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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

1

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

2

ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކޭބަލްތައް އެޕްރޫވް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް މިހާތަނަށް ހެދިފައި ނުވާނަމަ ގަވައިދެއް ހެދުމަށްފަހު ގަވާއިދު ސަރުކާރު ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރުމަށާއި ،އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނާއި މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް  2016އޯގަސްޓް ނުވަތަ ސެޕްޓެމްބަރު
މަހުގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިސްކިތު މަސައްކަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޔޫސުފާ

ކަމަށާއި،

އޭނާއާ

މިމަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރީ

ކިނޮޅަހު

ކައުންސިލްގެ

ނުފޫޒުން

ކަމަށް

ބުނާ

މައްސަލައިގައި

ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނާއި މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ކުރެއްވި ނަންބަރު (IUL)312-
 AS/312/2016/51އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އަދި ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނުފޫޒުން ވަކި
ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ރަސްމީ
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށެހެޅުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު ،އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް
ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު ،އެފަރާތްތަކުން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގެން
ނެތްކަމާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށްދީފައިވާ މާކްސް އުނިކުރިނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެނީ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
ކަމާއި ،އޭނާއަކީ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުމާއެކު ،އޭނާއަކީ އެވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،މިސްކިތުގެ
މަސައްކަތްތަކެއް އޭނާއާ ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.08ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަ
ހޯދާފައިވޭތޯ ބެލިއިރު ،އޭނާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު)
ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވާ މީހަކު އެފަދަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ވީމާ ،ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުނެވެ.
2007ވަނަ އަހަރު ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ގދ.ރަތަފަންދޫ ފަރާތަކުން އެސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7

3

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް

4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަލަށް ހަދާފައިވާ ހުޅަނގުފަރާތު އާޓިފިޝަލް ބީޗު (ރަސްފަންނު)ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ނިންމާފައިވާކަމަށް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ހަދާދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި 2017ވަނަ އަހަރަށް އެސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް  10ނިންމައި ޖީ.ސީ.އޯލެވެލް ހަދައި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިންގ ލެވެލް  3ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް
ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގައި އޭނާއަކީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބޭބެގެ އަނބިމީހާކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީއާއި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ޕްރިންސިޕަލް ހިމެނިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ޕްރިންސިޕަލް
އިނުމަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތައް އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ނުހިމެނުމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤްކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ،ރަސްފަންނު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ދުވަސްވަރު ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދަށް އެކި ފަހަރުމަތިން
ގާތްގަނޑަކަށް ( 67,272.49ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ
އާންމުގޮތެއްގައި ތިންފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދައިގެން ކަމާއި ،ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ނުހޯދައި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ކަމާއި އަދި ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ކެއުމާއި ސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  5.19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކަށްވުރެ ބޮޑު
އަގުގައި ބައެއް ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަމާއި ،މީގެއިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  5.19ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް
(މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު) އެނގެންނެތި ބައެއް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު
ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާހުގެ ވަށާފާރުގައި ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
 07( (IUL)406-esms-m/INDIV/2017/8ފެބްރުވަރީ  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 02ފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭތީ ،ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  07( (IUL)406-esms-m/INDIV/2017/8ފެބްރުވަރީ  )2017އިޢުލާނާ ބާތިލްކުރެއްވުމަށް އެ މަސައްކަތަށް އަލުން
އިޢުލާންކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި ،އަދި ކުރިއަށް އަތޮތްތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
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ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

8

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ގއ.ކޮލަމާފުށީ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބައްތިތަކުގެ ކަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
 07( (IUL)406-esms-m/INDIV/2017/6ފެބްރުވަރީ  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  05ފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭތީ ،ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  07( (IUL)406-esms-m/INDIV/2017/6ފެބްރުވަރީ  )2017އިޢުލާނާ ބާތިލްކުރެއްވުމަށް އެ މަސައްކަތަށް އަލުން
އިޢުލާންކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި ،އަދި ކުރިއަށް އަތޮތްތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވުނެވެ.
ހއ.ބާރަށުން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ގޯތި ލިބިފައިވަނީ ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިން އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވައިގެންކަމަށްވެފައި ،ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފިނަމަ ގޯތި ލިބެންޖެހޭ  70މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނޭނެތީ ،އޭނާއަށް ދީފައިވާ ގޯތި
ވަކިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނަށް
އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން
ފައިސާ ނުދައްކާކަމަށާއި ،މީގެ ތެރޭގައި އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެ މެމްބަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް ފައިސާ
ނުދައްކާ ކަމަށާއި ،އަދި ފައިސާ ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ސަރުކާރުގެ ބާރުހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ބުނަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި
އަންނަނިވިކަންތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޚަރަދުތައް އެ ކޮމިޝަނުން ދިން
 4މުވައްޒަފަކު އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާކަމާއި ،އެ  4މުވައްޒަފުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި،
އެ  4މުވައްޒަފުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ ( 995,104.37ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ތިރީސްހަތް ލާރި) ރުފިޔާ
ކަން އެކޮމިޝަނުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަން.
 .2އެ  4މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ
ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކަމާއި ،އެއް ފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަމަށާއި ،އަނެއް ފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

3

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން
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މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

ގދ.ގައްދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޯރ އަދި ސްޓޯރގެ ފެންސް ޖެހުމާއި ކަރަންޓް މަސައްކަތް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ޕވޓ ލޓޑ

ކޮށްފައިވަނީ މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ) ގެ ބޭނުމަށް ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމާއި ،ޑައިރެކްޓް އިންވިޓޭޝަންގެ

ކަމަށާއި ،އެތަނުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެންހުރި ފަރާތަށް ތީސިސް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަން.
 .3މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  2ފަރާތުން އެފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްނުވާކަން އެނގޭ ކަމާއި ،އަދި ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަގޮތުން
ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނީ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓް އަދި
ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަން.
ވީމާ ،ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެފަދަ
އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ އެފައިސާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އަތުން އަނބުރާ ނުހޯދޭނެ ކަމާއި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ
ދައްކަން ޖެހޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލައި
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވީއެވެ.

ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުން  10ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި  03ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،މި މަޢުލޫމާތު
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއަށް ފޮނުވުމުން އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ފަރާތުން ކަމާއި،
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ ކަމަށާއި އެ ފަރާތަކީ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.ގެ ބޭނުމަށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި
ގާނޫން ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ
ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް އަތޮޅުގެތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ތިބެންވާނީ ކުއްޔެއް ދީގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުވުމާ
ޓްރެޜަރީ

ގުޅިގެން ،އެ އޮތޯރީޓީން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިނުވާ
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރީ ،ކައުންސިލުން ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ކުލި ދީގެން ކައުންސިލަރުންނަށް
އަތޮޅުގޭގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ކަމާއި ،އެގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކުއްޔަކީ އެތަންތަނާ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މާކުޑަ ކުއްޔެއްކަން ފާހަގަކުރެވާ ކަމާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

އަދި އެ ކުލިން އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު ފަދަ ޚަރަދުތައް ވެސް ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭނަމަ ،އަތޮޅު
ކައުންސިލަރުނަށް ދެމުންގެންދާ ލިވިންގ އެލަވަންސާ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވަން ފެންނަކަމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
11

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

12

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވެވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނުން ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ ( 16700.00ސޯޅަހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ޚަރަދުވީ
( 15868.00ފަނަރަހާސް އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) ރުފިޔާކަމަށާއި ،ބާކީ ( 832.00އައްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް) ރުފިޔާ ހުރިކަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން
ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވެވި ތަފުސީލާއި ބިލްތައް ހުރިނަމަވެސް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފުސީލު އެނގެން ނެތްކަމާއި،
އަދި ބާކީހުރި ފައިސާއަށް ހެއްދި ގޮތެއް ވެސް ،އަދި އެފައިސާ ހުރީ ކޮންތާކުކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ސްކޫލުގެ
ފައިސާގެ ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނެތް ކަމާއި ،އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ތަކެތި ވިއްކަވައިގެން ނުވަތަ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގަވައިގެން ފައިސާ ހޯދާނަމަ ،ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިކޭ އަގު ،ނުވަތަ ފައިސާ ލިބުނުގޮތުގެ
ތަފުސީލާއި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ތަފުސީލުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި
ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް (ވަކި އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި) ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ލިބޭ ފައިސާ މީސްމީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ
އަތުގައި ނުބަހައްޓައި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށާއި ،އާޓް އެގްޒިބިޝަނުން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްފައި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާ
ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯއްޗަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮވެ ތަރިކަ ނުބަހައި ގޯއްޗަށް
އެދިފައިވާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އަދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ދިރާސާކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި
މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 1އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރިކަމަށާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް ،ބައްޕައާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަމެއް ނުވަތަ ނެތްކަމެއްވެސް ފޯމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި،
(ފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރު) އޭނާއަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ފްލެޓްއެއް މާމިގިލިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބައެއް އޭނާއަށް
ލިބެން އޮތްކަމަށް ފޯމުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫނުކުރެވޭނެކަމަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދިންއިރު
މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ އދ.ދިގުރަށުގެ މީހަކަށްވާއިރު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް
އެރަށުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގައި އޮތްތޯ ބަލާފައިވެސް ނުވާކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެސް ނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އޭނާގެ ބައްޕައާއި ފިރިމީހާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ ،އޭނާގެ
ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަން.
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އޮފީހުގެ ނަން

 2އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އޭނާގެ ބައްޕަގެ އަދި މަންމަގެވެސް ގޯއްޗެއް ނެތްކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އޭނާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގޯއްޗަކީ އޭނާއާއެކު  3މީހެއްގެ ނަމުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  4824އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއްކަމަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ފޯމް ހުށަހެޅި މީހާގެ ގޯއްޗެއް ނެތް
މީހެއްކަމަށް ބަލައި ގޯއްޗެއް ނެތް މީހަކަށް ދޭންއޮތް  25ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދީފައިވާކަމާއި ،އަދި އޭނާއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަން އޭނާގެ ފޯމުގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދޭން އޮތް  10ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދީފައިވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މިދެންނެވުނު ދެބައިން އޭނާއަށް
ލިބިފައިވާ  35ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،އަދި އެ ގޯއްޗަކީ އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ގޯއްޗެއްނަމަ ،އޭނާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބަލައި އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،އޭނާއަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް މާމިގިލިން
ލިބިފައިވާކަމަށް ފޯމުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
 3އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުގައި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އދ.މާމިގިލީ އެއް ގޯއްޗަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ (މަތީގައިވާ ޕޮއިންޓުގައިވާ
ފަރާތް) އާއެކު  3މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ނެތް މީހުންނަށް
ދޭންއޮތް  25ޕޮއިންޓް މީނާއަށް ދީފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަން އޭނާގެ ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ރަށުގައި
ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް ދޭންއޮތް  10ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދީފައިވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މި ދެންނެވުނު ދެބައިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ  35ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެ
ކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ބައްޕައާއި މަންމައަށް ދެގޯތި ލިބިފައިވާއިރު އެ ދެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ޖުމުލަ  9599.97އަކަފޫޓު ކަމަށްވުމުން ،އެ ދެގޯތި އެ ދެމަފިރިންގެ
 5ދަރިންނަށް ބެހުމުން ދަރިއަކަށް  1919.994އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެ ކަމާއި ،އަދި އޭގެ ތެރެއިން  3ދަރިންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވާއިރު ،ގޯތި ނުލިބި ތިބި 2
ދަރިންނަށް ބެހުމުން ،ދަރިއަކަށް  4799.985އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެ ކަމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި އެގޯތި ނުވަތަ ގޯތިތައް ބައިކުރުމުން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  1500އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމަ  55ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެކަމަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން އެ ޢަދަދު އުނިކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް،
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓުގެ  513ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތާއި  515ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތާއި  519ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަށް އެގޮތަށް
ދިމާވެގެން (އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިއިރު) ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މި ބުނެވުނު  55ޕޮއިންޓަކީވެސް މީނާއަށް ލިބުނު
ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަން.
 4އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ ބަހަންވެފައި އޮވެ ތަރިކަ ނުބަހައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހެއް ކަމާއި،
އޭނާގެ ފޯމުން އެނގޭގޮތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަވަނީ ނިޔާވެފަ ކަމާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނެތްކަމަށް ފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރިކަމާއި ،މަންމަގެ ނަމުގައި  3ގޯތި އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެ  3ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ޖުމުލަ 14,083.52
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މަންމައާއި ބައްޕަގެ ތިބީ  8ދަރިންކަމަށް އޭނާގެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ކަމާއި ،އެ ގޯތިތައް އެ ދެމަފިރިންގެ  8ދަރިންނަށް ބެހުމުން،
މީހަކަށް  1760.44ފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެކަމާއި ،އަދި އެ  8ދަރިންގެ ތެރެއިން  4ދަރިންނަކީ ގޯތި ލިބިފައިވާ ދަރިންކަމަށްވެސް މީނާގެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމާއި ،އެ  4ދަރިން ނުލައި އަނެއް  4ދަރިންނަށް ގޯތިތައް ބަހައިފިނަމަ ،މީހަކަށް  3520.88އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެ ކަމާއި،

ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ

މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއް ގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި އެ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިތައް ބައިކުރުމުން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 1500
އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމަ  55ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މީނާއަށް ލިބުނު
ޕޮއިންޓުން އެ ޢަދަދު އުނިކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓުގެ  513ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތާއި 515 ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަރާތާއި 519 ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަށް އެގޮތަށް ދިމާވެގެން (އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިއިރު) ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މި ބުނެވުނު  55ޕޮއިންޓަކީ މީނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަން.
 5އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުން އެނގޭގޮތުގައި އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމާއި ،މަންމަގެ ނަމުގައި 5874.24
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮންނަކަމަށާއި ،ބައްޕަވަނީ ނިޔާވެފަ ކަމާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮންނަ ކަމާއި ،އެ ދެމަފިރިންގެ  6ދަރިން ތިބޭކަމަށް ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މީނާގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަން
ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ ،އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަން.
 6އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުން އެނގޭގޮތުގައި އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރިކަމާއި ،މަންމަގެ ނަމުގައި 5874.24
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮންނަ ކަމާއި ،ބައްޕަވަނީ ނިޔާވެފައިކަމާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮންނަކަމާއި ،އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  800.31އަކަފޫޓުކަމާއި ،އެ
ދެމަފިރިންގެ  6ދަރިން ތިބޭކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،މީނާގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން
އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އޭނާގެ ފޯމު
ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ އދ.ދިއްދޫގެ މީހަކަށްވާއިރު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް އެރަށުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން
ރަށެއްގައި އޮތްތޯ ބަލާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަން.
 7އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމުން އެނގޭގޮތުގައި އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމާއި ،މަންމަގެ ނަމުގައި 5874.24
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮންނަ ކަމާއި ،ބައްޕަވަނީ ނިޔާވެފައި ކަމާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮންނަ ކަމާއި ،އެ ދެމަފިރިންގެ  6ދަރިން ތިބޭކަމަށް ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އޭނާގެ ފޯމްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަން
ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ ،އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަން.
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އޮފީހުގެ ނަން
.8

މިލިޔުމުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަށް  77.5ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ،އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓުގެ  150ވަނައިގައި

ކަމާއި ،އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ  6ދަރިންގެ ތެރެއިން  2ދަރިންނަށާއި  1ދަރިއެއްގެ ފިރިމީހާއަށް ކުރިން ގޯތި ލިބިފައިވާކަން އާމިނަތު ޖުމާޝާއާއި މި
ލިޔުމުގެ  5 ، 6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުޙައްމަދު ޝާފީއާއި އާއިޝަތު ޝިރާނީގެ ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު ،މި ބުރުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 150
ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި  3މީހުން ހިމެނުމުން ،އެ  6މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށާއި އެ ދެމަފިރިންގެ  5ދަރިންނަށާއި އަނެއް ދަރިފުޅުގެ ފިރިމީހާއަށް
ގޯތި ލިބޭގޮތް ވެފައިވާކަން.
.9

އދ.މާމިގިލީން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ،މަންމަގެ ނަމުގައި  4350އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮންނަ

ކަމަށާއި ،ބައްޕަވަނީ ނިޔާވެފައި ކަމާއި ،ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮންނަ ކަމަށާއި ،އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  3350އަކަފޫޓްކަމަށް އޭނާގެ ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ދެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ޖުމުލަ  7700އަކަފޫޓު ކަމާއި ،އެ ދެމަފިރިންގެ ތިބެނީ  5ދަރިންކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ
ދެގޯތި  5ދަރިންނަށް ބެހުމުން ދަރިއަކަށް  1540އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން  3ދަރިންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ގޯތި ނުލިބޭ  2ދަރިންނަށް އެ ދެގޯތީގެ ބިން ބަހައިފިނަމަ ދަރިއަކަށް  3850އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބޭނެކަމާއި ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ
ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި އެގޯތި ނުވަތަ ގޯތިތައް ބައިކުރުމުން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  1500އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމަ  55ޕޮއިންޓް
އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން އެ ޢަދަދު އުނިކޮށްފައިނުވާކަމާއި،
ނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓުގެ  513ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތާއި 515 ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތާއި 519 ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަށް
އެގޮތަށް ދިމާވެގެން (އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިއިރު) ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މި ބުނެވުނު  55ޕޮއިންޓަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު
ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމާއި ،އަދި އޭނާއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަން އޭނާގެ ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮތްއިރު ،ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
މީހުނަށް ދޭންއޮތް  10ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދީފައިވާކަން.
ވީމާ ،މަތީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް އަލުން ޗެކުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާ
ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެއްވުމަށާއި ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައާއި ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
13

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގިފްޓް ކޯނަރަކާއި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  01ނޮވެންބަރު  2016ގައި ނަންބަރު
 TENDER/HMH/2016/009އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ،ވަކި ބިޑެއްގެ ގޮތުގައި
ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  06ޑިސެންބަރު  2016ގައި ނަންބަރު  TENDER/HMH/2016/017އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އާސަންދަ
ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް ޝާއިޢުކުރައްވާފައި ނުވާކަން
މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ނަންބަރު  06( TENDER/HMH/2016/017ޑިސެންބަރު  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް އެވޯޑް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން އެ މަސައްކަތަށް އިޢުލާން ކުރައްވައި ،ޤާބިލް ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް
ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އަދި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ޝާޢިއުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

16

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގެ ރިމޯޓް ގެއަށް ގެންގޮސްގެން
ގެންގުޅެފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ ރިމޯޓް އެ ސެކްޝަނުގެ ހެޑް އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރއާއި އެ ސެކްޝަނުގައި
މަސައްކަތްކުރާ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއާ ދެ މުވައްޒަފުން ގާތުގައި ބުނުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު އޮފީސް ނިންމާފައި ދަމުން ގެއަށް ގެންދިޔަ
ކަމަށާއި ،އެ ރިމޯޓް ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވަހު ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ރިމޯޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އެއްޗެއް ގެއަށް ގެންގޮސް އަމިއްލަ ބޭނުންކުރުމަކީ އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް އަނބުރާ
ގެންނަގޮތަށްނަމަވެސް ދޫކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.05ވަނަ މާއް ދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،އެފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް
އެކަން ކުރި މުވައްޒަފަށާއި ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި ފަރާތަށް އަންގައި ،އެ ދެމީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވުނެވެ.
އަތޮޅުގެތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ތިބެންވާނީ ކުއްޔެއް ދީގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގެވުމާ
ގުޅިގެން ،އެ އޮތޯރީޓީން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި އަންގަވާފައި ނުވާކަމާއި،
އެހެންކަމުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ،ކައުންސިލުން ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ކުލި ދީގެން ކައުންސިލަރުންނަށް
އަތޮޅުގޭގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ކަމާއި ،އެގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކުއްޔަކީ އެތަންތަނާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާކުޑަ ކުއްޔެއްކަން ފާހަގަކުރެވާ ކަމާއި،
އަދި އެ ކުލިން އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު ފަދަ ޚަރަދުތައް ވެސް ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭނަމަ ،އަތޮޅު
ކައުންސިލަރުނަށް ދެމުންގެންދާ ލިވިންގ އެލަވަންސާ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވަން ފެންނަކަމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
އަތޮޅުގެތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ތިބެންވާނީ ކުއްޔެއް ދީގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގެވުމާ
ގުޅިގެން ،ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރީޓީން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި އަންގަވާފައި
ނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ،ކައުންސިލުން ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ކުލި ދީގެން
ކައުންސިލަރުންނަށް އަތޮޅުގޭގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ކަމާއި ،އެގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކުއްޔަކީ އެތަންތަނާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާކުޑަ ކުއްޔެއްކަން
ފާހަގަކުރެވާ ކަމާއި ،އަދި އެ ކުލިން އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު ފަދަ ޚަރަދުތައް ވެސް ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭނަމަ،
އަތޮޅު ކައުންސިލަރުނަށް ދެމުންގެންދާ ލިވިންގ އެލަވަންސާ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވަން ފެންނަކަމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ހއ.އިހަވަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް
މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ ރިޓެންޝަން ފައިސާ އާއި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ކެނޑުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  N-UNI/PS-15/281ބިލުގައިވާ ( 250,000.00ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ދެއްކިއިރު ރިޓެންޝަން
ފައިސާއާއި އެޑްވާންސްއަށް ދެއްކި ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކަނޑާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ކަނޑާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާއިރު މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވުނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފާރާތްތަކުގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށް
މާކްސް ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެމީހަކު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެންމެމަތީ ސެޓްފިކެޓުގެ ފެންވަރަށް ނުބަލައި
އެންމެންނަށް އެއްވަރަށް މާކްސް ދީފައިވާ ކަމާއި ،އަދި ސެޓްފިކެޓުގެ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން މާކްސް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމާއި ،އަދި
ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައިވެސް ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތަށް ނުބަލައި އެންމެންނަށް އެއްވަރަށް މާކްސް ދީފައިވާ ކަމާއި ،ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑެއް "ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވިފައިވާގޮތް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އެ
މިންގަނޑުގައި އެންމެމަތިން މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ  5އަހަރުވުމުން  10މާކްސް ދޭގޮތަށް ކަމާއި ،ނަމަވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކަށް
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  15މާކްސް ދީފައިވާ ކަމާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  15މާކްސް ދޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މިކަންކަމަށް
ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ނޫންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް
މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ،މަޤާމުގެ ޝަރުޠު
ކަނޑައަޅަނީ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަން ނިންމުމުން ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި މަސައްކަތަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާގެ
މަތިންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  17ޖަނަވަރީ 2017ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޮފީހަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅަނީވެސް ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބަލާފައިކަމަށްވާތީ ،އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަޤާމެއް ކަނޑައަޅާއިރުވެސް އެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠުތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޤާމެއް ހުސްވުމުން އަލުން އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާ
ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލިދާނެތީއާއި ،އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ
ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކުރިއްސުރެ ކަނޑައަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްޖިދުލްތަޤުވާގައި ހުރި ހަނދާނީބިނާ ތަޅައި ނަގައި އުކާލުމަށްފަހު އަލުން ހަނދާނީބިނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދާފައިވާ ކަމާއި ،އަގުބަލާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓް
ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏާ ( 3,845.00ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާއަށް މިމަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ހުރި ހަނދާނީބިނާ ތަޅައި ނަގައި އުކާލުމަށްފަހު އެހެން ތަނެއްގައި އަލުން ހަނދާނީބިނާއެއް
ހެދުމަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށްވެފައި އޭރު ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދާތީ ،މި
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ ވަގުތު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށް ތިއްބެވި މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޓީމުގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިން
ހުރި ހަނދާނީބިނާ ނަގައިގެން ގެންގޮސް އެހެން ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމުން މި މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިމިވަނީ އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އަދި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހދ.މަކުނުދޫ
މަސްޖިދުލްތަޤުވާގައި ހުރި ހަނދާނީބިނާގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައި އެވަނީ އެވަގުތު އެމަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނުގޮތުން މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެންނަން
ޖެހިގެންކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ނިންމައި މަސައްކަތުގެ ބިލް ހުށަހެޅިއިރު މަސައްކަތުގެ އަގަކަށް ޖަހާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ގެނައުމެއްނެތި ( 3,845.00ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ކަމާއި ،އެ ބިލަށް އަދި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މަޢުލޫމަތު ދީފައިވާތީ ،މަސައްކަތުގެ އަގު ކޭ.އައި.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ މަސައްކަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެއްގޮތަށް އެ
މަސައްކަތުގެ އަގު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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ހދ.މަކުނުދޫ މަސްޖިދުލްތަޤުވާގައި ހުރި ހަނދާނީބިނާ ތަޅައި ނަގައި އުކާލުމަށްފަހު އަލުން ހަނދާނީބިނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދާފައިވާ ކަމާއި ،އަގުބަލާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓް
ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏާ ( 3,845.00ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާއަށް މިމަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ހުރި ހަނދާނީބިނާ ތަޅައި ނަގައި އުކާލުމަށްފަހު އެހެން ތަނެއްގައި އަލުން ހަނދާނީބިނާއެއް
ހެދުމަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށްވެފައި އޭރު ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދާތީ ،މި
މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ ވަގުތު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށް ތިއްބެވި މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޓީމުގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިން
ހުރި ހަނދާނީބިނާ ނަގައިގެން ގެންގޮސް އެހެން ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމުން މި މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިމިވަނީ އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އަދި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހދ.މަކުނުދޫ
މަސްޖިދުލްތަޤުވާގައި ހުރި ހަނދާނީބިނާގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައި އެވަނީ އެވަގުތު އެމަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނުގޮތުން މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެންނަން
ޖެހިގެންކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ނިންމައި މަސައްކަތުގެ ބިލް ހުށަހެޅިއިރު މަސައްކަތުގެ އަގަކަށް ޖަހާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ގެނައުމެއްނެތި ( 3,845.00ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ކަމާއި ،އެ ބިލަށް އަދި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މަޢުލޫމަތު ދީފައިވާތީ ،މަސައްކަތުގެ އަގު ކޭ.އައި.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ މަސައްކަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެއްގޮތަށް އެ
މަސައްކަތުގެ އަގު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި  4ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސިވިލް
އެސިސްޓެންޓެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އޭނާގެ ފޯމު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނެތި އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދީ ފްލެޓަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ފްލެޓް ނުލިބޭނެކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އެންގި
އެންގުމަކީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭނެ ނިންމުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަންނަވިކަންތައް
ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދިން ޖަވާބުގައި ،ބްލޫހައުސް ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ ފްލެޓް
ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި އިސްކަންދެނީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެފަރާތަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި
ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވެފައި އަދި އޭނާ ދާއިމީގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެނީ ދިއްދޫގައި
ކަމަށްވާތީ ،އޭނާއަކީ އެ ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓް ދޭންޖެހޭ މީހެއް ނޫންކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާ
ފިޔަވައި ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ނުދޭގޮތަށް ނިންމައި ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް ފްލެޓަށް އެދެން ހުޅުވާލި އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަޅާ ފްލެޓް ނުލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މާލޭގައި ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ
މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންމާއި ،ނަމަވެސް އުސޫލެއްގެގޮތުން ބަލާއިރު ،އެ ޝަރުޠަކީ ރަނގަޅު ޝަރުޠެއްކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް
އެފަދަ ޝަރުޠެއް ކުރިން އިޢުލާންނުކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހިމަނައިގެން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ،
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
22

ތަޢުލީމާ ފަންޑުން  1987ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ފަހަރުމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް ފައިސާ ލޯނު ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ހޯދަމުންނުދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ރީޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް
 13,238,997.00ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރިކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

.1

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  11.06ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯންތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި އެމާއްދާގެ (ބ)

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯނުގެ އަދަދާއި ،މުއްދަތާއި ތާވަލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ލޯނުގެ ދަފްތަރާއި ލޯނާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފައިލްތަކުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.07ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯންތަކާބެހޭ ހިސާބު ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓައި ،ކޮންމެ ތިންމަހަކުން
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލޯނާބެހޭ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ،ލޯންތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތީން
ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން
.2

ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
23

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކެންޓީން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިންވެސް ކެންޓީން ހިންގިފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ އަގުތައް ބަލާ އެމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
 8.18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސައި މިކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ނަމާއި ،މަޤާމު
އެގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގައި ކޮމެޓީގެ ހާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  8.19ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލާ ،ވަޒަންކުރުމަށާއި،

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

 .2އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު  12( GS58/2014/68ނޮވެމްބަރ  )2014އަދި ނަންބަރު

 03( GS58/2014/74ޑިސެމްބަރ  )2014އިޢުލާން

ބާޠިލްކުރުމުން ،މި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބުނު އެސްޓިމޭޓްތައް އޭގެ ވެރިންނަށް ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
 28މެއި  2015ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  GS58/MIS/2015/125ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ ބާބު  15ގެ  23ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ޕްރޮކިޔުމަންޓަކާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް
ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
 .3އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކެންޓީނު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ،އެ ސްކޫލުންކުރި ނަންބަރު

 12( GS58/2014/68ނޮވެމްބަރ  )2014އިޢުލާނާއި،

ނަންބަރު 03( GS58/2014/74ޑިސެމްބަރ  )2014އިޢުލާނާއި އަދި ނަންބަރު GS58/2014/77

( 28ޑިސެމްބަރ  )2014އިޢުލާން

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ބާބު  15ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ( )1ގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމްންޓްގެ އިޢުލާންތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމަނައިގެން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން ކުރާ އިޢުލާންތައް ކުރުމަށާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

 . 4އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އާއި ކެންޓީން ހިންގަން ހަވާކުކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު

 26 ( GS58/2015/01މާރޗް  )2015އެއްބަސްވުމާއި

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
24

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޢަރަބިއްޔާ ފްލެޓާއި ގާކޮށީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  25އޮކްޓޫބަރު
 2016ގައި ޤުރުޢަތުލިއިރު ފްލެޓްތަކުގެ ބްލޮކް ނަންބަރުތަކާއި ފްލެޓްތައް އެނގޭނެހެން ކުރެހުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ފްލެޓް ނަންބަރުތައް ޖަހައި ތަތްކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ ކުރެހުމުގައި ވަނީ ގާކޮށީގެ ފްލެޓުގެ  Aބްލޮކަކީ އަމީނީމަގާވީ ފަރާތުގެ ބްލޮކް ކަމުގައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  26އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި މަޢުލޫމާތު
ލިބުނުގޮތުގައި އެޗް.ޑީ.ސީ .އިން މިހާރު ވަނީ  Aބްލޮކަ ކީ ބުރުޒުމަގާވީ ފަރާތުގެ ބްލޮކްކަމަށް ހަދާފައި ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީ .އިން ބުނަނީ A
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ބްލޮކަކީ އަމީނީމަގާވީ ފަރާތުގެ ބްލޮކްކަމަށް ކުރިން ޖެހިފައިއެވަނީ އޮޅުމަކުންކަމުގައި ކަމަށާއި ،ޤުރުޢަތުލުމަށްފަހު މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން ހަމައެކަނި ބަދަލުވަނީ
ބްލޮކްގައި ޖަހާފައިވާ އަކުރު ނޫންކަމަށާއި ،ފްލެޓް ނަންބަރުތަކަށްވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެހެން މެދުވެރިވެފައިވަނީ އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ މިއީ ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ
މަސްލަހާތާގުޅޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،ކަންކަން ނިންމުމުގަޔާއި އެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަށް
އަސަރުކުރާފަދަ މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ،ވީހާވެސްބޮޑަށް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެއްވުމަށް
ދެންންވީއެވެ.
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އާސަންދަ އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލްހަދައި ،ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން
ބިލްކުރުމުގައި ބޭހާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާއިން
އާސަންދައިގެ އިސްވެރިން ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލޓޑ

.1

 18މޭ  2015ގައި ،އެންސްޕާގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން އެމްޕެނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން އެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެކަން ކުރިއަށްދަނީ އެގޮތަށް ނޫންކަމަށް  03ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައި އެންސްޕާއިން
އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  199-PLS/ASND/2015/871ސިޓީން އެނގޭތީ ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެމްޕެނަލް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

.2

އެމްޕެނަލްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑެއް (އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރީއާއެއް) އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައި

ނެތުމުން ވަކި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުންނާއި ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވެގެންދާތީ ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށާއި އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރީއާއެއް އެކުލަވާލުމާއެކު ،އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކާއި (މިސާލަކަށް:
ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތައް) އެޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނުމަށްފަހު އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި،
.3

އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމަކާނުލާ،

އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެއްބަސްވުންތައް އައުނުކޮށް އެފަރާތްތަކުން
ޚިދުމަތް ހޯދަމުން ނުގެންދިއުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމަށާއި،
.4

ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއެކުވެފައިވާ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރުވާތަކާއި އެހެ ނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމަނާފައިނުވާތީ ،އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އަގުތަކެއްގައި ބިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން،
ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ހެދޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ތަފްޞީލީ އަގުތައް ހިމެނުމަށާއި އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ބިލްކޮށްފައިވާނަމަ،
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޒިންމާ ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށާއި،
.5

އެންސްޕާގެ ބޯޑުން އެމްޕެނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ،އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ

ފަރާތްތަކަކީ އެންސްޕާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންކަމަށްވެފައި އެފަރާތްތަކަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އާސަންދަ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ
 9ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙުކޮށް ،މިފަދަ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މާހިރުން ކޮމެޓީގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުވަތަ
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް (އެމް.އެމް.ޑީ.ސީ) ގެ ކޮމެޓީއަކުން އެމްޕެނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި،
.6

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް އެމް.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

އާސަންދައިން ގެންނަ ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާތީ ،މިގޮތަށް ބާއްވާ މެޑިކަލް ކޭމްޕްތަކުގައި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން
ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާނަމަ ،ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް އިތުރު ތަޖުރިބާ ލިބި ،ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުވާނެތީ ،ދިވެހި
ޑޮކްޓަރުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި،
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.7

އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި

ނ
އުޞޫލެއް ނެތި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،ހުރިހާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެއް އުޞޫލަކުން  www.xe.comއިން ނުވަތަ އެމް.އެމް.އޭއި ް
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ނެގުމަށާއި ،އެ ރޭޓު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނުމަށާއި،
.8

ސ
އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޮނުވާ ބައެއް ބިލްތަކުގެ ތަފްޞީލް (މިސާލަކަށް :އަދާރސް ،މިސެލީނިއަސް) ނެތްނަމަވެ ް

އާސަންދައިން އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާތީ ،ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެބިލްތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުމަށްފަހު މެނުވީ ފައިސާ
ނުދެއްކުމަށާއި،
.9

ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ލިބޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް އާސަންދައިގެ މެޑިކަލް ޓީމުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާއިރު،

ބައެއްފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސަބަބު ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމަކުން ހޯދާފައިނުވާތީ މިފަދަ ޙާލަތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސަބަބު ޑޮކްޓަރުގެ
ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށާއި،
.10

އާސަންދައިގެ މެޑިކަލް ޓީމަކީ  24ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ޓީމަކަށްވާއިރު ،އެޓީމުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ  5މުވައްޒަފުން އެކަނި ކަމަށްވާތީ،

މެޑިކަލް ޓީމުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކޭސްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުންނަ
މެޑިކަލް ޓީމުގެ މުވައްޒަފު އެ ކަނި ކަމުން ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތީ ،އާސަންދައިގެ މެޑިކަލް ޓީމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކޮށް ޑިއުޓީގައި
މަދުވެގެން  03މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މެޑިކަލް ޓީމުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
މަދުވެގެން  03މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި' ،ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކޭސްތައް' މެޑިކަލް ޓީމުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،މެޑިކަލް ޓީމުގެ
ނިންމުމަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ބަލާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި،
.11

ރާއްޖެއިން ލިބޭފަރުވާތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަން ޖެހޭ ފަރުވާތައް (މިސާލަކަށް ޓީ.ކޭ.އާރު ސާރޖަރީ) ހޯދުމުގައި

ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަންޖެހުމަކީ ފަރުވާލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު ތަކުލީފެއްކަމަށްވާތީ ،ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުނުކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ހަމަޖެއްސުމަށާއި،
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.12

އެންސްޕާއިން ރިއެމްބަރސްކުރާގޮތަށް އާސަންދަ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދޭއިރު ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި އާސަންދަ

ކުންފުނި އަދި އެންސްޕާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ ،އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި އެންސްޕާއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ ނުވަތަ ޕޮލިސީއެއް
އެކުލަވާލުމަށާއި،
.13

 2013ވަނަ އަހަރު އާސަންދަ ކުންފުނިން ފަށާފައިވާ "އީ-ޕޯޓަލް" ގެ ޚިދުމަތަކީ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި

އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުނޫން އަގުތަކުގައި ބިލު ނުކުރެވޭނެގޮތަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ލިޔުންތަކާއި ،ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭގޮތަށް
ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކަށްވާތީ ،މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންވެސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
26

އާސަންދަ އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލްހަދައި ،ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން
ބިލްކުރުމުގައި ބޭހާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާއިން
އާސަންދައިގެ އިސްވެރިން ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމަކާނުލާ،
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެއްބަސްވުންތައް އައުނުކޮށް އެފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް

އޭޖަންސީ

ހޯދަމުން ނުގެންދިއުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމަށާއި،
 .2އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ދެމެދުވެވޭ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރުވާތަކާއި އެހެނިހެން
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމަނާފައިނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ތަފްޞީލީ އަގުތައް ހިމެނުމަށާއި،
 .3އެންސްޕާގެ ބޯޑުން އެމްޕެނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ،އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ
އެންސްޕާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންކަމަށްވެފައި އެފަރާތްތަކަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައިނުވާތީ ،އާސަންދަ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިސްލާޙުކޮށް ،މިފަދަ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މާހިރުން ކޮމެޓީގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީއަކުން އެމްޕެނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި،
 .4އެންސްޕާއިން ރިއެމްބަރސްކުރާގޮތަށް އާސަންދަ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދޭއިރު ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި އާސަންދަ ކުންފުނި
އަދި އެންސްޕާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ ،އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި އެންސްޕާއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ ނުވަތަ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި،
 .5ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފެށުމާއި ގުޅިގެން  01ޑިސެމްބަރ  2014ގައި 'އެންސްޕާ މެދުވެރިވެގެން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ އެހީދިނުމަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ އާއްމު އުޞޫލު'ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ ބަލިމީހާ ބޭނުންވާ ފަރުވާއަކީ އާސަންދައިން އެހީ ހަމަޖެހޭނެ ފަރުވާއެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ
އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އެ ފަރުވާއަކީ ރާއްޖޭން ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ ރާއްޖޭން ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ލަފާ ދިނުމަށްކަމަށްވީއިރު ،ރާއްޖެއިން އަދި އާސަންދައިން ކުރެވޭ ފަރުވާތަކަށް އެންސްޕާއިން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ލަފާދީފައި ނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެންސްޕާއިން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭން ނުވަތަ އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރުވާ
ހޯދާދެވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމަށާއި،
 .6ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފެށުމާއި ގުޅިގެން  01ޑިސެމްބަރ  2014ގައި 'އެންސްޕާ މެދުވެރިވެގެން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ އެހީދިނުމަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ އާއްމު އުޞޫލު'ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ،އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެންސްޕާގެ ހުއްދައަކާނުލާ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށްދިއުމަށްފަހު،
އެންސްޕާގެ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި މެނުވީ އެންސްޕާއިން އެހީ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމުގައި އެމަޖެންސީކޮށް ފަރުވާހޯދަންނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެންސާޕާއިން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދީފައިވާތީއާއި
އެފަރާތްތަކަކީ "ކުއްލި ޙާލަތެއް" މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެންސްޕާއިން ޔަޤީންކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ
ހަމަޖައްސަ އިދިނުމުގައި އެ ފަރާތްތަކަކީ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި ،އެންސްޕާގެ މެޑިކަލް ޓީމުގެ ނިންމުންތަކާއި
ފަރުވާދިނުމަށް ނިންމާ ފަރާތް އެނގޭނޭހެން ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
' .7އެންސްޕާ މެދުވެރިވެގެން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ އެހީދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އާއްމު އުޞޫލު'ގައި "ކުއްލި ޙާލަތަށް" އަދި "ޙާލަތަށް" ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭސްފަރުވާ
ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެންސްޕާއިން ރިޢާޔަތްކުރަނީ މާލީ ޙާލަތައްކަން ނުވަތަ/އަދި ބަލިމީހާގެ ސިއްޙީ ޙާލަތައްކަން އެނގެންނެތުމުން،
މި އުޞޫލުގައި އެބުނާ ކުއްލި ޙާލަތްތައް އަދި ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ތަފްޞީލުކޮށް އުޞޫލުގައި ހިމެނުމަށާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

 .8ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި އާސަންދައިން ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިގެންދާއިރު ،އެންސްޕާގެ ބޭސްފަރުވާގެ
އެހީއަކީ މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން ލިބިގެން ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވީހިނދު ،ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް
އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމަކާއި އިޤުރާރު ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް
އެންސްޕާގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީއިރު ،އެންސްޕާއިން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމުގައި ބަލިމީހާގެ މާލީ ހާލަތު ދެނެގަނެފައިވާކަން ލިޔެކިއުމުން
އެނގެން ނެތުމުންނާއި އިޤުރާރު ފޯމު ހު ށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކުރިން ބަލިމީހާގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއް ހޯދުމަށާއި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު ފޯމު ހޯދުމަށާއި،
' .9އެންސްޕާ މެދުވެރިވެގެން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ އެހީދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އާއްމު އުޞޫލު'ގައި ،ޕްރޮކްސީ މީންސް ޓެސްޓް (ޕީ.އެމް.ޓީ) ފޯމު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙާލަތްތަކުގައި ،މާލީ އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކުރިން މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށާއި މި އުޞޫލުގައިވާ ފަދައިން
ޕީ.އެމް .ޓީގެ ނަތީޖާއަށް ރިޔާޢަތްކުރުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުށާއި ،ފަޤީރުކަމަށް ނުދައްކާ ފަރާތަކަށް އެހީ ހަމަޖައްސާދޭނަމަ އެ ފަރާތަކަށް
އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބާއި ،ރިޔާޢަތްކުރި ކަންތައްތަކަކާއި އެހީ ދިނުމަށް ނިންމި ފަރާތް އެނގޭނޭހެން ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
 .10އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށްވެފައި ،އެންސްޕާއިން ދެމުން ގެންދާ ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގެ ޕްރޮގަރާމަކީ
ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވީހިނދު ،އެހީއަށް އެދި
ހުށަހެޅުމުގައި ބަލިމީހާ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި 'މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް' ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު،
އެންސްޕާއިން ރި އެމްބަރސްކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތުމުން ،އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެފަދަ ލިޔުމެއް އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،
 .11އެންސްޕާއިން ރިއެމްބަރސްކުރާގޮ ތަށް އާސަންދަ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދޭއިރު ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި އާސަންދަ ކުންފުނި
އަދި އެންސްޕާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ ،އާސަންދައާއި އެންސްޕާއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ ނުވަތަ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި،
 .12ބަލި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖެއިން ލިބެން ނުހުންނަ ބޭސް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ،ފުރާނައާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ،
ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ބޭސް ހޯދުމުގައި އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރުމަށާއި އަދި ދައުލަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް
ބޭސް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 .13ބިޒީކް މެޑިކަލްސްއިން ބައިޕެޕް ،ސީޕެޕް އަދި ވީޕެޕް މެޝިން ގަންނަނީ ޑޮކްޓަރުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެކަނި ބްރޭންޑަކީ ރެސްމެޑް ބްރޭންޑުގެ
މެޝިންކަމުގައިވާތީއާއި ،ރާއްޖޭގައި ރެސްމެޑް ބްރޭންޑްގެ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި ބިޒީކް މެޑިކަލްސްއިން ކަމުގައިވާތީކަމަށް އެންސްޕާއިން ތަޙްޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމަކުން އެކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޑޮކްޓަރުން އެ ބްރޭންޑް ރިކޮމެންޑް ކުރާނަމަ އެކަން ލިޔުމުން
ހޯދުމަށާއި ،ލިޔުމުން ރިކޮމެންޑްކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި،
 .14އެންސްޕާއަށް  01އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އެތަކެތި ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެންސްޕާއިން
އިޢުލާންކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާކުސް ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ ،ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
 .15ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އެންސްޕާއިން ހިންގުމަށް  29ފެބްރުއަރީ  2016ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސޯޝަލް ކައުލްސިލުން
ނިންމުމާ ގުޅިގެން ،ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަނެ ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ފެސިލިޓީސްތައް ޤާޢިމްކުރެވެންދެން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ އެންސްޕާގެ ސީ.އީ .އޯ އަދި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާ ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ކޮންމެ
މީހަކަށް ( 15,000.00ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ،އެންސްޕާއަކީ ސަރުކާރުން ފައިނޭސްކުރާ އެޖެންސީއަކަށްވެފައި ،އެންސްޕާގެ
ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމަކީ ސިޔާސީ މަޤާމެއްކަމުން އިތުރު އިނާޔަތެއް ހަމަޖެއްސޭނީ "އިޖްތިމާޢީ ޞީއްޙީ އިންޝޫރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު"ގެ  29ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިނާޔަތް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްކަމަށްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ
ލިބިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް މި އެލަވަންސް ދީފައިނުވާކަމަށް އެންސްޕާއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި
ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ނުދިނުމަށާއި،
 .16އެންސްޕާގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގެގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ހިމެނިފައިނުވާތީ ،އެކަމަކީ ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަކަށްވެފައި ހުރިހާ
ރައްޔިތުންނަށް އެއްހަމައަކުން ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށްވާތީ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ  07ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ "ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ"ގެ އުޞޫލު ވެބްސައިޓުގައި ޢާއްމުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އައި .ޓީ ސެކްޝަނުގެ އިބްރާހީމް ޢާމިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރީ އޭނާއަށް ހެޔޮވަރުކޮށް
ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  17ޖަނަވަރީ  2017ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި އެކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި
ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކިން ހިމަނާފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރަން ނިންމުމުން ،އެވަޒީފާއެއް ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި މަސައްކަތަށްބަލައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅަނީ އިލެކްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާގެމަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިގޮތަށް ވަޒީފާއަކަށް އިޢުލާންކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަކިމީހަކަށް
ވަޒީފާދިނުމަށް މަގުފަހިވާކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި މިގޮތަށް އޮތުމުން އެއްމަޤާމަކަށް ތަފާތުޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތުއޮވެފައި މިއީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި
ވަޒީފާއަށް މީހުންހޮވުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަކަށްފެންނާތީ ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭވަޒީފާތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައި
ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ޝަރުޠުތައް ހިމެނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސިޓީ ހޯލް އެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނަމަވެސް އެތަން ބޭނުންކުރި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ކުލި ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ހަވީރު އޮންލައިންގައި ޝާއިރު ކޮށްފައިވާ ޚަބަރާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމުން މިކޮމިޝަނުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސިޓީ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް،
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް އެފައިސާ ހޯދިފައިނުވާތީ ،ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 2010 ،ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ ސަބްސިޑީ ދިނުމަށްޓަކައި ޕްރިންޓްކުރި ސްލިޕްތަކުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ

ތެރެއިން  3343ސްލިޕް މަދުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރު،
މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،ތެލުގެ ސަބްސިޑީ

ދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެމިނިސްޓްރީއިން މުޅިން އަލަށް ،ފަށައިގެން ،ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ ،އެކަމާގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަގުނަ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އެތަކެތި ބަލަހައްޓަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް،
އެ މިނިސްޓްރީއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެހެލެއްޓިފައި ނުވުމާއި ،އެމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވުމާއި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރއަށް ޑޭޓާ އެޅުމުގައި ،އެންމެއެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ،ފުރުހަމަ މަޢުލޫމާތު އެޅިފައިނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަންވެސް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލްތަށް
އެކުލަވާލައި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެފަދަ ކަންތައްތައް
މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
30

ސިވިލްކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
ފަރާތެއްކަމަށާއި ،އަދި އެދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް އެފަރާތުން ކޯޓަށް ގޮސްފައިވަނީ ކަސްޓްމަސްގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ޑިއުޓީގައި އުޅެފައި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ހުއްދަ ނުހޯދާކަމަށާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން ،މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާއިރު ،އެކަންކަމާމެދު ކަސްޓަމްސް އިން
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކަސްޓަމްސްގެ ރަސްމީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

ގަޑީގެ ޑިއުޓީގައި އުޅެފައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒިފެއް ސިވިލްކޯޓަށް ހާޒިރުރުވެފައިވާއިރު ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  109ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ
ހުއްދައެއް ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް
މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  186ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުވެސް ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ނޭނގި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒިފެއްގެ ގޮތުގައި
ހުރެ އަމިއްލަ މައްސަލަތަކުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިވާތީ މިކަމަކީ އިދާރީ މައްސަލައެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
މި މައްސަލާގައި ތިޔަ އިދާރާގެ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އއ.ތޮއްޑޫން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ،އޭސީސީން އެންގި
އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ގޯތި (ގެވަޅު) ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ 16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ގެވަޅު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދިއުމަށް ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިރިއުޅުމައްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުން އެނގޭ އިރު ،އއ.ތޮއްޑޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ( 19އޭޕްރީލް  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޯއްޗަށް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް
އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީން ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެ އުސޫލުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް އިސްލާހްކޮށްފައިނުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގާފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް އެ  2ޕޮއިންޓް އިސްލާޙްކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ގޯތި
ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
32

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ  5.8މިލިއަން ޑޮލަރދެއްކުމަށް ފަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމުންވެސް،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކުންފުންޏަކުން
ހިންގާ  02ރިސޯޓަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ،އެރަށްތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށް ދެރަށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން  7ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
އެ ދެ ރިސޯޓް ސަރުކާރަން ނަގަން ނިންމި މައްސަލަ އެކުންފުނިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ،ކޯޓުން އެމައްސަލައިގެ ހުކުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް އަދި ކޯޓުގައި
އޮތް މައްސަލަ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ވާގޮތަށް އޮއްވާ ،އެދެރިސޯޓުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް މުއްދަތުވެސް ހަމަވިފަހުން
ސަރުކާރަށް ދެއްކުމުން ،އެދެރިސޯޓް ސަރުކާރުން ނެގުމަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،އެދެރިސޯޓުން ސަރުކާރަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް ދެއްކުމުން ،ޓަރމިނޭޝަން ނޯޓިސް ކެންސަލްކުރީ އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އާއި އިސްވެ ދެންނެވުނު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރާ ބައްދަލުކޮށް ،ހަދާފައިވާ ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އެ ޑީލުގެ ތެރެއިން ،އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިމައްސަލައާގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކުން
ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  25.3މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކައިވާކަމާއި އެއޮތޯރިޓީ އިން މިހާރު
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ "ދައުލަތައް ނުލިބިހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ" ގައިވާގޮތުން ލީސްއެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ލީސް އެގްރީމަންޓް ޓަރމިނޭޓްކުރެވި އެފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏަކަށްވުމުން ނުވަތަ އެގްރީމަންޓް
ކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކާ މަޝްވަރާކުރެވިގެންކަމަށާއި އިސްވެ ދެންނެވުނު ރިޒޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާހުރި ފައިސާއާމެދު ލީސް
އެގްރީމަންޓްގެދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގައި އެދިފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީވެ މިފައިސާ ހޯދުމަށް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމަށާއި ،ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށުން ނުލިބިހުރި ފައިސާ "ދައުލަތައް ނުލިބިހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން
ޢަމަލުކުރާ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ" ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިފައިސާ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

23

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

33

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 10އޭޕްރިލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލާ އެތަން ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް އަންދާލާފައިވާތީ އެއިދާރާ އަލުން
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ،ކ.ހިންމަފުށީ ޖަލުގައި އުޅޭ
ގައިދީންގެ ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ކޯޕަރޭޓިވްއާ ހަވާލުކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކ .ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ،ހުށަހަޅާ އަގުގެ ބައިން ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެންމެ ދަށް އަގަށް ގިނަ ޕޮއިންޓުލިބޭނެކަމަށާއި ،މުއްދަތުގެ
ބައިން ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުކަމަށް

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށި ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

އިވެލުއޭޝަނުގައި ބެލީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތުކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު ،މުއްދަތުގެ ބައިންނާއި އަގުގެ ބައިން
ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޕްރޯރާޓާ އުސޫލު ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ،އެފަދަ ބައިތަކަށް ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޕްރޯރާޓާ އުސޫލު
ބޭނުންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކީ ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް .ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީކަމަށް "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ވީނަމަވެސް ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ،އެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމި ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ،އިވެލުއޭޓުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައިވެސް އެ މަސައްކަތެއް
ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

34

ލ .އިސްދޫކަލައިދޫގެ ކަލައިދޫ އަވަށު އާސަރަހައްދު މިސްކިތުގައި އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުހަދައި  2012ވަނަ އަހަރު  4ވަރަކަށް މަހު ވަގުތީ މުދިމަކަށް
ހައްދުންމަތި ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ

ގެންގުޅެފައިވާ ފަރާތް ގެންގުޅެމުންދިޔައިރު ،އެވަޒީފާއަށް އެދި ސަނަދުއޮތް ފަރާތްތަކުންވެސް ސިޓީލާފައި ތިބިނަމަވެސް އެއިންފަރާތަކަށް އިދާރާއިން ފުރުސަތު

އިދާރާ

ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޮންޓްރެކްޓް އެންޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ވަޒީފާގައި
މީހުން ގެންގުޅޭނަމަ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  2010ގެ  6ވަނަ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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