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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ މިލަންދޫ

ށ.މިލަންދޫގައި  4ފަރާތަކުން ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައސް ގެ ލޯންޗުގައި ދަތުރުކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި  05ޑިސެންބަރު  2017ގައި ށ.ފުނަދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ލޯންޗު ދުއްވާފައިވަނވެސް ކައުންސިލްގެ ރައސް
ކަމަށާއި ،އެދަތުރުގައި މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައސް އާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިވި ކަމަށާއި ،މިއ ކައުންސިލްގެ ރައސް މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މިލަންދޫން ފުނަދުއަށް ކުރި  11ދަތުރުގެ ތެރެއިން  4ދަތުރެއް ،މިމައސަލައިގެ
ޝަކުވަގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ ލޯންޗްގައި ކޮށްފައިވާކަން އެ ކައުންސިލްގެ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭކަން
އެ ލޯންޗް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ ނަމުގައި ނޫންކަމާއި ،އެލޯންޗް ނިސްބަތްވާ ސަރވިސްއަކ ،ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ
ތަނެއްނޫންކަން އެތަނުން ހުށަހަޅާފައވާ ބިލްތަކުން އެނގޭކަން
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އޮފހުގެ ނަން

ލޯންޗުގެ ރަޖިސްޓްރގައިވާ ފަރާތަކ ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައސް ގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެކަން (އެ  2މހުންގެ ބައްޕައާއި މަންމައާއި ބައްޕަ ފަރާތުގެ
ކާފައަކ އެއްބަޔަކުކަން) ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެކޯޑުތަކުން އެނގޭކަން
ނަމަވެސް ،ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި ކަނޑު ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލޯންޗެއްގެ ވެރިފަރާތާއި އެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ
ޢާއިލގޮތުން ގުޅުމެއް ހުރިނަމަ އެކަން އަންގައިދިނުމަށް ،މިކޮމިޝަނުން ތިޔަ އެ އިދާރާގައި އެދުމުން ،އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ
ޢާއިލގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން
ލޯންޗުގައި އެ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނ މިކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށްކަންވެސް
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،މގެ އިތުރަށް ލޯންޗް ފަހަރުން ދަތުރުކޮށްދޭ އަގު ހޯދާފައިވަނ އަގުބަލާ ފޯމް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށްނުވާތ ،އެކަން ކޮށްފައިވަނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަން
ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދފައިވާ  9ބިލް ހަދާފައިވަނ އެއް ތާރޚެއްގައި ކަމާއި 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  11ދަތުރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގެ ބިލްގައި ދަތުރުކުރި ތާރޚު އެނގެން ނެތް ކަމާއި ،އަދި

ވަކި ލޯންޗެއްގެ ނަމުގައި  3ބިލެއް

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެ ނަމުގައި ދަތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން
އެ  3ބިލުގައިވާ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނ ކޮން ލޯންޗެއްގައިކަން އެ ބިލްތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް އެހެން ނަމެއްކިޔާ ލޯންޗެއްގައި  3ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ށ.
މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ ނަން ކިޔާ ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ބިލްތައްކަން އެނގޭނޭ ބިލްތަކެއް
މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތ ،ކުރިން ދެންނެވުނު  3ބިލްތަކަކ މިދެންނެވުނު ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކަމަށްވުމަކ އެކަށގެންވާ ކަމެއްކަން.
ވމާ މިކަންކަން ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވއެވެ.
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އަދި ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް އޮޅުން ނާރާނޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން
ހޯއްދެވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ،މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ މާމެންދޫ

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1.05ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތުން އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކަށް
ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ބިމު ކުލގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ( 29,600.00ނަވާވސް ހާސް ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފައިސާ ހޯދަން
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އިދާރާގެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ބިމަކަށް ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ބިމު ކުލގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ( 29,600/-ނަވާވސް ހާސް ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ
ހޯއްދަވާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އެކަށގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3
(ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5.21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުންމަށް ދެންނެއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ މާމެންދޫ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނގެ ގޮތުގައި
 2016ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ( 286,104/-ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް

3

ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ .މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނގެ ގޮތުގައި 2016
ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ( 286,104/-ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތ އެ ފައިސާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5.22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް
ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވއެވެ.
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ މަޑަވެލ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ މަޑަވެލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ
ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިފއާއި އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިފގެ ގޮތުގައި  05އޮކްޓޫބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ( 91,940/-ނުވަދިހަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ
ސާޅސް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
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ބެލިބެލުމުގައި ،ގދ .މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރި ފ އާއި އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފގެ ގޮތުގައި  05އޮކްޓޫބަރު
 2017ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ( 91,940/-ނުވަދިހަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅސް) ރުފިޔާ ފައިސާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2006/3ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5.22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުން
އެދި ދެންނެވމެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ސިޓ ކައުންސިލްއިން ކުއްޔަށް ދފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ބިންތަކެއް މިހާރުވެސް ހުރިކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބައެއް ބިންތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދަނ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އެކައުންޓަށް ކަމަށާއި އެއެކައުންޓުން އެއްފަހަރާ  8މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގަން
އުޅޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 23 .1ޖުލައި  2015ގައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުގެ ނަންބަރު  2015/15ދެންނެވުމުން ސިޓ ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާސްގެ
ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން އުނިކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މާލެ ސިޓ ސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ބިންތައް މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
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ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިއިރު ،ފްލެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި  2016އަދި  2017ވަނަ އަހަރުވެސް
އެއިދާރާއިން ބަލައިގަންނަމުންދާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ ،މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުލި ބަލައިގަންނަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކާއި
ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ތިޔަ މިނިސްޓްރން އެއްބަސްވުން ހައްދަވައި ،އެފަރާތްތަކުގެ ކުލި ތިޔަ މިނިސްޓްރ އިން ބަލައިގަތުމަށާއި،
 .2މާލެ ސިޓ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ،ސަރުކާރުން
އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ،ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ،ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ
މުއްދަތު އެނގޭނެ ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލެއްވުމަށާއި،
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 .3މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މާލެ ސިޓ ސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ބިންތައް ހުރިއިރު ،ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަދި ސިނާއ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުވެސް އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުލި ދައްކަމުންދަނ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިންތައް މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ތިޔަ މިނިސްޓްރގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ލިޔުމުން އަންގަވާފައިނުވާތ ކަމަށް މާލެ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދފައިވާތ،
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުގެ ނަންބަރު  23( 2015/15ޖުލައި  )2015ދެންނެވުމުން މާލެ ސިޓ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް މިނިސްޓްރ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މާލެ ސިޓ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން
އެންގެވުމަށް ދެންނެވމެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ މަޑުއްވަރ

ރ.މަޑުއްވަރ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ބިމާ ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮތް ހުސް ޖާގަ ހޯދުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކައުންސިލުގައި ސިޓއަކުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެދުމުން އެބިމަކ އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމެއް ކަމަށާއި އަދި އެގޮތަށް ބިން ދޫކުރަކަނ ކުރިން ނަގާފައިވާ ބިމާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބިމަކުން
ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަވާބު ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވަކި ފަރާތެއް އެބިން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދުމުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެ ބިން
އޭނާއަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް  50000.00ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ކަމަށް
ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކ ވިޔަފާރގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  1200އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަމާއި ،އެ
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ  08ފެބުރުވަރ  2015އިން ފެށިގެން  10އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަން.
އެ ބިމުގެ އުތުރަށް އޮތް ހުސްބިމުން ބައެއް އެ ބިމަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  07ޖަނަވަރ  2018ގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ރ .މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ހުށަހެޅުމުން ،އެކަން ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށް ކައުންސިލުން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް
ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދފައިވާކަން.
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އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް ބަނދަރާވ ދިމާއިން އެއްގަމު ތޮއްޓާ ދެމެދުން  20ފޫޓު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  30ޖަނަވަރ  2018ގައި އޮތް ކައުންސިލްގެ ޢާންމު
ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައި ވާކަމާއި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ތެރެއަށް ބަނދަރާވ ދިމާއިން އެއްގަމު ތޮއްޓާ ދެމެދުން  20ފޫޓު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
ނިންމަވާފައިވުމުން އެބިން އިތުރުކޮށްދފިނަމަ އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ތެރެއަށް  600އަކަފޫޓު އިތުރުވާނެކަމަށް ރ .މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ފޮނުވާފައިވާ ޗާޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަން.
އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން އޭނާއަށް ދޫކުރެވޭ ބިމުގެ ޖުމްލަ ބޮޑުމިން  1800އަކަފޫޓަށް ބަދަލުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ
ސްޓްރަކްޗަރ އިން ނެރުއްވާފައިވާ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ އެނެކްސް  1ގެ  3.4އާއި  3.5އާއި  3.7.6ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާގޮތުން ވިޔަފާރިކުރުމާއި ސައިހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ އެންމެ ބޮޑުމިނަކ  1500އަކަފޫޓޫ ކަން.
ވމާ ،އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ބޭނުންވާ ބިމަކ މިހާރު އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި އޭނާ ހިންގަމުންގެންދާ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް
އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ބިމަކަށްވާތއާ އެކު ،މަތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 01 ،މާރޗް  2008ގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އިން ނެރުއްވާފައިވާ "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން
ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ،އިޢުލާންނުކޮށް އެ ބިން ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނަމަ
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމިއުނިޓ ހެލްތުވޯކަރ އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ކޮމިއުނިޓ ހެލްތުވޯކަރ ގެ ފިރިމހާގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ލޯންޗުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަތުރުތައް ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ދަތުރުތައް ކުރުވުމުގައި ބައެއްފަހަރު އަގު ބެލުމެއްނެތި

7

އަދި އަނެއްބައި ފަހަރު އަގުބެލުމަށްޓަކައި އިތުރު ލޯންޗުތަކުގެ ވެރިންނަށް ގުޅިކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފޯމުގައި އަގުޖަހައި ސޮއިކޮށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅ އެ
ލޯންޗުން ކަމަށް ހަދައި ދަތުރުކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގއ.އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލުން ލޯންޗް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އަގު ބަލާފައިހުރ ފޯނުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ  20ފެބުރުވަރ  2017އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން
އަންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ފޯނުން އަގު ބެލޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނޯންނާތ ،އެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި އެ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ބާބުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ،ކިތަންމެ ކުޑަ ޚަރަދެއް ކުރެއްވިޔަސް އެ ޚަރަދެއް ކުރެވޭނ  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތ ،މގެފަހުން
އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ ކޮލަމާފުށ

ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގުމަށް ކުރގެ ބާއިންޖނުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވާއިރުވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ (އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ  13ދުވަހަށް އުނި ކުރަންޖެހޭ
6226.00ރުފިޔާ) އުނިނުކޮށް އެފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގުމަށް ކުރގެ ބާއިންޖނުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވާއިރުވެސް

8

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް އެފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ  13ދުވަހަށް އުނި ކުރަންޖެހޭ ( 6226.00ހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބސް)
ރުފިޔާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.

9

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ ކޮލަމާފުށ

ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާރިޗު 2015އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް  2017ގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދފައިވާ މައްސަލާގައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާރިޗު  2015އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް  2017ގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދފައިވާކަމަށް ތިޔަ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އެފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން
އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ ކޮލަމާފުށ

ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަތޮޅު ވޮލ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮލަމާފުށ ޓމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 30000.00ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި މިފައިސާގެ ތެރެއިން 9400.00ރުފިޔާގެ ބިލްތައް
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަތޮޅު ވޮލ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮލަމާފުށ ޓމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 9400.00ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ)
ރުފިޔާގެ

ބިލްތައް

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅާފައިނުވާ

ކަމަށް ތިޔަ

އިދާރާ

2016

ވަނަ

އަހަރުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އެފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކޮމްޕްލަޔަންސް

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓުގައި

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ ކޮލަމާފުށ

ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ޖަނަވަރ 2016އިން އޭޕްރިލް 2017އަށް އޮފހަށް ޙާޟިރުވެފަފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިން އުނިކުރަންޖެހޭ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 65548.00ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައިނުވުމާއި2016 ،ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ގަޑލާރި އުނިކޮށްފައިނުވުމާއި ،އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ
ޙާޟިރގައި ( 06ޖޫން 2016އިން  11ޖުލައި  2016އަށް) ގަނޑުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ
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ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު އޮފހަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިން އުނިކުރަންޖެހޭ ( 65548.00ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅސް އަށެއް)
ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި  2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ގަޑލާރި އުނިކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އެފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ ކޮލަމާފުށ

ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސްޖިދުއް ޝެއިޚް އާދަމް ސައދު މިސްކިތް (ހުރުކު މިސްކިތް) އޭސ ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބުނު ހުރިހާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފައިސާއެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤން ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޅ.އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތުގެ  6ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް
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ރިޕޯޓުގައި މަސްޖިދުއް ޝެއިޚް އާދަމް ސައދު މިސްކިތް އޭސ ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤން
ނުކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވާ އެހ ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެއްވުމަށާއި ،އެހގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ފައިސާގެ ތަފްޞލާއި އަދި ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްޞލް އެނގޭނެ ގޮތަށް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށ ކައުންސިލްގެ

މ.ކޮޅުފުށ ކައުންސިލުގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  11ވަނަ ޖަލްސާއިން ޢިމާރާތާއި ގޯތި ހިމެނޭގޮތަށް  1400އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް މ .ކޮޅުފުށ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އޮފސް

އިދާރާ

ހިންގުމަށް ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައސްއަކ ކޮޅުފުށ ކައުންސިލުގެ ރައސް ކަމަށާއި އެޖަލްސާ އޮތް ދުވަހު ޖަމިއްޔާގެ ރައސް ހުރ
ސަލާމުގައި ކަމަށްވިޔަސް އެދުވަހު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާފައިވަނވެސް އޭނާ ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައސް (އެޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސު)
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ވެސް އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށާއި އެ ބިން އެ ޖަމިއްޔާގެ އޮފސް ހިންގުމަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން އެނގެން ނެތް
ކަމަށާއި އަދި ބަދަލުގައި ބިމެއް ދފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިމާރާތާއި ގޯއްޗަކ ކުރިން މ.ކޮޅުފުށ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ސުނާމ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން މ.ކޮޅުފުށގައި ގެދޮރުއަޅައިދިނުމުގެ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޕްލޭން ސަރަޙައްދުގައި އަޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު  A.11ގޯއްޗަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ އެދުނު އެދުމާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޢ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އެގޯތި ބަދަލުކޮށްދފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކުރގައި އެ އިމާރާތާއި ގޯއްޗަކ މ.ކޮޅުފުށ ކައުންސިލްގެ ބިމެއް ކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
މިދެންނެވި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކޮޅުފުށ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަ ހޯދާނެ ކަމަށާއި ،އެ
ބިމާއި ޢިމާރާތް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ އެއްވެސް އަގެއް ނަގާގޮތަށް ނޫންކަމަށް މ.ކޮޅުފުށ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު
ދެއްވާފައިވނަމަވެސް އެގޯތގައި ޢިމާރާތެއް ހުރިއިރު ،އެ ޢިމާރާތަކ ދައުލަތުގެ ތަނެއްކަމަށް ވހިނދު ،އެ ޢިމާރާތަށް އަގެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް ނުނަގައި ޢިމާރާތް
ވަކި

ބަޔަކަށް

ދެވޭނެ

ކަމަކަށް

މިކޮމިޝަނަށް

ނުފެންނާތ

އެ ޢިމާރާތާއެކު ބިން ދޫކުރައްވާނަމަ ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން ނޫނ އެތަން ދޫނުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް

އދ.އަރިއަދޫއަކ ބިޑަށް ނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް

އެގްރިކަލްޗަރ

މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އދ.އަރިއަދޫއަކ ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ
ޤަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ވަގުތގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަން.
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އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެރަށަކ އެހެން ފަރާތަކަށް  15އޮގަސްޓު  2011އިން ފެށިގެން  21އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އެ ރަށުގައި ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތ އޭނާއާއި މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް  16އެޕްރލް  2017ގައި އޭނާގެ ކިބައިން އެރަށް ވަކިކޮށް އެ މިނިސްޓްރގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެރަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
ކަން.
އެރަށް ބެލެހެއްޓުން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެކަމަށް އެދި އޭނާ ފޮނުވި ސިޓއަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އެ މިނިސްޓްރން
 18ޖުލައި  2017ގައި ފޮނުވި ސިޓއަކުންކަން.
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އޮފހުގެ ނަން

އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި އަދި އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ދައުލަތަށް ދައްކާގޮތަށްކަން އެނގެން ނެތްކަން އަދި އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެރަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ނޫންކަން.
އަދި އެރަށަކ  22.1ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ރަށަކަށްވެފައި ،އެރަށުން ރަނގަޅު އާމްދަނއެއް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނައިރު ،ދައުލަތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭގޮތަށް ،އަދި
އެރަށުން ލިބޭ އެއްޗިއްސާމެދު ޢަމަލުކުރައްވާނޭ ގޮތެއް ކަނޑަނާޅުއްވައި ،އަދި އެރަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަކާއި ނުލައި އެރަށް
ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއި ،އެރަށް ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކުރިފަހުން  09މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެރަށާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނާޅުއްވައި ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް އެރަށް ދޫކޮށްފައި ބޭއްވުމަކ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ކޮށްފައިވާ

ކަމެއްކަމަށް

ބެލެވިދާނެފަދަ

ކަމެއް

ކަމަށް

މިކޮމިޝަނަށް

ފެންނާތ

ފަޅުރަށްރަށް ވަގުތގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުން
ޙަވާލުކުރެއްވުމަށާއި ،އދ.އަރިއަދޫ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމުގައިވެސް މިހާރު އެރަށް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކޮށް ،ކުރިން ދެންނެވުނު
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން އެރަށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެމަތިން އެރަށް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެއްވުމަށާއި ،އެރަށާމެދު ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއް (ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާނތޯ) އަވަހަށް ނިންމަވައި އެ އުސޫލުން އެރަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކުރެއްވުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ ކުޑަރިކިލު

ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ހިލައާއި ހިލަވެލި ބޭނުންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެމަސައްކަތުގައި ކުޑަރިކިލު އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން އަކިރިއާއި އާދައިގެ ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން އަޅާފައިވާ ޖަންކްޝަންތަކެއް
ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ދގެން އެތަކެތި އެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ބ.ކުޑަރިކިލު ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައް އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައިވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައި ނުވާކަމާއި ،މަޢުލޫމާތު ދފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަމާއި ،ވަކި މަސައްކަތަކަށް އެއްބަސްވި އަގުގެ ތެރެއިން
އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ،މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން ނުވަތަ
އަލުން އަންދާސހިސާބު ހޯއްދަވައިގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށާއި ،މަސައްކަތަށް އަގު ހޯދުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ދޭނަމަ އެ އެއްޗަކަށް
އަގެއް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުން އެ އަގު އުނިކުރުމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކުރުވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަތޮޅު

ށ.ފވަކު ޞިއްޙ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރޓްރއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓ ހެލްތް އޮފިސަރ އާ ގުޅުންހުރި 4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުންފުންޏަކުން އަގު ހޯދައި ބޮޑުއަގުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ދޮންބެގެ ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެރަށުގެ އެންމެ
ދުވަސްވ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް ދަޢުވަތު ދފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ ފުރުޞާތު ދިން ކަމުގައިވާނަމަ އެއަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް މިމަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ ދފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ށ.ފވަކު ސިއްޙ
މަރުކަޒުގައި ލެބޯރޓްރއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) (ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަށުން ކަމުގައި
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓއެއްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
އަދި (ރ) ގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުދެކޭކަމަށާއި ،ދެންނެވުނު މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސ ޚިދުމަތަކާ
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ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަކަށް ބުރަވެ ކުރެވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަން
ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތަތ ،ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމުމުގައި އެކަމެއް އެގޮތަށް ނިންމާ ސަބަބަކ ކޮބައިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރެއްވުށާއި ،ކުރުވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގއަށް ދާންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމަށް
އާންމުކޮށް އިޢުލާން ނުކުރާތ ،ބލަމުގެ ދައުވަތު ދެވުނު ފަރާތްތަކަކ ކޮބައިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮތުމަކ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިވެސް ބލަމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ވހާވެސް ވާދަވެރިކޮށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާތ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތިޔަ އިދާރާއިން ކުރުވަން ބޭނުންވާ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތުގެ މަތިން ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ ގެ އުސޫލުން ކުރުވަން ޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވި
ނަމަވެސް ބލަމުގެ ދައުވަތު ދެވުނު ފަރާތްތަކަކ ކޮބައިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓ
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓން ބާއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ނަގާފައި ތިބޭ އެގްޒަމިނަރުންނަށް ފައިސާ ދެނ
އެމހުން ޓެސްޓްކުރާ މހުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި ،މި އެގްޒަމިނަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނާހިދު މުޙައްމަދުއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ރެއަކަށްވެސް
ޓެސްޓަށް ކިޔާއިރު އެހެން އެގްޒަމިނަރުންނަށް ކިޔާފައި ހުންނަނ ހަފްތާއަކު އެކެއް ނޫނ ދެފަހަރު ކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ ޗެއަރމަން
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މަހުދ ޢިމާދާ ބައްދަލުކުރުމުން ކުރއްސުރެންވެސް ނާހިދު އިސްކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 .1މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ ފަރާތުން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ކުރާ އެގްޒަމިނަރުން ޓެސްޓް ހަދާތަނަށް ކިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ގޮތަކ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ އެގްޒޭމިނަރުންގެ ރަޖިސްޓްރގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމަށްފަހު ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓަށް ކިޔަނކަމަށާއި އަދި ޓެސްޓަށް ކިޔުމުގައި ގިނަ ކެޓަގަރތައް އެގްޒަމައިން ކުރެވޭ އެގްޒަމިނަރުންނަށް ގިނައިން ކިޔާފައި ހުންނާނެކަމުގައި
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން
 .2މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  02އިން ފެށިގެން  30އޮގަސްޓު  2017ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  16އެގްޒޭމިނަރުން
ޓެސްޓްތަކަށް ގޮސްފައިވާކަމާއި އެކި އެގްޒަމިނަރުންނަށް ޓެސްޓް ހަދާތަނަށް ދިއުމަށް ކިޔާފައިވަނ އެކި ވަރަށްކަން.
 .3އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓްކުރުމަށް ބާއްވާ ޓެސްޓް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެވަރެޖްކޮށް  04ނުވަތަ  05އެގްޒަމިނަރުންނަށް ކިޔާފައި
ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި ( 36ދުވަހު) އެގްޒަމިނަރ ކަން ކޮށްފައިވަނ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ
ފަރާތް

ކަމުގައިވނަމަވެސް މނާއާ ހަމަ ދާދި އެއްވަރަކަށް ( 35ދުވަހު) އެހެން މހަކުވެސް އެގްޒަރމިނަރ ކަން ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަން.

 .4ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވަކިވަކި އެގްޒަމިނަރުންނަށް ޓެސްޓަށް ކިޔާފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފާތު ނިސްބަތުން ބޮޑުކަން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެގޮތުން ބައެއް އެގްޒަމިނަރުންނަށް  3ނުވަތަ  4ދުވަހު ކިޔާފައިވާއިރު އަނެއްބައި އެގްޒަމިނަރުންނަށް  15 ،14އަދި 19
ދުވަހުވެސް ކިޔާފައި ހުންނަކަން.

12

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ވމާ ،އެގްޒަމިނަރުންގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވހާވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ އުނގޫފާރު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މަގުތަކުގެ ކަން ވަށްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ބަޔަކާ
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން

18

ޚަރަދުކޮށްގެން މަގުތަކުގެ ކަން ވަށްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިނުވާތ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލެބް ކެމިކަލްސް އަދި އެޕަރޭޓަސް  10ސްކޫލަކަށް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު :(IUL)22/1/2017/366އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ލެބް ކެމިކަލްސް އަދި އެޕަރޭޓްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  14ނޮވެންބަރު 2017ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިފައިވާކަމަށް ބިޑު
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އިވެލުއޭޝަން ޝޓްގައި ނޯޓުކުރައްވާފައިވާކަމާއި ،އެގޮތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވނަމަވެސް މި މަސައްކަތް މި އަގަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބައްލަވާފައިއެވަނ ކޮން
އަސާސަކަށް

ބަލައިގެންކަން

ލިޔެކިޔުމުން

އެނގެންނެތްކަން

މިކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވޭތއާއި

އަދި އެކަށގެންވާވަރަށްވުރެ ކުޑައަގެއްކަމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ،އެކަށގެންނުވާ އަގެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކ ބިޑު
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލި ވާދަކުރުމުގެ ރޫހު ގެއްލިގެންދާކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭތ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބިޑުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭނެ އެކަށގެންވާ
އެންމެ ކުޑަ އަގެއްކަމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި އެއަގަށްވުރެށް ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑު ބާޠިލުކޮށް
އެފަރާތްތަށް ޑިސްކޮލިފައިކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.

13

ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓން ( 167501.00އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކެއް) ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ސިސްކޯގެ ސާމާނުތައް
ގަނެފައިވަނ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ )އާ ޚިލާފަށް ،އިޢުލާނު ނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ނުދާނަމަ އެކަށގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް/މަސައްކަތް ކުރެވުމުގެ
ފުރުޞަތު ބޮޑުވުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނުކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތިރގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓ (އެމް.އެން.ޔޫ) ގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ،ފެކަލްޓ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
(އެފް.އެމް.ސ) އަށް ސިސްކޯގެ ސާމާނު ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެފް.އެމް.ސ އިން  14ފެބުރުވަރ  2013ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް
ޝޓުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  4ކުންފުންޏެއްކަން
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މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައްކަމަށް ފެންނަން ހުރ އެ ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގެ އިތުރުން

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަޕްލައިކޮށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ޕްރޮޑަކްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތ އެކަމާ ގުޅިގެން ފޮނުވާފައިހުރި ސަޕޯޓިންގ
ޑޮކިއުމަންޓްސް އެކަނި ކަން.
.3

އެމް.އެން.ޔޫގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓގެ  637ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލާގައި ބުނާ ތަކެތި ގަތުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން

އެނގޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބަލާފައިވަނ އަގު ،މުއްދަތު އަދި ތަޖުރިބާއަށް ކަމަށާއި ،މގެ ތެރެއިން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަން.
.4
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މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފައި ނުވާކަން

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

.5

މި މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ އަގުތަށް ލިބިފައިވަނ އިޢުލާންކޮށްގެންކަން ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކުން އަގު ހޯދައިގެންކަން ޔަޤން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް

ކަން.
ވމާ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓ އިން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރައްވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު
ފެންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ،އަދި ރަސްމ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ޗާޓުތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ އަރުޝފުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
އަދި ،އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ފާސްވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށާއި ،އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޞައްޙަ ބިޑްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނ އެފަދަ އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ބިޑްތައް
އެކަނިކަމުގައި ދެންނެވއެވެ.
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރ ފއަލ

ފ.ފއަލިން ގޯތި ދިނުމަށް ފއަލ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓް މިހާރު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،ފއަލ ބްލޫނިޔާގޭ މުޙައްމަދު ރަޝދަކވެސް ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މހެއް ކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ރަޝދަށް ލިބިފައިވަނ  50ޕޮިިއންޓް
ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ލިބުނު ޕޮއިންޓް މަދުކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އެ ޢަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައި އެވަނ މުޙައްމަދު ރަޝދުގެ ޢާއިލާ
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މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތ ކަމަށް ޖަވާބު ދފައިވާ ކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ރަޝދުގެ ޢާއިލާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެނ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލމެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށާއި،
އެކަމަކ ރަށުން ގޯތި ލިބުމުން މަޙްރޫމު ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ރަޝދަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސލު ފޮނުވުމަށް ފ.ފއަލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިކޮމިޝަނުން އެދުމުން ،އެ ލިސްޓު ފައިނަލްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ
އެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިނުވިނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު
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ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެގެން މިކޮމިޝަނުން އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ނުފޮނުވުމަކ މިކޮމިޝަނުގެ
އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުންކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށާއި ،ވމާ ،މގެފަހުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ދެންނެވއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އދ.މަހިބަދޫގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގުބައްތިތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިސެންބަރު  2017ހިސާބުގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން
ކުރިމަތިލާފައިވާ  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި އިބްރާހމް ސަލމްގެ އަންދާސހިސާބު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުމުން ބާޠިލްކޮށް ،ދެވަނައަށް އެންމެ
ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި ޢަލ ރިޟާއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޖަނަވަރ  2018ގައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއްކޮށް މަހިބަދޫ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ވޮޗަރަކަށް އުޅޭ ޢަބްދުލްބާރއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

22

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް "ސްމޯލް މޮޑިއުލަރ ޑޭޓާ ސެންޓަރ" އެއް ހޯއްދެވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން "ސަޕްލަޔަރ ސަރޓިފިކޭޝަން ރިކުއަރމަންޓްސް" އަދި "ޓެސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓް ރިކުއަރމަންޓްސް" ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރޓިފިކެޓެއް
ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ވަނ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް "ސްމޯލް މޮޑިއުލަރ ޑޭޓާ ސެންޓަރ" އެއް ހޯއްދެވުމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ ތިނަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

18ޖަނަވަރ  2015އިން ފެށިގެން ،މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ޑިރެކްޓަރގެ
މަޤާމާ ޙަވާލުވިފަހުން ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބްރޭކް ގަޑި ނެގުމާއި އޮފހުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޮފހުގެ މަސައްކަތު ގަޑި
ބރަށް ދާ ވަގުތުތަކަށް މުސާރައިން ކަނޑާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި ޭ
ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބްރޭކްގަޑގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  45މިނިޓުގެ އިތުރަށް އޮފހުން ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަވެއްޖެނަމަ އިތުރުވާ ވަގުތާއި
އޮފހުގެ ރަސްމގަޑގައި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި އޮފހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ހަމަކުރަންޖެހޭއިރު އެ ވަގުތުތައް ހަމަނުކުރާނަމަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ގަވާއިދުގެ  160ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގަޑިލާރި ކަނޑަންޖެހޭއިރު ،ރަސްމގަޑި ނިމުމުން ގިނަ މުވައްޒަފުން އޮފހުގައި އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަކޮށް ވަގުތުހަމަކުރާކަން
މޮނިޓަރ ކުރަނ ލިޔުމުންކަމަށްނުވާތވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެފައިވާތވެ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  160ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ގަޑިލާރި ކަނޑަންޖެހޭ ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ގަޑިލާރި ކެނޑޭނެފަދަ އުޞޫލެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެހެން ޤާއިމުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
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އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެއިމް) ކުންފުނިން ( 03ތިނެއް) ރިސޯޓް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކޮރެޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން،
އެ ކުންފުނގެ އައުޓް އޮފް ޕޮކެޓް އެކްސްޕެންސަސްގެ ގޮތުގައި  1.4މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުން ،އެފައިސާ ހިފައިގެން ކޮރެޔާގެ ކުންފުނިން ފިލާފައިވާކަމަށް ބުނާތ،
ފަހަރެއްގައި އެކަމުގައި އެއިމް ކުންފުނގެ އިސްވެރިއެއްގެ އަތެއް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތ.ތިމަރަފުށި ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެއިމްގެ ފަރާތުން
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،ކޮރެޔާ ކުންފުނގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން
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ފާހަގަކުރެވިގެން އެކިފަހަރުމަތިން އިސްލާޙްކުރުމަށް އެއިމް ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެއިމްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ކޮރެޔާ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް،
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް (އައުޓް އޮފް ޕޮކެޓް) ގެ ގޮތުގައި ( 1,045,000.00އެއް މިލިއަން ސާޅސް ފަސްހާސް) ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކޮރެޔާގެ ކުންފުންޏަށް
ދޫކޮށްފައިވާއިރު ،އިންޖިނިއަރ ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ( 553,547.14ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅސް ހަތެއް ޑޮލަރު ސާދަސެންޓް)
އުނިކުރުމުން އެކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ( 491,452.86ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހައެއް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ދެޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހައެއް ސެންޓް)
އަކ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވުމުން ،މި ފައިސާ އެކުންފުނގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޢިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ އެއަރކޮންޑިޝަންކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން 2
ޖެނުއަރ 2011ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  3އަންދާސ ހިސާބުގެ ތެރެއިން  2އަންދާސ ހިސާބަކ އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސ
ހިސާބުތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ  3އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އަންދާސ ހިސާބުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު
ހިމަނާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއިން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމާފައިވނަމަވެސް ،އެއ އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި
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އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރެއްވުމަކާނުލާ އެތަނުން އެއްފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޝަކުވާގައިބުނާ

އިލެކްޝަން

ކޮމިޝަނުގެ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން،

އެއާރކޯން

ހަރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

އަންދާސހިސާބުތަކުގައި

އެއްޙިއްސާދާރުންތަކެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ  02ކުންފުނގެ ކޯޓޭޝަން ހިމެނިފައިވާއިރު ،އެކަމަކ އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ވާދަވެރިކަން ގެއްލިގެން ދާނެކަމެށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެގޮތަށް އެކަންތައްތައް ދިމާވެފައިވަނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސހިސާބުތައް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފަށް އެންމެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެކަށގެންވާ ވަރަށް ބެލިފައި ނުވާތކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންއާ އަންދާސހިސާބުތައް
ޗެކްކުރާއިރު ،އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ލިޔުންތައް ވަކިވަކިން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް އެންގއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްއިން ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާފައިވަނ ކަސްޓަމްސްގެ
ސނިއަރ ފަރާތަކާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ތިބިކަމަށާއި ،އެފަރާތް ބިޑް
ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނ ޑެލިވަރ ޕރިއަޑް އެންމެ ކުޑައ އެފަރާތް ކަމުގައިވާތކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވެހިކަލް ޑެލިވަރކޮށްދޭން އޮތް
މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ޑެލިވަރ ކޮށްދފައިނުވާކަމަށާއި ،އަ ދި މިހާރު ޑެލިވަރކޮށްދޭ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްދފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން  11ޖަނަވަރ  2010ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރ ނޯޓްގައި މި ވެހިކަލް  15ޑިސެންބަރު  2009ގައި ޑެލިވަރކޮށްދިންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެދުވަސްވަރު ޢާންމުކޮށް ކަސްޓަމަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މި ވެހިކަލް ކަސްޓަމަށް
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ޑެލިވަރކޮށްފައިވަނ ވެހިކަލް ޑެލިވަރކޮށްދޭންޖެހޭ ތާރޚަށްވުރެ  21ދުވަސްފަހުން 26 ،ޑިސެމްބަރު  2009ގައިކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ
އަގުގެ ( 0.1%ސުމެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ޕަސެންޓް) ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި ކެނޑޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް މި
މަސައްކަތުގެ އަގު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއިން ދައްކާފައިވަނ އެ ކުންފުނިން މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުކަމަށްވާ ( 584,000/-ފަސްސަތޭކައަށްޑިހަ
ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  21ދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ ( 12,264/-ބާރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު) ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް
ކަމަށްވނަމަވެސް ،މި ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވަނ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައިކަން އަދި ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްވައި ގަސްދުގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައިކަން ތަޙްޤޤަށް
ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާ ގަރނާ ލިބިފައިނުވާތ ،ދައުލަތަ ށް އެންމެ ފައިދާބޮޑ މި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުންކަމަށްވާތ މި ފައިސާއާ އިހުމާލުވި މުވައްޒަފުންގެ އަތުން
( 12,264/-ބާރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ވހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގއެވެ.
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ލ.ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ލ .ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ތަކާއި ގުޅިގެން މހުން ހޮވާފައިވަނ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،އޮޕްރޭޝަންސް އޮފިސަރގެ
މަގާމަށް މހަކު ހޮވާފައިވަނ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް އަދި އިންޓަވިއުއެއް ކުރުމަކާނުލައި ކަމަށާއި 01 ،ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް 02
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިސް އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ،ކުރިމަތިލ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައި
ނުވާކަމަށާއި މިވަޒފާތަކަށް ހޮވާފައިވަނ ވަޒިފާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި ،ސެކިއުރިޓ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް  04ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި
ގުޅިގެން  06ފަރާތަކަށް ވަޒފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގެތެރެއިން އިތުރަށް ވައްދާފައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މި ވަޒފާތަކަށް
ހޮވާފައިވަނ އެއަރޕޯޓްގެ އިސްވެރިންގެ ގާތްތިމާގެ މހުންކަމަށާއި އަދި މިކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ހާމަވެ މައްސަލަ ޖެއްސުމުން ވަޒފާއަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތްތައް އެ
ވަޒފާތަކަށް ނުކުތުމަށް ހަމަޖެއްސި ދުވަހު ވަޒފާއަށް ނިކުތުން ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު އޮޅުވާލައިގެން އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިވަޒފާތަކަށް މހުން
ހޮވުމަށް އިންޓަވިއު ކޮމިޓއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ކޮމިޓއާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިދާރ
މުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިން އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

27

 . 1ޝަކުވާގައިބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒފާތަކަށް ކުރިމަތިލ ފަރާތްތައް އިންޓްވިއުކުރި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ވަޒފާތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތިމާގެ
މހުން ހިމެނޭކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ވަޒފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް އިންޓަވިއުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަކުގައި
ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ތިމާގެ މހުން ނުހިމެނުމަށާއި،
 .2އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލިކަމާއި އިންޓަވިއުއަށް ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާފައިނުވާތ އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަކަށް
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށާއި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާއިރުވެސް
އެކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި،
 . 3ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް މުވައްޒަފުން އިތުރު ގަޑގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންނުޖެހޭތ އިތުރުގަޑގައި ކުރަނ ކޮން މަސައްކަތެއްކަމާއި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން ،ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް މުވައްޒަފުން އިތުރު ގަޑގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި
އޮފސް ބަންދުގަޑގައި އިދާރ މުވައްޒަފަކު އިތުރު އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތެއް އިތުރު ގަޑގައި ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތަށް
އިތުރުގަޑގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

ތިލަދުންމަތ އުތުރުބުރ ފިއްލަދޫ

ހއ .ފިއްލަދޫ އޮފހުން ،އެރަށު ބައު ހުކުރުމިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރާނައި ސިމެންތިޖަހައި ކުލަލުމާއި އޭގެތެރެއިން މިސްކިތް މަރާމާތުކުތުމަށް  2ފިޔަވައްސަކަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަހާލައިގެން ،ފެބްރުއަރ  2011ހިސާބުގައި ހއ.ފިއްލަދޫ ރައްޔިތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ފުރަތަމަ ފިޔަވަހގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ،މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު އޭނާ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅިގެން ،ފިއްލަދޫ އޮފހުން އެމަސައްކަތް ހުއްޓުވައި އެފަރާތަށް ފައިސާ ދޫނުކޮށް
ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން ،އޭނާ އެމައްސަލަ ފިއްލަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލް އައުމާއެކު ،ކޯޓުން އެމައްސަލައާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެނސް
ތ
އޭނާއަށް ފައިސާދފައިވާ ކަމަށާއި ،މިފައިސާ ދިންއިރު ދފައިވަނ  2ވަނަ ފިޔަވަހގެ ފައިސާއާ އެކގައި ކަމަށާއި 2 ،ވަނަ ފިޔަވައްސަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮ ް
ޢަދަދަށްވުރެ ( 15,000.00ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާ އިތުރަށް ފައިސާ ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިކަން ކޮށްފައިވަނ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލަރ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މި މައްސަލާގައި ،ހއ.ފިއްލަދޫ ކުރގެ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ،މަސައްކަތްތަކަށް ،އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ،މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމުލަ އަގުގެ
 44.95%އިންސައްތައަށްވާ ( 150,000އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ،ކުރގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް
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ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ،ފަހުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް،
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި،
 .2ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ،އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ،މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމުލަ އަގުގެ  44.95%އިންސައްތައަށްވާ 150,000
(އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ،ކުރގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދޫކުރަން ،އެފަރާތާއި ހއ.ފިއްލަދޫ އޮފހާ
ދެމެދު  27ނޮވެމްބަރ  2010ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ،ފަހުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އެގްރމަންޓްގެ މާއްދާތައް އެކުލަވާލުމަށާއި،
 .3ފިއްލަދޫ ކުރގެ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި ހއ.ފިއްލަދޫ އޮފހާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެ
މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލަންޖެހުނ ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރމަންޓްގައި ،ހއ.ފިއްލަދޫ ކުރގެ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެގޮތުގައި
ކުރަންހުރ ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއްކަމާއި ،އަދި ކުރަންވ މަސައްކަތްތަކުގެ މެޝަމަންޓްތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތކަން ފާހަގަކުރެވޭތ،
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ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއްގެ ހުރިހާ
ތަފްޞލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުމަށާއި،
 .4ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 27 ،ނޮވެމްބަރ  2010ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެމަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ،މަސައްކަތުގެ
މުޅި ޖުމުލަ އަގުގެ  44.95%އިންސައްތައަށްވާ ( 150،000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ އެގްރމަންޓުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ
 06ވަނަ ބައިގެ ( 02ވަނަ ނަންބަރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،އެގްރމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ( 150,000.00އެއްލައްކަ
ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން ،އެ އޮފހުގެ "ހުއްދަދެއްވާ" ފޮތާއި "ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުން ފާހަގަކުރެވޭތ،
އެކަމާއި ގުޅިގެން ،މިކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤޤުން އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ ،އެދެފޮތުގައި ލިޔުނު ފަރާތަކަށް ތާރޚު އޮޅިގެންކަމަށް ވެދާނެކަމަށާއި ،ނުވަތަ
ހަމަ އެތާރޚުގައި އެފަރާތުން އެފައިސާ އާއި ޙަވާލުވިކަމަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެވިފައިއެވަނ ،އޭރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތ
އެތާރޚުގައި ( 25ނޮވެމްބަރ  ) 2010ކަމަށްވުމުން ،އިދާރ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ދެފޮތުގައިވެސް އެދުވަހުގެ ތާރޚު
ޖަހާފައިވަނިކޮށް ،ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  27ނޮވެމްބަރ  2010އަށް ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ކުރިން އެފޮތްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތާރޚު
ބަދަލުނުކޮށް އޮތުމުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ ،އެގޮތަށް އެކަންތައްތައް ދިމާވެފައިވަނ ފައިސާ ދޫކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަށް އެންމެ އެކަށގެންވާ ވަރަށް
ބެލިފައި ނުވާތކަން ،މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،މަސައްކަތެއްކުރުމަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކުރާކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ވަކިވަކިން ރަނގަޅަށް ބަލާ
ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ

ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓން  5ވޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުން  2017ސެޕްޓެމްބަރ  12ވަނަ

ދުވަހު ބޭއްވިއިރު ބިޑް ބަލައިގަތުން އޮތ ސެޕްޓެމްބަރ  19ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި  4ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅުމުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް
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އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމުގައާއި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ،ބިޑްގެ މައުލޫމާތުގެ ޓއޯއާރުގައި ހިމަނާފައި ނެތް  2ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް
މާކްސް ދފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނ ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

 .1ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓއިން  5ވޑިއޯ ސްޕޮޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  02އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް
ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ  60ދުވަހުގެ ބެންޗްމާކު ބޭނުންކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،މި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް
ބެންޗް މާކާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިނުވާތ އާއި އެ ބެންޗްމާކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތ ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން
ގޮތަކަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށްވާތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓއިން ކުރާ
އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ،ތަފްޞލުކޮށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށާއި،
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދ ނިމުމަށްފަހު އިވެލުއޭޓްކުރާ މަރުހަލާގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަދަލު ނުގެނައުމަށާއި،
 . 2ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާކޮށްފައި އޮންނައިރު ،ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓގެ އިސްވެދެންނެވުނު  02އިޢުލާނުގެތެރެއިން 01އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،
އެ އޮތޯރިޓއާ އަމިއްލަފަރާތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން
ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތ ،ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓގެ އެއްބަސްވުންތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެންގއެވެ.
ގދ.ތިނަދޫ މހަކަށް  2002ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ގޯއްޗަކ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ،އެރަށު އެހެން މހެއްގެ ނަމަށް އެގޯތި
30

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤު ކުރުމަށްފަހު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މަކަރާއި ހލަތުގެ ބައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ފޮނުވުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތ ،މި މައްސަލައިގެ މަކަރާއި ޙލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ތަޙުޤގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ވަނ ފޮނުވިފައެވެ.
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