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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  2018ވަނަ އަހަރު މޭމަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމަކީ "އެއްގަމުގެ އުޅަނދު
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ ޚިލާފަށް  2018ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ
ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމް ނޫން އެހެން ފޯމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މީސްމީޑިޔާ އައިޑެންޓިޓީ އާއި އަދި އެނޫންވެސް އެހެން މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަކުރުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރަމުންދަނީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދައިގެން ނޫން
ކަމަށާއި ،މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހިންގި "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމުގައި ލައިސަންސް ދޫކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފޮޓޯޖެހި ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކުލައިގެ ގޮނޑިތަކެއް ކަމަށާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި
(މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން) ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭންގެ ހޭޝްޓެގް
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށް ،އެ ޓްވީޓްގައިވާ
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއިި ،
ފޮޓޯގައި ޝިޢާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން ،މިކަން ބަޔާންކޮށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ޕްރޮމޯޓް ކުރެވޭގޮތަށް ،އެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ނުހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވީއެވެ.
2

ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް

3

ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް

ހދ.ފިނޭ ،ފިނޭ ސްކޫލުގައި ހުރި ސިމެންތިބުޑުތަކެއް ނަގައި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ،އިޢުލާންކުރުމެއް ނެތި އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން
އަގުވެސްނުބަލައި ،ޖުލައި  2018ގައި އެ ސްކޫލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކާއި އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރިންތަކަކަށް  18،000.00ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ ،އެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމާއެކު ،ޚިދުމަތްހޯއްދެވުމުގައި
ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަށް ހޯއްދެވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސްލިޕްވޭއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެރަށު ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ( 123,265.46އެއްލައްކަ ތޭވީސްހާސް ދުއިސައްތަ
ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ހައެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  11އޮގަސްޓު  2015ން ފެށިގެން  10އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،
ކުރިން އެތަން ހިންގި ފަރާތުން އެބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތާއި ސްލިޕްވޭގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 868.86,104ރ( .އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް
އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަލާރި) ކަމަށާއި ،މި އަގު  10އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަހަކަށް ޖެހޭވަރު އެމަހަކު ދައްކަން އެއްބަސްވުމުގައި
އޮތުމުން މިއަގަކީ އެތަނުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ކުޑަ އަގެއް ކަމަށާއި ،ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް
ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީއިރުވެސް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެކުންފުނިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދިޔަނަމަވެސް އެކަމާމެދު
ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ކުންފުންޏާއި
ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތުގައި ކޮށްދެމުން ނުދާނަމަ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ ކުންފުންޏާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަންކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށާއި ،އެގޮތަށް މަސައްކަތް
ކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ކޮށް ނުދީފިނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަޅު
އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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4

ރ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު ) COM-2018-25(Dރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު

5

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޚީގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 2016 ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ ޖުމުލަ -
( 42,629/ސާޅިސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ނަވާވީސް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ
އފް ފިނޭންސް
ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން ބަކީވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ ޮ
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސާކިއުލަރ ނަންބަރު  19( 13-D2/CIR/2016/14ޑިސެންބަރު  )2018ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރަންޖެހޭތީ ،ރ .ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު ) COM-2018-25(Dރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު
މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޚީގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ  ( 2,299,952/-ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަޢުލަތުގެ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ( 2,299,952/-ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަ ސަތޭކަ
ފަންސާސް ދޭއް) ރުފިޔާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްދެންނެވީއެވެ.
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު ) COM-2018-25(Dރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު
މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޚީގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 2016 ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ ޖުމުލަ -
( 104,421/އެއް ސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އެކާވީސް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން ބާކީވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސާކިއުލަރ ނަންބަރު  19( 13-D2/CIR/2016/14ޑިސެންބަރު  )2018ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭތީ ،ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދިވެހި ލެކްޗަރަރ އެއް ބޭނުންވެގެން

8

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް

 4ޖޫން  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަނުވަނީސް އަލުން  20ޖޫން 2018ގައި އިޢުލާންކޮށް ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ކަމަށް
ރަސްމީ އެންމެ ދުވަހެއް ލައިގެން  24ޖޫން  2018ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ސެންޓްރަލް އެޑްމިންގައި އެޑްމިން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް އެވަޒީފާއަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ކަމަށް ނުވެފައި އެމަޤާމަށް ލެވެލް  7އަދި  9ގެ
ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް
ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދިވެހި ލެކްޗަރަރ އެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  04ޖޫން ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް

ދީފައިވާ

ސުންގަޑި

ހަމަވެފައިވަނިކޮށް  20ޖޫން 2018ގައި އަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް 3

ދުވަސް (ބުދަ ބުރާސްފަތި އާދީއްތަ) ދީފައިވާތީއާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2010ގެ  8ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ
"ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  01 -އެޕްރީލް  "2013ގެ  3.2ގެ (ހ) ގެ  8ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ވަޒީފާއަށް އިއުލާންކުރެވޭއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،މަދުވެގެން
ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެ ކަމަށްވާތީ ،އެ  3ދުވަސް ދީފައި އޮތްއޮތުން އެ އުސޫލާ ފުށުއަރާކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާފަދައިން ޝައުގުވެރިވާ
ފަރާތްތަކަށް އެވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި ލުމަށް މަދުވެގެން  7ދުވަސް ދެވޭނެގޮތަކަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެންނެވީއެވެ.
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ކުޅޭސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި އެ
ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޓިނުން ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ކުރުވަމުންގެންދާ މި މަސައްކަތް ކުރުވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ނުކޮށް އަދި އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއްވެސް
ނުހޯދައި ކަމަށާއި ،ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ބުނި ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެންމެފަހުން ބުނީ  18ޖޫން 2018
އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ފެށި މަސައްކަތް އަދިވެސް ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން
އެނގެން ނެތުމާއެކު އެކަން ސާފުކުރުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގައި ދެންނެވުމުން ،އެތަނަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަނެއް ނޫންކަމަށާއި،
އެތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާތީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ ،މީގެފަހުން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނުކުރުވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލޯފާމެއް ހޯދުމަށް

 19ޖޫން 2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑު

ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެމިންގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރިއިރު ،މާކްސްދޭނެ ކަންކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށް  60%އަދި
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  40%ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރުމުގައި މާކްސްދޭނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އަގަށް މާކްސްދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި މަހަކަށް ނަގާ ފީގެ އިތުރުން އެކިކޯޓުތަކަށާއި
ޓްރައިބިއުނަލަށާއި އަދި މަހަކު  10ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭދަވާ ވަގުތައް ނަގާ ފީ ބަޔާންކުރަން އޮތްއިރު އެބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތެއް މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެގޮތް ފަހުން އެކުލަވާލައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން އަގަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  3 60%ބަޔަށް ބަހައި  40%އެއީ ކޮންމެ މަހަކު  10ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފީއަށް ދޭ މާކްސް ކަމަށް
ހަމަޖައްސައި 10% ،އެއީ  10ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށްދޭ ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީއަށް ދޭ މާކްސް ކަމަށާއި އަދި ކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިއުމަށް ނަގާ ފީއަށް
 %10ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި މި  10މާކްސް  100އަށް ބަދަލުކޮށް ކޯޓްތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ( 5ތަން) ތެރެއިން
އެއްވެސްތަނަކަށް ދިއުމަށް ފީއެއް ނުނަގާނަމަ ފީ ނުނަގާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް  20މާކްސްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި
މިއިން ތަނަކަށް ދިއުމަށް ފީ އެއް ނަގާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭގޮތަށްވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް
މާކްސްދީފައިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މާކްސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި ،އަދި އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އަގުހުށަހަޅާ ހުރިހައި ބަޔަކަށްވެސް
އ
މާކްސްދެވޭނެ ގޮތެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވާތީއާއި އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ބައެއް ކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިއުމަށް ފީއެ ް
ނުނަގާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން މި ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން ނެތްކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތް ބަޔާންކުރާއިރު މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމެނެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އިންލޭންޑް

ރެވެނިއު

އޮތޯރިޓީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަގާމުގައި ކުރިންހުރި އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އަމިއްލައަށް
އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއިން އޯވަރޓައިމް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް އައިސް ފަހުން އަމިއްލައަށް އެގަޑި ބަދަލުކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އޯވަރޓައިމް އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެފަރާތުން ޖެނުއަރީ 2010ން އޮކްޓޯބަރ  2010އަށް ،އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު
ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ( 27,320.17ހަތާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުދީ ،އެ
ފައިސާ ،ކޮމިޝަންގެ އެންގުން ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  03މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް 07 ،އޯގަސްޓް  2018ގައި ވަނީ އެފަރާތަށް
އެންގިފައިވާތީ،
އެ ފައިސާ ދެއްކުމުން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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ރ .އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަކާ ނުލައި ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިންޖީނުގެއަށް ޕެނަލް ބޯޑަކާއި އިންޖީނެއް ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިއަކާއި
ޙަވާލުކުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ( 200،000.00ދެލައްކަ) ރުފިޔާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 80 ،ކޭވީއޭގެ ޖަނަރޭޓަރާއި  65ކޭވީއޭގެ ޖަނަރޭޓަރު އަދި ޕެނަލް ބޯޑު ގަތުމަށް
ރ.އިންނަމާދޫ އޮފީހުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާއިން ،ރ.އިންނަމާދޫ އޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  80ކޭވީއޭގެ ޖަނަރޭޓަރުގެ އަގު
އުނިކުރުމުން ބާކީވާ ( 200,000.00ދެލައްކަ) ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގު
ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން އެސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ
ލެޓަރހެޑްގައި ގދ .ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ލިޔުމެއް ފޯޖްކޮށް ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ އިޢުލާނު ނަންބަރުވެސް ހިމަނައިގެން އޭރުގެ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް،
ފޯރުކޮށްދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހޯދައި ،ޕްރިންސިޕަލް ޙަވާލުވެފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ރޭވުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް
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ވަކިވަކިނުކުރުމަށާއި ،ސްކޫލުން ( 35,000.00ތިރީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި ސްކޫލަށް ހޯދާތަކެތި ލިޔުމުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެތަކެތީގެ ރެކޯޑްސް ފުރިހަމައަށް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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