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1

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރ.މާކުރަތު ސްކލް

ރ.މާކުރަތު ސްކލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާކުރަތު ސްކލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  GS-127/2016/34އިޢުލާނާއި ނަންބަރު GS-
 127/2016/35އިޢުލާނާއި ނަންބަރު  GS-127/2016/37އިޢުލާން ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ސާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ދެންނެވުނެވެ.

2

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގދ .ތިނަދ އިންޖީނުގެ މެނޭޖަރ އާއި ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރގެ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަޒީފާ ދާއިމީކުރާއިރު ފުރާ ފޯމް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ އަށް ވަޒީފާ ދާއިމީ ވާގޮތަށް ފުރުމާއި ،އިތުރުގަޑީގައި
މަސައްކަތް ނުކުރަނީސް ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި އޯޓީޝީޓް ފުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް
ނަސޭހަތް ނުދޭ ކަމަށާއި ،އަދި ނޮވެންބަރު  2015ގައި ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އެޝެކްޝަނުގެ އިސްފަރާތަށް އެނގޭތީ
އޯޓީޝީޓްގައި ސޮއިނުކުރުމުން އެޝީޓްގައި އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ ސޮއިކޮށް ހެޑްއޮފީހަށް ފޮނުވިކަމުގެ މަޢުލމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ "ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ
ފޯމު"ގައި  27އޮކްޓޯބަރ  2015އިން ފެށިގެން  15ނޮވެންބަރު  2015އަށް ލިޔެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޔުނިޓް ހެޑް އެޕްރވްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެ
ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ގަޑިތަކަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އިންޖީނުގޭގެ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރަށް ދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކުން އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދުމަށް ކަމަށް ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްނަމަވެސް ،އިސްވެ ބުނެވުނު ތާރީޚުތަކުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރަށް ދީފައިވަނީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞލާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ ،ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރގެ "ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޯމު"ގައި  27އޮކްޓޯބަރ 2015
އިން ފެށިގެން  15ނޮވެމްބަރު  2015އަށް ޔުނިޓު ހެޑު އެޕްރވުނުކޮށް ދީފައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

3

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ގދ.ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ އެމަރުކަޒާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ "ރަބަރު ކެފޭ" އާއި "ފޯޓްނައިޓް" ގެ ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުނުކުރުމަށް
އެމަސައްކަތުގައިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމު އިސްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ،ގްރޭޑްކުރުން
ވަގުތީގޮތުން

 24މެއި  2016ގައި ހުއްޓާލާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންއޮތްއިރު އެ އެޖެންސީއިން އެ މަޢުލމާތު ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ

ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން އެންގެންއޮންނާތީ އެ އެޖެންސީއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް މީގެފަހުން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި،
 .2ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކޮފީޝޮޕްފަދަ ތަންތަން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް
ތެރޭގައި ދަރަޖަ ކުރަންވާނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގްރޭޑްކުރުމަށް
ގެންގުޅޭ ފޯމުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް އެ އެޖެންސީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީވެ ،ގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މަޢުލމާތުދީފައިވާތީ ،އެ އެޖެންސީ އިން ގްރޭޑް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ފޯމުގައި އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެ ކަމެއް
އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގްރެޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
4

ގދ.ފިޔޯރީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ގދ.ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ އެމަރުކަޒާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ" ،ރަބަރު ކެފޭ" އާއި "ފޯޓްނައިޓް" ގެ ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުނުކުރުމަށް
އެމަސައްކަތުގައިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2014/R-380ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު)ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ގދ.ފިޔޯރީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރަބަރު ކެފޭ އަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމަށް ދކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހަމަވިއިރު އެތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި "ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" އާކޮށްދީފައިނުވާކަން އެނގެންއޮންނާތީ ،ގދ.
ފިޔޯރީގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ހުއްދަ އާކޮށް ދިނުމަށް އެދެފިނަމަ ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ  06ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަނެއް އިންސްޕެކްޓުކޮށް ހުއްދަ އާކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

5

މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުޅުލޭ އައިލޭންޑް ހޮޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަކީ  2003ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޑަކަށް ގޮސްގެން 2004 ،ގައި ނިންމި  11މިލިއަން
ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި ،އެފަހަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނެތް އެތައްކަމެއް އޭގެތެރެއަށް ވައްދައިގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި،އެގޮތުން ،ހުޅުލޭ
އައިލޭންޑް ހޮޓަލާދިމާގައިއޮތް ބޭރު ތޮށިގަނޑުގައި ލަކުޑިތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ( US$ 75,000.00ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ޔ.އެސް.ޑޮލަރު) ޚަރަދުކޮށްގެން
ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއްވެސްކަހަލަ ބިޑަކަށް ނުލައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހުޅުލޭ އައިލޭންޑް ހޮޓަލުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ހެދުމަށް  2008ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި
ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ( US$ 60,000.00ފަސްދޮޅަސްހާސް ޔ.އެސް.ޑޮލަރު) ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 2012 ،ވަނަ އަހަރު ހުޅުލޭ އައިލޭންޑް
ހޮޓަލުގެ ބާރ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސްވިމިންގޕލް މަރާމާތު ކުރުމަށްވެސް އެކަށީގެންނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެން އެއްވެސް ބިޑަކަށް ނުލައި،
ސްރީލަންކާގެ އޮރިއެންޓަލް އެކްސްޕްރެސް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުޅީގައި ބޯފެން ބަންދުކުރާ ތަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ އޮރިއެންޓަލް އެކްސްޕްރެސް ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި 2011،ވަނަ އަހަރު ހުޅުލޭ އައިލޭންޑް ހޮޓަލުން އޭ.ޑީ.ކޭ .އަށް
ނުއަގުގައި ޑޮލަރުތަކެއް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެއިން 90,000/-ރ( .ނުވަދިހަހާސް ރުފިޔާ) ގެ ފައިދާ ނަގާފައިވާއިރު އެފައިސާއަށް ހެދިގޮތެއް ނޭނގޭ
ކަމަށާއި ،މިކަމުގައިވެސް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނީ 15/42ރ .ގެ ރޭޓުން ޕޭމަންޓް ދެއްކި ކަމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އޭގެ އިތުރަށް ކޭޝްއިން ދެއްކި
90,000/ރ( .ނުވަދިހަހާސް ރުފިޔާ) ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި ،ހޮޓަލުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކީ އިނާޔަތްތަކެއްވެސް ލިބިގެން ހުންނަމީހެއްނަމަވެސް ،އޭނާ ކުރާ އަމިއްލަ ދަތުރުތަކަށާއި އޭނާގެ އަނބިދަރިންނަށްވެސް ހޮޓަލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށާއި ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކީ ރާއްޖޭގައި
ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތަކާއި ވަރަށްގާތްކަން އޮންނަ މީހެއް ކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ އިތުރަށް އެކިއެކި މުޢައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާވެސް
ގާތްކަން އޮންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލަށް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް އެންޑް އޮޕަރޭޓިންގ
އެޕްރވަލް އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް"އަށެވެ .ނަމަވެސް "ފައިނޭންޝަލް އެންޑް އޮޕަރޭޓިންގ އެޕްރވަލް އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް"އަކީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި
ފައިސާ ދކުރުމާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ހުއްދަދޭނެ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދެވޭނެ ފައިސާގެ މިންވަރު (ފައިސާގެ އަދަދު) ބަޔާންކުރާ
މެޓްރިކްސްއެއްކަމާއި އެ މެޓްރިކްސްގައި ހު ޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞލުތައް ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރތައް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ސަރުކާރުގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 %100ޙިއްސާ އޮންނަ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ  65%ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު ކަމަށްވާތީވެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިޒަސް
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީ އާއި
ޤަވާޢިދު"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞލުތައް ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރތައް ބަޔާންކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއެއް
އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެނެނެވީއެވެ.

6

ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު

 25( 13-B/CIR/2015/1ޖަނަވަރީ  )2015ބަޖެޓާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތާ ޚިލާފަށް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ފޯން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ( 29,500/-ނަވާވީސްހާސް
ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނުގެ (ޤާނނު ނަންބަރު  7/2010) 120ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު 2010ގެ 100
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  10ގައި ،ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

މަސްޢލިއްޔަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ފޯނު އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާތީ ،ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އެ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  2014ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން  2016އޯގަސްޓާ ހިސާބަށް ފޯނު އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ
( 52500.00ފަންސާސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) އަކީ އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ނުވާތީ ،ކޮންމެ ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ
ގޮތުގައި ދީފައިވާ ( 10500.00ދިހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ،އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
7

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

އެފް.އޭ.އެމް ގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގެ ޒިންމާ ނުއުފުއްލަވާ ބޭފުޅަކަށް އެފް.އޭ.އެމް ގެ ވަޒީފާއެއްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ

މޯލްޑިވްސް

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެފް.އޭ.އެމް ގެ ޕާރޓްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ވަޒީފާގެ މަސްޢލިއްޔަތު ނުވަތަ މަޤާމު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އިދާރީ ގޮތުން ލިޔުންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

8

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 2013ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތައް
ދެވަނަ ބުރެއްގައި ވޯޓްލާން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނެއް އެހުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ރާއްޖެއިން

4

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ބޭރަށް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ގެންދިޔަ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ލައްވާ ފޯމު ފުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓް ފޮށިތަކުގެ
އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބުމުގެ ފުރުސަތު އާބަޔަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ،އެފަރާތްތައް ނުހޮވޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން،
އާބަޔަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ،މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓައިގެން ވޯޓްލީ 04
ފަހަރުވެސް ވޯޓްފޮށްޓާއެކު ގައުމުތަކަށް ގޮސް ،އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ގަރާތެއް 2013 ،ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެވަނަ
ބުރުގައިވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާއަށް އެފުރުސަތުނުދީ ،އެކަމުގައި ތަޖުރިބާ މަދު އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެފަދަ ބޮޑު ޒިންމާއެއް
އުފުލުމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައިނުވާ ބަޔަކަށް އެފުރުސަތުދީފައިވާތީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތުހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅިގެން ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަސައްކަތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދާ އޮފިޝަލުންގެ
ގޮތުގައި އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރއެއްގެ އަންހެނުންގެ ގާތްބަޔަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޔ.ކޭ (ލަންޑަން) ގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަދި މެލޭޝިޔާގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ނާއިބު ރައީސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއިންތިޚާބުގެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވެގެން ،އިޢުލާނުކޮށްގެން ތަމްރީނުކުރެވުނު އޮފިޝަލުން ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުންވެސް ނިއުދިއްލީގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮށީގެ
އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ އެއްގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކުގެ އެންޓްރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކުގެ އެންޓްރީ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
 . 2އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮފިޝަލުންނަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއި ،ފޯމުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޢުލމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބަލާފައިނުވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އޮފިޝަލުންނަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮފިޝަލުން ހޮވުމުގައި
ބަލާނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ފޯމުތަކުގައިވަނީ ޞައްޙަ މަޢުލމާތުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދ

ގއ .ކަނޑުހުޅުދގައި އަލަށްއަޅާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިދިނުމަށްޓަކައި ދާދިފަހުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އެރަށަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު4 ،

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލަރުން ހަމަޖައްސާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މިނިސްޓަރ ފުރައިގެންދިޔަފަހުން ،އެރަށުގެ އެކިފިހާރަތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގައި ލިޔެފައިހުރީ ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ކަމަށާއި ،އަދި ބިލްތަކުގެ ޖުމުލައަށް  4ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ އަރާއިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ޖންމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި ،މި ބިލްތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ގިނަމުދާ ނަގާފައިހުރިކަމަށް
ދައްކަނީ "ނެވަލޭންޑް" ފިހާރައިން ކަމަށާއި ،މިދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ( 1,300.00އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ޚަރަދުކުރުމަށް ކަމަށްވާއިރު ،އެއަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދގެ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެރަށަށް ކުރި ދަތުރުގެ ކެއުމާއި
އިތުރު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު  2009ގެ  8.05ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް
އަދި އެޤަވާޢިދުގެ ( 8.09ނ) ގެ ދަށުން  03ފަރާތަކުން އަގުހޯދުމަކާ ނުލައިކަމަށްވާތީ ،މީގެފަހުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދު ) 2017(R-20ގެ ( 10.28ހ) ދަށުން ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ ކަމެއްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލމާތެއް ތަފްޞީލްކޮށް
ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބި އެކަމެއް ކުރަން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ
ލިބިގެން ނނީ ނުކުރުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ) 2017(R-20ގެ  10.58ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި ،އަދި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ) 2017(R-20ގެ  10.62ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
އެއޮފީހުގެ ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ،ޚަރަދުކުރެވޭ ވަރަށް ބާކީގައި ހުރިކަމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކު ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓްސް
އޮފިސަރ ސޮއިކުރުމުން މެނުވީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޯޑަރު ނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގއ.މާމެންދން  45ގޯތި ދކުރުމަށް މާމެންދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވެ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޖަނަވަރީ  2017ގެ ފަހު ހަފްތާގައި ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ
ލިސްޓްގައި ޝަރުޠުހަމަވެ ގޯތި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަ ކެއް ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީހަކާ އިނދެފައި ވަރިކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ގޯތި ލިބޭ ލިސްޓުގައި
ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ވެފައިވަނީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞލުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،އަދި
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިކަމަކީ އިންސާފުވެރިކޮށް ހިނގާނެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިރިއުޅުމައްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި
ދކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސލުތަކާ އެއްގޮތައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބިމާބެހޭ ޤާނނާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދކުރުމުގެ ގަވާއިދުން އެނގޭ އިރު ،ގއ.މާމެންދއިން  2000އަކަފޓުގެ  45ގޯތި ދކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގޯތި ދިނުމުގެ އުސލު  "2016އަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރުގެ ލަފާއާއެކު ،އެކު އާ އުސލެއް އެކުލަވާލުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،އިސްވެ ބަޔާންކުރި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ގޯތިދިނިމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބާޠިލް ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އުޞލުކަމަށް ވާތީ އާއި އެ އުޞލުގައި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި
ދކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ ތަޢާރަޟު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭތީ ،ގއ .މާމެންދއިން  2000އަކަފޓުގެ  45ގޯތި ދކުރުމަށް ގއ.މާމެންދ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ އިން ކުރި އިޢުލާނާއި އެއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ބާޠިލްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ ދަށުން ،ގޯތިދިނުމުގެ އާ އުސލެއް އެކުލަވާލައި ،އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން
ގޯތިދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މަޖީދިއްޔާ ސްކލުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެސްކލަށް އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތީ ހ.ސަނީސައިޑް ހިމެނޭ ބިމުގައި  4ބުރީގެ އެކްސްޓެންޝަން
ބްލޮކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޔުމާން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިމާރާތް އަޅަންޖެހޭ ސައިޓުގައި ހުރި ބައު އިމާރާތް
ތަޅާލުމާއި އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ސައިޓްގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކުދިކުދި ތައްޔާރީތައްވުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ސައިޓްގައި ކުރެވިފައި
ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ މިނިސްޓްރީއިން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް
އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށް ،ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މަޖީދިއްޔާ ސްކލުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެސްކލަށް އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތީ ހ.ސަނީސައިޑް ހިމެނޭ ބިމުގައި  4ބުރީގެ އެކްސްޓެންޝަން
ބްލޮކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް
ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިމާރާތް އަޅަންޖެހޭ ސައިޓުގައި ހުރި ބައު އިމާރާތް ތަޅާލުމާއި އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ސައިޓްގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކުދިކުދި ތައްޔާރީތައްވުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ސައިޓްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް
ފެށުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައިވާ ( 816,319.22އަށްލައްކަ ސޯޅަހާސް
ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި) ރުފިޔާ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެޓާރނީ
ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާއިރު ،މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން މިހާތަނަށް އެފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން
އެދިލައްވާފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ތިނަދ ސައިޓް އޮފީހުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓުގެ ޑަބަލް ގަލުގެ ތެރެއިން 9000އަށް ވުރެގިނަ ގައު ގދ.އަތޮޅުގޭގެ

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ގޯތިތެރޭގައި ގައު އެޅުމަށް  5/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށް ބުނެ ގދ.ތިނަދ ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ގަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދެފަހަރުމަތިން ނަގުދު
ފައިސާގެ ގޮތުގައި  40000.00ރުފިޔާ ތިނަދ ސައިޓް އޮފީހުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް
އެމް.އާރު.ޑީ .ސީ ތިނަދ ސައިޓު އޮފީހަށް ވައްދާފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި އެގަލަކީ ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަލެއް ނންކަމަށާއި ،އަދި އެ ގައު ގދ.އަތޮޅުގޭގެ
ގޯތިތެރޭގައި މިހާރު އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތިނަދ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ) ތިނަދ ސައިޓުގައި ޕޭމެންޓު ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަނގަބަހުން ކަމާއި ،އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ތިނަދ ސައިޓާ ހަވާލުކުރި ގަލުގެ ޢަދަދާއި ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތައް ދީފައިވާ ތަކެތީގެ ޢަދަދު އެނގޭނެ
އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގައި ނެތް ކަމަށް މަޢުލމާތު ލިބިފައިވާތީ ،ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަހެން މުޢާމަލާތުކުރުމަށާއި
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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