އަންގަވާފައިވަނ އަނގަބަހުން ކަމަށްވުމާއެކު އެ ޔުނފޯމުތައް ހޯދުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ޕޭމަންޓްތަކާ
ގުޅޭ ލިޔުންތައް ފިޔަވައި) އެ ކޯޕަރޭޓިވްގައި ނެތްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތ ،އެކަން ކުރައްވާފައިވަނ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،ތަކެއްޗާއި
ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ލިޔުމުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެފަދަ އުސޫލއް ކަނޑައެޅެންދެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި ލިޔެކިޔުމުން ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ފެންނަގޮތަށް އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވްގައި ދެންނެވއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޏ .ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗަށް މެނޭޖަރަކާއި ޑެޕިއުޓ މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަކާ ނުލައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތް ތިރގައިމިވަނއެވެ.
.1
ކޮށްފައިވާ

ޏ.ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ،މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓގެ ޑެޕިޔުޓ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން
ނަންބަރު

FNK/A/IUL/2019/391

(20

މެއި

)2019

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

3

ފަރާތަކުން

ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނ  2ފަރާތަކުންނެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް
މާކްސްދ އިންޓަވިއުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ވމާ ،މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދ އަދި އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވާތ،
މިމަގާމަށް މހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.2

ޔުޓިލިޓ

ސަރވިސަސް

/

ސްވަރޭޖްގެ

ޑެޕިޔުޓ
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އެ

ކުންފުނިން

ކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު

 14( FNK/A/IUL/2019/383މެއި  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  5ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 2ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސްދ އިންޓަވިއުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް
ނަންބަރު  FNK/A/IUL/2019/447އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އެއްފަރާތުން
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އެމަޤާމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނ ހަމައެކަނި އެފަރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމުގެ އިތުރުން އިތުރު ލިޔުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވަނ ހަމައެކަނި އެފަރާތުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،މިމަޤާމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދ އަދި އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވާތ ،މިމަގާމަށް
މހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދެންނެވއެވެ.
.3

އެ ކުންފުނގެ އެޗް.އާރު ޕޮލިސގައި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް "ފެނަކައިގެ

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް" ގައި މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ އަސާސ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ނަންބަރު FNK/A/IUL/2019/391
( 20މެއި  )2019އިޢުލާނާއި ނަންބަރު  14( FNK/A/IUL/2019/383މެއި  )2019އިޢުލާނުގައި ،ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތް ނަމަ އެ ކުންފުނިން ބަލާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެ އެކަށގެންވާ
ފަރާތަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ވމާ ،އެ ކުންފުނިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ،ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ އެ ކުންފުނިން ބަލާ
މިންގަނޑު ގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެ އެކަށގެންވާ ފަރާތަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަކ އެ
ކުންފުނގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށްވާތ ،އެފަދައިން ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރސްތަކާއި ކޮންސިއުމަބަލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފުވެ ،ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
 2017 .1ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރ ޓޯޓަލް އޮޓޮމޭޝަންއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެބް ޓެސްޓްތައް
ހަދަމުން އައ ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ވިޔަފާރިކުރަމުން އައި ކުންފުނިތަކުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިލޭ ބަހައްޓާފައިވާ މެޝިންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
މި ކުންފުނިތަކުން ހިލޭ މެޝިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވަނ އެ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރއެޖެންޓްސް އެ ކުންފުނިތަކުން ގަތުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކުންފުންޏާއި

153

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
އެ ހޮސްޕިޓަލް އާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 .2މި ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރއަށް ބޭނުންވާ
ރއެޖެންޓްސްއާއި އެހެނިހެން ކޮންޒިއުމަބަލްސް ގަންނަމުން އައ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސް.ޓ.އޯ) މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 2
ފަހަރު ،ކޮންމެ ފަހަރަކު  6މަސްދުވަހުގެ ސަޕްލައިސްއެވެ.
 .3އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރ ފުލ އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޭރު ލެބޯރޓްރގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކަށް  2017ވަނަ އަހަރު 2
އޯޑަރ އެއްގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ ކޮންސިއުމަބްލްސް ގޮތުގައި ބޮޑު ސްޓޮކެއް އެސް.ޓ.އޯގެ މެޑިކަލް ސްޓޮކްގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ
އޯޑަރުން ގަނެ އެކްސްޕަޔަރ ކޮންފަރމްކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ބޭނުން ނުކުރެވި  172ބާވަތެއްގެ  1607އައިޓަމް ހުރިކަން
އެސް.ޓ.އޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެތަކެތގެ ޖުމުލަ އަގު  9.8މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް އަރާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .4މގެ އިތުރުން 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޯޓަލް ލެބޯރޓްރ އޮޓޮމޭޝަންއަށް ބަދަލުކުރިފަހުން އެ ލެބަށް ގަނެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ
ރއެޖެންޓްތައް އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  07ނޮވެންބަރު  2018ގައި އެސް.ޓ.އޯއިން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓޯޓަލް ލެބޯޓަރ
އޮޓޮމޭޝަންއަދި އެބޮޓް މެޝިންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ރއެޖެންޓްތަކަކ އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެކްސްޕަޔަރ ކޮންފަރމް ކޮށްފައިވާތަކެތިކަމާއި އެ
ރއެޖެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރއެޖެންޓްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކޮށް
އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .5އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޓޯޓަލް ލެބޯރޓްރ އޮޓޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވަނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރއާއި
ރައސް އޮފހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ( 31,318,186.00ތިރސްއެއް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ އަށާރަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ) އަށް
ކަމުގައިވާއިރު ،އެ ހުއްދައަކ ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޯލޭޝަން ޕްރޮޕޯސަލަކަށް ދފައިވާ ހުއްދައެއްކަމަށްވނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލް
އާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރމަންޓްގެ  4.1ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެ މާއްދާގެ އިބާރާތުން ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޯލޭޝަން
އެގްރމަންޓެއް ހެދިއިރުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޤްޞަދަކ މި މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރއޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސް މެޑްޓެކުން ދާއިމގޮތެއްގައި
ހޯދުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ މިފަދަ މެޝިނަރތަކަކ ވަކި ބަޔަކަށް އެފަދަ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރއޭޖެންޓް އަދި އެހެނިހެން ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ
އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓް ދފައި ހުންނަ މެޝިންތަކެއްކަމަށްވާއިރު ،މިފަދަ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާއިރު ހަމައެކަނި ސަޕްލައި އެންޑް
އިންސްޓޯލޭޝަން އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަކ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

 .6އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރއަށް ބޭނުންވާ ރއޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސް ގަތުމަށް އެސް.ޓ.އޯއަށް ކޮންމެ  06މަހަކުން އެއްފަހަރު ފޮނުވާ
ރިކުއެސްޓްތަކަކ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން އުޞޫލެއްގެ ދަށުން
ފޮނުވާ ރިކުއެސްޓްތަކެއްކަމެއް ލިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މި ހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލާއިރު މިގޮތުގެ މަތިން އެސް.ޓ.އޯ މެދުވެރިކޮށް
އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެކި ސަޕްލަޔަރުން އަތުން ގަންނަ ރއޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ އަގު ( 100,000,000.00އެއްސަތޭކަ މިލިއަން)
ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މގެ ތެރެއިން އެސް.ޓ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ހަމައެކަނި މެޑްޓެކުން ގަންނަ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ
އަހަރުގެ ފަހު  06މަހުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިން ގަނެފައިވާ ރއޭޖެންޓާއި ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ އަގު  45.8މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް އަރާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .7މި ތަކެތި ގަތުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނ މި ތަކެތި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ
ސްޓޯރއަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހުކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުން މަޢުލޫމާތުދފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިންވެސް އެ
ހޮސްޕިޓަލަށް މުދާ ލިބިފައި ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް އޯޑަރ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުން އެޕްރޫވްކުރާއިރު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޢަމަލުކުރަމުންނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ) ބާބު  10ގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް( 35,000 ،ތިރސްފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
އަގުބޮޑު ތަކެތި ގަތުމުގައި އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .8އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރއަށް ބޭނުންވާ ރއޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސް އެސް.ޓ.އޯ މެދުވެރިކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަނ  06މަހުން 06
މަހުން ކަމުގައިވާއިރު ،މި ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ  06މަހަކުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތގެ ލިސްޓެއް އެސް.ޓ.އޯ އަށް ފޮނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު
ނަމަވެސް ،އެތަކެތި އެސް.ޓ.އޯއިން ސަޕްލައިކުރާނެ އަގުތައް ބަޔާންކޮށް ކޮންމެ އޯޑަރއަކާ ( 06މަހުގެ) ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެގްރމަންޓެއް
ހަދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަމަކ ކޯސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ރިކަރަންޓް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ކޮންސިސްޓެންސ ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ޕްރައިސް އިންފްލޭޓްކޮށް ވަކި ބަޔަކު މިކަމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން06 ،
މަސްދުވަހުގެ އޯޑަރުތަކާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލް އާއި އެސް.ޓ.އޯ އާ ދެމެދު ޑޓެއިލްޑް ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކ
މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މަތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކައް ބަލާއިރު ،އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރ ޓޯޓަލް އޮޓޮމޭޝަނަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިތަކުން ހިލޭ މެޝިންތައް
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އޮފހުގެ ނަން

ބަހައްޓައިގެން ވަކި އެގްރމެންޓެއްގެ ދަށުން އެސް.ޓ.އޯ މެދުވެރިކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ރއެޖެންޓާއި ކޮންސިއުމަބްލްސް ސަޕްލައިކުރަމުން ދިޔައިރު އެ
އެގްރމެންޓްތަކުގައި  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަގު ފިކްސް ކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ޓޯޓަލް ލެބޯރޓަރ އޮޓޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބަދަލުވިފަހުން އެފަދަ
އެގްރިމެންޓެއް ހަދާފައިނުވާތއާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  70%ޓެސްޓްތައް ހަދަނ އެބޮޓް މެޝިންތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު އެ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރއެޖެންޓް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ގަންނަންޖެހޭއިރު ،ސަޕްލަޔަރާ އެކު ޕްރައިސިންގ
އެރޭންޖްމެން ޓެއް ހަދާފައި ނުވާތ އެފަދަ ރއެޖެންޓްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކުންފުނިން ބޭނުން އަގަކަށް އެތަކެތި އެސް.ޓ.އޯ އަށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެތ،
މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތަތ ،މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޕޮލިސ ލެވެލްގެ ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން އިންދިރާ
ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެންނެވއެވެ.
އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރއަށް އެސް.ޓ.އޯ.އިން ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ކެމިކަލް ،ރއޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ އެއް އަހަރުދުވަހުގެ އެކްސްޕަޔަރ ޑޭޓެއް
ހުންނަންވާނެކަމަށް  06މަސްދުވަހަށް ދޭ އޯޑަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ ނަމަވެސް ،އެސް.ޓ.އޯ އިން އާންމުގޮތެއްގައިވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ސަޕްލައިކުރަން
ހުށަހަޅާ ތަކެތގެ  01އަހަރުދުވަހުގެ އެކްސްޕަޔަރ ޑޭޓެއް ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް
އެކްސްޕަޔަރވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރއޭޖެންޓާއި ކޮންސިއުމަބްލްސް އުކާލަންޖެހޭކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެސް.ޓ.އޯ އާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސަޕްލައި
މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއިް ،މިކަމުން ދައުލަތަށްވާ ގެއްލުން ވހާވެސް ކުޑަކުރެވޭނެގޮތަށް މިކަންކަން ޕްލޭންކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުމަށް ޚާއްޞަ
ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯރޓްރއަށް ބޭނުންވާ ރއޭޖެންޓާއި ކޮންސިއުމަބްލްސް ގަތުމުގައާއި ،ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ތަކެތި
ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވެސް އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެންނެވއެވެ.
މގެ އިތުރުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޑަރަށް ގަނެ އެކްސްޕަޔަރ ކޮންފާމްކޮށްފައިވާ ރއޭޖެންޓްސް އަދި މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ބޭނުން ނުކުރެވި ގިނަ
އަދަދެއްގެ އައިޓަމް ހުރިކަން އެސް.ޓ.އޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ބައެއް ފަހަރު ގަންނަ ރއެޖެންޓާއި ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި
އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރއެޖެންޓްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކޮށް އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މިކަމުގެ
ސަބަބުން ދައުލަތައް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާތއާއި މިކަން ވހާވެސް އަވަހަކަށް ޙައްލުކުރުމަށް އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޕަބްލިކް

އެގްޒޭމިނޭޝަން

ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި ބިޑާ
ގުޅިގެން އެ ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ދފައިނުވާތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

 2019މާރިޗު މަހުގެ ކުރކޮޅު ކޫއްޑޫ އެކައުންޓްސްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ޗެކްކުރިއިރު 12,000/-
(ބާރަހާސް) ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮލަމާފުށި އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި
ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސ.އ.އޯގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުނާޅައި މަސައްކަތަށް ނެރެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ޗެކްކުރިއިރު ( 12,846/32ބާރަހާސް
އަށްސަތޭކަ ސަޔާޅސް ރުފިޔާ ބައްތިރސްލާރި) ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރގެ
އިހުމާލުންކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާތ އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް އަންގާފައިވާ ކަން މިމައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ކޫއްޑޫ ފިޝަރޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ އިން މަދުވާ
ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
އަދި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ އެސިސްޓެންޓް ރޖަނަލް މެނޭޖަރު  28ފެބުރުވަރ  2019ގައި ފޮނުވި މެމޯގައި ،މގެ ކުރިންވެސް އޭނާގެ އިހުމާލުން
އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ހުރި ފެންކޭސްތަކެއް މަދުވެފައިވުމާއެކު އެފަދަ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި އޭނާ ބަހައްޓައިފިނަމަ
ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތ އޭނާއާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދުމުން ،ފައިސާއާ ގުޅުން ނެތް ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދ ،ކޫއްޑޫ ބޮޓަލިންގ ޕްލާންޓުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ( 01އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް
ބަހާލައިގެން ގެއްލުނު ފައިސާ އޭނާ އަތުން ހޯދުމަށް ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ އެސިސްޓެންޓް ރޖަނަލް މެނޭޖަރަށް މެމޯއަކުން  16އެޕްރލް  2019ގައި މިފްކޯގެ
ހެޑްއޮފހުން އަންގާފައިވ ނަމަވެސް ،އޭނާގެ އިހުމާލުން ގއ.ކޮލަމާފުށ އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ހުރި ފެންކޭސްތަކެއް
ކުރިންވެސް މަދުވެފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒފާގައި ބެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށްވާތ ،އޭނާ ވަޒފާއިން
ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިފްކޯއަށް އެންގުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ ފެކަލްޓ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ މަރާމާތުތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޮގަސްޓް  2019ގައި އެ
ޔުނިވަރސިޓން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ދފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބލަމަކާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ
ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން
ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ ފެކަލްޓ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކުގެ ބައެއް
އެޕާޓްމަންޓްތައް

މަރާމާތުކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމ

ޔުނިވަރސިޓން

05

އޮގަސްޓު

2019

ގައި

ކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު

 MNU-CA-FM/2019/29އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ 07
އޮގަސްޓު  2019ގައި ކަމަށްވުމާއި ،އަންދާސހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  08އޮގަސްޓު  2019ގައި ކަމަށްވާތ ،އެ އިޢުލާނަކ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ 1
ވަނަ ނަންބަރާއި އެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު ދގެން އެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގައި ދެންނެވއެވެ.
ކުދި އަދި މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަނި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސުން
ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް ،ވ.ތިނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމަކާއި ބޗްވޮލ ކޯޓެއް އެޅުމަށް ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  15ޖުލައި  2019ގައި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު،
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތް ފެށުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކޮށް ރަޖިސްޓަރ ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެންގުމަށާއި ،ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރކޮށް ރަޖިސްޓަރ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށާއި ،މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކުރާއިރު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކ ކުރިން ބުނެވުނު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް
އިޢުލާނުގައި ހިމެނުމަށާއި ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މައްޗަށް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހދ.ނައިވާދޫ ސިއްޙ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބޮޑު  02ކާނިގަސް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމެއް އަދި އިޢުލާނު
ކުރުމެއްނެތި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފިރިންނާއި ޢާއިލާ މހުން ލައްވާ ކުރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަށް
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުރާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގައި ދެންނެވއެވެ.
ވ.ފުލިދޫ ފާލަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިނަ ޓްރޭޑް ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާ ޢިމާރާތާއި ބާ ޕްރސްކޫލްގެ ކޮޓަރިއަށް ކުލގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގިނަ މަސްތަކެއް ވަންދެން ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ވ.ފުލިދޫގައި އެޅުމަށް
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖެޓގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށް  02ސެޕްޓެންބަރު  2018އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ
ރތަށް ކުއްޔެއް
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ  2ޢިމާރާތް ދޫކޮށްފައިވަނ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަން އެނގޭކަށް ނެތުމާއި ،އެ  2އިމާ ާ
ކަނޑައަޅައި އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވަނ އެ  2ޢިމާރާތް އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ ތާރޚުގެ  1މަހާއި  17ދުވަސް ފަހުން  19އޮކްޓޫބަރު
 2018ގައި އެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވި ކަމަށްވާތއާއި ،އެ ސިޓއާ ގުޅިގެން އެކުންފުނިން  11ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކައުންސިލަށް ފޮނުވި
ސިޓގައި ބުނެފައިވަނ ،އެ ކުންފުނގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުމުން ،އެ ޕްރޮޖެކްޓަކ އެރަށަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުމާއެކު
އެތަން އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވަނ އެ ކުންފުނގެ ޚަރަދުގައި އެތަން މަރާމާތުކޮށް އެ ކުންފުނގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ނުވަތަ ކައުންސިލުން އެތަން
ބޭނުންވަންދެން އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި އެ ކުންފުނގެ މަސައްކަތުމހުން އެތަނުގައި ބައިތިއްބާގޮތަށް ،އަދި އެ ކުންފުނގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން
އެކްސްކަވޭޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުނގެ ޚަރަދުގައި އެތަން ތަޅާލައި ބިން ސާފުކުރާގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިގެން ކަމަށާއި ،ކައުންސިލުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކުއްޔަކ ވަރަށްބޮޑު ކުއްޔެއްކަމަށް ފެންނާތ ކުއްޔަށް ލުޔެއް ލިބޭނޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައި ކަމަށާއި ،އެ ސިޓއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލިން  02ޖަނަވަރ
 2019ގައި އެކުންފުންޏަށް ފޮނުވި ސިޓގައި ބުނެފައިވަނ ،އެ  2ޢިމާރާތަކ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ  2ޢިމާރާތް ކަމަށްވާތ އެ  2ޢިމާރާތް ކުއްޔެއް ނެތި ހިލޭ
ދޫކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކު ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ  2ޢިމާރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔަކ ފުލިދޫގައި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޭ ރޭޓަށް
ބަލާއިރު ވަރަށްކުޑަ ކުއްޔެއް ކަމަށާއި ،އެ  2ޢިމާރާތަކ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވާ އަދި އެއަރކޯންވެސް ކުރެވިފައިވާ  2ޢިމާރާތް ކަމަށާއި ،ކުރިން
އެތަން ދޫކުރަމުން އައ ދުވާލަކަށް  700/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މަހަކު  9000/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ
ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު ކުއްޔާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލގެ ފައިސާ 15
ޖަނަވަރ  2019ގެ ކުރިން ދައްކާ ނިންމުމަށާއި ،އަދި އޭގެފަހުން  24ފެބުރުވަރ  2019ގައާއި  09އެޕްރލް  2019ގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ
ކުންފުންޏަށް އެ އިދާރާއިން ސިޓ ފޮނުވާފައިވާތއާއި ،އަދި އެ ކުންފުނިން ފޮނުވި އމެއިލަކަށް ޙަވާލާދ ،ފައިސާ ޖަމާކުރަންވ އެކައުންޓް ނަންބަރުވެސް 11

159

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މާރިޗު  2019ގައި ފޮނުވާފައިވިޔަސް ،އެ ކުންފުނިން އެ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވެއެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ އެ  2ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާ ބެހޭގޮތުން
އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދައި އެ  2ޢިމާރާތް އެކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތ ،އެ ކުންފުނގެ މުވައްޒަފުން އެތަނުގައި މިހާރު ތިބިނަމަ އެތަނުން
އެމހުން ނެރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައި ،އެމހުން އެތަނުން ނުނެރެފިނަމަ ޝަރޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވއެވެ.
209

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓ ޔުނިފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ،ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނއެވެ.
 .1އެސްކޫލުގެ

އެކްޓިވިޓ

ޔުނިފޯމު

ތައްޔާރުކޮށް

ވިއްކައިދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ބިޑްތައް

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ ( 960/-ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،މި
ބލަމާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅަން އޮތ އަތްކުރު ޔުނފޯމުގެ ( 7ހަތެއް) ސައިޒާއި އަތްދިގު ޔުނފޯމުގެ ( 7ހަތެއް) ސައިޒަށް {ޖުމުލަ ( 14ސާދަ) ސައިޒަށް}
ކޮންމެ ސައިޒަކުން އެކަތގެ އަގުކަމަށްވެފައި ،އެކުންފުނިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ  XXXLސައިޒް ފިޔަވައި ކޮންމެ  2ސައިޒަކަށް އެއްކޮށް އެއް އަގެއްކަމަށް
ކަމަށްވާއިރު ،އެއަގުގެ ޖުމުލަ ހެދުމުގައި ކޮންމެ  2ސައިޒަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2އެތގެ އަގުގެ ބަދަލުގައި ހިމަނާފައިވަނ އެކަތގެ އަގެވެ .އެގޮތަށް އެފަރާތުގެ
ޖުމުލައަގު ހެދުމުން އެފަރާތުގެ ޖުމުލައަގުގައި  14އައިޓަމުގެ އަގުގެ ބަދަލުގައި ހިމެނިފައިވަނ  8އައިޓަމުގެ އަގެވެ .އެހެންކަމުން ،އެކުންފުނިން ހުރިހާ
ސައިޒަކަށް (ކޮންމެ ސައިޒަކުން އެއްޗަކަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލައިގެން ހިސާބުކުރުމުން ޖުމުލަ އަގަކަށް ވަނ ( 1,665/-އެއްހާސް ހަސަތޭކަ
ފަންސަހައްޓި) ރުފިޔާއެވެ .މިކަމާ ގުޅިގެން ތއެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވަނ ،އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ ( 960/-ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ކަމަށް
ބެލިފައިވަނ އޮޅުމަކުންކަމަށެވެ.
 .2އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ ( 100/-އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 140/-
(އެއްސަތޭކަ ސާޅސް) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ .އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ހެޔޮކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް އެފަރާތުން
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވނަމަވެސް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ އަގުހެޔޮ ރޭޓްތަކެއް  4ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެހެން ދެފަރާތަކުން
ހުށަހަޅާފައިވަނ ޖ.އެސް.ޓ ހިމަނައިގެން ( 85/-އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( 95/-ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ .މި
ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން  14އައިޓަމަށް (ކޮންމެ އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ (ޖ.އެސް.ޓއާއެކު) ( 1,260/-އެއްހާސް
ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާއެވެ .އަނެއް ފަރާތުން  14އައިޓަމަށް (ކޮންމެ އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ (ޖ.އެސް.ޓއާއެކު) -
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
( 1,235/އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސަތިރސް) ރުފިޔާއެވެ .މި ދެފަރާތުގެ އިތުރުން ،އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނ ޖ.އެސް.ޓ ހިމަނައިގެން 85/01
(އަށްޑިހަފަސްރުފިޔާ އެއްލާރި) އިން ފެށިގެން ( 100/06އެއްސަތޭކަރުފިޔާ ހަލާރި) އާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ .އެފަރާތުން ހުރިހާ  14އައިޓަމަށް (ކޮންމެ
އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ (ޖ.އެސް.ޓއާއެކު) ( 1,295/53އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަފަސް ރުފިޔާ ތޭވަންނަ ލާރި) އެވެ .އިތުރު
ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ ޖ.އެސް.ޓ ނުހިމަނައި ( 85/-އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( 120/-އެއްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ހުރި
ރޭޓްތަކެކެވެ .އެއ ،ޖ.އެސް.ޓ ހިމަނައިގެން ( 90/10ނުވަދިހަރުފިޔާ ދިހަލާރި) އިން ފެށިގެން ( 127/20އެއްސަތޭކަ ހަތާވސް ރުފިޔާ ވިހިލާރި) އާ ހަމައަށް
ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ .އެފަރާތުން ހުރިހާ  14އައިޓަމަށް (ކޮންމެ އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ (ޖ.އެސް.ޓއާއެކު) ( 1,521/10އެއްހާސް
ފަސްސަތޭކަ އެކާވސް ރުފިޔާ ދިހަލާރި) އެވެ .މިއިން އެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުގެ ޖުމުލަ ކަމުގައި އެފަރާތުން ޖަހާފައިވަނ (ޖ.އެސް.ޓއާއެކު) 1,277/30
(އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަހަތްރުފިޔާ ތިރސްލާރި) އެވެ .އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުގެ ޖުމުލަ ހެދުމުގައި އަތްކުރު ޔުނފޯމުގެ
 XXXLސައިޒްގެ އަގާއި އަތްދިގު ޔުނފޯމުގެ  XXLސައިޒްގެ އަގު ނުހިމަނައި އަގު ހަދާފައިވާތކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގުތަކަށް ބަލައިގެން ،ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުން ޝަކުވާގައި ބުނާ
ކުންފުންޏަށް އިވެލުއޭޝަނުން ލިބެނ  5ވަނައެވެ .އެކުންފުންޏަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  4ފަރާތަކ އެކުންފުންޏަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި  4ފަރާތެވެ.
 .4މިކުންފުންޏާއި އިތުރު ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ "ބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓް" ގައާއި ބލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ
ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަގު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިއްކާނެ އަގު ސައިޒްތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް (ޖ.އެސް.ޓ
ހިމަނައިގެން) ކަމަށާއި ،އަދި ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ޖުމުލައަގު އެނގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް "ބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓް" ގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ޖުމުލައަގު އެ ދެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި ،ބލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ "ބލަން
ހުށަހަޅާ ފޯމް" ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި އަގުތައް ބަޔާންކުރަން އޮތްގޮތަށް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،އެ ނަންބަރުގެ ބައެއް ބައިތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމާ މި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބލަން ފޮތުގެ  16.1އާއި  16.1.1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން" ،ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަ
ނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ބިޑެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިދެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަކ ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭ ބިޑްތަކެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.
މި ދެފަރާތުގެ އިތުރަށް ،އެހެން ދެ ކުންފުންޏަކުން އަގު ހުށަހެޅިއިރު" ،ބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓް" ގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
(ޖ.އެސް.ޓ ހިމަނައިގެން ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވިއްކާނެ އަގު ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ) އެ ދެފަރާތުގެ ބިޑްވެސް ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 .5މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގުތައް "އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް" ލައްވައި ސޮއިކުރުވި ލިސްޓުގައާއި
އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވަނ އެ އަގުތައް ރަނގަޅުތޯ ޗެކްނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްވެ ދެންނެވުނު  4ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ
އަގުތައް އެ ލިޔުންތަކުގައި ޖަހާފައިހުރ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފުރަތަމަ ދެކުންފުނގެ އަގުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިން އެވަނ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަނެއް ދެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެ ލިޔުންތަކަށް ނަގާފައިވަނ ޖ.އެސް.ޓ ނުހިމަނައެވެ.
 .6މި ބލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލަށް ފެންނަކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލަންވާނ ބލަންފޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިން ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި އެ ބލަމެއް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ގޮތާއި ކްރައިޓރިއާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތެއް ނުވަތަ ކްރައިޓރިއާއެއް ބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
ނުވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.45ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް ދގެން ބލަމެއް އިވެލުއޭޓްކުރާނަމަ
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ވމާ ،ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ބިޑް ބާޠިލުކޮށް ،ބލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކޮށްގެން
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،ބލަމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު ޗެކްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށްގެން
އެކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ހުޅުމާލޭގައި ޕްރސްކޫލެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށް ،ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ދެފަހަރުވެސް އިޢުލާނު ބާޠިލު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި ދެއިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުވެސް ބާތިލްކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ،މިކަމަށް ތިން ފަހަރު ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ކަމާއި،
ފުރަތަމަ ޢިއުލާނު ބާތިލުކުރ އެ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ބލަން ފޮތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރުމުން ކަމާއި ،ދެވަނަ ޢިއުލާނު ބާތިލުކުރ ބިޑް ހުށަހެޅ
އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވުމުންނެވެ .އަދި ތިންވަނަ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދާ ދެފަރާތެއް ފާސްވެފައިވާކަން ބިޑް ކޮމިޓގެ އިވެލުއޭޝަން
ޝޓުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އަދި އެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓގެ މެމްބަރެއް ބައިވެރިވެ އިވެލުއޭޝަން ހެދިކަމަށް އިވެލުއޭޝަން

162

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ އިވެލުއޭޝަން ޝޓުގައި ފަހުން ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،އެ ބިޑްތަކަކ ރަނގަޅު ސައްޙަ ބިޑްތަކެއް ކަމާއި ،އެ ބިޑްތައް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ،
އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައިވެސް މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ހުޅުވާލަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާތ ،މިކަމުގައި ރަނގަޅު ނޫން އަދި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތި ،މ ްއިޢުލާންއަކ އެކަމަށް ކުރެވުނު ތިންވަނަ އިޢުލާން ކަމަށްވެފައި ،އެ
އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަކ ރަނގަޅު ސައްޙަ ބިޑްތަކަކަށް ވެފައި ،މިކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ކުރެވިފައިވާ
އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ،އަދި ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންވެސް ހަދައިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމުގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބިޑްތަކުގެ ފައިނަލް އިވެލުއޭޝަން
ހަދައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނ މިނިސްޓްރގެ ބިޑް ކޮމިޓން ކަމަށްވުމާއެކު ،ބިޑާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް
އެގްޒޭމިނޭޝަންސްއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ދފައިނުވާތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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ވޭސްޓް
ލިމިޓެޑް

މެނޭޖްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން އެމަރޖެންސކޮށް  1ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއިއެކު
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު ،އެކުންފުންޏަކ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި،
o

މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކް އެމަރޖެންސކޮށް ގަނެފައިވަނ އެންމެ ތަނަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ

އެމަރޖެންސކޮށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަވެސް އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެ ހޯދަނ އެކަށގެންވާ އަގުގައިކަން ޔަޤންކުރުމަށްޓަކައި އެއް
ކޯޓޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އަންގަމެވެ.
o

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ފިޔަވާ ވެމްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި ބިޑު ކޮމިޓގެ މެންބަރުންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން

ވެމްކޯއަށް މުދާ އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަކ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާނެކަމަކަށްވާތ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްއާ
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އޮފހުގެ ނަން

ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި ނަމަވެސް މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކަކ ވެމްކޯއަށް ގަތްއިރުވެސް ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާއޮތް ކުންފުންޏެއްގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓަރަކެއްކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ވެމްކޯއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ
ޚިދުމަތަކ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތަކުން ހޯދޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަން
ޔަޤންކުރުމަށް އެންގއެވެ.
.3

އ
މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވަނ އެމަރޖެންސކޮށް އެމަރޖެންސ ރިކުއެސްޓް ފޯމެއް ފުރައިގެންކަން އެނގެން އޮންނައިރު ެ

އެމަރޖެންސ ފޯމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވެމްކޯގައި ނެތްކަމާއި އެ ޕޮލިސ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައްވެސް
އެނގެން ވެމްކޯގައި ނެތްކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ މިފަދަ ޕޮލިސ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް އެނގޭނެހެން ޕޮލިސ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންގަމެވެ .މގެ އިތުރުން އެމަރޖެންސކޮށް މުދަލެއް ނުވަތަ
ޚިދުމަތެއް ހޯދަނ ޕޮލިސ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންކަމުވައިވާނަމަ އެބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ އެބައްދަލުވުމަކުން ނިންމުނު ނިންމުމާ ގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތައް އެމަރޖެންސ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.
.4

މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ،ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ގުޑްސް ރިސވްޑް ނޯޓު ގައި ވެމްކޯގެ ފަރާތުންނާއި

ސަޕްލަޔަރުގެ ފަރާތުން ތާރޚެއް ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މި ތާރޚަކ އެ ފަރާތްތަކުން ގުޑްސް ރިސވްޑް ނޯޓުގައި ސޮއިކުރި ތާރޚުކަން ތަޙުޤޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ގުޑްސް ރިސވްޑް ނޯޓުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރާ ތާރޚު ލިޔުނު ނަމަވެސް އެ ގުޑް ރިސވްޑް ނޯޓުގައި ވެމްކޯއަށް މުދާ ލިބޭ
ތާރޚު އެނގެން އޮންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ގުޑްސް ރިސވްޑް ނޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.
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ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިން

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓ.އޯ) އަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުންދޭ އެތައްހާސް ޑޮލަރެއްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމު
ކަސްޓަމަރުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމަށާއި ،ބޮޑެތި ކްލަބްތަކަށް ވަކި އުޞޫލެއް ނެތި އެތައްލައްކަ
ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރާކަމަށާއި ،ކުންފުނގެ މާކެޓިންގގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ނޫހަކަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން އިޝްތިހާރުކުރަންދޭކަމަށާއި،
އެސް.ޓ .އޯއަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޓްރެއިނިންގ ދަތުރުތަކާއި ކުރުކޯސްތަކާއި ،ފެއަރތަކަށް ވަކި ގަވާއިދެއް ހެދިފައި ނެތުމުން ،އެފަދަ ކޯސްތަކަށް
އަބަދުވެސް އެއްބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެސް.ޓ.އޯ މު ވައްޒަފުންގެ އަތްމަތި ފޮތުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން
ދފައިވާކަމަށާއި ،އެކްރެޑޭޝަން ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތް ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓތަކަށް އެސް.ޓ.އޯއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްޓާފުންފޮނުވާކަމަށާއި ،ޢާއްމުކޮށް
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އިޢުލާންނުކޮށް ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ސެކްރެޓަރއަށް ޑިގްރ ކޯހެއް ދފައިވާކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތ ފޮތުގެ ( 7.1ހ) ގައިވާ ލޯނު
ލިބެނ ވަޒފާގައި އުޅޭތާ  3އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވާއިރު ،ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދޭކަމަށާއި ،އެސް.ޓ.އޯގެ ހެޑް އޮފހުގެ
ކާރު އަދި އެހެނިހެން ވެހިކަލް ޕާކްކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާތަނާއި ،ސެކިއުރިޓ އަދި އެހެނިހެން ރިސޯސަސްތައް ،ބައެއް ސްޓާފުންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
.1

އެސް.ޓ.އޯއިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ހިންގާ

ކޯސްތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ނެގުމަށް

އެޕްލިކޭޝަންތައް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު

ކޯހަށް

ފޮނުވާނެ

ފަރާތްކަނޑައަޅަނ ކޮންފަރާތަކުންކަމާއި އެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަނ ކޮން ހަމައަކަށް ބަލައިގެންކަން އެސް.ޓ.އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތފޮތް 2014ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން ބޭނުން ފަރާތެއް ކޯހަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތި ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އިވެލުއޭޝަން
ކޮމެޓން ނިންމާގޮތަށް ފޮނުވުމަކ އެކަމުގައި އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްކަމަށް ފެންނާތވެ،

މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތފޮތް

އިޞްލާހުކުރަން އެންގއެވެ.
.2

ކުރު ކޯސްތަކަށާއި ސެމިނަރތަކާއި ވާރކް ސޮޕްތަކަށް "ޝޯޓް ޓާރމް ޓްރައިނިންގ"ގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓ.އޯއިން މުވައްޒަފުން ފޮނުވާކަމަށް

އެސް.ޓ.އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތފޮތް  2014ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެ އެފަދަ ކުރު ކޯސްތަކަށާއި ސެމިނަރތަކާއި ވާރކް ސޮޕްތަކަށް ފޮނުވާނެ
މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅަނ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެސް.ޓއޯއިން މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ކުރު ކޯސްތަކަށާއި ،ސެމިނަރ
އަދި ވޯކްސޮޕްތަކަށް ފޮނުވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނެގޮތުގެ ތަފްޞލު މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތފޮތުގައި ހިމަނައި އިޞްލާހުކުރަން އެންގއެވެ.
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ހައްދުންމަތ ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2012ވަނަ އަހަރު ސައިހޮޓަލެއް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ގަމުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް އޭނާ ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު
ހުށަހަޅާފައިވަނ އަކަފޫޓަކަށް  58ލާރގެ ރޭޓުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގްރމަންޓުގައި އޮޅުމަކުން ޖެހިފައިވަނ  15ލާރި ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެގްރމަންޓް
އިޞްލާޙްކޮށް އެފަރާތަށް ސިޓއެއް ފޮނުވިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުރކޮޅު ކައުންސިލްގެ
ޖަލްސާއަކުން ބިމުގެ ކުއްޔަކ  15ލާރިކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެބިމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުން  15ލާރިއަށްވުރެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާފައި
ހުރުމާއެކު އެޢަދަދު ކުޑަކޮށްދިނުމަކ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް މަންފާއެއް ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުން ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުންކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
.1

"ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު " - 01މާރޗް

" 2008ގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި  6000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދޫކުރާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށާއި އަދި

އެ ގަވާއިދުގެ 3

ވަނަ ނަންބަރުގެ (ބ) ގައި  10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިމެއް ދޫކުރާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ވނަމަވެސް ،އެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ މިގޮތަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން
ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
.2

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރން ނެރެފައިވާ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު" (ޖުލައި  )2005ގެ އެނެކްސް  1ގެ  3.4ވަނަ

މާއްދާގެ (ށ) އާއި  3.5ވަނަ މާއްދާގައި ސައިހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ބޭކަރ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދޫކުރެވޭނ  1500އަކަފޫޓުގެ
ބިމެއް ކަމާއި ،އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  3.7.6ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދޫކުރެވޭނ  1500އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފހުން  6500އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނަންބަރު  09( C-209/2010/14މާރިޗު )2010
އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވެފައި މިބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތާއި ހައްދުންމަތ އަތޮޅުއޮފހާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު 06( O-C/2010/11
އޭޕްރލް  )2010އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކ

 6500އަކަފޫޓު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މިއ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ

ޤަވާޢިދު" (ޖުލައި  ) 2005އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ވމާ ،މި ބިމުގެ އެގްރމަންޓަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަނަމަ "ރާއްޖޭގެ

ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު" (ޖުލައި  ) 2005އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަންގަމެވެ .އަދި އެއްވެސް ކަމަކަށް ބިން ދޫކުރާނަމަ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި
ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު" ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިނ ނަންބަރު  C19762ގެ ބޮންޑެޑް ވެޔަރހައުސް
ގައި ރ-އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިޔުޓ ނުދައްކައިހުރި ސިނގިރޭޓްތަކެއް ،ރ-އެކްސްޕޯޓް ކުރިކަމަށް ހަދައި ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި
ޕްރޮސޖަރތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި އެތަނުން ނެރެ ރ-އެކްސްޕޯޓްނުކޮށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓއަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަކެތި ރާއްޖޭގެ
އިޤްތިޞާދުގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު ،އެތަކެއްޗަށްވާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓއަށް ( 10ދިހައެއް) މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށާއި ،އަދި މި މުޢާމަލާތުން ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ( 2ދޭއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
.1

ރައިޑާސް

ސިނގިރެޓް

ކޭސްތައް

ރ-އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

ކަމަށްބުނެ

ކަސްޓަމްސް

ހުޅުމާލެ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއިން

އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިނުވާތ ،ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އެކިއުޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގަމެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
.2

ރ-އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ އެކިއުޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރައިޑާސް ސިނގިރެޓުގެ  430ކޭސް ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއިން ނެރެފައިވނަމަވެސް އެ ކޭސްތައް ރއެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތ އިސްވެ ދެންނެވުނު  430ކޭހުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓގެ
ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ނަގަން ޖެހޭނަމަ އެ ފައިސާ ނެގުމަށާއި އަދި ޑިއުޓ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު
އެކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށް އަންގަމެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

އިންލެންޑް

އޮތޯރިޓ

ރެވެނިއު ބ.އުޑޫދޫއާއި ،ބ.މާމަޑުއްވަރ ވަރުވާއަށް ލިޔެފައިވާ ފަރާތްތަކަކުން ،އެރަށްތަކަށް ކުލި ނުދައްކާތ ،މާރޗް  2012ވަނަ އަހަރުގައި އެފަރާތުން އެރަށްތައް
ވަކިކުރުމަށްފަހު އެރަށްތައް ވަގުތގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ،ބ.އަތޮޅު އޮފހާ ހަވާލުކޮށް ފައިވާތާ އެއްއަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ،އެރަށް ބޭނުންކުރަމުންދަނ
ކުރިންވެސް އެރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފހުން އެރަށްތައް ދގެން އުޅޭ ފަރާތުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ބ.އުނޑޫދޫ ކުއްޔަށްދފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެރަށުގެ އަހަރ ކުލގެ ގޮތުގައި  16ނޮވެމްބަރ  2011އިން  15މެއި  2012އަށް ދައްކަން ޖެހޭ
ފައިސާއާއި  16އޮގަސްޓް  2010އިން  15އޮގަސްޓް  2011އަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލގެ ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރޚުގެ ފަހުން ދައްކާފައިވުމުގެ
ސަބަބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތ 8 ،ނޮވެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް އެކުންފުނިން ( 698,577.17ހަލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް
ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭއިރު ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
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ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.ކުޑަފަރ ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލި އެއްވެސް
ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއު ނުކޮށް ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ މަޤާމަށް މހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ،ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބަލާ
މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެ އެކަށގެންވާ ފަރާތަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަކ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ،އަދި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމަކަށްވާތ ،އެފަދައިން ޢަމަލު ނުކުރުމަށް
އެކުންފުނގައި ދެންނެވއެވެ.
ވ.ފުލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް އެހެލާފައިވާ ލޯންޗު އެހެލާފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޒިންމާވާވާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރ ނަންބަރު P3985B-02-03-L
ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް އެ ލޯންޗް އެހެލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އޭނާ ހުށަހެޅުމުން 23 ،މޭ  2017ގައި  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އެ ހުއްދަ ދިން ލިޔުމުގައި ލޯންޗް އެހެލާ ބިމަށް ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވިޔަސް އެރަށުގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު

167

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބުނެ އެ އުޅަނދު އެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ  674ދުވަހަށް ( 24މޭ 2017
އިން ފެށިގެން  30ޖޫން  2019ގެ ނިޔަލަށް) ދުވާލަކަށް  50/-ރުފިޔާގެ މަގުން ( 33700/-ތެއްތިރސްހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ  31ޖުލައި  2019ގެ
ކުރިން އެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށް  02ޖުލައި  2019ގައި އެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓއަކުން އަންގާފައިވާތ އެ ސިޓއާ ގުޅިގެން ،އެ ފައިސާ
ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި  08ޖުލައި  2019ގައި އޭނާ ސިޓއަކުން އެދުމުން ،ކައުންސިލްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރުމަށްފަހު 2019 ،ނޮވެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އޭނާއަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން ނިންމައި 17 ،ޖުލައި  2019ގައި އޭނާއަށް އެކަން އަންގާފައިވާތ،
މގެފަހުން ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދޭއިރު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތް އެފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށާއި ،މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭނަމަ މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް އެންގުމަށް ވ.ފުލިދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރ ކުންފުނގެ ޗެއަރމަންއާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ރުހުމާއެކު

ލިމިޓެޑް

އޭނާ ބޭނުންވާ މހުންނަށް އިޢުލާނު ކުރުމެއް އަދި އިންޓަރވިއު ކުރުމެއް ނެތި ތަޢުލމ ޤާބިލުކަމަށް ނުބަލައި ވަޒފާއާއި ޕްރޮމޯޝަން ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،
މި ގޮތުން އަލަށް ވަޒފާއަށް ވެއްދި ފަރާތަކާ ކައިވެނގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އޭނާއަށް ޕްރޮމޯޝަން ދފައި ވާކަމަށާއި ،އޭނާ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާޟިރއަށް
ބެލުމެއް ނެތި އޮފހަށް ނަޔަސް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މހަކަށް އެޗް.އާރު ކޯޑިނޭޓަރގެ ވަޒފާ
ދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ ތިމާގެ މހުންނަށް ވަޒފާ ދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ކުންފުނގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސގައި
ޢިއުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ކުންފުނގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ނެގޭގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތއާއި އަދި އެކަން އެގޮތަށް
ކުރުމަކ ،ޤާނޫނު އަސާސގެ ދެވަނަ ބާބު (އަސާސ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާތުނުކުރުމާއި  20ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަހަމަކަމާއި  37ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާތުނުކުރުމާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތއާއި އަދި ،އެއ ވަޒފާއަށް މހުން ހޮވުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތ ،ކުންފުނގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޯދުމަށް ޢިއުލާނުކޮށްގެން ނޫނ ކުންފުނގެ
ވަޒފާތަކަށް މހުން ނުނެގޭގޮތަށް ،އަދި ވަޒފާތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްތައް ހޮވޭނެ އުސޫލުތައް ހިމަނުއްވައިގެން ކުންފުނގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބައޯހަޒާރޑް އޮޓޯކްލޭވް މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުގައި ޢިމާރާތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019
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ކރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމ މަރުކަޒު

ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޓޯކްލޭވް
މެޝިން ބަހައްޓާނެ އިމާ ރާތެއް އެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ބިޑުގައި ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތުމުން
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަވެސް ،އެންމެ އަގު ކުޑަކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއި ބިޑް އެވޯޑްކުރެވުނު ފަރާތާ ދެމެދު އަގުގައި
ބޮޑު ފަރަގެއް އެކުލެވޭތ ،އެއ ދަޢުލަތަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމުގައި ވާތ އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފައި ނުވާނެހެން މުސްތަގުބަލުގައި ކަންތައް ކުރުމަށާއި އަދި،
ޓެކްނިކަލް ސާރވޭ ހެދިފައި ނެތުމާއި ،ޕްރައިޒްޑް ބއޯކިއު ހެދިފައި ނެތުމުން މާކެޓް ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި ބަޔަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތުމުން މުސްތަގުބަލުގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފިނޭންޝަލް ކެޕެބިލިޓއަށް މާކްސް
ދިނުމުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓަށް އެކަނި ބެލުމަށްވުރެ އޮޑިޓެޑް ފިނޭންޝަލް ސްޓޭންމެންޓްސް ބޭނުން ކުރުމަށްވެސް އިންދިރާ ގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި
ދެންނެވއެވެ.
ކރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް
ހޯދައިދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމަށް މހަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރގެ މިނިސްޓަރސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ނަންބަރު  24( (MEMO)142-A/160/2019/11ފެބްރުވަރ )2019
ގެ މެމޯ އިން ކރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމ މަރުކަޒަށް އަންގާފައިވާއިރު ،މިމަޤާމަކ ޒަކާތު ފަންޑުން މުސާރަ ދގެން ވަޒފާއަށް ވަގުތގޮތުން ނަގާ މހުންނަށް
އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި  14ފެބުރުވަރ  2019ގައި އެ އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްގެން ނެގި ވަޒފާ އަކަށް ވނަމަވެސް މި ވަޒފާއަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން
މިކަމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އިން ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވުމާއި ،ދައުލަތުގެ އޮފހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތެއް އިތުރުވުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރުމަށް ފަންނ ނުވަތަ ފަންނ ނޫން މހުން އެ މަސައްކަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެކަމަށާއި ،މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މހުން
ގެންގުޅޭވޭނ އޮފހެއްގެ ވަޒފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި މަޤާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންކަމަށް ޤަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  7.02ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އިން ނުވަތަ ކރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމ މަރުކަޒުން މިމަޤާމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭއިރު އެހުއްދަ ހޯދައިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ކުރިއަށްއޮތް ތާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
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އޮފހުގެ ނަން

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމ މަރުކަޒުގައި ދެންނެވއެވެ.

222

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ލ.ފޮނަދޫގައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ  27ގެ ކުއްޔަށްދިނުމުގައި

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފޮނަދޫގެ ރައްޔިތަކަށް ގެ ލިބި މިލްކުވެއްޖެނަމަ އެ މހަކަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ބިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގެ މހަކަށް
ގެއެއް ލިބި މިލްކުވިޔަސް އެ މހެއްގެ އުފަން ރަށުން ލިބިފައިވާ ބިން ދޫކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މިނިސްޓްރއިން
ލ.ފޮނަދޫގައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ  27ގެ (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) ކުއްޔަށްހޯދުމަށް އެދޭ ކޮންމެ މހަކުވެސް ،އެމހަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން
ގޯއްޗެއް ނު ވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާންޖެހޭނެކަމަށް ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހައްދުންމަތ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައިވާގޮތުން ،އެކަމަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮތްނަމަ ،ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާންޖެހެނ އެތަނަކ ލ.ފޮނަދޫގައި އޮތް ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކަށް ވާނަމަކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނ ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާގެ ގޯއްޗެއް އެހެން ރަށެއްގައި އޮންނަނ އެފަރާތަކ އެހެން ރަށެއްގެ
ރަށްވެއްސަކަށްވާތ ކަމަށްވެފައި ،އެފަރާތުގެ ފިރިމހާ ނުވަތަ އަނބިމހާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ ރަށްވެހިކަން އޮތް ރަށުގައި ނުވަތަ
އެފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ ރަށުގައި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯތި ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ،އަހަރުތަކެއްގެ ފަހުން ޢާއިލާ ރޫޅިގެން އެނބުރި ކުރިން އުޅުނު ރަށަށް
ދާންޖެހުމުން ،އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި ބިކަވާންޖެހޭ ޙާލަތްތައް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން އެނގިފައިވާތއާއި މި ޙާލަތުގައި އެއ
އަންހެނަކަށްވެ ކުދިން ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ އިތު ރު ބުރައަކަށްވާނެތ ކަމަށާއި ،އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ
ފިރިމހާ ނުވަތަ އަނބިމހާގެ އެރަށުގައި އެހެން ބަނޑަކަށް ނުވަތަ އެހެން ބަފަޔަކަށް ދަރިން ތިބެ ،މިހާރު އިނދެގެން އުޅޭ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ އުފަން ރަށުގައި ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ ރަށުގައި އޮތް ގޯތި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލުމަށް
ޝަރުޠުކުރުމުން އެފަރާތުގެ ދަރިންނާއި ޢާއިލާއަށް ނިކަމެތިކަން ދިމާވެ ،އިޖްތިމާޢ އިތުރު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާތ ކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާއަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
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އޮފހުގެ ނަން

ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުން ނުވަތަ އޮތްނަމަ ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވިފައިވަނ އެރަށުން ދޫކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އަދަދު އެކަމަށް ބޭނުންވާ މހުންގެ
އަދަދަށްވުރެ ނިސް ބަތުން މަދުވުމާއި ،ޢާއިލާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ބެލިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ
ބޭނުމުގައި ކަމަށްވެސް ،އެ މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރން ބުނެފައިވާއިރު ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ
ފިރިމހާގެ ނަމުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ޢާއިލާ ރޫޅުމުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ
ރަށްރަށުގެ މހުންނަށްވެސް ،ހަމަ އެގޮތްތައް ދިމާވެ ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުނު މހާގެ ކުރގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ކުރގެ ފިރިމހާ ދަރިން ގޮވައިގެން ވަންނާނެ
ތަނެއް ނެތި ބިކަ ޙާލުގައި އުޅެންޖެހުމަކ އެކަށގެންވާ ކަމެއްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި އެހެން ރަށްރަށުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލަން
ޝަރުޠުނުކޮށް ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ
ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޠުކުރުމަކ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށް އެ މިނިސްޓްރގައި ދެންނެވއެވެ.
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ކުޑަކުދިންގެ ބަގޗާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބިޑްކުރުމަކާނުލައި ޙަވާލުކޮށް  9,000,000.00ރ( .ނުވަމިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ
ނަމުގައި ބިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ކުޑަކުދިންގެ ބަގޗާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ބިޑްކުރެއްވުމަކާ ނުލައި ތިޔަ ކޯޕަރޭޓިވްގެ
ފަރާތުން ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އަމުރާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ
ކޯފަރޭޓިވްއިން ފޮނުއްވި ސިޓގައި ،އެ މަސައްކަތަކ އިޢުލާންކުރެއްވުމަކާ ނުލައި ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން
ކުރައްވާފައިވަނ

އޭރުގެ

ލޑަރޝިޕުން

ވަކި

ގޮތަކަށް

ވަކި

ވަގުތަކަށް

ކޮށް

ނިންމުމަށް

އިރުޝާދު

ދެއްވާފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވާތ

ކަމަށް

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު ،އެކަން ކުރައްވާފައިވަނ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،މި ކޮމިޝަނުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި
ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ލިޔުމުން ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި ،އެފަދަ އުސޫލެއް
ކަނޑައެޅެންދެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި ލިޔެކިޔުމުން ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ފެންނަގޮތަށް އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް
ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވްގައި ދެންނެވއެވެ.
ތ .ކަނޑޫދޫ އުތުރުކޮޅު ހުރަވމަގާ އިންވެގެން ފެންޕްލާންޓެއް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  26ރުކަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުދފައި ވަނިކޮށް ،ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި އެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ
އޮފިސަރ އާއި ދެމހުން ގުޅިގެން މި ރުއްތައް ކަނޑައި އޭގެ ވަކަރު ކހައިގެން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
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އޮފހުގެ ނަން

ގްރން ކްލައިމެޓް ފަންޑް (ޖ.ސ.އެފް)ގެ ހިލޭ އެހގެ ދަށުން ތ.ކަނޑޫދޫގައި ގާއިމްކުރާ ފެނުގެ މަޝްރޫޢަށް ތ.ކަނޑޫދޫއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި
ދައުލަތުގެ ރުއްތައް ނލަން ކިޔުމެއް ނެތި ،ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅެމުންދާތއާއެކު ،އެ ބިމަކ ބަޔާންކުރެވުނު މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް
ބމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތަކަށް ބަދަލުދފައިވަނވެސް އެ މިނިސްޓްރންކަން
މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ދފައިވާ ބިމެއްކަން އެނގޭތއާއި ،އެ ި
އެނގޭތއާއި ،އަދި އެ ރުއްގަސްތައް މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު މެދުވެރިކޮށް ކަ ނޑައި ،ކުނގެ ގޮތުގައި އުކާލާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން
އެނގޭތއާއި ،އެ ރުއްގަސްތަކަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ()2017/R-20ގެ ( 11.04ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރގައި ހިމެނޭ ބައިތައް) މާއްދާގެ (ރ)ގެ
ކެޓެގަރ  8ގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބި މެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުދާކަމުން ،އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ތަކެތގެ ރަޖިސްޓްރ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އަދި  11.22ވަނަ
މާއްދާއާއި  11.23ވަނަ މާއްދާއާއި  11.24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނައްތާލުން ނުވަތަ ނލަން ކިޔުމަކ އެ ރުއްގަސްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ދައުލަތުގެ އިދާރާ
ކަމު ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު ،މަތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަސްތައް ނައްތާލުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ،މިނިސްޓްރގެ ބޭނުންތަކަށް އެކި ރަށްރަށުން ނަގާ ބިންތަކުގައި ހުންނަ މުދާތައް ރަޖިސްޓްރކުރުމުގައާއި،
ނެގުމުގައާއި ،ނައްތާލުމުގައާއި އަދި ނލަން ކިޔުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ()2017/R-20އާ އެއްގޮތަށާއި ،އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިޖްތިމާޢ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މގެ  7ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެ ރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ދެބިމެއްގައި ،އެ ދެބިން
ކުއްޔަށް ނެގި އަމިއްލަ ދެފަރާތުން އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތަށް ފައިބަރު
މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  10އަހަރަށް ދޫކުރި ބިމުގައި އާދައިގެ ފިހާރާއެއް ހިންގާތާ މިހާރު  6އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ދެވަނަ ފަރާތަށް މަސްކެއްކުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރި ބިމުގައި އެބިން ނެގއްސުރެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ އެބިމުގެ އިމުން ބޭރުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެކަން
ހިނގަމުންދާތާ މިހާރު  8އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިނޫނަސް ޞިނާޢ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ނެގުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެހެން
ފަރާތްތައްވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިކަން ހިނގަނ ނައިފަރު ކައުންސިލުން ހުއްދަދގެން ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ހުއްދައެއް ދެވިދާނެ ކަމަށް
ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މގެ  2އަހަރުކުރިން ބަކަރި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނެގި ބިމުގައި އެމަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެހެން
މަސައްކަތެއް ފަށަން އޭނާއަށް ހުއްދަ ދފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ކައުންސިލުން ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
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އޮފހުގެ ނަން

 . 1ޅ.ނައިފަރުގައި ސިނާޢ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ބިމުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމަށް  07މާރިޗު 2012ގައި
ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް ،ބިމުގައި ކުރާ މަސައްކަތް
ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި އެފަރާތުން ޅ.ނައިފަރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓއެއް ،އަދި އެ ހުއްދަ އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ނިންމިކަން އޭނާއަށް
އަންގާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ފެނިފައިނުވާތއާއި2012 ،ވަނަ އަހަރު އެފަރާ ތަށްށް މަސައްކަތް ބަދަލުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ބަދަލުކުރިކަމަށް އެފަރާތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ ނަންބަރު  04( 57/2011ޖަނަވަރ  )2011އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާޙެއް އިތުރުކޮށް ،އެފަރާތާއި
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ،އެއްބަސްވުމާ އެއްކަރުދާސްކުރުމަށާއި
 . 2ޅ.ނައިފަރުގައި ސިނާޢ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ޅ.ނައިފަރު އޮފހުގެ ނަންބަރު G2-
 09( B/2010/106ނޮވެންބަރު  )2010އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިން ދޫކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބިން ދޫކުރި ފަރާތްތަކުން ބިން
ބޭނުންކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިން ބޭނުންކުރަން އެދުމުން އެ ގޮތަށް ބިން ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް އެއްބަސްވުން
އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އެގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިން ބަދަލުކުރުމުން އާންމުންގެ
މެދުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާތައް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުންނާއި ،އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތުމުންނާއި ،އެ ދުވަސްވަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު  2021ގައި ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އައު ކުރާނަމަ،
ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެއް ހަމައަކުން އެކުލަވާލުމަށާއި ،އެގޮތުން ،ޅ.ނައިފަރުން ސިނާޢ މަސައްކަތްތައް ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ،މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގައި ބިން ދޫކުރި ފަރާތްތަކުން ބިން
ބޭނުންކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިން ބޭނުންކުރަން އެދުމުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުތައް މި އުސޫލުގައި ހިމެނުމަށް،
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
226

މ.މުލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.މުލިން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި މ.މުލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މ.މުލން ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު
ތައްޔާރުކޮށް މުލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓއަކާއެކު މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ފޮނުވުމުން އެ ސިޓގެ ޖަވާބުގައި
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓން  08ޖުލައި  2018ގައި އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓން ،ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންވ ޝަރުޠުތަކާއި
ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާވަލު އެ އޮތޯރިޓގެ އިސްވެ ބުނެވުނު ސިޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޞްލާޙުކުރަން
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އޮފހުގެ ނަން

އަންގާފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އެ އޮތޯރިޓން އެންގި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވުމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު ގޯތި ދިނުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް އެ އެތޯރިޓގެ ސިޓން އަންގާފައިވާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު ،ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ
އޮތޯރިޓން އަންގާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ ،މ.މުލން ގޯތި ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް
އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓން އަންގާފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މ.މުލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވއެވެ.
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ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު  2017ވަނަ އަހަރަށް ހަމަވެފައިވނަމަވެސް ވަކި
ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ނުކޮށް ލަސްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،ބިންތަކުގެ
މުއްދަތުހަމަވެ  02އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ކުލިދައްކަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރގައި މިވަނއެވެ.
.1

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން  2007ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ހަމަވެފައިވނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ބިންތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދަނ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކުރިންވެސް އެބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުންނެވެ.
.2

24

ޑިސެންބަރު

2017

ގައި

ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓން

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށް

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު

 221-MES/2017/204ސިޓގައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި މުއްދަތު
ހަމަވެގެން އަނބުރާ އަތުލުމާއި މުއްދަތު އިތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވނަމަވެސް 08 ،ޖަނަވަރ  2019ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓން
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  221-CCS/2019/6ސިޓއިން އެ އެންގުން ބާޠިލްކޮށް ،މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތައް އަލުން
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3

 08ޖަނަވަރ  2019ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ އާ ގުޅިގެން ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ކައުންސިލުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓގެ ހުއްދައަށް އެދި ސިޓ
ފޮނުވާފައިވަނ  16ޖޫން  2019ގައިކަމަށް ވާއިރު ،މި ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އިދާރ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މަސައްކަތްތައް ކުރުން ލަސްކުރާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި އެބިންތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ
ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބެމުންދެއެވެ.
.4

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓން

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  23( 431-VR/381/2019/2ޖުލައި  )2019ސިޓއިން ހުއްދަ ދފައިވނަމަވެސް ،އެބިންތައް
އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކަށގެންވާ މަސައްކަތެއް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  29( B-381/123/2019/01ސެޕްޓެމްބަރ  )2019ސިޓއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.
.5

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މަންމަ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭކަން ތަޙްޤޤަށް ހޯދާފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަވެފައި ވނަމަވެސް ،އާންމު ބިޑް
އުޞޫލުން އެބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދު މަށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާތއާއި ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި
މުއްދަތު އިތުރުކުރުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން  08ޖަނަވަރ 2019
ގައި ބާ ޠިލް ކޮށްފައިވާއިރު ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކަށގެންވާ މަސައްކަތް ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިނުވާތއާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން އެބިންތަކުގައި އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ
ލިބެމުންދާތ ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެ
ބިންތައް އަތުލައި ،އާންމު ބިޑް އުޞޫލުން އެބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރުމަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ލެބޯރަޓަރ އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ސްކޫލުގެ ލެބޯރޓަރ އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް
މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އެ ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ  2ފަރާތަކުންނެވެ .މި  2މހުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ގޮތުން ފެންވަރު
ރަނގަޅ ފުރަތަމަ ފަރާތެވެ .ތަޢުލމުގެ ބައިން އޭނާއަށް  35މާކްސް (އެބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތ މާކްސް) ލިބިފައިވާއިރު ،ދެވަނަ ފަރާތަށް
ލިބިފައިވަނ  07މާކްސްއެވެ .ނަމަވެސް ،އިންޓަވިއުގައި ދެވަނަ ފަރާތަށް  95.33މާކްސް ލިބިފައިވާއިރު ،ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ  29.67މާކްސްއެވެ.
އިންޓަވިއުއަށް ލިބުނު މާކްސްއިން ނަގާފައިވަނ  45%ކަމަށްވުމާއެކު ،އެބައިން ދެވަނަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ  42.90އެވެ .ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ
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އޮފހުގެ ނަން

 13.35އެވެ .މި ނަތޖާތަކަށް ބަލައިގެން މާކްސްގެ ޖުމުލަ ހެދުމުން ދެވަނަ ފަރާތަށް  49.90މާކްސް ލިބިފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ 48.35
މާކްސްއެވެ .ޖުމުލަ ނަތޖާގައި ދެމހުންނަށް ލިބިފައިވާ މާކްސްގެ ފަރަގަކ  01.55އެވެ .އެހެންކަމުން ،އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު،
ދެމހުންނަށް އެހާ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އިންޓަވިއުގައި މާކްސް ދފައިވަނ ދެވަނަ ފަރާތަށް އެ ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ .ވަކި
ފަރާތެއް ވަޒފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި މެރިޓަށް ނުބަލައި އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓުން ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް މާކްސް ދފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  08ފެބުރުވަރ  2015ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  5/2015ސަރކިއުލަރގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ވަޒފާއަށް މހަކު އަދި ހަމަނުޖައްސާކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވެއެވެ .ވމާ ،އަލުން އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެ ވަޒފާއަށް މހަކު
ހަމަޖެއްސުމަށް ގއ .ދާންދޫ ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި އެ ރަށުން ބިން ކުއްޔަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި
ޝަކުވާގައި ބުނާ  6ފަރާތުގެ ތެރެއިން  5ފަރާތަށާއި އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށްވެސް ކ.ގުރައިދޫން ބިން ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި ،ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ ،އެކަމަށް
އުސޫލެއްހަދައި އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު  2002/1ގެ ދަށުން2008 ،
މާރޗް  1ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދާއި އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު -69އާރ 2018/އާ ޚިލާފަށްކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން މި ބިންތައް ދޫކުރިއިރު
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  2008މާރިޗު  1ގެ ގަ ވާއިދުގައި ،އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރެވޭނ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
މަޝްވަރާއާއެކު ކަމަށް އޮތްއިރު ،އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ހޯދައިފައި ނުވާކަމާއި ،ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ބިން ދޫކޮށްފައިވުމާއި ކުލި ކަ ނޑައެޅުމުގައިވެސް އެ
މި ނިސްޓްރގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިފައި ނުވާކަން އެނގޭތއާއި މިހެން މިކަން އޮތްނަމަވެސް އެ ބިންތައް ދޫކުރ ވަކިބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް
ބެލެވޭކަށް ނެތުމުން "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު -69އާރ )2018/ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި އަދި އެ މިނިސްޓްރން ކަނޑައަޅާ ކުއްޔަކާއި ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު ހިމަނައިގެން
އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމަށް ކ .ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ހުޅުމާލޭ ރަށުމާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުން އޮތ  25އޭޕްރލް  2019ގައި ކަމަށާއި 28 ،އޭޕްރލް 2019
ވަނަ ދުވަހު ގޮޅިތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޮޅި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި މުއްދަތަކ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަން
އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޞައްހަނޫން މަޢުލޫމާތާއެކު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ތިޔަ ކުންފުނިން ހުޅުމާލެ ރަށުމާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކުރުމަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެއްބަސްވުންތައް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު އެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާފައިވަނ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވިޔަފާރގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުގެ
ނަމުގައިކަ މަށްވިޔަސް ،ފަހުން އެނަން ގަލަމުން ކަނޑައި ކައިރގައި ވިޔަފާރގެ ނަންޖަހާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ކަނޑައި ކައިރގައި އަލުން
ލިޔެފައި ހުރި ބައެއް ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އަނެއްބައި ތަންތަނުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
ބައެއް އެއްބަސްވުންތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް އިޞްލާޙުނުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވމާ ،އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާއިރު ރަނގަޅު
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަ ށާއި ،އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިގަނޑުން ބައެއް ކަނޑައި
އިޞްލާޙުކުރާނަމަ އެ ތަނެއްގެ ކައިރގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި
ދެންނެވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ( 100ސަތޭކަ) ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ  3020ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން  31ޖުލައި  2019ގައި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލާއިގައި މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަންއިން ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ  3020ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން އެއް ފަރާތުން ކޯޓޭޝާން
ހޯއްދަވާފައިވާތއާއި ،އެ ކޯޓޭޝަންގައި މުއްދަތަކަށް  13ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،ފަހުން އިއުލާން ކުރުމުން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑްގައި އެއް ދުވަސް ތެރޭ ޑެލިވަރ
ކޮށް ދެވޭނެކަމަށް އޮތުމުން މި މަސައްކަތް އެފަރާތުން ހޯދަން އުޅޭކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތ ،ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ  3020ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާންކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
ނ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބިޑް ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ހޯދުމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާތަކ
އާންމު ފަރާތަކަށް ދެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެފަރާތަށް
ފޮނުވި ސިޓ ،މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާތއާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާ (ހޮވުނު ފަރާތް ޝާއިޢުކުރުމާއި،
ޕްރޮކިޔުމެންޓުގައި ބައިވެރިވި ބލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން)

ގެ (ހ) ގައި،

ދައުލަތުގެ އޮފސްތަކުން ހަވާލުކުރާ ބލަންތައް އާންމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރަ ންވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ،ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތެއްގެ ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު
އަންގައިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެބުނެވުނު ސިޓން އެފަރާތަށް ބލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ނޭނގޭތއާއި
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އޮފހުގެ ނަން

އަދި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް
އދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުންވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ދައުލަތުގެ
މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވުމާއިަ ،
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމަކ ބލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސްގެ ތަފުސލު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ޝާއިޢުކުރުންކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،އަދި ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ބލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބލަން ކާމިޔާބު ނުވި
ފަރާތްތަކަށް ބލަން ކާމި ޔާބުނުވި ސަބަބު އެނގޭނ ބލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް އެނގިގެން ކަމަށްވާތ ،ބލަމުގައި ބައިވެރިވި
ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.ގެމަނަފުށ ސްކޫލުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ
ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާވާނެހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރގައި މި
ދަންނަވާ ކަންތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނ ސްކޫލް ހުންނަ ރަށުގައި ކާބޯތަކެތގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބލަންފޮތުގެ  2.2ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ ގެމަނަފުށ ޞިއްޙ މަރުކަޒުން އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ކާބޯތަކެތގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައެއް ކަމަށްވާތއާއި ،އެހުއްދައަކ ގެމަނަފުށ ސްކޫލުގެ ޓޗަރަކަށް ދފައިވާ ހުއްދައެއްކަމަށްވެފައި އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް
ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ހުށަހެޅުމުން އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދފައިނުވާތއާއި ،އޭނާއަށް ދފައިވާ ކާބޯތަކެތގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން އެތަނުގެ ބަދިގެ ބޭނުންކުރަން މިމަސައްކަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ލިޔުން ދފައިވާއިރު ބލަން ފޮތުގެ  6.1ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ އޮތްފަރާތަކ ގެމަނަފުށ ސްކޫލުގެ ޓޗަރެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު މިފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ވަނ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ .އަދި ބިޑް ހުށަހެޅި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފަރާތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓ ހުށަހަޅާފައިވަނ ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ގަޑި ޖެހުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތ ،އެފަރާތުގެ ބިޑްވެސް ވަނ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ .ބިޑް ހުށަހެޅި އަނެއް  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނ އެ
ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 .2މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮތްއިރު ،ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ ސަރުކާރުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބލަން ފޮތުގެ  28.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކުރި ދެފަރާތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނ ނަގުދު ފައިސާއެވެ.
ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެކަން އެގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓ ބޭންކް ޗެކަކުން ހުށަހެޅުމަށް ބލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ( 5,000/-ފަސްހާސް) ދިވެހިރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ
ފައިސާ ވަކިގޮތަކަށް ހުށަހަޅަން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިޢުލާނާއެކު ބލަންފޮތް
އެޓޭ ޗްކޮށްފައިވާކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއި ،ބލަންފޮތް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ދެނ ބލަން ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ
ތަފުސލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވާތ ،އިޢުލާނުގައި ކަމެއް ކުރަންވގޮތުގެ ތަފުސލު ބަޔާންކޮށްފައިނެތަސް ،ބލަންފޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެކަން
ކުރަންވގޮތުގެ ތަފުސލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭނ އެގޮތަށްކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނވެސް
އެގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ބލަންފޮތުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭނަމަ ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެކަން ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ޢާންމުކޮށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ .ނުވަތަ ބލަންފޮތުގެ އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބިޑް ހުށަހެޅި 3
ފަރާތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ދައްކާފައިވާތ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 .3ބިޑް ސެކިއުރިޓގެ ގޮތުގަ އި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ
ޗެކެއްކަމަށް ބލަން ފޮތުގެ  28.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.43
ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށެވެ( .ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2018/R57 :ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)
އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އެ ނަންބަރުގައިވަނ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ ވާންޖެހޭނ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ،
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ ނުވަތަ ގެރެންޓއަކަށް ކަމަށެވެ.
ވމާ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓ ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނ މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވާތއާއި ،ބިޑް ސެކިއުރިޓ ހުށަހެޅުމަށް
ބލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވާތ ،ކުރިޔަށް އޮތް
ތަނުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓ ހުށަހަޅަ ންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
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ހުޅުމާލޭގައި (ހުޅުމާލޭ ނެއިބާހޫޑް  2ގައި) ޕްރސްކޫލެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށް،
ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ދެފަހަރުވެސް އިޢުލާނު ބާޠިލު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި ދެއިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން
ބޭނު ންވާ ފަރާތަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ،ޕްރ ސްކޫލާ ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގައި ހިމެނިފައިވާތ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް
ރިވިއުކޮށް ،އިސްލާހުކޮށްގެން އަލުން އިއުލާނު ކުރުމަށާއި އަދި ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން އާރު.އެފް.ޕ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ
މަސައްކަތާއި އެކަށޭނަ ގޮތަށް އާރު.އެފް.ޕ ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ،އަ ދި އެގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ އާރު.އެފް.ޕ ތައް ޗެކްކޮށް ،ޗެކް ކުރާ ފަރާތެއް ދެނެގަނެވޭނެ
ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވއެވެ.
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބިޑާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން
އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ،ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި އެއްކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ
ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑ.ކާޑުގެ ކޮޕ ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބުނާފަދައިން އެ އަންދާސހިސާބު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭއިރު ،އެ އަންދާސހިސާބު
ބާޠިލުނުކޮށް އެ އަންދާސހިސާބު ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޓުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބުނާގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާ ،އެހެން ކުންފުންޏަކަށް
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ނުދ ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ އަންދާސހިސާބެއް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ އެފަރާތަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭތ ،މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،އަދި ހުށަހަޅާފައިހުރި ޞައްޙަ
އަންދާސހިސާބުތައް އަލުން އިވެލުއޭޓުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ މިނިސްޓްރގައި ދެންނެވއެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުގެ ބޭނުމަށް  15އެމްބިއުލާންސާއި  11އެމްބިއުލާންސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސުން
ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ލިބޭނެހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ބެލިބެލުމުގައި ،އެމްބިއުލާންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
އެއްހަމައެއް ގެންގުޅެފައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ހުރިހާ ބިޑްތަކެއް ހިމަނައިގެން އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ރަސްމ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާކަމަށް
ތުހުމަތު ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތއާއި ،މިނިސްޓަރާއި އަދި އެ މިނިސްޓްރގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމ
ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައާއި ،ބައިވެރިވާ ޙަފްލާތަކުގައާއި ،އަދި މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ކޯޑް
އޮފް ކޮންޑަކްޓެއް ދިވެހިބަހުންނާއި ،އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ދެންނެވއެވެ.
ތ .ބުރުނން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރގައި މި
ދަންނަވާ ކަންތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1ތ.ބުރުނިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  04އެޕްރލް  2019ގައި ތިޔަ އިދާރާއިން ކުރެއްވެވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންގެ ތެރެއިން މި
މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުރުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،އެ ފަރާތަށް ތ.ބުރުނ ގޯއްޗެއްގެ ބިމުން 600
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ތ.ބުރުނ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ގޯތި ލިބުމަށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އެ
ފަރާތަށް އެ އިދާރާ އިން ވަނ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ .އެ ބިން އޭނާގެ ނަމުގައި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ،އެގޯއްޗަކ އެ ފަރާތުގެ މަންމަގެ
ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ކަމާއި ،އެގޯތގެ ބޮޑުމިނަކ  4361.04އަކަފޫޓް ކަމާއި،

އެ ފަރާތުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާ ކަމާއި ،އެ މަންމަގެ ތިބ 4

ދަރިންކަން ގޯއްޗަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެއެވެ .އަދި އެ ގޯތިން އެ ފަރާތަށް ބިންކޮޅެއް ނުލިބުނަސް ،އެ ފަރާތަށް ގިނަވެގެން ލިބޭނ 47
ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ގޯތި ލިބޭނ މަދުވެގެން  50ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،ގޯތި ލިބޭ
މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމހާއަށް މާލޭގައި  2000އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ،ކުރިން ބުނެވުނު  47ޕޮއިންޓުގެ ތެރެއިން  25ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެތ ،އެ
ފަރާތަށް ލިބޭނ  22ޕޮއިންޓްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި ލިޔުމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިތުރަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  2ފަރާތެއްކަމަށް ބުރުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ .އެ
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އޮފހުގެ ނަން

 2މހުންނަށް ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށާއި ،އެ  2މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 .3ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންނަ ށް ޕޮއިންޓް ދެއްވުމުގައި ކައިވެނގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވިއިރު ،އެ ބައިގެ ހ.ގައިވާ "މހަކާ އިނދެގެން ހުރިނަމަ" މި
ބަޔަށް  20ޕޮއިންޓާއި ،އެ ބައިގެ ށ.ގައިވާ "ކުރިން މހަކާ އިނދެ ،ކައިވެނި ރޫޅިފައިވނަމަވެސް ދަރިން ތިބިނަމަ 18 ،އަހަރުން ދަށުގެ" މި ބަޔަށް 15
ޕޮ އިންޓާއެކު މި ދެބަޔަށް ބައެއް މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކުރިން މހަކާ އިނދެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބި
މހުން މިހާރު މހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނ ކައިވެނގެ ބައިގެ ހ.ގައިވާ "މހަކާ އިނދެގެން ހުރިނަމަ" މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 20
ޕޮއިންޓް އެކަނި ކަމަށް ފެނެއެވެ .ކައިވެނގެ ބައިގެ ށ.އަށް އެމހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ކައިވެނގެ ބައިގެ ށ.އަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނ،
ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ދޭއިރު އަލުން ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބޭ މހުންނަށެވެ .އެ ދެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 3
މހުންނަށް ކައިވެނގެ ބައިގެ ށ.އަށް ދެއްވާފައިވާ  15ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް ،ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް އެމހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މގެ
ތެރެއިން އެއްފަރާތަކ ގޯތި ކޮމިޓ (ބިމާބެހޭ ކޮމިޓ) ގެ މެންބަރެއް ކަމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4ގޯއްޗަށް އެދުނު މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވުމުގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވިއިރު ،އެ ބައިގެ ނ.ގައިވާ "ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް
ދޫކޮށް މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާ  5އަހަރުވެފައިވާނަމަ" މި ބަޔަށް  15ޕޮއިންޓާއި ،އެ ބައިގެ ރ.ގައިވާ "ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެ ދާއިމކޮށް ރަށުގައި
ދިރިއުޅޭނަމަ" މި ބަޔަށް  20ޕޮއިންޓާއެކު މި ދެބަޔަށް ބައެއް މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ރަށްވެހިކަމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވާއިރު
ޕޮއިންޓް ދެއްވަންޖެހޭނ އެ ބައިގެ ށ ،ނ ،ރ .މި ތިންބައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކަށް ކަމަށް ފެނެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ދެބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް
ދެއްވައިފިނަމަ ،އުފަންވއްސުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މހުންނަށްވުރެ އިތުރަށް ރަށުން ބޭރުން އެރަށަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެތ ،އެއ
އިންސާފުވެރި ގޮތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ރަށުން ބޭރުން އެރަށަށް އައިސް އެ
ރަށުގެ ރަށް ވެހިންނަށްވެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނ އެ ބައިގެ ށ.އާއި ނ.އާ ދެބައިންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ބަޔަކުންނެވެ .އެ ބައިގެ
ރ.ގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނ އުފަންވއްސުރެ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މހުންނަށެވެ .ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިގެ ނ.އާއި ރ.އާ ދެބަޔަށް
ޕޮއިންޓް ދެއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެނ  2މހަކަށެވެ .ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިގެ ރ.ގެ ދަށުން އެ ދެމހުންނަށް ދފައިވާ  20ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް ގޯތި ލިބޭ
މިންވަރަށް އެމހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5ގޯތި ކޮމިޓގައި  5މހުން ހިމެނިފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން  3މހުން އެ ކޮމިޓގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .މގެ ތެރެއިން އެކަކަށް
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ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އަނެއް  2މހުންނަށް ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ .މގެތެރެއިން އެއްފަރާތަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ .ދެވަނަ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ މި ރިޕޯޓުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުނިކުރަންޖެހޭ  15ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް ،ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން  3މހުން ގޯތި ކޮމިޓ ގައި ހިމަނާފައިވާއިރު ،އެ ކޮމިޓ އެކުލަވަލާފައިވަނ އެ ކޮމިޓގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބުރުނ ސްކޫލާއި ބުރުނ ޞިއްޙ މަރުކަޒާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބުރުނ ބްރާންޗުގައި އެދިލެއްވުމުން އެފަރާތްތަކުން ފޮނުވި
ނަންތަކާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މހަކު ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ
ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބަލައިގެން މހުން ނެގުމަކ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށްވެފައި އެފަދަ ފަރާތެއް ކޮމިޓގައި ހިމެނޭނަމަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްގައި
އެފަރާތެއް ބައިވެރިނުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިޓގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނާތކަމަށް ބުރުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނ ބުނުއްވާފައެވެ .ނަމަވެސް ،ކުރިން
ބުނެވުނު  3މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ  3މހުން ބައިވެރިވެ އެ  3މހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިން ފޯމުތަކުގައި އެ  3މހުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މހުން ގޯތި ކޮމިޓގައި ހިމެނުމަކ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށްވާތ ،އެ ކޮމިޓއަށް މހުން ނަންގަވަންވާނ،
ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެމހުން ބޭނުންވޭތޯ އެމހުންނާ ސުވާލުކުރައްވައި ،ފޯމު ހުށަހަޅަން އެ ފަރާތުން ބޭނުންނުވާކަމަށް އެއްބަސްވުމުން ކަމަށް
ފެނެއެވެ .އަދި ގޯއްޗަށް އެދޭ މހުން ގޯތި ކޮމިޓގައި ހިމެނުމަކ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ށ
 .7ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަ ް
އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސލު (އެކި ބައިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް) ބަޔާންކުރައްވާފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ގޯތި ދިނުމަކ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަކ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމަށްވާތ ،އެކަން ޢާންމުކޮށް
އެނގޭގޮތަށް ތަފުސލުކޮށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަކ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލާގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މަތގައި ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ،ގޯތި ލިބޭ
ފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާތއާއި ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި  3ފަރާތަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާތއާއި ،މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިވެސް އެ  3ފަރާތަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަށް
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ނުފެންނާތއާއި ،އެ  3ފަރާތުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭތއާއި ،އިތުރު ފަރާތަކުން މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ
ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތ.ބުރުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތް
ތާނގައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
239

ހދ .ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހދ .ނާވައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ރަށު މިސްކިތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ
ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
މިސްކިތު އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މަސައްކަތުމހުން އިތުރުގަޑގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފެށި ގަޑިއާއި،
މަސައްކަތް ނިންމި ގަޑި ޖަހައި ،އިތުރުގަޑގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާއެއް ލިޔެ ސޮއިކުރެވޭގޮތަށް ،އަދި އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން
ފަރާތުގެ ސޮއިކުރެވޭގޮތަށް ،އިތުރުގަޑގެ ހާޒިރއެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  124ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ "އިމާމު/މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މހުން ފަސްވަގުތު ނަމާދަށާއި،
މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވަމުންދާގޮތް" ހާޒިރ ޝޓުން އެ ވަގުތުތަކުގައި ކުރ ކޮން މަސައްކަތެއްކަމެއް އެނގެން ނެތްއިރު ،އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ
ދިނ ކާކުކަމެއްވެސް އެ ހާޒިރ ޝޓްތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  124ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ޝޓް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުމހުންގެ ގޮތަގައި ވަޒފާ އަދާކުރާ ދެ މުވައްޒަފުންނަށް  11ޖުލައި  2017އިން ފެށިގެން މަސައްކަތުމހުންގެ މުސާރައާއި
އެލަވަންސްތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ،އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ  2މހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ  2މހުން މިހާރު އަދާކުރާ މަސައްކަތުމހުންގެ
މަހު މުސާރައިގެ  33%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ  2މހުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހަދާފައި ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެ  2މހުންގެ ވަޒފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓާއެކު ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުން ވެސް
އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ  2ފަރާތަށް އިތުރަށް ދފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެކަން
އެންގުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ހދ .ނާވައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ރަށު މިސްކިތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ

241

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް ޛިކްރާގެ އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ،އަދި އެ ރަށު މަސްޖިދުއް ސަލާޙްގެ މުދިމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް ހދ.ނައިވާދޫގައި
އަލަށް ހުޅުވި މަސްޖިދުލް އައްވާބންގެ މަސައްކަތު މހެއްގެ މަޤާމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާތ ،އެކަމުގައި

މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އިޙުމާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާން ނަގައި ،އިދާރގޮތުން ކަން

ހިންގާފައިވާގޮތް ބަލާ ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ މައްސަލާގައި އަޅާ ފިޔަވަޅު މި ކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް
އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް ޛިކްރާގެ އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ،އަދި އެ ރަށު މަސްޖިދުއް ސަލާޙްގެ މުދިމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް
 11ޖުލައި  2017އިން ފެށިގެން މަސައްކަތުމހުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ  2މހުންނާ
މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ  2މހުން މިހާރު އަދާކުރާ މަސައްކަތުމހުންގެ މަހު މުސާރައިގެ  33%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން އެ  2މހުންގެ މުސާރައިން
ކަނޑާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހަދާފައި ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެ
 2މހުންގެ ވަޒފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓާއެކު ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުންވެސް އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ 2
ފަރާތަށް އިތުރަށް ދފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް އެކަން އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް އެންގއެވެ.
ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ކުންފުންޏަކ ކުރގެ ރައސަކު އުފެއްދި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިސާއެއް ރޯލްކޮށްފައިވާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށާއި،
އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފެއްދި މި ކުންފުނިންވަނ ،ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އެތަން
މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ކަމިޝަން ނަގާފައި ކަމަށާއި ،ދާދިފަހުން އެކުންފުނގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އެކުންފުނިން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް
ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
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ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އާއި ،ކޮމްޕެނ ސެކްރެޓަރ އާއި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ކުރިން ހުރި ފަރާތް ،ސިޓއަކުން
ފައިސާއަށް އެދުމުން ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ  08ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގެ  5ވަނަ ޕޮއިންޓުގައި ،ކުންފުނގެ ޕޮލިސތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވަކި
މުއްދަތަކަށް ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތް ކުރާގޮތަށް ބޮންޑެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތަށް ޕޭ ލވް ދިނުމަށް ،ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޢިއްތިފާޤުވެފައިވާކަމަށް ލިޔެ،
ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ބޯޑުން ފާސްކޮ ށްފައި ނުވާ ޔައުމިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ އިސްވެ ހުރެ ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއެއް ފޮނުވައި ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައާއި ،ޗެކުގައި ސޮއިކޮށް ،ހަމަ އެ
ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރުގެ އެކައުންޓަށް 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށް ،ޖެހިގެން
އައި ދުވަހު އެސް.ޔޫ.އެލްއާއި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު "މަތ ތަޢުލމުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދާ
މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުން" މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކޮށްފައިވަނ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި،
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް (އޮކްޓޫބަރު  )2010ގައި ބުނާ ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް
ލިމިޓެޑްގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ  09ވަނަ ބޯ ޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެހތެރިވި މުވައްޒަފުންނާމެދު
ފިޔަވަޅު

އެޅުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ވާހަކަ

ދެއްކުމުން،

އެ

މުވައްޒަފުން

ކަންތައްކޮށްފައިވަނ

މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރުގެ

އެންގުމުގެ

މަތިންކަމަށް

މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާކަމަށާއި ،މގެ ކުރިން ވެސް ކުންފުނގެ ސެކްރެޓަރ އެ ކުންފުނގެ ބޯޑުގެ ( 02ދޭއް) ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ޗެއަރމަން ބުނިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
މި މއްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ،ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގެ  08ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއަށް
ޕޭ ލވްއެއް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއަށް ޕޭ ލވް ދިނުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބަސްވެފައި ނުވާކަން އެނގެން
އޮތުމުންނާއި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްއިން  06އޮކްޓޫބަރު  2010ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި،
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ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޮމްޕެނ ސެކްރެޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
 06އޮކްޓޫބަރު  2010ގައި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއަކުން ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ވަޒފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މުސާރަ ޖަމާވަމުންދިޔަ ބެންކް
އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ޖަމާކުރަމުން ދިޔަ 10,000.00ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އަކ އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި
ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ހިމަނާފައިވާތ ،ބޯޑު މެމްބަރުކަމުން  23ފެބުރުވަރ  2011ގައި އޭނާ ވަކިކޮށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އެކަން އެންގުމާ
ހަމައަށް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުސާރަކަމާއި،
މި މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕޭލވް ހަމަޖެހޭނ އެޗް.އާރްގެ ޕޮލިސއާއެއްގޮތަށް  3އަހަރުދުވަހުގެ
ބޮންޑެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަމަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ ކުންފުނގެ ކުރގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް މަޢުލޫމާތު
ދިންކަމާއި 1 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ފައިސާކަމަށްވާ 240,000.00ރ (ދުވިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވަނ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ
ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށްކަމާއި ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ  08ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
( 08އޯގަސްޓް  ) 2010ކަމަށް ބުނާ ،މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤު

ޓމުން ދައްކާފައިވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،ކުންފުނގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް އ-މެއިލްކޮށްފައިވަނ

ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ،އެ ޔައުމިއްޔާގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ބޯޑް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޕޭލވް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވަނ
އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެބައްދަލުވުމުގައި އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮންފަރމްކޮށް ދިނުމުންކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް
ޕޭލވް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމިއިރު އޭނާ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެތްކަމާއި ،އޭނާ ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓައި އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒފާއިން
ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމާއި ،އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒފާއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކިކޮށްފައިވާތ ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ
 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް ،މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތއާއި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމި ޓެޑްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެސޮއިގެ ތެރެއިން ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަންޖަހާ ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ އޭނާގެ ސޮއިކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް

އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް ދޫކުރުމަށް ކުންފުނގެ

ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް ،ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭލވް ދިނުމަށް
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ހުއްދަދިނުމަށް ޔައުމިއްޔާކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭ ލވް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައ އެ އުސޫލުގެ ދަށުންކަމާއި ،އޭނާއަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ
ދޫކުރުމަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިންޓާރނަލް މެމޯއެއް ފޮނުވިކަން ތަޙްޤޤަށް އެނގިފައިވާތއާއި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ ސނިއަރ
އިންޖިނިއަރާ ހަމައަށް އެ

ނޓް ވައުޗަރ ގެނައި އިރުވެސް ފުރަތަމަ ސޮއިގެ ގޮތުގައި ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާތ ،އޭނާ އެ
ޕޭމަ ް

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ދެވަނަ ސޮޔެއްގެ ގޮތުގައި ނަންޖަހާ ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ އޭނާގެ
ޕމަންޓް ވައުޗަރާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ހުރިތޯ އޭނާ ބަލާފައި ނުވާކަން
ސޮއިކަމަށާއި ،އޭނާއަކ ހުއްދަދ ސޮއިކުރާ ދެވަނަ ފަރާތްކަމުގައިވާތ ،އެ ޭ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) އެ
ކުންފުނގެ ބަޖެޓުން ދިންކަމާއި ،އެ ފައިސާ އޭނާއަށް ދފައިވަނ އެ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި ،އޭނާއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ ސނިއަރ އިންޖިނިއަރުގެ
އިހުމާލުންކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ބުނާ ކުށް ހިނގިތާ މިހާރު  08އަހަރު ވެފައިވާތ ،މި މައްސަލާގައި ޖިނާޢ ދަޢުވާއެއް
ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލގަލް ޔުނިޓުން ދފައިވާ ލަފާގައި ،ސަދަން ޔުޓިލޓސް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުން އެ ކުންފުނގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭލވް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ،އެ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނޫފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އޭނާއަށް ޕޭލވް ހަމަޖައްސައިދފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގެންއޮތުމުންނާއި ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ ދުވަސްވަރު ކުރިކަމެއް ކޮށްފައިވާނ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށްކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބަހެއްނެތި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުގެ ބާރު މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިފައިނުވާކަން ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުން އެނގެންއޮތުމުން ،އެ ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ރުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކިޔެވުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްކޮށް ދފައިވާ ފައިސާ މެނޭޖިންގ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ އޭނާ
ދައްކަންހުރިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤުގައި ބުނެފައިވާކަން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ލގަލް ޔުނިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތ،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކިޔަވަން ދިޔުމަށް ،އެ ކުންފުނގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އެ ކުންފުނގެ ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ،ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަތުން ދަޢުލަތަށް
އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ފެންނާތ ،އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށް ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް އެންގއެވެ.
ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ކުންފުންޏަކ ރައސް ނަޝދު އުފެއްދި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިސާއެއް ރޯލްކޮށްފައިވާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށާއި،
އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފެއްދި މި ކުންފުނިންވަނ ،ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އެތަން
މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ކަމިޝަން ނަގާފައި ކަމަށާއި ،ދާދިފަހުން އެކުންފުނގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އެކުންފުނިން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް
ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އާއި ،ކޮމްޕެނ ސެކްރެޓަރ އާއި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ކުރިން ހުރި ފަރާތް ،ސިޓއަކުން
ފައިސާއަށް އެދުމުން ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ  08ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގެ  5ވަނަ ޕޮއިންޓުގައި ،ކުންފުނގެ ޕޮލިސތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވަކި
މުއްދަތަކަށް ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތް ކުރާގޮތަށް ބޮންޑެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތަށް ޕޭ ލވް ދިނުމަށް ،ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޢިއްތިފާޤުވެފައިވާކަމަށް ލިޔެ،
ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާ ޔައުމިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ އިސްވެ ހުރެ ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއެއް ފޮނުވައި ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައާއި ،ޗެކުގައި ސޮއިކޮށް ،ހަމަ އެ
ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރުގެ އެކައުންޓަށް 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށް ،ޖެހިގެން
އައި ދުވަހު އެސް.ޔޫ.އެލްއާއި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު "މަތ ތަޢުލމުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދާ
މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުން" މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި
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ސޮއިކޮށްފައިވަނ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި،

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް (އޮކްޓޫބަރު  )2010ގައި ބުނާ ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް
ލިމިޓެޑްގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ  09ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެހތެރިވި މުވައްޒަފުންނާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ،އެ މުވައްޒަފުން ކަންތައްކޮށްފައިވަނ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އެންގުމުގެ މަތިންކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށާއި،
މގެ ކުރިން ވެސް ކުންފުނގެ ސެކްރެޓަރ އެ ކުންފުނގެ ބޯޑުގެ ( 02ދޭއް) ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ޗެއަރމަން ބުނިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
މި މއްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ،ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގެ  08ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއަށް
ޕޭ ލވްއެއް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއަށް ޕޭ ލވް ދިނުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބަސްވެފައި ނުވާކަން އެނގެން
އޮތުމުންނާއި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްއިން  06އޮކްޓޫބަރު  2010ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި،
ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޮމްޕެނ ސެކްރެޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
 06އޮކްޓޫބަރު  2010ގައި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއަކުން ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ވަޒފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މުސާރަ ޖަމާވަމުންދިޔަ ބެންކް
އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ޖަމާކުރަމުން ދިޔަ 10,000.00ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އަކ އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި
ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ހިމަނާފައިވާތ ،ބޯޑު މެމްބަރުކަމުން  23ފެބުރުވަރ  2011ގައި އޭނާ ވަކިކޮށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން އެކަން އެންގުމާ
ހަމައަށް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުސާރަކަމާއި،
މި މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕޭލވް ހަމަޖެހޭނ އެޗް.އާރްގެ ޕޮލިސއާއެއްގޮތަށް  3އަހަރުދުވަހުގެ
ބޮންޑެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަމަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ ކުންފުނގެ ކުރގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް މަޢުލޫމާތު
ދިންކަމާއި 1 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ފައިސާކަމަށްވާ 240,000.00ރ (ދުވިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވަނ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ
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ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށްކަމާއި ،އެސް.ޔޫ.އެލްގެ  2010ވަނަ އަހަރުގެ  08ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
( 08އޯގަސްޓް  ) 2010ކަމަށް ބުނާ ،މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤު

ޓމުން ދައްކާފައިވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،ކުންފުނގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް އ-މެއިލްކޮށްފައިވަނ

ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ،އެ ޔައުމިއްޔާގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ބޯޑް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޕޭލވް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވަނ
އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެބައްދަލުވުމުގައި އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮންފަރމްކޮށް ދިނުމުންކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް
ޕޭލވް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމިއިރު އޭނާ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެތްކަމާއި ،އޭނާ ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓައި އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒފާއިން
ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމާއި ،އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒފާއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކިކޮށްފައިވާތ ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ
 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް ،މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތއާއި،
ސަ ދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެސޮއިގެ ތެރެއިން ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަންޖަހާ ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ އޭނާގެ ސޮއިކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް

އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް ދޫކުރުމަށް ކުންފުނގެ

ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް ،ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭލވް ދިނުމަށް
ހުއްދަދިނުމަށް ޔައުމިއްޔާކޮށްފައިވާކަމާއި ،ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭ ލވް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައ އެ އުސޫލުގެ ދަށުންކަމާއި ،އޭނާއަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ
ދޫކުރުމަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިންޓާރނަލް މެމޯއެއް ފޮނުވިކަން ތަޙްޤޤަށް އެނގިފައިވާތއާއި،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ ސނިއަރ
އިންޖިނިއަރާ ހަމައަށް އެ

ނޓް ވައުޗަރ ގެނައި އިރުވެސް ފުރަތަމަ ސޮއިގެ ގޮތުގައި ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާތ ،އޭނާ އެ
ޕޭމަ ް

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ދެވަނަ ސޮޔެއްގެ ގޮތުގައި ނަންޖަހާ ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ އޭނާގެ
ޕމަންޓް ވައުޗަރާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ހުރިތޯ އޭނާ ބަލާފައި ނުވާކަން
ސޮއިކަމަށާއި ،އޭނާއަކ ހުއްދަދ ސޮއިކުރާ ދެވަނަ ފަރާތްކަމުގައިވާތ ،އެ ޭ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) އެ
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243

ހައްދުންމަތ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކުންފުނގެ ބަޖެޓުން ދިންކަމާއި ،އެ ފައިސާ އޭނާއަށް ދފައިވަނ އެ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި ،އޭނާއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ ސނިއަރ އިންޖިނިއަރުގެ
އިހުމާލުންކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ،މި މައްސަލާގައި ބުނާ ކުށް ހިނގިތާ މިހާރު  08އަހަރު ވެފައިވާތ ،މި މައްސަލާގައި ޖިނާޢ ދަޢުވާއެއް
ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލގަލް ޔުނިޓުން ދފައިވާ ލަފާގައި ،ސަދަން ޔުޓިލޓސް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުން އެ ކުންފުނގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރަށް ޕޭލވް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ،އެ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނޫފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އޭނާއަށް ޕޭލވް ހަމަޖައްސައިދފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގެންއޮތުމުންނާއި ،ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ ދުވަސްވަރު ކުރިކަމެއް ކޮށްފައިވާނ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ގެ ދަށުންކަމަށްކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބަހެއްނެތި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުގެ ބާރު މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިފައިނުވާކަން ސަދަން ޔުޓިލިޓސް ލިމިޓެޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުން އެނގެންއޮތުމުން ،އެ ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކިޔެވުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްކޮށް ދފައިވާ ފައިސާ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ އޭނާ
ދައްކަންހުރިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤުގައި ބުނެފައިވާކަން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ލގަލް ޔުނިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތ،
ސަދަން ޔުޓިލިޓޒް ލިމިޓެޑްގެ ކުރގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކިޔަވަން ދިޔުމަށް ،އެ ކުންފުނގެ ކުރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އެ ކުންފުނގެ ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 240,000.00ރ (ދުއިސައްތަ ސާޅސް ހާސް ރުފިޔާ) ،ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަތުން ދަޢުލަތަށް
އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ތަޙްޤޤަށް ފެންނާތ ،އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އެންގއެވެ.
ގަމުގައި އެހ ދޭ ޖަމާޢަތަކުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން  03ގެއެއް ދިނުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  06މަހުންކުރެ ކޮންމެވެސް މަހެއްގައި
އިޢުލާނެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޝަރުޠު
ކަނޑައެޅ މހުން ގޯއްޗަށް އެދެން ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ކަމަށާއި ،މިއ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ވަކި ބަޔަކަށް މި  03ގެ ހޯދައިދިނުމަށް
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އޮފހުގެ ނަން

ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،ގޯތި ލިބުނު ތިން މހުންނަކ ކައުންސިލުގެ ބައެއް މހުންނާއި ޒާތ ގުޅުމެއް އޮންނަ ،ކަޅައިދޫން ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާ ތިން މހުން
ކަމަށާއި ،މި ތިން މހުންނަށްވުރެ ގޯތި ލިބުން އެތައް ގޮތަކުން ޙައްޤު މހުން ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
އެހ ދޭ ފަރާތަކުން ލ.ގަމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ބާކ ހުރި ތިން ގެ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އިޢުލާންކުރިއިރު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކ ކޮބައިކަން އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތވެ،
.13

މގެ ފަހުން ގޯތި/ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ދިނުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ،އެފަދަ އިޢުލާނެއްގައި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި

ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ހިމެނުމަށާއި،
.14

އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ،ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގައި މާރކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސައްޚަ މަޢުލޫމާތުގެ

ތަފްޞލް ފޯމުން ލިބޭނެހެން ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކ ކޮބައިކަން ޢާންމުކުރުމަށާއި ،އިޢުލާން ކުރާއިރު އެ ފޯމު ލިބޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އިޢުލާން ކުރުމަށާއި،
.15

މާރކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމުގައި ގޯއްޗަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނައިން މާކްސް ލިބޭގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު

ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ގިނައިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭ އުޞޫލެއް ބޭނުންކުރުމަށާއި ،އިޢުލާންކުރާއިރު ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު
ޢާންމުކުރުމަށާއި ،ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މާކްސް ޢާންމުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ފޯމްތަކަށް މާރކްސް
ދފައިވާގޮތާއިމެދު ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގެ ދަށުން ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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މ ލ.ބަރެސްދޫ  01އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަ ް
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

193

 23ޖުލައި  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
o

މޯލްޑިވްސް

އިންޓެގްރޭޓަޑް

ޓުއަރިޒަމް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަން

(އެމް.އައި.ޓ.ޑ.ސ)

އިން

ޢާއްމުކުރި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ހުށަހެޅި

އަންދާސހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ދެ ފަރާތެއް ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފައިވަނ އެންމެ
ފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދފައިވާ ބަޔާނަކަށް ބިނާކޮށްކަމާއި ،އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެކަމަށް
އެމް.އައި.ޓ.ޑ.ސގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ( 29ސެޕްޓެމްބަރ  )2016އާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނެތްކަން އެނގެން އޮތުމުން ،އެ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރުމަކ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތް ނޫންކަމަށްވެފައި ،އެ އުޞޫލުން އެ ދެ ފަރާތް
ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެކަމަށް ތަޙުޤޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޑިސްކޮލިފައިކުރި ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަންދާސހިސާބުތައް ހިމަނައިގެން އަލުން ހުރިހާ
އަންދާސހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެންގއެވެ.
o

އަންދާސހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދެ ފަރާތެއް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނ ،ލ.ބަރެސްދޫ ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް

ސ
ދފައިވާ ބަޔާނަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް މޯލްޑިވް ް
އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އައި.ޓ.ޑ.ސ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ( 29ސެޕްޓޭމްބަރ  )2016ނުވަތަ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެމް.އައި.ޓ.ޑ.ސގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމެއްގައި ނެތްކަން ތަޙުޤޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކާއި ،ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެ އެކުލަވާލުމަށް
އެންގއެވެް.
245

ހއ.އުތމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހއ.އުތމުގައި ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ކައުންސިލްގެ ރައސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިވިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ރިބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް މާލ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
އެ ފަރާތުން ގަންނަންޖެހޭ ޑކޯޑަރު ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ( 100,000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  8މަސްދުވަސްވއިރު ވެސް ނުދައްކާ އޮތް ނަމަވެސް މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް
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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި  8މަސްދުވަސް ފަހުން  3މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ނެގިއިރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ހއ.އުތމުގައި ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ މަހު ކުލގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 5,000.00ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ ،ކޮންމެ މަހެއްގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައްކަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ
ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާކޮށްފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ގަވާއިދުން ނުދައްކާނަމަ ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްތައް ބަޔާންކޮށް،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މި ދެންނެވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އެއްބަސްވުން އިޞްލާހުކުރާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.30ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެއްބަސްވުމުގައި
ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުން އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
ހއ.އުތމުގައި ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ކައުންސިލްގެ ރައސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިވިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ރިބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް މާލ މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ގަންނަންޖެހޭ ޑކޯޑަރު ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

( 100,000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދު

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  8މަސްދުވަސްވއިރުވެސް ނުދައްކާ އޮތްނަމަވެސް މި ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި  8މަސްދުވަސް ފަހުން  3މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ނެގިއިރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް
ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހުޤޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ހއ.އުތމުގައި ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ ރަށުގައި ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި( ،ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2017/R-20ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.30ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދެމެދު ،އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.30ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ހިމަނާފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ ރައސް ސޮއިކޮށްފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ހއ.އުތމު ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މައްސަލަބަލައި އެފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.14އަދި  8.15ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
މިނިވަންދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ޢިއްޒަތް އެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގޭ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި
ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 86,329/-ރ (އަށްޑިހަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ އޮނަތިރސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިނިވަންދުވަހުގެ
މުނާސަބަތުގައި 27 ،ޖުލައި  2011ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާގެ ހަވރެއް ބޭއްވެވުމާއި ހަމަ އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު މިއުޒިކާއި ބޮޑުބެރު ޕްރޮގުރާމެއް
ބޭއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް ( 75,000/-ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ
ކަމަށާއި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓ ސުކެއަރ ގައި ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައސުލް
ޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑު ހަމަޖެއްސެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް
36,225/ރ (ތިރސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސަވސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށްއައްޑޫ ސިޓ ސުކެއަރ ގައި ނޮވެމްބަރ  11ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވެވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑު ހަމަޖެއްސެވުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ
ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 20,700/-ރ ( ވިހިހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާއިރު ތިންފަރާތުން އަގު ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޖުމްހޫރ
ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވާ  1000މެހެމާނުންނަށް ރިފްރެޝްމަންޓު އެރުވުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓ
ކައުންސިލުން ހޮއްވެވި ފަރާތަށް ދެއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  27އޮކްޓޯބަރ  2011ގައި 50,000/-ރ (ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މިމަސައްކަތުގެ އެގްރމެންޓްގެ ކޮޕ އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބިލުތައް ހޯއްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލުން މިކަމަށް
އިޢުލާންކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ،އަދި އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނ އެއްދުވަހެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 2011ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އިއްޒަތް އެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގޭގެ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
އެ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނަށް ބޭއްވި އާއިލ ހަވރާއި އަދި ހަމަ އެރޭ ބޭއްވި މިޔުޒިކާއި ބޮޑުބެރުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓ ސުކެއަރގައި ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި ޖުމްހޫރ ދުވަހުގެ
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއިެ ،
ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތުދފައިވާ  1000މެހެމާނުންނަށް ރިފްރެޝްމަންޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވަނ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން ކުއްލިޔަ ކަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަންގައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާތ އިޢުލާނުކުރާނެ ވަގުތު ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށާއި ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ސައުންޑް
ހަމަ ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނ އެވަގުތު އެ ކުންފުނގެ މހުން އައްޑޫގައި ތިބުމުންނާއި ،އެހެން ބައެއް ލައްވައި މާލެއިން އިކުއިޕްމަންޓް
ގެންގޮސްގެން ކުރުވިނަމަ ،އެއަށްވުރެ މާބޮޑު އަގެއް ކިޔާނެތކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ،މިނިވަން ދުވަހާއި ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ
ހަރަކާތްތަކަކ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށްވާތ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުގެ
ގޮތުން ،އެދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ކަންތައްތަކަށް ދުރާލައި ރާވައި ތައްޔާރުވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގއެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.14އަދި  8.15ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
މިނިވަންދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ޢިއްޒަތް އެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގޭ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި
ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 86,329/-ރ (އަށްޑިހަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ އޮނަތިރސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިނިވަންދުވަހުގެ
މުނާސަބަތުގައި 27 ،ޖުލައި  2011ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާގެ ހަވރެއް ބޭއްވެވުމާއި ހަމައެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު މިއުޒިކާއި ބޮޑުބެރު ޕްރޮގުރާމެއް
ބޭއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް ( 75,000/-ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ
ކަމަށާއި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓ ސުކެއަރ ގައި ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައސުލް
ޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑު ހަމަޖެއްސެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް
36,225/ރ (ތިރސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސަވސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށްއައްޑޫ ސިޓ ސުކެއަރ ގައި ނޮވެމްބަރ  11ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވެވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑު ހަމަޖެއްސެވުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ
ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 20,700/-ރ (ވިހިހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާއިރު ތިންފަރާތުން އަގު ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަމަށާއި ،ޖުމްހޫރ
ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވާ  1000މެހެމާނުންނަށް ރިފްރެޝްމަންޓު އެރުވުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓ
ކައުންސިލުން ހޮއްވެވި ފަރާތަށް ދެއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  27އޮކްޓޯބަރ  2011ގައި 50,000/-ރ (ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މި މަސައްކަތުގެ އެގްރމެންޓްގެ ކޮޕ އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބިލުތައް ހޯއްދަވާފަނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އައްޑޫ ސިޓ ކައުންސިލުން މިކަމަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިޢުލާންކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ،އަދި އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނ އެއްދުވަހެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 2011ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އިއްޒަތްއެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގޭގެ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
އެ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނަށް ބޭއްވި އާއިލ ހަވރާއި އަދި ހަމަ އެރޭ ބޭއްވި މިޔުޒިކާއި ބޮޑުބެރުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓ ސުކެއަރގައި ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑް
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި ޖުމްހޫރ ދުވަހުގެ
ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތުދފައިވާ  1000މެހެމާނުންނަށް ރިފްރެޝްމަންޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވަނ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން ކުއްލިޔަ ކަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަންގައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތ އިޢުލާނުކުރާނެ ވަގުތު ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށާއި ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ސައުންޑް
ހަމަޖެ އްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނ އެވަގުތު އެ ކުންފުނގެ މހުން އައްޑޫގައި ތިބުމުންނާއި ،އެހެން ބައެއްލައްވައި މާލެއިން އިކުއިޕްމަންޓް
ގެންގޮސްގެން ކުރުވިނަމަ ،އެއަށްވުރެ މާބޮޑު އަގެއް ކިޔާނެތކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މިނިވަން ދުވަހާއި ޖުމްހޫރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ
ހަރަކާތްތަކަކ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށްވާތ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުގެ
ގޮތުން ،އެދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ކަންތައްތަކަށް ދުރާލައި ރާވައި ތައްޔާރުވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ދެންނެވމެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕ.އެލް) ގެ ޗފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސ.އ.އޯ)  28އޮކްޓޫބަރު  2013ގައި ،އެކުންފުނގެ ގިނައަދަދެއްގެ
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޕްރޮމޯޝަން ދފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ސ.އ.އޯ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދފައިވާއިރު ،ވަޒފާގައި
ރަނގަޅަށް އުޅެ  18އަހަރު ނުވަތަ  19އަހަރު ވެފައިތިބި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޙައްޤުވާ ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ކުރިން ބޯޑުން ނިންމައި ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް،
ސ.އ.އޯ އެމހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭން ނިންމާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ އެކަން ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕ.އެލް)ގެ އެސިސްޓެންޓް ޗފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (އ.ސ.އ.އޯ) ގެ މަޤާމަށް މހަކު ނެގުމުގެ ބާރު އެމް.ޕ.އެލްގެ ބޯޑުން
ކުންފުނގެ އެއިރުގެ ސ.އ.އޯއަށް ދފައިވާއިރު ،އެ މަޤާމަށް މހަކު ހޮވާނެ ވަކިގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތ ،އ.ސ.އ.އޯ ފަދަ މަޤާމުތަކަށް މހުން
ޢައްޔަންކުރާއިރު ،އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން އެފަދަ މަޤާމްތަކަށް މހުން ހޮވުމަށާއި ،އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށްޓަކައި އެމް.ޕ.އެލްގެ
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އޮފހުގެ ނަން

އެމްޕޮލޯއމެންޓް ޕޮލިސގެ  3.9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އ.ސ.އ.އޯ ފަދަ މަޤާމްތަކަށް ވެސް ސިލެކްޝަން އަދި އިންޓަރވިއު ކްރައިޓރިއާއެއް
އެކުލަވާލައި ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސގައި ހިމެނުމަށާއި ،އެގޮތުގެ މަތިން އެމް.ޕ.އެލްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސ އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެރަށު ސްކޫލް ކައިރގައި ބެލެނިވެރިންނަށް ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރި ވެއިޓިންގ އޭރިއާ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަގެ ފިރިމހާ އަށް ދފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކި ފަހަރުމަތިން
ކައުންސިލްގެ ރައސް ބޭނުންވާ ޢަދަދަކަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ރ.އިންނަމާދޫ ސުކޫލުގައި ވެއިޓިންގ އޭރިއާއެއް ހެދުމަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ކުންފުންޏަކ ރ.އިންނަ މާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏެއްކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރ )2017ގެ  12.05ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ތަނަކުން
މަސައްކަތެއްކުރުވައި ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނ ،އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ހާލަތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތް ،މގެ ފަހުން ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ މި ކޮމިޝަންގެ
ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން މުދާ ބާލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން އެއް އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ނުކުރާކަމަށާއި ،އިޢުލާންކުރާ ބިޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޢާންމު ނުކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއަކުން ބިޑުތައް ދިރާސާ ކުރާކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި،
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  26ޖަނަވަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތައް ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސ ހިސާބުތައް،
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އޮފހުގެ ނަން
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.

މގެއިތުރުން ،ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  26ޖަނަވަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި 07 ،ފެބްރުވަރ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި
އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސ
ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކުގައި ކުރިން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެންޑާ
ލިސްޓެއް ހަދައި ،ވެންޑަރ ލިސްޓްގައި ރަޖިސްޓްރވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އެންގއެވެ.
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ހދ.ނާވައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ރަށު މިސްކިތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ
ހޯދައިދެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
މިސްކިތު އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މަސައްކަތުމހުން އިތުރުގަޑގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފެށި ގަޑިއާއި،
މަސައްކަތް ނިންމި ގަޑި ޖަހައި ،އިތުރުގަޑގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާއެއް ލިޔެ ސޮއިކުރެވޭގޮތަށް ،އަދި އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން
ފަރާތުގެ ސޮއިކުރެވޭގޮތަށް ،އިތުރުގަޑގެ ހާޒިރއެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  124ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ "އިމާމު/މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މހުން ފަސްވަގުތު ނަމާދަށާއި،
މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވަމުންދާގޮތް" ހާޒިރ ޝޓުން އެ ވަގުތުތަކުގައި ކުރ ކޮން މަސައްކަތެއްކަމެއް އެނގެން ނެތްއިރު ،އިތުރުގަޑގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ
ދިނ ކާކުކަމެއްވެސް އެ ހާޒިރ ޝޓްތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  124ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ޝޓް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
މގެއިތުރުން ،މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުމހުންގެ ގޮތަގައި ވަޒފާ އަދާކުރާ ދެ މުވައްޒަފުންނަށް  11ޖުލައި  2017އިން ފެށިގެން މަސައްކަތުމހުންގެ މުސާރައާއި
އެލަވަންސްތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ،އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ  2މހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ  2މހުން މިހާރު އަދާކުރާ މަސައްކަތުމހުންގެ
މަހު މުސާރައިގެ  33%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ  2މހުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހަދާފައި ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް
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އޮފހުގެ ނަން

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެ  2މހުންގެ ވަޒފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓާއެކު ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުން ވެސް
އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ  2ފަރާތަށް އިތުރަށް ދފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެކަން
އެންގުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
253

އދ .ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ.ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015ވަނަ އަހަރު އެރަށު މހަކަ ށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުލިނުދައްކާތާ 03
މަސް ފާއިތުވެގޮސްފިނަމަ ބިން އަތުލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބިމުގެ ކުލި  2އަހަރު ވއިރުވެސް ދައްކާފައި ނުވާއިރު އޭނާގެ އަތުން ބިން
އަތުލާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާއަށް ފައިދާވާގޮތަށް ނިންމުން ނިންމައި ކުލި
ދެއްކުމަށް  01މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމުން  02އަހަރުގެ ކުލި ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2019ޖަނަވަރ މަހުން ފެށިގެން ކުލި ނުދައްކާތާ 03
މަސް ވެފައިވާތ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ބިން ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައިވނަމަވެސް އަދިވެސް އެތަނުގައި އޭނާ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ،އދ.ހަންޏާމދޫ އުތުރު ފަރާތު އިރުމަތ ބެޑުން  1500އަކަފޫޓު ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ބިން
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ
ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އޭނާއާ ދެމެދު ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  31( (AGR)/2013/01ޑިސެންބަރު
އއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  2015ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރުގެ
 )2013އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާތއާއި މި ެ
ޖުލައިއަށް ދައްކާފައިނުވާތ އެ މުއްދަތާ ހަމަޔަށް ކުލގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( 35,100.00ތިރސްފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ،ކުލި ނުދެއްކުމުން
ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ  14އޮގަސްޓު  2014ގެ ކުރިން ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށާއި ،މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ ކައުންސިލާއި އޭނާއާ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރާނެކަމަށް ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  15( (MISL)347/INDIV/2018/36ޖުލައި )2018
ސިޓއިން އޭނާއަށް އެންގުމުން 2015 ،ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށްވާ 35,100.00
(ތިރސްފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އޭނާއަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ
ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުލި ނުދައްކާތާ  03މަސް ފާއިތުވެގޮސްފިނަމަ ބިން އަތުލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބިމުގެ ކުލި  2އަހަރު ވއިރުވެސް
ދައްކާފައި ނުވާއިރު އޭނާގެ އަތުން ބިން އަތުލާފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް އޭނާއާއި ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ  06ވަނަ މާއްދާގައިވަނ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ ބިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަމާއި،
ނ ަ
ުކ ިލ ު
ދ ްއ ާކ ާތ ް 3އަހަރު ވެފައިވަނިކޮށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރާނެކަމުގެ ނޯޓިސްއެއް އޭނާއަށް ދިނުމުން އެ މުއްދަތަށްވާ ކުލި
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާ އެއްބަސްވުމާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައިވާތ ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ
ދައުރުގެ  103ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ( 23ޖުލައި  )2019އިން އޭނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށާއި އެފާރަތަށް ދފައިވާ ބިން ހުސްކުރުމަށް 30
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށް އެކަން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

 24( 347/INDV/2019/26ޖުލައި  )2019ސިޓއިން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭތއާއި މިގޮތަށް އެންގުމާގުޅިގެން ބިން ބޭނުންކުރުން އެ ފަރާތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމުގެ
ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއިން އޭނާ ހާޒިރުކޮށް ނަސޭހަތްދިނުމުން އެ ބިން
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތއާއި އޭނާ އެ ބިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިނުވާ ކުއްޔާއި ކުލި ނުދެއްކުމުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް (މުއްދަތެއް ދފައި) އޭނާއަށް އެންގުމަށާއި ،އެ ފަރާތުން ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ
ޝަރޢަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އދ.ހަންޏާމދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ލ.ކަލައިދޫ ބްރާންޗަށް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ތިޔަ
ކުންފުންޏަށް އެޗް.އާރު ޕޮލިސގައި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް "ފެނަކައިގެ
އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް" ގައި މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ އަސާސ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިދެންނެވި ޝަރުޠުތަކާ
ޚިލާފަށް ނަންބަރު 08( FNK/A/IUL/2015/64 :މާރިޗު  )2015އިޢުލާނުގައި ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް
ނެތް ނަމަ އެ ކުންފުނިން ބަލާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެ އެކަށގެންވާ ފަރާތަށް ވަޒފާ
ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުރިން ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ  2އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވެސް އެންޓްރކުރި ތާރޚުކަމުގައި ޖަހާފައިވަނ  24މާރިޗު  2015ކަމާއި ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސުންގަޑިއަކ  12މާރިޗު 2019ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ސުންގަޑގެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ބަލައިގަނެ މިއިން އެއްފަރާތަށް ވަޒފާ
ހަމަޖެއްސުމަކ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ()2015ގެ ޗެޕްޓަރ 2ގެ އެއް އަސާސް ކަމުގައިވާ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުންޏަށް
މުވައްޒަފުން ހޯދުމާ ފުށުއަރާކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ()2015ގެ ޗެޕްޓަރ  2ގެ ( 9އެޕްލިކޭޝަން ސްކްރންކުރުން) ގެ (ށ) ގައި ވަޒފާއަށް އެދި
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ވަޒފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނެތް ފަރާތްތަކާއި ވަޒފާއަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ
މހަކ ކޮލިފައިޑް ނުވާ ކެންޑިޑޭޓެއްކަމަށް އެފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ވަޒފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމު ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ،ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ
ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބަލާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެ އެކަށގެންވާ ފަރާތަށް
ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުރުމަކ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ "ފެނަކައިގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް" އާ ޚިލާފަށް
ބަޔާންކުރާ ކުރުމެއްކަމަށްވުމާއެކު ،އެފަދައިން އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ނުކުރުމަށާއި އަދި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ވަޒފާއަށް ނުނެގުމަށް އެކުންފުނގައި
ދެންނެވއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އޮފހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ގަންނަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބޮޑުއަގުގައި ތަކެތި ގަންނަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ
ފިހާރައަކ ފިހާރައަކ ޕްރެޝަރ ވޮޝާ އަދި ނަރު ރޯލް ފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރައެއް ނޫނެވެ .ވމާ ،މިފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތި
ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ގަތުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި ދެންނެވއެވެ.
ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް މގެ  01މަސްދުވަސް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތެއް ކަޓުވާލައި ،އެ ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރގައި މިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް
މހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  08( (IUL)CMH-HR/VMH/2019/10އޮގަސްޓު  )2019އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މިކަން
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އިންދިރާ ގާންދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެންނެވއެވެ.
 .1ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު  (IUL)CMH-HR/VMH/2019/10އިޢުލާން ( 08އޮގަސްޓު  )2019އާގުޅިގެން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ
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އޮފހުގެ ނަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ހަތަރު ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމާއި "ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝޓު" ގައިވާ ގޮތުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވަނ  2ފަރާތްކަމާއި އިތުރު ފަރާތެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް
ބަލާ ޕޮއިންޓު ދފައި ނުވާކަން.
 .2ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތަ ށް ފޮނުވާފައިވާ އމެއިލްގައިވާ ގޮތުން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މަގާމުގެ
ޝަރުޠުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އިއުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ އެ މަގާމަށް އެދިހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ،ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އިއުލާނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ އެޑްމިނިސްޓްރިވް އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައި ނޮވެންބަރު  2007އިން ޖުލައި  2016އަށް ވަޒފާއަދާކުރިކަން މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ލިޔުމުން އެނގޭކަމާއި އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ އެޑްމިނިސްޓްރިވް
އޮފިސަރގެ މަގާމު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގައި ނުހިމަނާ ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު އެއް ފަރާތް ްމިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޑްމިން ސެކްޝަންގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމާއި މުޙިއްދންގެ ސްކޫލްގެ ޓްރެއިންޑް ޓޗަރގެ މަގާމު އޭނާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގައި ހިމަނާފައިވާކަން.
" .3ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝޓު"ގައި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
ފަރާތުގެ މާކްސް އާއި މަތިން މާކްސް ލިބުނު އަނެއް ފަރާތުގެ މާކްސްގެ ތަފާތު ކުޑަކަން ފާހަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތަށް
އިންޓަވިއުއާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމުން އެވަލުއޭޝަންގެ ނަތޖާއަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެކަން.
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އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ކުންފުނގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައެއް އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައަކާނުލައި ކުންފުނގެ

ލޓޑ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ހުއްދަނެތި ދެއްވާފައިވާ
މުސާރަ މުވައްޒަފުން އަތުން  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ކުންފުންޏަށް ނެގުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 13M/IAS/2019/9
ސިޓގައި އަންގާފައިވާކަން އެނގޭތ ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދެއްވުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދެއްވާފައިވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ
އަނބުރާ މުވައްޒަފުން އަތުން ނަންގަވަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞލު ކޮންމެ މަހަކުވެސް މިކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް
ލޓޑގައި ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަކާ ނުލައި ( 2ދޭއް) ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިންޓްރަސްޓް ފްރ ލޯނެއް 1

ލޓޑ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާދައްކާ ގޮތަށް ދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ،މުވައްޒަފުންނަށް
ދިމާވާ އެކި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން މާލ އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް ޕ.ސ.ބގެ ލަފަޔާއިއެކުގައި އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް މެނުވ
މގެފަހުން އެގޮތަށް އެހ ނުދެއްވުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލޓޑގައި ދެންނެވއެވެ.
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އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ ޤައުމ އެއަރލައިން ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަންއަށް އެއަރބަސް  A330ގެ މަތިންދާބޯޓު

ލޓޑ

ކުއްޔަށްދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ސަރވިސަސް ލޓޑއިން ހިންގާ ޤައުމ އެއަރލައިން ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަންއަށް އެއަރބަސް  A330ގެ މަތިންދާބޯޓެއް ހޯދުމާގުޅޭ މަސައްކަތް މަޑުސާލުމަށް
މިކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުން  28ނޮވެމްބަރ  2019ގައި ވަނ ބާޠިލް ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެއަރބަސް  A330ގެ މަތިންދާބޯޓެއް ހޯދުމުގައި ހެދިގެންދާނ ތާޑް ޕާޓ
އެގްރމެންޓެއް ކަމަށް ތިޔަ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތ ،އެކަން ޔަގންކޮށް ،އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް
ލޓޑގައި ދެންނެވއެވެ .އަދި ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއަރކްރާފްޓް ފަދަ ތަކެތި ހޯދަން އިއުލާން ކުރާއިރު އަންނަނިވި އިސްލާހުތަށް ގެންނެވުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
 .1މިފަދަ ބެޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފް ނުވާނޭހެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 .2އެއަރ ކްރާފްޓް ފަދަ އުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ،އެއިޢުލާނުގައި އެއަރ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކުގެ
ޓެކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުން.
 .3މިފަދަ އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފު ނިތަކުން ކަމަށްވާތ ،އެއަރކްރާފްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިންނަމަވެސް ،އެކަމުން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރެވޭނެ
ގޮތަކަށް އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން.
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ލ.ފޮނަދޫއަށް ލ.ގާދޫ މހުން ބަދަލުކުރުމުން ލ.ފޮނަދޫގައި  2018ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އަޅައިދފައިވާ  50ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން ގާދޫ މހުންނަށް
ބެހުމަށްފަހު ބާކ ހުރި  25ރޯހައުސްއަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ގާދޫއިން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުވި ބައެއް ޢާއިލާތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރޯހައުސް ދަރިންގެ
ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަކ ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ހަދައި ރޯހައުސްއަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ބެލިބެލުމުގައި ،ލ .ގާދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި ،އެމހުންނަށް ފޮނަދޫގައި ގެދޮރު އެޅުމަށްފަހު  2016ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމހުން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރިއިރު  85މހުންނަށް ގެ ދޫކޮށްފައިވާތއާއި ،އަދި އޭގެއިތުރަށް  23މހުންނަށް ( 01އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ގެ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި ،އެކަމާ ގުޅިގެން  50ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން  23ގެ ގާދޫ މހުންނަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ،ބާކހުރި  27ގެ
 20އަހަރުދުވަހުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި 14 ،މޭ  2019ގައި ތިޔަ އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާތއާއި،
އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާގޮތުން ،ގެ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމހާގެ އަނބިމހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމހާއަށް ލ.ފޮނަދޫން
ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އެމހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާ އެއްބަސްވުން ހިމެނޭތއާއި ،މިފަހަރު
ނ ުކ ެ
ލ ް
ްއ ުޢ ާ
އިޢުލާނުކުރި  27ގެ ލިބޭ މހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތެއްގެ ފިރިންނަށް  2016ވަނަ އަހަރު ފޮނަދޫން ލިބިފައިވާ ގެތައްި ،މ ަފ ަހ ު
ރ ްއ ިވް
ރ ި
ނ ް ަމ ުޢ ޫ
ރ ުތ ް
ށ ެހ ިޅ ް ަފ ާ
ްހ ަ
ްޝ ުކ ާވ ު
ށ ަ
ށ ަފ ިއ ާވ ަކ ަމ ް
ކ ް
ދ ުލ ޮ
ްބ ަ
ށ ަ
ްނ ަމ ް
ނ ެގ ަ
ރ ް
ނ ެގ ަ
މ ުހ ް
ށ ަޓ ަކ ިއ ެ
ހ ުދ ަމ ް
ްގ ް ޯ
ނ ެ
ރ ިއ ް
ްތ ެ
ެގ ަތ ުކ ެގ ެ
ތ ާއ ިއ2016ް،
ދަް
ްދ ި
ްއ ީ
ފ ިއ ާވ ީ
ލ ާމ ުތ ް ީ
ވަނަ އަހަރު ގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިދެމހުންގެ ފިރިން ހިމެނިފައިވާކަން އެފަހަރު ގެ ދޫކުރެވިފައިވާ މހުންގެ ލިސްޓުން އެނގެން އޮތަތއާއި،
ވމާ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށްފަހު ،މިދެމހުންނަށް  2016ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމހުންގެ ދަރިންގެ ނަމަށް
ބަދަލުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ނުވަތަ އެމހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ ،މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުން އެ  2މހުން
އުނިކުރެއްވުމަށާއި ،މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ އެހެން މހެއްގެ އަނބިމހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމހާއަށް ގެއެއް ނުވަތަ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބައްލަވައި ލިބިފައިވާނަމަ
އެތަނަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު ،މި ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް ނިންމެވި  27ގެ ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރެއްވިފަހުން އެތަނެއް ސަރުކާރު ފިޔަވައި
އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެމހެއްގެ ފިރިމހާ ނުވަތަ އަނބިމހާ އެއްބަސްނުވާނަމަ އެމހަކުވެސް އެ
ލިސްޓުން އުނިކުރެއްވުމަށް ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ލ .ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  27( GS-215/IUL/2019/35ޖޫން  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ދެފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ފިރިމހާ އިންޓަވިއު
ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކ އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާގެ ތިއްތިބެވެސް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،މި
ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ ވަޒފާގައި ހުރި ފަރާތަށް މި ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމުގެ
މަޢުލޫމާތެއްވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކ ގަމު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް ގެ އަންހެނުން ކަމަށާއި ،މި ވަޒފާގެ އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން އިހައްދޫ
ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ނުވަތަ ސްކައުޓުގެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް މާލެއިން ގެނައި މހާ ފްލައިޓުން ލ.ކައްދޫއަށް އައުމާއި މާލެ ދިޔުމުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދފައިވަނ
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އޮފހުގެ ނަން

އޭނާގެ ފިރިމހާ ކަމަށްވާތ އޭނާއަ ށް ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ،އިހައްދޫ
ސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއްގެ ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފުރަތަމަ ފަރާތާ ޢާއިލގޮތުން ގާތް ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާ އެ ސްކޫލްގެ
ޕްރިންސިޕަލއާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައިވނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތަކަކ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި
ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  97 "2014ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭފަދަ ޢާއިލގޮތުން އޭނާއާ
ށ
ގާތްކަމެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށް ނުވާތއާއި ،އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނ  7ވަނަ ކަމަށްވާތ އޭނާ އެ ވަޒފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއުގައި އޭނާއަ ް
މަތިން މާކްސް ދފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތއާއި ،މި ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާގެ  2ލިޔުމަކަށް މާކްސް ދެއްވާފައިވަނ 18 ،ފެބުރުވަރ  2019ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލްސަރވިސްގެ
ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ( 2018ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ގެ  7.4ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމާއި ،އެ ލިޔުންތަކަށް ދފައިވާ މާކްސް އުނިކުރުމުން އެ ވަޒފާއަށް އޭނާ ނުހޮވޭތއާއި ،އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ
ވަޒފާއަށް މިހާރު އޭނާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާތ ،އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދފައިވާ ގޮތް އިޞްލާޙުކޮށްގެން އެ
ވަޒފާއަށް މހަކު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ލ.އިހައްދޫ ސްކޫލްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މ .ދިއްގަރުން މަސްކައްކާ ހިއްކުންފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މގެ  03ނުވަތަ  04އަހަރު ކުރިން  03ފަރާތަކަށް  15އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  03ބިމެއް
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި .އޭގެތެރެއިން ދެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް މގެ  03މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ބިން އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،މގެފަހުން ،ދިއްގަރުން އެކި ކަންކަމަށް ބިން ދޫކުރާއިރު ،ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ .އަދި މިހާރު އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކުގައިވާ
"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތައް އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ޔުފްލިހް ކަބރު ނަމަކަށް ކިޔާ ލަންކާގެ ރައްޔިތަކުގެ ވައިގެމަގުން ދުބާއން އައިއިރު ފޮށގައި ފޮރުވައިގެން ގެނައި  2ގޯލްޑްބަރ (ރަން)
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 8/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  90ވަނަ މާއްދާގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި
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މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ

ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތް އެ ކުންފުނގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ސއއޯ ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްއަށް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި ،ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އެ ޤާނޫނުގެ
 93ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2011/R-41ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލާފައިވާ
ކަސްޓަމްސް ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމެޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙްޤޤުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅާނެ
ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭތ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާގޮތަށް މި ކޮމެޓގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ގާއިމުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ
މިކަމުގެ ނަތޖާއަކ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނަރ ބޭނުންވާގޮތަކަށް ކަންކަން ނިމިގެން ދިޔުންކަމާއި ،އަދި މިކަމަކ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ހިފުމަށް
ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މގެފަހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ތަޙްޤޤުކުރާ މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމެޓއިން
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފައަށް ބަރޯސާ ނުވެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓއިން ކަންކަން ނިންމުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް މޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ސ.ހިތަދޫގައި  10މޓަރުގެ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތގައި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށޮފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާގެ ތަފްސލުގައި ތަޖުރިބާގެ ބައިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 5
މާރކްސް ދޭނ" ،ވ ޭ ުތ ެވ ިދ ަ
ޔް 5އަހަރު ތެރޭ އެކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަގާއި މުއްދަތު އަދި ތާރޚު އެނގޭނެގޮތަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް އެކަނިކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި މާރކްސްދފައިވަނ އެ އުސޫލުން ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެ ފަހުން ބިޑުތަކަށް މާރކްސްދިނުމުގައި ،މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޝަނުގައި މާރކްސްދިނުމަށް
މޯލްޑިވްސް މޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ދެންނެވއެވެ.

އެ ކުންފުނގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށްވާތއާއި
މިކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ  7ފަރާތުގެ ބިޑްތައް ބަލައި ޗެކްކުރި ކުރުމުން މި ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ހިއުމަން
އެރާސްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި މިގޮތުން އަގުގެ ބައިގައި އެވްރެޖް ހެދުމުގައި އަންނަ ބައިތައް ކޮންވާޓްކޮށްގެން ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމާއި (މިސާލު :ފޯޑ ކޮންސްޓްރަކްޓަރސްގެ ސކާގޯގެ އަގުގެ އެވްރެޖް ހެދުމުގައި  5000-1އަދި  5000އިން މަތ ސބއެމް
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އޮފހުގެ ނަން

ރޭންޖުގެ އަގު ކޮންވާޓްކޮށްފައިވަނ  4.24އަދި  3.18ގެ ރޭޓުން ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  42.4އަދި  31.8ކެވެ ).ތަޖުރިބާގެ
ބަޔާއި ކެޕޭސިޓގެ ބަޔަށް ވަކިވަކިން މާކްސް ދޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ހިމަނާފައިވނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް މާކްސް ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި
ނަމަވެސް މި ބައިތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައިވާގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުންވެސް ބިޑް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުވެފައިނުވާތ ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑްތައް
ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތއާއި އެހެންކަމުން ،ބިޑްތަކާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ސދާ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައިވާގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުމަށާއި އަދި ކޮންވާޓްކޮށްގެން ޕޮއިންޓްދޭންޖެހޭނަމަ މިބަޔަށް ސަމާލުކަންދގެން ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް
ފިޝަރޒް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 2020ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސ ޓޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓަކ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންބަރު  (IUL)22-PU/22/2019/243އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްގެ
"އިންސްޓްރަކްޝަންސް ޓު ޓެންޑަރަރޒް" (އައި.ޓ.ޓ) ގެ  4.1ގައި ،ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށްވެސް ޓެންޑަރގައި ބައިވެރިވެވިދާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސއާބެހޭ ގަވާއިދު ( 2016ގަވާއިދު ނަންބަރު )2016/R-21 :ގެ  5ވަނަ މާއްދާ (ވަޒފާ
ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް) ގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އޭޖެންސ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނ ސައްތައިން
ސައްތަ ދިވެހިން ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތއާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ (ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސން ގެނައުން) ގެ
(ހ) ގައި" ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސން ގެނައުމުގެ ޚިދުމަތް ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ ވަޒފާ
ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސތަކަށެވެ ".މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ވަޒފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސއާބެހޭ ގަވާއިދު  2016ގެ  5އަދި  7ވަނަ މާއްދާއާ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އައި.ޓ.ޓގެ  4.1ޚިލާފުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ގޮސްގެން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދިއިރު ،އެ މިނިސްޓްރން މި މައްސަލާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ 02
(ދޭއް) އެޑެންޑަމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ އެޑެންޑަމްތައް ބިޑަށް ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެތޯ
ސުވާލުކުރުމުން ،އެ އެޑެންޑަމްތައް ބިޑަށް ރަޖިސްޓްރވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެޑެންޑަމްތައް ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނ ހަމައެކަނި އެ
މަޢުލޫމާތަށް އެދުން ފަރާތްތަކާކަމަށް މިނިސްޓްރގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ވމާ ،އެ މިނިސްޓްރގެ ނަންބަރު  15( (IUL)22-PU/22/2019/243އޮކްޓޫބަރު  )2019އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް  2020ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސ
ޓޗަރުން ރެޓްރޫޓް ކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ،މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި
ދެންނެވއެވެ.
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ޓްރޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)13-
 17( K/13/2019/260ސެޕްޓެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ،މިމަސައްކަތް
ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިވެ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބޮލަކަށް  97/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށްއެދި ބިޑް
ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކަންމިހެން އޮތްއިރު ،ބޮލަކަށް  125/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކެއުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް މިމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް
ޙަވާލުކުރުމުން ދައުލަތަށް  28/-ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ކޮންމެ ބޮލަކުން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ތަފާތުގެ ސަބަބުން ،ޑްރަގް ޓްރމަންޓް އެންޑް
ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޭޓަރޮށްދޭންޖެހޭ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަކުރެވެންއޮތްތާކު ،ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި
ގޮތަކ ،މިހާރު މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ފަރާތާއެކު އަގު ދަށްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުކަން މިކޮމިޝަނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތ ،އެގޮތަށް އެމަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދެންނެވއެވެ.
ށ .މިލަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމުގައި މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ށ.މިލަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  31ޖުލައި  2019ގައި ށ.މިލަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)284-MS/284/2018/30އި ޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ގެނެސްދިން ޕިކަޕަކ
ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފު ޕިކަޕަކަށްވާތ ޕިކަޕް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން
އެދުމާ ގުޅިގެން އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ،ޕިކަޕް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތއާއި ،އެ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅުމަށް  10ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ،އެފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ،ކޮންޓްރެކްޓް
ޔ ުތ ެގ ަ
ދ ުއ ަލ ުތ ެގ ް ާމ ިލ ްއ ަ
ދޫކޮށްލާފައިވާތަ ،
ްގވާ ިއ ުދ ެގ ް 17.19ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ( 1އެކެއް) އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތާ
ޙަވާލުނުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދެންނެވއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ މަރުކަޒަށް މަސައްކަތުމހަކު ހޯދުމަށް  2019ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަޢުލމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެ
ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވނަމަވެސް އެ ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވަނ އެއްވެސް ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި ވަޒފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިންއިރު" ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރން" ގެ ބަޔަށާއި
އސަލަތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތް މިނިސްޓްރ އޮފް
"ވަޒފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބައެއް މަ ް
ހެލްތްއިން ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެމިނިސްޓްރގައި ދެންނެވއެވެ.
ށ .މިލަންދޫ ސިއްޙ މަރުކަޒުގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒފާ
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަގައި ދެންނެވއެވެ.
 .1ވަޒފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް ޗެކުކުރިއިރު ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ނަތޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައިމިވަނއެވެ.
(ހ) ސާނަވ އަދި އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނ އެންމެމަތ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ  8މާއްދާއަށް ކަމަށާއި ،މަތ
ސާނަވ އަދި އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނ އެންމެމަތ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ  5މާއްދާއަށް ކަމަށް  18ފެބުރުވަރ  2019ގައި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019/1ސަރކިއުލަރާ ގުޅިގެން  19ފެބުރުވަރ  2019ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި "ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުން  -މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ( 2018ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ  9މާއްދާއަށާއި މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ  6މާއްދާއަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވެއެވެ .އަދި ސާނަވ
އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މާއްދާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގްރޭޑްތަކުގެ އަދަދުވެސް ދިމާނުވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،ސާނަވ
އިމްތިޙާނުން އޭނާއަށް ( 2ދޭއް) މާއްދާއިން  Aގްރޭޑް ލިބިފައިވާއިރު  Aގްރޭޑަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ( 1އެކެއް) މާއްދާއަށެވެ .އަދި އިނގިރޭސި
މާއްދާއިން  2013ވަނަ އަހަރު  Dގްރޭޑް ލިބުނުނަމަވެސް  2015ވަނަ އަހަރު  Cގްރޭޑް ލިބިފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާއަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ D
ގްރޭޑަށެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން އޭނާއަށް ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހެނ  2އޭ ( )Aއާއި  4ބ ( )Bއާއި 2
( )Cއަށެވެ .ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ  1އޭ ( )Aއާއި  4ބ ( )Bއާއި  )C( 3އާއި  1ޑ ( )Dއަށެވެ .މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ ބައިން
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އޮފހުގެ ނަން

އޭނާއަ ށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ މެތެމެޓިކްސްގެ ސަބްޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަށެވެ .އޭލެވެލް ސަބްސިޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަކ އޭލެވެލް ނިމުމުން ދޭ
ސެޓްފިކެޓެއް

ކަމަށްނުވާތ

އެ ސެޓްފިކެޓަށް

ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

ދެއެވެ.

މިކަންތައްތައް

އިޞްލާޙުކުރުމުން ،އޭނާއަ ށް ތަޢުލމުގެ ބައިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އިންޓަވިއުއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް "ވަޒފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ( A2ފޯމު) އަށް ނެގިއިރު ،އޭނާއަށް އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރު ޢަލި މުރްތަޟާ ދފައިވާ
 89ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި  90ޕޮއިންޓް ނަގާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ށ) ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  2ވަނައަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދިންއިރުވެސް މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ ސަބްސިޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަށް  2މާއްދާ (މެތެމެޓިކްސް ،ބަޔޮލޮޖ) އަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވެއެވެ .މނާއަށް އެ 2
މާއްދާއަށް ދފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް ،ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތ އަދަދަށް މނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ނ) ވަޒފާއަށް އެދުނު މހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާ  2މހުން "ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ
ޝޓް" ( A2ފޯމު) ގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި އިންޓަވިއުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނަތޖާ ހެދުމުން ކުރިން ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މި ވަޒފާއަށް ހޮވޭނ
ދެވަނަ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ވަޒފާއަށް  24ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ވަނ ހަމަޖައްސާފައެވެ" .ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ( A2ފޯމު) ގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން ،ވަޒފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އަލުން ޗެކުކުރުމަށްފަހު ވަޒފާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ އެކަން
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އަލުން ޗެކުކުރާއިރު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް
އަންގާފައިވޭތޯ ޗެކުކޮށްލުމަށްވެސް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.
271

މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ލ.ފޮނަދޫއަށް ލ.ގާދޫ މހުން ބަދަލުކުރުމުން ލ.ފޮނަދޫގައި  2018ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އަޅައިދފައިވާ  50ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން ގާދޫ މހުންނަށް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބެހުމަށްފަހު ބާކ ހުރި  25ރޯހައުސްއަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ގާދޫއިން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުވި ބައެއް ޢާއިލާތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރޯހައުސް ދަރިންގެ
ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަކ ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ހަދައި ރޯހައުސްއަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
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އޮފހުގެ ނަން

ބެލިބެލުމުގައި ،ލ.ގާދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި ،އެމހުންނަށް ފޮނަދޫގައި ގެދޮރު އެޅުމަށްފަހު  2016ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމހުން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރިއިރު  85މހުންނަށް ގެ ދޫކޮށްފައިވާތއާއި ،އަދި އޭގެއިތުރަށް  23މހުންނަށް ( 01އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ގެ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި ،އެކަމާ ގުޅިގެން  50ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން  23ގެ ގާދޫ މހުންނަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ،ބާކހުރި  27ގެ
 20އަހަރުދުވަހުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި 14 ،މޭ  2019ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އިޢުލާންކޮށްފައިވާތއާއި ،އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ،ގެ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމހާގެ އަނބިމހާއަށް ނުވަތަ
ފިރިމހާއަށް ލ.ފޮނަދޫން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އެމހާގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާ އެއްބަސްވުން
ހިމެނޭތއާއި ،މިފަހަރު އިޢުލާނުކުރި  27ގެ ލިބޭ މހުންގެ ތެރޭގައި ފަރާތެއްގެ ފިރިމހާއަށް  2016ވަނަ އަހަރު ފޮނަދޫން ލިބިފައިވާ ގެއާއި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ
ފިރިމހާއަށް  2016ވަނަ އަހަރު ފޮނަދޫން ލިބިފައިވާ ގެ ،މިފަހަރު އިޢުލާންކުރި ގެތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ހޯދުމަށްޓަކައި އެމހުންގެ ދަރިންގެ ނަމަށް
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތއާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިދެމހުން
ްބ ުލ ަމ ް
ގ ްތ ެ
ނ ް ިހނ ާގ ަފ ިއ ާވ ް ޮ
ހިމެނިފައިވާކަން އެފަހަރު ގެ ދޫކުރެވިފައިވާ މހުންގެ ލިސްޓުން އެނގެން އޮތަތި ،މ ަކ ް
ހ ،މިދެމހުންނަށް  2016ވަނަ އަހަރު
ށ ަފ ުް
ލިބިފައިވާ ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމހުންގެ ދަރިންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެމހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް
އެއްބަސްނުވާނަމަ ،މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓުން އެ  2މހުން އުނިކުރެއްވުމަށާއި ،މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ އެހެން މހެއްގެ އަނބިމހާއަށް ނުވަތަ
ފިރިމހާއަށް ގެއެއް ނުވަތަ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބައްލަވައި ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު ،މި ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް
ނިންމެވި  27ގެ ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކު ރެއްވިފަހުން އެތަނެއް ސަރުކާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް
އެމހެއްގެ ފިރިމހާ ނުވަތަ އަނބިމހާ އެއްބަސްނުވާނަމަ އެމހަކުވެސް އެ ލިސްޓުން އުނިކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންއަށް ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019އޮކްޓޫބަރު މަހު އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓް

އިކުއިޕްމަންޓް

ގުޅިގެން

ކޮރަޕްޝަނަށް

މަގުފަހިވާގޮތަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް

ބުނާ

މައްސަލަ

މިކޮމިޝަނުން

ބެލިބެލުމުން،

61

ރަށަކަށް

ޖިމް

ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން ،ބިޑް ކުރެއްވުމަކާނުލައި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްއަށް  571,180.67ޑޮލަރަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު ،އެކޯޕަރޭޝަނުން އެމަސައްކަތް އެސް.އެން.ސ އެންޓަރޕްރައިސަސް ކިޔާ
ކުންފުންޏަކަށް  500,000.00ޑޮލަރަށް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން އެނގޭތ ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން މިމަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރން
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކުރިޔަށް ގެންދެވިނަމަ ،ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތ،
މިމަސައްކަތް ވާދަވެރި ބލަމެއްގެ ތެރެއިން ކުރިޔަ ށް ގެންދެވުމަކ ،ދައުލަތަށް މާލގޮތުން ލުއިލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތ ،މިމަސައްކަތް
ކުރުމަށް ،އެމި ނިސްޓްރއާއި ،މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެއްވުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަމުގައި
ދެންނެވއެވެ.
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ތ.ވިލުފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތ .ވިލުފުށގައި ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ވިލުފުށ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ތ.ވިލުފުށ ހިނަވާގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތ.ވިލުފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރައްވާފައިވާ
އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ރަށުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަހައްޓަވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި އެ އިޢުލާން
ބެހެއްޓެވވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮތް ދުވަހުގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާން ކުރެއްވި ދުވަހު ( 02ސެޕްޓެންބަރު
 2019ވަނަ ދުވަހު) އެ އިޢުލާން އެ އިދާރާގެ ރަސްމ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ކޮމިއުނިޓ ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެއިތުރަށް އިދާރާގެ
ނޯޓިސްބޯޑުގައާއި ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ބަހައްޓާ ތަންތަނުގައި  05ސެޕްޓެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު އެ އިޢުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން
ވަނ މި ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.
ބިޑް ވިއްކިގޮތުގެ ތަފުސލު ޝޓްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތުގެ ބިޑް ގަނެފައިވަނ އެ އިދާރާގެ މެންބަރެކެވެ.
އޭނާއަކ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްފަރާތުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމާއި އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަކ ވެސް އެފަރާތުގެ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަކަން އެފަރާތުގެ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ވމާ ،މި މަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކ އެއިދާރާގެ  2މުވައްޒަފަކާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މހަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށްވާތ ،އެފަރާތާ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް
ހުށަހެޅުމަށާއި ،އަދި ބލަންތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް ޢާންމުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ވެބްސައިޓެއްގައާއި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރަށް އެ
އިދާރާއެއްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައާއި އެފަދަ އިޢުލާންތައް ޢާންމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި އިޢުލާން ބަހައްޓަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނެއް ކުރައްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އިޢުލާނެއް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަނަކުން
ފެންނާނެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށާއި ،ބިޑް ހުށަހެޅި  3ފަރާތަކަށް ކައުންސިލަރ ބިޑްފޮތް ގަނެދފައިވުމާއެކު އެކަމަކ ޢާންމުންގެ ހިތުގައި
އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު އުފެދިދާނެ ކަމަކަށްވާތ އޮފހުން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް
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އޮފހުގެ ނަން

ފަރާތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އޮފހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެހތެރިވެ ނުދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވުމަށް
ތ.ވިލުފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމޝަން

އދ .މމިގިލ ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ،ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރން ހުއްދަދފައިވާ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބިން
ދޫކުރާނެ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް ،އެ ރަށު އިރުމަތ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބިމެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މާމިގިލގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މާމިގިލ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބިމެއްދިނުމަށް  25ސެޕްޓެންބަރު
 2019ގައި ބޭއްވި މާމިގިލ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތއާއި އަދި ބިން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބިމުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށާއި އަދި
އެބިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރއަށް ފޮނުވުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާތއާއި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވނަމަވެސް މިނިސްޓްރއަށް އެކަން
ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި އެބިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް އެނގޭތ ،އެބިން ނުވަތަ އެހެން ބިމެއްވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާނަމަ،
ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުނޫނ ދޫނުކުރުމަށް އދ .މާމިގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
ށ .މިލަންދޫ ސިއްޙ މަރުކަޒުގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒފާ
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވއެވެ.
 .1ވަޒފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް ޗެކުކުރިއިރު ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ނަތޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރގައިމިވަނއެވެ.
(ހ) ސާނަވ އަދި އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނ އެންމެމަތ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ  8މާއްދާއަށް ކަމަށާއި ،މަތ
ސާނަވ އަދި އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނ އެންމެމަތ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ  5މާއްދާއަށް ކަމަށް  18ފެބުރުވަރ  2019ގައި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019/1ސަރކިއުލަރާ ގުޅިގެން  19ފެބުރުވަރ  2019ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި "ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުން  -މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ( 2018ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ  9މާއްދާއަށާއި މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ  6މާއްދާއަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވެއެވެ .އަދި ސާނަވ

215

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާތަކަށް ޕޮއި ންޓް ދިނުމުގައި މާއްދާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގްރޭޑްތަކުގެ އަދަދުވެސް ދިމާނުވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،ސާނަވ
އިމްތިޙާނުން އޭނާއަށް ( 2ދޭއް) މާއްދާއިން  Aގްރޭޑް ލިބިފައިވާއިރު  Aގްރޭޑަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ ( 1އެކެއް) މާއްދާއަށެވެ .އަދި އިނގިރޭސި
މާއްދާއިން  2013ވަނަ އަހަރު  Dގްރޭޑް ލިބުނުނަމަވެސް  2015ވަނަ އަހަރު  Cގްރޭޑް ލިބިފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާއަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ D
ގްރޭޑަށެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން އޭނާއަށް ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހެނ  2އޭ ( )Aއާއި  4ބ ( )Bއާއި 2
( )Cއަށެވެ .ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ  1އޭ ( )Aއާއި  4ބ ( )Bއާއި  )C( 3އާއި  1ޑ ( )Dއަށެވެ .މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ ބައިން
އޭނާއަ ށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ މެތެމެޓިކްސްގެ ސަބްޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަށެވެ .އޭލެވެލް ސަބްސިޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަކ އޭލެވެލް ނިމުމުން ދޭ
ސެޓްފިކެޓެއް

ކަމަށްނުވާތ

އެ ސެޓްފިކެޓަށް

ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

ދެއެވެ.

މިކަންތައްތައް

އިޞްލާޙުކުރުމުން ،އޭނާއަ ށް ތަޢުލމުގެ ބައިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އިންޓަވިއުއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް "ވަޒފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ( A2ފޯމު) އަށް ނެގިއިރު ،އޭނާއަށް އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރު ޢަލި މުރްތަޟާ ދފައިވާ
 89ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި  90ޕޮއިންޓް ނަގާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ށ) ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  2ވަނައަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދިންއިރުވެސް މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނުގެ ސަބްސިޑިއަރ ސެޓްފިކެޓަށް  2މާއްދާ (މެތެމެޓިކްސް ،ބަޔޮލޮޖ) އަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވެއެވެ .މނާއަށް އެ 2
މާއްދާއަށް ދފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް ،ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތ އަދަދަށް މނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ނ) ވަޒފާއަށް އެދުނު މހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާ  2މހުން "ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ
ޝޓް" ( A2ފޯމު) ގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި އިންޓަވިއުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނަތޖާ ހެދުމުން ކުރިން ވަޒފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މި ވަޒފާއަށް ހޮވޭނ
ދެވަނަ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ވަޒފާއަށް  24ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ވަނ ހަމަޖައްސާފައެވެ" .ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝޓް" ( A2ފޯމު) ގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
މގެ އިތުރުން،

ވަޒފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އަލުން ޗެކުކުރުމަށްފަހު ވަޒފާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ އެކަން

އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ،
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ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އަލުން ޗެކުކުރާއިރު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވޭތޯ
ޗެކުކޮށްލުމަށްވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވއެވެ.

276

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އާ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބިޑުގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް
ދފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް އެކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވއެވެ.
 .1ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފސް ޢިމާރާތުގައި ޕާޓޝަން ޖަހައި ދޮރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން
ކުރި ނަންބަރު  13( 188-FM/IUL/2019/181ނޮވެންބަރު  ) 2019އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ
 17ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައެވެ .އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  18ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ
 11:00ގައެވެ .ނަމަވެސް ،ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވާ މުއްދަތަކ އިޢުލާންކުރެވުނު ތާރޚުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) ދުވަސްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
އ
ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ދުވަސް އިތުރުކޮށް  19ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސަ ި
ބިޑްތައް ބަލައިގެންފައިވަނ  19ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ،އެއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް
ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވަތު ދެވުނު (އިޢުލާންކުރެވުނު) ތާރޚުން ފެށިގެން  1ހަފުތާ ( 7ދުވަސް) ގެ މުއްދަތު ކަމަށް ތިޔަ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .2ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ،ބލަން
ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނ ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ .އެގޮތުން ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ
ޕްރޮޕޯސަލާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަ ދި އެ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ބލަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތަކަށާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަށާއި ،އެކި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސލު ބޭނުންވާ މިންވަރަށާއި ،ބލަމުގެ ބާވަތާއި ބލަން ހުށަހެޅުމަށް
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މގެ އިތުރަށް ،ބލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު
އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މިކަން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ އަންދާސހިސާބު ތައްޔާރުކުރަން އެނގޭނ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން ކަމަށްވާތކަމަށް ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ބލަމުގެ ކަންތައްތައް
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އޮފހުގެ ނަން

ހަމަޖައްސަންވާނ އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ ދެމެދުގެ މުއްދަތު ކުރުކުރަންޖެހުނުނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު
އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ދެވޭގޮތަށް ކަމަށް ފެނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވާ
މުއްދަތަކ ( 2ދޭއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތ ،އެއ އެކަށގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.43
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި އެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ތަޢާރުޟުވުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ
ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،ބލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރ-ބިޑް ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ސައިޓް ވިޒިޓަށް
ދިޔުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ނޫންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 .4މި މަސައްކަތަށް އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ،އަގަށް  80ޕޮއިންޓާއި ،މުއްދަތަށް 15
ޕޮއިންޓާއި ،ޕްރޮފައިލަށް  5ޕޮއިންޓެވެ .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.46ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަނ ،ހުށަހެޅޭ ބލަންތައް (އަންދާސހިސާބުތައް)
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓރިއާއަކ މާއްދގޮތުންނާއި ފައިސާގެގޮތުން އަގުކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށެވެ .މި އުސޫލަށް ބަލާއިރު ،ޕްރޮފައިލަށް
ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި އަންދާސހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި އަގާއި މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭނެ
ކަންތައްތަކެއް

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގެ

10.45

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ޅ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އެ

ބައިތަކަށް

ޕޮއިންޓް

ދޭގޮތަށް

ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5މި މަސައްކަތަށް  11ފަރާތަކުން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބުނު ފަރާތާއެވެ .އެފަރާތަކ އަގުގެގޮތުން  2ވަނައަށް އެންމެކުޑަ އަގު އަދި މުއްދަތުގެގޮތުން އެންމެކުރު މުއްދަތު ހުށަހެޅި ފަރާތެވެ .އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި
ފަރާތަށްވުރެ މަތިން އެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ކުރުވުމުންނެވެ .އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ޕްރޮފައިލަށް  5ޕޮއިންޓް ދފައިވެއެވެ .އިވެލުއޭޝަނުގައި މަސައްކަތަށް ހޮވުނު ފަރާތް ބަދަލުވާވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ  16ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އިވެލުއޭޝަން ޝޓުގައި ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ
އަންދާސހިސާބުގެ ވެލިޑިޓގެ މުއްދަތު ކަމަށްވާ  45ދުވަހަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމާ ،މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދގެން މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ސިވިލް

218

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

277

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

278

އިންދިރާ ގާންދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވއެވެ.

ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތ .ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް
އެންގުމަކާނުލައި އަދި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަމިއްލައަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާ ،އަދި އެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި ބލަމަކަށް ނުގޮސް ހަވާލުކުރި
ހަވާލުކުރުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  8.01ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި ވާތ ،ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މައްސަލަ ބަލައި ،އެ އިދާރާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
އައި.ޖ.އެމް.އެޗަށް ގަތް ޕްރިންޓަރ ތަކަކ އެ ތަކެތގެ އަގާއި ޕަރފޯމަންސް އަށް ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް
ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ގަނެފައިވާ ޕްރިންޓަރ ތަކެއް ކަމާއި މިކަން އެ ޕްރިންޓަރ ތަކުގެ އަގާއި ޕަރފޮރމަންސް އާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެބާވަތުގެ
އެހެން ޕްރިންޓަރ ތަކާއި އެތަކެތގެ އަގާއި އަޅާކިޔާލުމުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ކަމާއި މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ އައިޓ ސެކްޝަނުގެ
އިސްފަރާތަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
އިންދިރާ ގާންދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖ.އެމް.އެޗް) އިން  03މާރިޗު  2016ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްނުވާ
ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބާޠިލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުގެ ބިޑް ހިމަނައިގެން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާތ އާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން ހަދާފައިވާ
އިވެލުއޭޝަންގައި އިޢުލާނުގައި އަގުގެ ބަޔަށް  75%އަދި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް  5%ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ ނަމަވެސް ،އިވެލުއޭޝަންގައި އަގުގެ ބަޔަށް
 %70އަދި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް  10%ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ،އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ޕޮއިންޓްދގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  11ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ
ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  11ޑިސެންބަރު  2017ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ
ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓރިއާއަކ މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުން
އައުޓްސޯ ސް ކުރުމުގެ އުޞޫލުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި އަދި ވަކި އުޞޫލެއްގައި ވަކި ގޮތެއް
ޔ ުތ ަ
ްދ ުއ ަލ ުތ ެގ ް ާމ ިލ ްއ ަ
ކ ަ
ްގ ަ
ދ ުލ ެ
ްބ ަ
ށ ަ
ޞ ުލ ަތ ަކ ް
ްއ ޫ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އ ު
ްގ ާވ ިއ ުދ ެގ ް 10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި
ނ ުއ ަމ ީ
ޚިލާފުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ,ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ އެ އިރެއްގައި
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސ އަދި އެޗް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  2017ވަނަ އަހަރު
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އިސްވެބުނެވުނު އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ
ޓޗަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  2017ވަނަ އަހަރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ މިނިސްޓްރން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޕޭޕަރު ހެދި ފަރާތްތަކުން ޕޭޕަރ ލކްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި މި ފަރާތްތަކުން ޖަމާލުއްދން ސްކޫލުގައި ވޯކްޝޮޕް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލައަކ ކޮރަޕްޝަންގެ އިހްތިމާލެއް އޮތް މައްސަލައަކަށްނުވާތ ،މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އިދާރ ތަޙްޤޤެއްކޮށް އިދާރގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް
އަޅައި ޤައުމ ފެންވަރުގައި ބޭ އްވޭ އިމްތިޙާނު ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ސުލޫކ މިންގަނޑާ ޚިލާފްވާ
ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެ މިންގަނޑުގައި ހިމަނައި ،އިމްތިޙާނާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތައް އިމްތިޙާނުގެ
މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް
އެގްޒަމިނޭޝަން

އޮފް

ޕަބްލިކް  2018ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސ އަދި އެޗް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  2017ވަނަ އަހަރު
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އިސްވެބުނެވުނު އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ
ޓޗަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  2017ވަނަ އަހަރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް
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އޮފހުގެ ނަން

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ މިނިސްޓްރން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޕޭޕަރު ހެދި ފަރާތްތަކުން ޕޭޕަރ ލކް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި މި ފަރާތްތަކުން ޖަމާލުއްދން ސްކޫލުގައި ވޯކްޝޮޕް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކ ކޮރަޕްޝަންގެ އިހްތިމާލެއް އޮތް މައްސަލައަކަށް ނުވާތ ،މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އިދާރ ތަޙްޤޤެއްކޮށް އިދާރގޮތުން
އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ޤައުމ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިމްތިޙާނު ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ސުލޫކ
މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެ މިންގަނޑުގައި ހިމަނައި ،އިމްތިޙާނާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތައް
އިމްތިޙާނުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ތަކެތގައި ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އެރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ދަނގަޑާއި ،ސިމެންތިއާއި ހިލަފަދަ ތަކެތި ހއ .ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބު ރައސް ގެންގޮސް އެތަކެތިން އޭނާގެ އަންހެނުންގެ
ގޭގައި  2ކޮޓަރގެ ޢމާރާތެއް ހަދައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ތަކެތި އެ ގެއަށް ގެންދިޔައ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނގެ އިސްމހެއްގެ ގޮތުގައި
އެ ރަށުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އެންގުމުގެ މަތިން އެ ކުންފުނގެ ޕިކަޕުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަ ތަކެތި ސައިޓަށް ގެންގޮސް އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްގޮތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތގެ
މިންވަރު ނުބަލަހައްޓާތ އާއި ،ލިޔެކިޔުމުން އެކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ތަހުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގއެވެ.
ޅ.ނައިފަ ރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެކިބާވަތުގެ މާލއެހއާއި ސްޕޮންސަރއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެހ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ކައުންސިލްގެ ރައސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ސްޕޮންސަރ އަދި އެހއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރ އަދި އެހ ދޭނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލަކުރަމުން
ނުދާތ ،ސްޕޮންސަރ އަދި އެހއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ްސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ނޫނ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ސްޕޮންސަރ އަދި އެހ ނުދިނުމަށް އެންގއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތ .ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް
އެންގުމަކާ ނުލައި އަދި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ތ .ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަމިއްލައަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ތ.ކަނޑޫދޫގައި ކޭބަލް ޓވގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  09ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހަވާލުކުރުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާއިދު ( 11ފެބްރުއަރ  )2009ގެ  8.01ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރިޔަށް
އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ އެ އިރެއްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެންގއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސްކޭން މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި
ވަކި ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ސްމިތު ބްރޭންޑް ހައިސްކޭނަރ  "6.04ގެ މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި ،ތިޔަ
އިދާރާއަށް ލަގެޖް ސްކްރނިންގ  2ސްކޭނަރ ގަތުމަށް  20ނޮވެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)167-PR/167/2019/69އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  HI-SCANTM 6040iބްރޭންޑުގެ ސްކޭނަރެވެ .އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ ،އެ
ބްރޭންޑަކ ސެކިއުރިޓގޮތުން ވަރުގަދަ ،ފަސޭހައިން ސްޕެއަރ ލިބޭ ،ރާއްޖޭގައި އެންމެގިނަ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންކުރާ ،ބައިނަލްއަޤުވާމ
ދުނިޔޭގައި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ބްރޭންޑަކަށް އެ ބްރޭންޑް ވުމާއި ،ސަޕޯޓް ސަރވިސް ދިނުމާއި ޓްރޭނިންގ ދިނުމާއި އެކްސްޕަރޓުން ފަސޭހައިން ރާއްޖެއިން
ލިބެން ހުރުމާއި ،މގެ ކުރިން އެއްވެސް ބްރޭންޑެއް ނުޖަހާ ގަނެފައިވާ ސްކޭން މެޝިންތައް ސްޕެއަރ ނުލިބި އަދި ސަރވިސް ނުކުރެވި މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާތ
ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސ އެގޮތަށް ވަކި ބްރޭންޑެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ
 10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ވަނ" ،މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވނަމަވެސް،
ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕެޓިބިލިޓއަށާއި ސަރވިސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ ވޮރަންޓގެ ޝަރުޠުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި
ޕްރޮކިއުކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި ޓްރޭޑްމާކެއް ،ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޕޭޓެންޓެއް ،ވައްތަރެއް ،ބާވަތެއް،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ވަކި އަސްލެއް ،ވަކި ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ،ކެޓަލޮގް ނަންބަރު ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކުރެވިދާނެ" ކަމަށެވެ .މިގޮތަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މި މާއްދާގައި ޙަވާލާދފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވަނ ،ބލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއް ބުނެ ދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފުސލުދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވ ،ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޑިޒައިނެއް ،ޓްރޭޑްމާކެއް،
ވައްތަރެއް ،އަސްލު އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެގޮތަށް
ރިޢާޔަތްކުރަނނަމަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން ،ވަކި ބްރޭންޑެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ބްރޭންޑްތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު
ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަ ށް ފެނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައިގެން ނޫނ އެންމެ ރަނގަޅު ބްރޭންޑަކ ކޮބައިކަން
ކަނޑައެޅުމަކ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަކަށްވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެނެއެވެ.
ވމާ ،ވަކި ބްރޭންޑެއް ކަނޑަނާޅައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭގޮތަށް ބލަން ހުޅުވާލައި ،އެންމެ ރަނގަޅު ބްރޭންޑެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
ތިޔަ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބެލޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށް ،އެކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދގެން ތަކެތި
ގަންނާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަވާހަކަ އެއިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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ރ .އުނގޫފާރު ރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑްތަކުގައި ފްރެޝް އެއަރ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ޚިލާފަށް
ބިޑު ސެކިއުރިޓ ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓ ހުށަނާޅާނަމަ ބިޑް ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓ
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުމުން ،އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާ މިނިސްޓްރއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް
 02އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި މިނިސްޓްރއިން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވުމާއެކު ،އެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.
ކ .މާފުށ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ޑެންޓަލް ޗެއަރ ސެޓަޕެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން  06އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރން ނިންމާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބިޑްކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާތަކެތި ،މާލ ޤާބިލްކަން ނުހުންނަ އަދި ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ނުހުންނަ ފަރާތްތަކަށް
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ހއ.ދިއްދޫގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހަދާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް  13ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އެލިސްޓްގައި ދެމަފިރިންނަށްވެސް ފްލެޓް

ހަވާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުނިމި އަދި ތަކެތި ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކަކ އަބަދުވެސް ދިމާވާ މައްސަލައަކަށްވާތއާއި 06 ،އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި
ތިޔަ މިނިސްޓްރން ކޮށްފައިވާ  23-AP/23/2019/388އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބަޔާންކުރާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
 10.45ގެ (ޅ) ގެ  4ނުކުތާގައި ހިމަނާފައިވާ ތަޖުރިބާ ހިމަނާފައިނުވާތ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  10.45ގެ (ޅ) ބަޔާންކުރާ ހުރިހާކަމެއް އިވެލުއޭޝަން
ކްރައިޓރިއާގައި ހިމެނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގައި ދެންނެވއެވެ.

ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ގޯތި އޮތް ބައެއް ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަން ދިމާވެފައިވަނ ތަރިކައިގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރގެ ރައސްގެ
އަނބިކަނބަލުންގެ އޮފހުން ގުޅައި ސަރުކާރަށާއި އޭރުގެ ރައސްއަށް ތާއދު ކުރަންތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓް ދިނުމާއި ނުދިނުން ނިންމާފައިވަނ
އެފަރާތްތަކުން ދިން ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި މގެ އިތުރުން ފްލެޓާގުޅޭ ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހެނ ސދާ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ނިންމާފައިވުމަކ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބުރައެއް ޖެއްސުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)251-EDSS/251/2015/28
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރިއިރު ،ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު
އެފަރާތްތަކަށް ހައްގުވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދިނުމަށްފަހު ،ބާކވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް
މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ދެންނެވއެވެ.
އަދި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމުގައި ،ގިނަ ބައެއްގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް
ކުރުމަކ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެގޮތުން:


އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ރަނގަޅަށް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް
ގެންދިއުން
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އޮފހުގެ ނަން

އަދި މަތގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ކުރގެ މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު (IUL)138-
 04( DS2/138/2018/218ނޮވެންބަރު  ) 2018އިޢުލާނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއި ،ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ނަންބަރު  09( (IUL)251-EDSS/251/2019/43ޖޫން  )2019އިޢުލާނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ވަގުތ ލިސްޓް ބާޠިލްކޮށް ،އެކަން އާންމުކޮށް
(ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްގެން) އިޢުލާންކުރަން ފެންނަ ވާހަކަވެސް ދެންނެވއެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މަތގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެކަމުގައި ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ލަފާފުޅެއް ހޯއްދަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވެސް ދެންނެވއެވެ.
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ކ.ވިލިނގިލގައި ހުންނަ ކޯސްޓްގާޑްގެ އިމާރާތުގައި 2017 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ ބައްޕަ ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ކ.ވިލިނގިލގައި ހުންނަ މެރޓަ އިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމް.އާރް.ސ.ސ) ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ވ.އައި.ޕ ގޭގައި އެކި ފެންވަރުގެ އެކި
ފަރާތްތައް ބޭތިއްބޭކަމާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހެނ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑ.އެފް)ގެ ޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،ވައިސް ޗފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ވ.އައި.ޕ ގޭގައި މހުން ބޭތިއްބުމުގެ ކަންތައްތައް
ފ
ހަމަޖެއްސުމަށް ލިޔެވިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއް ހެދިފައި ނެތްކަން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތ އާއި ،އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަން ާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ވ.އައި.ޕ ގޭގައި މހުން ބޭތިއްބުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް އެކުލަވައިލުމަށް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އަށް އެންގއެވެ.
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އޮފް

ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް

އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮޕ :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މާކްސް ޝޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި،
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން މހުން ނެގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކ މަޤާމުގެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ
ޑ
ތާރޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމަށްކަމަށްވާއިރު ،މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެން ް
ކޮމިއުނިޓ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް  03ޖޫން  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މުއްދަތު މިހާރު ހަމަވެފައިވާތއާއި ،އެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މަޤާމު ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރން މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތ ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ
މަޤާމް ،ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ،ކުރިން ( 03ޖޫން  2019ގައި) ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ،ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް
އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މހުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގއެވެ.
ހދ .ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލް ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރި
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ޢަމަލގޮތުން ކޮށްފައިވަނ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ކަމަށާއި ،މިއ އޭނާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ކޮށްފައިވާ ،ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިގަތުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ހަތަރު ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން އަންދާސިހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނ ގުޅިގެންކަމަށް ތަޙްޤޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ،

މި ކަމަކ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  5ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާގޮތުން ވާދަވެރި ބލަމެއްކަން

ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއް ފަރާތަކުން ބލަން ހުށަހެޅުން ކަމުގައިބެލެވޭތ ،އެ މާއްދާގައި ،މިފަދަ ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،މި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވއެވެ.
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އިހަވަންދޫ

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ތިބި ދުވަސްވަރު ބަލައި ،އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއްނެތި2018 ،ވަނަ
އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވަނ  02ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ،އޭނާއާއި
ސިޔާސގޮތުން ގާތް އެރަށުގެ ރައްޔިތަކަށް އެ  02ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ކަމަށާއި ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއް އަދި އަގެއްވެސް އެނގެންނެތް
ކަމަށާއި ،އަދި ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ހަރުކުރާ ތަންތަނުގައި އެ އިޢުލާން ހަރުކޮށްފައި ނުވާއިރު ލައުޑްސްޕކަރުން ގޮވާފައި
ވެސް ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 22އޭޕްރިލް 2018ގައި ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތ ކޮޅުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ،ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމާއިބެހޭ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  736ނަންބަރު ބިން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކުއްޔަށް ހިފުމަ ށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު  25ޖުލައި 2018ގައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވެއެވެ .އަދި އެ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ  737ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏާއި ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު  25ޖުލައި 2018ގައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވެއެވެ .އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު
އެއްބަސްވުންތަކުގެ 24ވަނަ މާއްދާގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބިމުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލ
މަސައްކަތް ފަށަންވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެ ބިމުގައި ކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ( 1އެކެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރގެ ޚިދުމަތް
ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު ،ޖުލައި 2019ގައި މި ކޮމިޝަނުން ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ،މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،އެ ( 02ދޭއް)
ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ބުނެވިދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ 24ވަނަ މާއްދާގައި ،އެ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ޢަމަލު
ނުކޮށްފިނަމަ ،ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ބިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން 24 ،ޖުލައި 2019އަށް ބުނެވިދިޔަ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ( 01އެކެއް) އަހަރު ހަމަވއިރު ވެސް ،އެ
ބިންތަކުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލ މަސައްކަތް އަދި ވިޔަފާރގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިނުވާތ ،ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ
ދެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ  12އަދި 24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ބިންތައް ،ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ވަކިކޮށް
ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް އެންގއެވެ.
ހދ .ނައިވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  15މޭ
 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދފައިވާ
ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  25( (IUL)260/260/2019/23އޭޕްރލް  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 03
އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓތަކަކ އެއް ފޯމެޓަކަށް އެއް އިބާރާތްތަކުން ،އަދި ލިޔުމުގެ ކުށްތައް ވެސް އެއްގޮތަކަށް ހުރި ސިޓތަކެއް ކަމަށްވާތ ،އެއ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓތަކެއްކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެކަމަކ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޙިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.17ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ވާދަވެރި ބލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ
ގޮތުން ތަފާތު މސްމހުންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނާޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގެ ނަމުގައި އެއް
ފަރާތަކުން ބލަން ހުށަހެޅުމަކ ،އެ ފަރާތް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭފަދަ ކަމެއް
އެކުލެވިގެންވާނަމަ ،މި ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
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ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނައިވާދޫ ހދ .ނައިވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  15މޭ
 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދފައިވާ
ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ،ގުޅިގެން އަގު
ހު ށަހެޅުމަކ މަނާކަމެއްކަމުގައިވާތ ،ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ،ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،އެ އަންދާސހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް ،އަދި
އެކަށގެންވާ ވަރަށް އަންދާސހިސާބު ލިބިފައި ނުވާނަމަ އެމަސައްކަތަކަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،މިދެންނެވި
ގޮތަށް ،ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދު އެ އަންދާސހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް ،އަލުން އިޢުލާނު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އަލުން އިޢުލާނު ނުކޮށް
އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅައި ޢަމަލު
ނުކުރުމަކ ،އެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަމަލގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރ
އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ ކަމެއްކަން ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އެންގއެވެ.
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ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  03ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެން ވެސް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތ އެ މަސައްކަތް
އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( (2017/R-20ގެ ( 12.05ހ) ގައި ،ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ،އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ރ ެވ ް
ްކ ެ
ނ ު
ްއ ަކ ް
ށ ެ
ގ ަތ ަކ ް
ން ޮ
ނ ް
އެއްޗެއް ގަންނަންވާނ ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވާ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނެ ،އ ޫ
ން
ެ
ނ ްތް ހާލަތެއްގައި އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ،ނައިވާދޫ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މި
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ
ކޮމިޓއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
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ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  03ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެން ވެސް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތ އެ މަސައްކަތް
އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( (2017/R-20ގެ ( 12.05ހ) ގައި ،ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ،އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް
އެއްޗެއް ގަންނަންވާނ ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައި ،ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނ ،އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން
ނެތް ހާލަތެއްގައި އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ،ނައިވާދޫ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
މގެފަހުން ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ މި ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް
އެންގއެވެ.
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