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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގިނަ ފަހަރަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއިދާރާ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ހުޅުވައި އިތުރު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކޮށް މުސާރައާއެކު އިތުރުގަޑީގެ ނަމުގައި ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް
މުނިސިޕަލް އޮފިސަރއާއި ،އެޑްމިން އޮފިސަ ރއާއި އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ލައްވައި ގޯއްޗެއްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އެމަސައްކަތުގެ
އަގު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހަދައި އިތުރުގަޑީގެގޮތުގައި ފައިސާ ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ގއ.ކޮނޑޭ
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރު ގަޑީގެ ހާޒިރީ ( 2016ނޮވެންބަރުން ފެށިގެން 2017ގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް) ބެލިބެލުމުން ބައެއް މުވައްޒަފުން ކޮމްޕިއުޓަރުން އިތުރު
ގަޑީގެ ޝީޓުތައް ހަދައި ގަނޑުކޮށް ސޮއިކޮށް ހުއްދަހޯދާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް
އިސްލާޙްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި .މާޅޮހު

ބ.މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް (ބ.ހަނިފަރު ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް  21މެއި 2015ގައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލިބިފައިވާ ޕިކަޕުން ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ބިލް ނުހަދައި ފައިސާ ނަގާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ލިބޭ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު
ކަމަށާއި ޕިކަޕް ދުއްވަނީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ކަމަށާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރަށުގެ
މާލިއްޔަތުން ފައިސާ ހިފައިގެން ގޮސް ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ބިލްތަކާއި ބާކީ ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ނުދައްކައި ދެތިންމަސް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ފާއިތުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދުއްވާ ޕިކަޕުން ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު
ޕިކަޕުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތަށް ފައިސާގެ ރަސީދު ނުވަތަ ބިލް ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  5.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި
 11.27ވަނަ މާއްދާގައި ،ކުއްޔަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ރަސީދު ނުވަތަ ބިލް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި
އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ،އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ދެފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި އެޑްރެސް
ޖަހާފައިނުވާތީ އެބިޑް ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަޞްލާ އެއްގޮތް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ލިޔުންތަކުގައި އަޞްލާ އެއްގޮތަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އެނެކްސް  5 -ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެން އެބިޑަށް
ކުރިމަތިލީ ފަރާތުން ބިޑުގައި އަޞްލާ އެއްގޮތް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެބިޑުގައި ދެއަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
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އެބިޑް ބާޠިލް ނުކުރާ ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް އިސްވެ ދެންނެވުނު ،އެޑްރެސް ޖަހާފައިނުވާ ކުންފުނިން ކަމަށް ވުމާއެކު މިކަން
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،އެމަދަރުސާއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ 10.53ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހޮވޭ ފަރާތް ޝާއިޢު ކުރުމަށާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ބައިވެރިވި ބީލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ގއ.އަތޮޅުގައި ހިންގާފައިވާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް އެ ފައިސާ ނުދީ ލަސްކުރަމުންގެންދާތީ އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި،
އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނުން
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ބެލިބެލުމުގައި ،ކޮންޓްރެކްޓަރ

ގއ.އަތޮޅުގައި ހިންގާފައިވާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގައި އެފަރާތުން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތަށް ނިސްބަތުން ދޭންޖެހޭ ރިޓެންޝަން

ފައިސާ އެފަރާތަށް ދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ،އެ ވާހަކަ ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
5

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖަކާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުން ،ސްކޫލުތަކުގެ
ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ހިންގާ އެންމެ އިސްވެރިން ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތަށް ނުބަލައި ،މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ
 ،3/1އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުން ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނުހައްގު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފަރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާ ކަމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ،އަދި
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-311/2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު)ގެ  163ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވަގުތަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކީ އެކަށްޗަކަށް އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ހިންގާ
އެންމެ އިސްވެރިޔާއަކީ އާދަވެ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއް އެޞޫލަކުން އިތުރުގަޑީގައި
މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ރިކޯޑުކޮށްގެން ،އެމަހެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ވަގުތަކަށް ބައްލަވައިގެން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދެއްވުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު ) SPE-2017-04(Dގެ 1.15
ގައި ،ސ.ހިތަދޫ ސެންޓްރަލް އޭރިޔާގެ ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަމަށްޓަކައި އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނިންމަން ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ  157ދުވަހުން ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔުންތަކުން ،މަސައްކަތް ނިމުނީ ކޮން ދުވަހަކުކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ވަކި
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އަދަދެއް މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،މިފަދަ
މަސައްކަތެއްގެ އެއްބަސްވުން ހަދާއިރު ،މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއް މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ
ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް  05ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 86
ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން  1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިފައިސާ
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކަމަށާއި ،ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން މި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މި އިނާޔަތްތައް
ދީފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނާޔަތްތައް  1437ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އެކަމުގެ ލަފައަކަށް އެދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ އެމައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ
އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދާއި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށާއި ،އެމައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން
ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލީ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ބަޖެޓް ހެދި ،ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދުތައް ކަމަށާއި ،ބަޖެޓުގައި
ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި ،އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރެވޭނީ
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ފަންޑުގެ ބަޔާނުގައި ހުއްދަކުރާ ކަންކަމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް
ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމާއި އަދި އޭގެފަހުން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޚަރަދު އެ ބަޖެޓުގައި
ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ،އެއީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމާއި ،ޚާއްޞަ ޙާލަތަކަށްވާނީ ،އެކަމެއް ނުކުރުމުން
ރައްޔިތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުދެވިގެން ގެއްލުމެއްވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން
ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިކަމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިރު ،ފަހުގެ
އިންތިޚާބުގައި އޭރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުން ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާތީ ،އެކަންތައް ކުރި ފަރާތްތަކާމެދު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

 2017ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް  05ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 86

ޓްރެޜަރީ

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން  1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިފައިސާ
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކަމަށާއި ،ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން މި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މި އިނާޔަތްތައް
ދީފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނާޔަތްތައް  1437ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އެކަމުގެ ލަފައަކަށް އެދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ އެމައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ
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އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދާއި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށާއި ،އެމައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން
ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލީ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ބަޖެޓް ހެދި ،ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދުތައް ކަމަށާއި ،ބަޖެޓުގައި
ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި ،އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރެވޭނީ
ފަންޑުގެ ބަޔާނުގައި ހުއްދަކުރާ ކަންކަމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް
ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމާއި އަދި އޭގެފަހުން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޚަރަދު އެ ބަޖެޓުގައި
ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ،އެއީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމާއި ،ޚާއްޞަ ޙާލަތަކަށްވާނީ ،އެކަމެއް ނުކުރުމުން
ރައްޔިތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުދެވިގެން ގެއްލުމެއްވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން
ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިކަމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިރު ،ފަހުގެ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އިންތިޚާބުގައި އޭރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުން ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާތީ ،އެކަންތައް ކުރި ފަރާތްތަކާމެދު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗުގައި ގއ .ވިލިނގިލިން ގެސްޓަކު ގޮވައިގެން އައްޑޫގައި އޮތް ޔޮޓަކަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަމަށާއި އެ ހިސާބަށް ދަތުރެއް ކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގަކީ  45000.00ރުފިޔާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދަތުރުކޮށްގެން އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ  1100.00ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު 241-
 16( A/123/2017/7އޮކްޓޯބަރު  )2017އާއެކު ފޮނުވި "އައްޑުއަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް ލޯންޗް އިން ކުރި ދަތުރުގައި ފައިސާ މަދުން ނެގި މައްސަލާ ހިގާފައިވާ
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ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" ގައި ޕެޓްރޯލްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަގަކީ އެ ދަތުރު ކުރުމަށް ޚަރަދުވި ޕެޓްރޯލާ އެއް އަގެއްކަމުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
އެގޮތުގެ މަތިން ދަތުރުގެ އަގުގެ ހިސާބު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އަދި އެގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް ހޯދަން ޖެހޭނީ ( 4992.06ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ
ރުފިޔާ ހަ ލާރި) ކަމުގައާއި އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހަވާލާދީފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ ދަށުން އެމުވައްޒަފާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ދެންނެވީއެވެ.
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމައި ލޯން އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ "ދިރެމާ ލޯން" ސްކީމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި މިގޮތުން ލޯން ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ "ދިރެމާ" ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި  25އިންސައްތަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ކްރައިޓީރިއާއެއް ކަމުގައިވާ 'މުއްދަތު' އަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ރޭންޖްތައް ކަމުގައިވާ " 0މަހާއި  4މަހާ ހަމައަށް  25ޕޮއިންޓް 0 ،މަހާއި  8މަހާ ހަމައަށް  12ޕޮއިންޓް 0 ،މަހާއި
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 12މަހާ ހަމައަށް  5ޕޮއިންޓް" މިގޮތަށް އޮތް އޮތުމުގައި ކޮންމެ މުއްދަތެއް ( 0ސުމެއް) އިން ފައްޓާފައި އޮތަތީ 12 ،މަސް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށްވެސް  25ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މުއްދަތަށް ބަލައި މިންގަނޑަކުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެއް މުއްދަތާއި އަނެއް މުއްދަތު ފުށޫ ނާރާނެ ގޮތަށް މި
ކްރައިޓީރިއާ ބަދަލު ކުރުމަށާއި ،މިސާލަކަށް  0މަހުން ފެށިގެން  4މަހާ ހަމައަށް  25ޕޮއިންޓް 5 ،މަހުން ފެށިގެން  8މަހާ ހަމައަށް  12ޕޮއިންޓް ،އަދި 9
މަހުން ފެށިގެން  12މަހާ ހަމައަށް  5ޕޮއިންޓް ،މިފަދަ ގޮތަކަށް އިސްލާޙުކުރުމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ،ލޯން ސްކީމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުސޫލުގެ  5.4ވަނަ
މާއްދާގައި ލޯން ދެއްކުމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމަށް  30މަސްދުވަސް ހިމަނާފައިވާތީ ،މި ދާއިރާއިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށާއި ،އެގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށްވުރެ ލޯން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އިތުރުވާ ކަމުގައިވާނަމަ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނަމަ އެކަންވެސް އިވެލުއޭޝަން
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކްރައިޓީރިއާއިން އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އިސްލާޙުކުރުމަށާއި" ،ދިރެމާ" ލޯން ސްކީމްގެ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ސީދާ ލިޔުންތަކަކީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ ،މި ބައި ބައިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަމަކީ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ ބައިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަން ޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށާއި މީގެ އިތުރުން ،ލޯން ސްކީމްގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ
ކޮމިޓީއަކީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ކަމުގައި ލޯން ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މިފަދަ
ކަންކަމަކީ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު އެކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމުން މިކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ނުވަތަ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
އެފަދަ އޮފީސްތަކުން އެޑްވައިޒަރުން ނުވަތަ އޮބްސާވަރުން ބައިވެރިކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު އިމާރާތް ކުރި ހޮލިސްޓިކް މޯލްޑިވްސްއިން ސައިޓް ސުޕަވައިޒެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވަނީ ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމަށާއި މިއީ މަޞްލަހަތު ފުރުއެރުން ކަމަށްވެފައި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އައު އިމާރާތް ޙަވާލުކުރިއިރު
އެގްރީމެންޓުގައިވާ ބައެއް ކަންކަން ނުނިންމައި ހުރި ކަމަށާއި 19 ،ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމަކުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުން،
ރިސެޕްޝަންގައި ޕާޓިޝަން ޖަހާފައިނުވުމާއި ،އިމާރާތުގައި ލާފައިވާ ކުލައަކީ އެގްރީމަންޓްގައިވާވަރަށްވުރެ ކޮލިޓީ ދަށް ކުލައެއްކަމާއި ،އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި
ވެދަރލައިޓްގެ ބަދަލުގައި އާދައިގެ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ
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އިދާރާގެ އައު ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ތިޔަ އޮތޯރިޓީއާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  17އޮގަސްޓް  2015ގައި
 6,700,369.40ރުފިޔާއަށް  22އޮގަސްޓު  2016ގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށްކަމަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު
އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް  13މޭ  2017އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ،މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވިއްސާރަވުމާއި
ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހުން ފަދަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ކަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންކަން އަންގާ ލިޔުންތަކުން
އެނގޭކަމަށާއި ،މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  26އެޕްރީލް  2017ގައި ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ތިޔަ އޮތޯރިޓީން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް  13ޖުލައި  2017ގައި
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ޕަރޓިޝަން ޖެހުމަށް ވަކިން ބިލްކުރާ ގޮތަށް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނު
ނަމަވެސް ޢިމާރާތުގެ އިލެކްޓްރިކް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ލައިޓަކީ "ފިލިޕްސް" ބްރޭންޑްގެ ނުވަތަ އެ ބްރޭންޑާ އެއް ކޮލިޓީއެއްގެ ލައިޓްތަކެއް
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އޮފީހުގެ ނަން

ކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ވެދަރ ޕްރޫފް ލައިޓް ހަރުކުރުމަށްވެސް ބީ.އޯ.ކިޔުގައި ބިލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްއެއްގައި ބިލްކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތް ނުނިންމާ ހުރިކަން
ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި ،މި އިންވޮއިސްގެ ޕޭމަންޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް
ނިންމިކަމަށް ކައުންސިލުން ފަހުން އެޕްރޫވަލް ދިނުމަށްފަހުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ
އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް އެޕްރޫވް ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެހެން މެންބަރުންވެސް ސޮއިކޮށްފައި
ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު އަގުގެ އިތުރަށް  473,419.64ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް
ދައްކާފައިވާކަން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުން އެނގޭކަމަށާއި ،މިހާރު ނުދައްކާ ހުރި ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ  50އިންސައްތަ ހިމެނުމުން މި އަދަދު 640,928.88
އަށް އިތުރުވާއިރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ ވޭރިއޭޝަން އަކީ  9.57އިންސައްތަ ( 10އިންސައްތަ އަށްވުރެ ދަށް) ކަމަށާއި ،ވޭރިއޭޝަން ހިމަނައިގެން މުޅި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  7,341,298.28ރުފިޔާކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތުގެ "ޑިފެކްޓްސް ލަޔަބިލިޓީ ޕީރިއަޑް" ނިމޭނީ  26އެޕްރީލް  2017އިން ފެށިގެން
 365ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައިވާތީ އެ މުއްދަތު ނިމުމާ ހަމައަށް ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި  167,509.24ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ  43.2ވަނަ މާއްދާ (ރިޓެންޝަން)އާ އެއްގޮތަށް ،އެކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަމަކީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަން
ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ "ޑިފެކްޓްސް ލަޔަބިލިޓީ ޕީރިއަޑް" ނިމުމުގެ ކުރިން އަދި ބާކީ ހުރި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެކަންކަން
ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ބައެއް މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމާއި ،ގަބުރުސްތާނުގެ ވިނަ ނޮޅައި ކުނިކަހައި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އެތަންތަނުގެ ބައެއް
ކުދި މަރާމާތު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި 10
އޮގަސްޓް  2017ވަނަ ދުވަހު އޮތް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގައި 1 ،ފަރާތަކުން  3ނަމުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން  2ބީލަމުގައި
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ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި އިތުރު ފަރާތަކުން  2ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން އެއް
ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ  2ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ބީލަންތައް ކެނޑުމަށްފަހު ދެތިން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަން ފޯމުތަކެއްގައި
ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޓީއެއްގައި ،އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަތްއިރު
ފަންސުރުން ލިޔެފައިވާ ބައެއް ބީލަން ފޯމުތައް ގަލަމުން ލިޔުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތަކުން
ބީލަން ހުށަހަޅަން އައުމުން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަން ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،ބީލަން
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އޮފީހުގެ ނަން

ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ޓައިޕްކޮށްފައިވާ ޝީޓެއް ކަމަށާއި ،އަދި  2ފަރާތެއްގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް
އެއްފަރާތަކުން ޙާޟިރުވީ ނަމަވެސް އެފުރުޞަތު ދީފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާތީއާއި ގަލަމުން ލިޔުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އެއަންދާސީ ހިސާބުތައް
ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުން ކަމަށްވާތީ ،އެއަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.44އާ ޚިލާފަށް އަދި 17.17އާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ
ކަމެއް ކަމާއި ،އަދި އެއްފަރާތަކުން  2ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީވެސް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.17އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ ކުރިޔަށް
އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ހދ.ނައިވާދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުނު ''މަސްޖިދުލްއައްވާބީން'' ހުސްވި ރަމަޟާންމަހު ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށްފަހު ކުރިން ބޭނުން
ކުރަމުންގެންދިޔަ ''މަސްޖިދުއްސަލާމް'' ބަންދުކޮށް އެމިސްކިތުގެ އިމާމާއި މުވައްޒަފުން ''މަސްޖިދުލްއައްވާބީން'' އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިން އަންހެނުން ނަމާދުކުރި މިސްކިތަށް ބާމިސްކިތުގެ އިމާމާއި މުވައްޒަފުން
ބަދަލުކުރުމަށްފަހު "މަސްޖިދުލްއައްވާބީން" ގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމާއި ބަންގިގޮވުން ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި'' ،މަސްޖިދުލްއައްވާބީން'' ގެ އިމާމުގެ
މަޤާމު ހުސްކޮށްފައި ބާއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ޢާއިލީ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް އިމާމުކަމުގެ ކޯސް ހަދަމުންދާތީ ކަމަށާއި ،އަދި އަންހެނުންގެ
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މިސްކިތް އުވާލުމަށްފަހު އެ މިސްކިތުގެ އިމާމު (ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ) "މަސްޖިދުލްއައްވާބީން"ގެ މަސައްކަތުމީހަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެންގުމުން ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ދެމުންދަނީ އިމާމެއްގެ މުސާރަކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި 11
ޖުލައި  2017ގައި ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައިވާ ގޮތަށް ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއްޞަލާޙާއި
މަސްޖިދުއްޛިކުރާގައި އިމާމު/މުދިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެމީހުންގެ މަޤާމު މަސައްކަތުމީހުންގެ މަޤާމަށް މިހާރު ބަދަލުނުކުރެވި އޮތްނަމަ ،އެކަން ވީ އެންމެ އަވަސް
ފުރުޞަތެއްގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅު ގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް  13ޑިސެންބަރު  2017ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް
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ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެއިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
 13ޑިސެންބަރު  2017ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ގެ
( ހ) ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ގަވާއިދުގެ  10.38ގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއިދާރާއިން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ދެއްވުމަށާއި ،މިފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
އެޅުއްވުމަށާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކުރިން ކޮށްފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހިމަނާފައި ނުވުމާއި ،މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ބަޔާންކުރުމަށް ބޭންކް
ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔުންތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކުރައްވާފައި ނުވާތީ ،ޕޮއިންޓް
ދެވޭ ދާއިރާތަކުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ

ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކ.ތުލުސްދޫ އަތިރިމަތިން (2000ވަރަކަށް އަކަފޫޓްގެ) ބިމެއް  2017އޮކްޓޫބަރު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި

އިދާރާ

އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢްލާނު ކުރުމަކާނުލައި ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ކެމްޕޭންކުރުމުގައި އުޅުނު
ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެބިން
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އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރައްވާނަމަ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

ގދ.ނަޑެއްލާގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއަކަށް  2014ވަނަ އަހަރަގެ ކުރީކޮޅު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީލުމުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުރަސްމީކޮށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކުރިން ނަޑެއްލާ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުރި ފަރާތުން ނަޑެއްލާ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
ނުނިމޭކަމަށް ބުނެ އެ ވަޒީފާ އެއްވެސް މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިނުދީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަކާ ނުލައި ކޯޓު ހުޅުވައި
ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ވޮޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެ މަޤާމަށް އެދި ސިޓީ ލުމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ވަޒީފާ
ދީފައިވާ ދެމީހުންނަކީ ކުރިން އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިނުވާ ދެ މީހުން ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދީފައިވަނީ އެންމެ އިންސާފަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ

16

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.1

ގދ.ނަޑެއްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  2ވޮޗަރުން ހޯދުމަށް  06ޖޫން  2013ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާ

ކަމާއި ،އޭގެފަހުން  17ނޮވެންބަރު  2014ގައި ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  19ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ގދ.ނަޑެއްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މާރކްސްގެ ގޮތުން  2ވަނައަށްދިޔަ ފަރާތާއި  3ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްކަން.
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.2

އެ ދެ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އެ ދެމީހުން

ސާބިތުކޮށްދީފައިވުމާއި ،އެ ދެމީހުންނަކީ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ މީހުންކަމަށްވުމާއި ،މަސައްކަތުގެ
އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓާނެ ޒުވާން އަދި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ޞިއްޙަތެއް ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ކަން.
.3

އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޯޓުން އެދިފައިވާ ދެމީހުންނަށް ކަން.

.4

 28އެޕްރީލް  2011ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  "2011ގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި  76ވަނަ މާއްދާގެ

(ރ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވަންވާނީ އެ ވަޒީފާއަކަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު މީހާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުންނަށް މާރކްސްދެނީ އޭގެތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު މީހަކީ ކާކުތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާއިރު ،އެންމެ ޤާބިލު މީހަކަށްވާނީ އެންމެމަތިން މާކްސް
ލިބޭ މީހާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ގަވާއިދުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ ،ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ކަނޑައަޅާނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަރވިއުއިން
އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭ  3ފަރާތުންކުރެ އެންމެ ރަނގަޅު މީހާ ބަލައިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެ  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު މީހާ ބަލާނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،އެއީ ،ކުރިން ބުނެވުނު  2މާއްދާގައި ބުނާ އުސޫލާ
ޚިލާފު ،އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަހަމަކަމާ ޚިލާފު ،އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން.
.5

ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމަށް މާކްސް ދެނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މީހަކު ހޮވުމަށް ކަމަށްވާއިރު،

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު މީހަކަށްވާނީ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ މީހާކަމަށްވުމުން ،އެވަޒީފާއަށް އެމީހާއަށްވުރެ އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޤާބިލުކަމަށް ބަލައި
އެމީހާއަށް ވަޒީފާ ނުދީ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަން.
.6

އެހެންކަމުން ،ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މިބާވަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީން

އެންގުމުން ،އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް  05ޖޫން  2013ގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  2013/16ޢާންމު ސިޓީން އަންގާފައިވާކަމާއި،
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ނަމަވެސް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އޭގެފަހުން  07މޭ  2015ގައި ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  3/2015ޢާންމު ސިޓީން އެ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުން
މާކްސްއަށް ނުބަލައި އިންޓަރވިއު ޕެނެލަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް 05 ،ޖޫން  2013ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  2013/16ޢާންމު ސިޓީން އަންގާފައިވާ ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި މިކޮމިޝަނަށް
ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަން.
.7

މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ  05ޖޫން  2013ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް

ފޮނުވި ނަންބަރު  2013/16ޢާންމު ސިޓީ ފޮނުވުމާއި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން  07މޭ  2015ގައި ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  3/2015ޢާންމު ސިޓީ
ފޮނުވުމާ ދެމެދުގައި ކަމަށްވާތީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  05ޖޫން  2013ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުރިހާ
ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 2013/16 :ޢާންމު ސިޓީއާއެކު ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން.
ވީމާ ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިކަން މިގޮތަށް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އެހީ ލިބިގެން މާލެ
ފޮނުވާ ބަލިމީހުންގެ ދަތުރުތައް (ތިނަދޫއިން ކާޑެއްދުއަށް) ކުރުވާފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އަދި ދަތުރުތައް ކުރުވާފައިވަނީ  8މީހުންނާއި 10
މީހުންނާ ދެމެދުގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއްގައި ( 1200.00ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވަރުގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ 300.00
(ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއި ( 350.00ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް ކަމަށާއި ،މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ
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ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ބަލި މީހުން ރެފަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރައްވަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނުން ކަމުގައިވާތީ ،ގދ.ތިނަދުއާއި ގދ.ކާޑެއްދުއާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެ ސެކްޝަނުން
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އޮފީހުގެ ނަން

ކަމަށާއި ،އެގޮތުގެ މަތިން ކުރާ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ ސީ
އެމްބިއުލަންސްގައި ކަމާއި އަދި ތިނަދޫން ކާޑެއްދުއަށް ދާ މެޑިކަލް އެސްކޯޓް ތިނަދުއަށް އެނބުރި އައުން ހަމަޖައްސަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ލޯންޗް
ތަކުގައިކަން.
 .2ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި  01ނޮވެންބަރު  2015އިން ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗުތަކުގައި ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ  2ލޯންޗެއްގައި
ކަމާއި މި ލޯންޗުތަކުން ދަތުރުކުރުމުގައި  03ފަރާތުން އަގު ބަލާފައި ހުންނަކަން އެނގެން ނެތް އިރު ،ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ބިލްތައް އެ ދަތުރަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް
އެޓޭޗްކޮށްފައިވާއިރު ބައެއް ދަތުރުތަކުގައި ހަމައެކަނި ދަތުރުކުރި ލޯންޗުގެ އަގު ހޯދާފައި ހުންނަކަން.
 .3ޑރ .ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަގު ދީގެން ލޯންޗު ދަތުރުތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ހުންނަކަން އެނގެންނެތް ކަމާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު ލޯންޗުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލޯންޗަކީ  08ނުވަތަ  10މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ކަމަށާއި އެވަރުގެ ލޯންޗެއްގައި ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ 300
(ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއި ( 350ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި މި
ދެލޯންޗަކީވެސް  22މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަކަން.
 .4އިސްވެ ދެންނެވުނު  2ލޯންޗުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭގެ ތެރެއން އެއް ލޯންޗްއިން ދަތުރުކުރުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ކޮޅަކަށް
ދަތުރުކުރުމަށް ( 1200ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޗާޖް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ނަމަވެސް އެއް ދުވަހެއްގައި ކޮށްފައިވާ  02ދަތުރަކަށްވެސް  02ރޭޓަކުން
އަގު ހަދާފައިވާ ކަމާއި އެގޮތުން  26ޖަނަވަރީ  2016ގައި ކޮށްފައިވާ  02ދަތުރުގެ ބިލް ކުރުމުގައި އެއް ދަތުރު ކޮޅަކަށް ( 600ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް
ކޮށްދީފައިވާއިރު އަނެއް ދަތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ ( 1200ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްކަން.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 2 .5ވަނަ ލޯންޗްއިން ދަތުރުތައް ކުރުމުގައިވެސް ކޮޅަކަށް ދަތުރުކޮށް ދިނުމުގައި މަދު ދަތުރުތަކެއް ކޮޅަކަށް ( 600ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަށް ކޮށްދީފައި
ހުންނަ ކަމާއި ނަމަވެސް ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮޅަކަށް ( 1200ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމާއި މި އަގުތަކަކީ ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗު ސީ އެމްބިއުލަންސް
އަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ރޭޓާއި އަދި އެނޫންވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗު ތަކުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ
ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގުތަކަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މި ދެ ލޯންޗަކީ  22މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗުތަކެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ކުޑަ އަގަކަށް ދަތުރުތައް ކޮށްދީފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗު ތަކަކީ  15މީހުންގެ ޖާގައަށްވުރެ ކުޑަ ލޯންޗުތަކެއްކަމާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ
 22މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެހެން ލޯންޗެއްގައި ކޮށްފައިވާ  02ދަތުރެއް ކޮށްފައިވަނީވެސް ކޮޅަކަށް ( 1200ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.
 .6މި ލޯންޗުތަކުން ދަތުރުތައް ކުރުމާ ގުޅޭ ގިނަ ސަރވިސް ރެސީޓް ތަކުގައި ރެސީޓް ދޫކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަޔާއި އިންވޮއިސްތައް ޗެކް ކުރާ ފަރާތެއްގެ
ގޮތުގައި ޑރ .ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަކަން.
މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް
ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް ،އާންމުކޮށް އެފަދަ ދަތުރުތައް ކުރާ އަގުތަކާ ދާދި އެއް އަގަކަށް ދަތުރު
ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެގޮތަށް އަގު ހޯދުމަކާ ނުލައި ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،މިކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އިންނަމާދޫ

ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ ބައެއްގެ އަތުން  50ލެޑް ސްޓްރީޓް ލައިޓް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިތަކެތި ގަނެފައިވަނީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3ބިލަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ލައިޓްތައް ސަޕްލައިކުރީ އެއްފަހަރާ ކަމަށާއި ،މިއީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިކަމުން މަންފާއެއް ހޯދުމަށާއި އަދި ވަކި
ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ލައިޓްތައް ގަނެފައިވަނީ މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ކަމަށް ބުނާ

18

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މިދަންނަވާ ކަންކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1އެ އިދާރާއަށް  50ވޯޓުގެ  50ލެޑްލައިޓް (ހުދުއަލި) ގަނެފައިވާކަމާއި ،މިތަކެތީގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  65,000/-ރުފިޔާކަމާއި ،މިތަކެތި ގަނެފައިވަނީ
އިޢުލާންނުކޮށް 5 ،ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންކަމާއި ،މިތަކެތި ގަނެފައިވަނީ  30އޮކްޓޫބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

 3ވަނަ ދައުރުގެ  17ވަނަ ޖަލްސާއާއި  08ނޮވެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  19ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންކަމާއި،
 30އޮކްޓޫބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  17ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޖެހުމަށް  50ވޮޓުގެ 25
ލެޑްލައިޓް (ހުދުއަލި) ގަތުމަށާއި ލައިޓް ޖެހުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން  80,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށްކަން.
 25 .2ލެޑްލައިޓުގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެތަކެތި ގަތުމަށާއި ،އެތަކެތީގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ގަތުމަށާއި 08 ،ނޮވެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  19ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ،
އޭރު އޯޑަރުދީފައިވާ (ކުރިން ބުނެވުނު  25ލެޑްލައިޓަށް  05ނޮވެންބަރު  2017ގައި ވަނީ އޯޑަރުދީފައި)  25ލައިޓުގެ އިތުރުން  25ލައިޓް ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން
ހޯދުމަށާއި ،ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހަމަ އެއަގުގައި ލައިޓް ލިބެންހުރިނަމަ އެ ކޯޓޭޝަންތައް ބަލައި އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތަކުން ލައިޓް
ގަތުމަށާއި 25 ،ލެޑްލައިޓުގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެތަކެތި ގަތުމަށާއި ،އެތަކެތީގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ގަތުމަށާއި ،އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  17ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ  80,000/-ރުފިޔާގެ
ތެރެއިން އެ ޚަރަދުކުރުމަށްކަން.
 .3ފަހުން ގަތް  25ލައިޓަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވަނީ  09ނޮވެންބަރު  2017ގަކަމަށާއި ،އިތުރު  25ލައިޓް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،ރަށުތެރޭގައި މަގުބައްތި
ޖެހުމަށް އިތުރު ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކުރެވި ،އިތުރު ލައިޓް މަގުތަކުގައި ޖަހައިދިނުމަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން އެދެމުންދާތީއާއި  25ލައިޓަކީ ރަށުތެރޭގައި ޖެހުމަށް
އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްކަމަށް ކައުންސިލަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށާއި ،މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކަމަށާއި،
އަދި މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ހޯދާ ޚިދުމަތާއި މުދަލުގެ އަގު  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާތީ ތިން
ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،އެތަކެތި ހޯދުމަށް
ނިންމާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ދެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވާ ތާރީޚުތަކާއި ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެތަކެއްޗަކީ އެއްފަހަރާ ގަނެވޭނެ ތަކެތި ކަމަށް
ބެލެވޭކަމާއި ،އަދި އެތަކެތި ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ގަނެފައިވަނީ އެއްފަހަރާ އެތަކެތި ގަންނަ ނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ގަންނަންޖެހޭނެތީ ،އިޢުލާންނުކޮށް
އެތަކެތި ގަތުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށްކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަން.
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އޮފީހުގެ ނަން

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވީމާ ،މީގެފަހުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ބަޔަށް އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑު މެމްބަރަކާއި ފައިސާއާބެހޭ
ބައި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  2ފަރާތެއް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިއިރު
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވީފަ ހުން ކަމަށާއި އަދި ޝަރުޠު ހަމަވެ އިންޓަވިއުކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް
ލިބުނު ފަރާތް އެމަޤާމަށް ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން  26އޮކްޓޫބަރު 2016ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
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ގުޅިގެން  01ނޮވެންބަރު  2017ގެ  12:00ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ފޯމުތައް
ސުންގަޑީގެ ފަހުން ބަލައިގަނެފައިވާކަން އެ ފޯމްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ އެންޓްރީ ތައްގަނޑުން އެނގޭތީއާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް
އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ބަލައިގަނެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ
ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ނީލަންކިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކޭބަލްތަކެއް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ލިމިޓެޑް

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ކޭބަލްތައް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އިޢުލާނުގައި
ބީލަމުގައި ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކޭބަލްތައް ހިމަނާފައިނުވުމުން ،ކޭބަލްތަކެއް ވިއްކާކަން ،އެތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ކޭބަލް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެހެން
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ފަރާތްތަކަށް (މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް) ނޭނގި އޮތުމުން ،އެފަރާތްތަކަށް އެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ގެއްލޭނެކަމަށްވާތީ ،މީގެފަހުން އެފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެފަދަ ކަންތައް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
21

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އދ.ކުނބުރުދޫ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގޯތީގައި އަދިވެސް މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އެ އިދާރާއިން ނުވަތަ އދ.އަތޮޅުއޮފީހުން ބާޠިލުކޮށްފައިވޭތޯ ބައްލަވައި ،އެގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެގޯތީގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުން އެ ގޯތިން ނެރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ

ޏ.ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކުރުމަށް  140,025.00ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

އިދާރާ

 11ޖޫން  2015ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތަކީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ
މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު :ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2006/3 :ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ
މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަންފާހަގަ ކުރެވޭ.
 .2ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

22

 .3އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .4ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގެންފައިވާ އާމްދަނީ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭ.
' .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު' ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2015ވަނަ އަހަރު
މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެއް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
' .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު' ގެ  105ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކާއި
ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ،ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނު އާއި އެއްގޮތަށް
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ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން އެ އިދާރާގެ ޚަރަދު ތަކާއި އާމްދަނީ ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭ.
' .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  110ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވާކަންފާހަގަކުރެވޭ.
ވީމާ ،މިދެންނެވި ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕުލަޔަންސް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓުގެ (ޅ) ގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިން ގޮތް" މިބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިސްލާހުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 21
ނޮވެންބަރު  2017ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެހެން މަޤާމްތަކަށް ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ
ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،ޢާންމުކޮށް މަޤާމްތަކަށް ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާއިރު ،ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތައުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާނަމަ ،ޝަރުޠު ހަމަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިމަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެޝަރުޠު ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައި އެޝަރުޠު ހިމަނާފައިނުވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެމަގާމް

23

ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރިކުރުމުގައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަށް ކުރުމަށް
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާއެކު ،މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ވަކި އޮނިގަނޑެއް (މަޤާމްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރަ އެނގޭނެގޮތަށް) ވަކި ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި
އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމްތަކުގެ އޮނިގަނޑެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުން ފޮނުވާފައިވަނީ
މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މަޤާމަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ،މަޤާމުގެ
ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ކޮންމެ މަޤާމަކަށް މީހަކު ނަގަންވުމުން ،އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައިގެން އިޢުލާން ކުރުމުން ،އޭގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް
މަގުފަހިވެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން
ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް މިކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ދިމާނުވާނެގޮތަށް ،އެ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް މަޤާމާއި ،ޝަރުތުތަކާއި،
މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަށް ހިނެމޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހު ،އެއޮނިގަނޑު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެން މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް
ދެންނެވީއެވެ .އަދި ،އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން،
ކޮމިޝަނުން އެކަން ފާސްކޮށްގެން އަދި އެކަން އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނައިގެން ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަޤާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ކަންކަން
ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  2017ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ  26ސެޕްޓެމްބަރު
 2017ގައި ކަމަށާއި ،މުސާރަ ޝީޓްގައި ހުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގެ ޢަދަދު  44ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ގަޑިތަކަށް
ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  27ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 .1އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  2017ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ  24ސެޕްޓެންބަރު
 2017ގައި ކަމާއި ،އެމަހު މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގެ ޢަދަދު  44ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ގަޑިތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް
ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  27ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައިކަން.
 .2ނަމަވެސް ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
ކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހުގެ  12:00އަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާތީ އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެކަން އެޖެންޑާ
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އޮފީހުގެ ނަން

ކުރެވިފައިނުވަނީކަމަށް  27ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި އަދި އެފައިސާ ދިނުމަށް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާއިން
ނިންމާފައިވާ ކަން.
 .3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ވަނީ ،ކޮމިޝަނުން އެހެން ގޮތަކަށް ފާސްނުކުރާހައި ހިނދަކު ،އިތުރުގަޑީގައި،
ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ މަހަކު  44ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށް ކަމާއި ،ބަންދު ދުވަސްދުވަހު މަސައްކަތް
ކުރެވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  5ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ކަމާއި ،ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމާއި ،އިންތިޚާބުގެ
ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ބަލާނީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން  90ދުވަހަށްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބެއް ނިމޭތާ  30ދުވަހާ (ޖުމުލަ  120ދުވަހާ) ހަމައަށް ކަމާއި،
ނަމަވެސް ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދުވަސްވަރު  120ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
ވީމާ ،މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2017 ،އޮގަސްޓް ،ސެޕްޓެންބަރު މަހަކީ  44ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި
މަސައްކަތް ކުރުވޭފަދަ އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ނުވުމާއެކު ،އިތުރުގަޑީގައި  44ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާ ދީފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ދާންދޫ ސްކޫލް

ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  23އޮކްޓޫބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރި 2017/12

އިޢުލާނު މި ފަހަރު

ހަމައެކަނި ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އިޢުލާން ނުދެއް ކުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ވަރަށް ވަގުތު
ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓިކަމުގެ ލިޔުމާ ނުލައި
25

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގްރިމެންޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި،
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  3,000.00ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް މިމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގައި އޭނާގެ ދަރީގެ ނުފޫޒު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި
ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތްދުވަހުގެ ކުރީރޭ ދަންވަރު  01:15އެހާކަންހާއިރު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލްގެ އޮފީސް ހުޅުވައިގެން އޭނާއާއި އަދި އިތުރު މީހެއްގެ އަންދާސީހިސާބު
ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތާ އެއްކޮށް ބަޖެޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި ބިޑްކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  2މުވައްޒަފެއް މެދުވެރިކޮށް އޭނާއަށް މި މަސައްކަތް
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ލިބޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބާރު އެޅިކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  2018ވަނަ އަހަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެ މަސައްކަތް
ކޮށްދިނުމަށް އެދި  4ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމާއި ނަމަވެސް،
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން.
 .2އެގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ބެންޗުމާކް ކަމަށް ބަލައިގެން އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް
ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ،އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެ ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށްކަމަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވަނީ  2އަހަރުދުވަހު ކަމަށްވެފައި ދެން ހުށަހެޅި ފަރާތުން  5އަހަރުދުވަހު ( 2016،2011،2012،2013ވަނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި
 2017ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅާފައިވޭ) ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އެ  2ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް
ދީފައިވަނީ އެއްވަރަށްކަން.
 .3މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީވެސް ބަރާބަރު ނިސްބަތުން ނޫންކަމާއި މި ބައިތަކަށް (ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް  4އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް
ކުރިކަމަށް ބަލައިގެން ޕޮއިންޓް ދިން ކަމުގައިވިޔަސް) އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށްކަން.
 .4މީގެއިތުރަށް ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމުގެ ތެރޭގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަންކަމަށް  12ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާއިރު ،އެ
އަދަދު އުނިކުރިގޮތުގެ ތަފުސީލު އެނގެން ނެތްކަން.
 .5މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދެދަރިން ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާއިރު ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޮމިޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން.
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އޮފީހުގެ ނަން

ވީމާ ،މިދެންނެވި ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިމަގުގައި މިކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ކޮލަމާފުށި

 30އޭޕްރިލް 2017ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮލަމާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ކަމަށްބުނެ ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލައުޑްސްޕީކަރުން

ސިއްޙީ މަރުކަޒު

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިޢުލާނެއް ގޮވި ކަމަށާއި އެއިޢުލާނު ގޮވާފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނު ފަހުން ކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނު ނަންބަރެއް ،މަޤާމުގެ
ޝަރުޠެއް ،މުސާރައެއް ،އަދި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއިޢުލާނު ކޮލަމާފުށީގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާ
ކަމަށާއި ،އެއިޢުލާނުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ފޯމު ލުމަށް ބޭނުންވެގެން އެއިޢުލާން ނުފެނިގެން އެވާހަކަ ދެއްކުމުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފޯމު ފުރައިދޭނެ ކަމަށް
އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ފޯމު ފުރައިދިނީ މަރުކަޒުން ކަމަށާއި ފަހުން އެއިޢުލާނަކީ ފޭކް އިޢުލާނެއްކަމާއި އެއިޢުލާނުގެ ބޭނުމަކީ އޮޅުވާލައިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ
ވޯޓް ހޯދުންކަން އެނގުނު ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަ ޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ފުރި ހުރިހައި ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެނަށް ކޯޑު ނަންބަރެއްދީ އެމީހުން ލައްވައި ވަކި
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  06މެއި  2017ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އަޅުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގއ.ކޮލަމާފުށީ
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ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމާށް ބުނެ އިޢުލާނެއް ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވައިދިނުމަށް އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން
އެދުމާގުޅިގެން އެއިޢުލާނު ކައުންސިލްގެ ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވާފައިވީނަމަވެސް ،ކޮލަމާފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނެއް ތައްޔާރުކޮށް
އެއްވެސް ތަނެއްގައި އާއްމުކޮށްފައި ނުވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ކޮލަމާފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގެ 3.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ވަޒީފާއަށް
އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް" އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް މާލޭގެ ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް ހޯދުމަށް ގުޅިކަމުގައިވިޔަސް ދަނޑު ނުލިބޭ ކަމަށާއި ،މާލޭގެ ދަނޑުތައް ކޮންޓްރޯލް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުރަނީ ގުރޫޕްތަކުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،މާލޭގެ ފުޓުސަލް ދަނޑުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ މާލޭގައި އުޅޭ އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކުން ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން
އެތަންތަން އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށްގެންނަމަވެސް އެތަންތަން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ،އެތަންތަން ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް މާލޭގެ ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް ހޯދުމަށް ގުޅިކަމުގައިވިޔަސް ދަނޑު ނުލިބޭ ކަމަށާއި ،މާލޭގެ ދަނޑުތައް ކޮންޓްރޯލް

ސްޕޯޓްސް

ކުރަނީ ގުރޫޕްތަކުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،މާލޭގެ ފުޓުސަލް ދަނޑުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ މާލޭގައި އުޅޭ އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކުން ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން
އެތަންތަން އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ
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ލިބެމުންދާތީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށްގެންނަމަވެސް އެތަންތަން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ،އެތަންތަން ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ

އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތީގެ މަގުފާރު ރޭނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ އެއިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑެއް ކަމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެބިޑް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރެއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނީގެ ފައިސާއިން ކަމަށާއި ،އެތަކެތި
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އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ތަކެތި ގެންދިޔަ ދޯނީގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނޫނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރުމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އިސް ފަރާތަކާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން
މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގަމުން ދިޔަ މައްސަލައަކާގުޅޭގޮތުން ސިންގަޕޫރުގެ އާރބިޓްރޭޝަން ފާރމްއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ޖެހުމުން
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަތުރުތައް ކޮށް ދަތުރުތަކުގައި އެއްފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ގިނަ ދަތުރުތަކަކީ މުހިންމު ނޫން ދަތުރުތައްކަން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭނެ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 .1ސިންގަޕޫރުގެ އާރބިޓްރޭޝަން ފާމެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކުރި  03ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް ޖުމްލަ
( 873,550.41އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ސާޅީސް އެއްލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ދަތުރުތަކުގައި
ބާއްވާފައިވަނީ އެންމެ ބައްދަލުވުމެއްކަން ޓްރިޕް ރިޕޯޓުން އެނގޭއިރު ބައްދަލުވުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު ދުވަސްތައް ސިންގަޕޫރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަން.
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

 .2އެ ގޮތުން  08އޮކްޓޫބަރ  2015ގައި ސިންގަޕޫރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގައި ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  10އޮކްޓޫބަރ ގައި މާލެ އައިސްފައިވާއިރު
އެހެން ބައިވެރިން މާލެ އައިސްފައިވަނީ  11އޮކްޓޫބަރގައި ކަމާއި  02މާރިޗް  2016ގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގައި މާލެ އައިސްފައިވަނީ  05މާރިޗް  2016ގައި
ކަމާއި 02 ،ޖޫން  2016ގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގައި ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި ކުންފުނީގެ ލޯޔަރު  04ޖޫންގައި މާލެ އައިސްފައިވާއިރު އެހެން ބައިވެރިން
މާލެ އައިސްފައިވަނީ  06ޖޫންގައިކަން.
 .3މި ދަތުރުގައި އާރބިޓްރޭޝަން ފާމާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން ގުޅީފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަށް ހެވީ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީޒް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން
ކުންފުންޏަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނުކަމަށް ޓްރިޕް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ދަތުރުގެ ޓްރެވަލް ޕާޑިޔަމް (ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު) ގެ އިތުރުން
ޕޮކެޓްމަނީއާއި އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދުގެ ފައިސާ ކޮންމެ ދަތުރަކުވެސް ހުރިހާ ބައިވެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު ރިޕޯޓެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން.
 .4އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބާކީވެގެން ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަން.
 .5މި ދަތުރުތަކުގައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނާއި ކުންފުނީގެ ލޯޔަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާތީ މިއީ ކުރަން ޖެހިގެން ކޮށްފައިވާ
ދަތުރުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމާއި ،ނަމަވެސް މި ދަތުރުތަކުގައި ބާއްވާފައިވަނީ އެންމެ ބައްދަލުވުމެއްކަން ޓްރިޕް ރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭއިރު ބައްދަލުވުމަށް
ހޭދަވާނެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު ދުވަސްތައް ސިންގަޕޫރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަން
 .6ދަތުރު ޚަރަދު ރިޕޯޓް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބާކީވިކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ޔަޤީން ކުރެން ނެތްކަން.
ވީމާ ،މިދެންނެވި ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކަންކަން އެގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ކުރައްވާ ރަސްމީ
ދަތުރުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށީ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް  01އަހަރުދުވަހަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި  05މާރިޗް  2017ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި މި ފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ،އެ ކުންފުންޏަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮށްފައިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަލާފައިކަމަށް

31

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީ ނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަލަންވާނީ ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ކަމަށާއި އެފަރާތުގެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
ބީލަން ފޯމު ފުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތްތަކުން އެއްކިބާވުމަށްޓަކައި ،ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި
އިޢުލާނުކުރެވޭ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަމީރު އަމީން ސްކޫލް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގެ ފަރާތުން 2018ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ލިސްޓަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު  2ވަނަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ބުކްޝޮޕަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ،މާކްސް ޝީޓަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް އެހެން ބުކްޝޮޕަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ބުކްޝޮޕްއިން ފޮނުވި ސާމްޕަލް ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ފޮށިގަނޑަކީ ހުރިހައި ސާމްޕަލްތައް ލެވޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ފޮށިގަނޑެއް
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ،އެސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިސްވެދެންނެވު އިއުލާނާ ގުޅިގެން ދައުލުތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  2017ގެ "ބީލަން
ބަލައިގަތުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން"  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން އަންދާސީހިސާބުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ކަނޑާފައިވީނަމަވެސް،
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އަގުތަކާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް އެފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ

އެކަންތައް

ދައުލުތުގެ

މާލިއްޔަތު

ގަވާއިދުގެ

10.44

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ނ)

އާ

އެއްގޮތަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ދެންނެވީއެވެ.

އަދި ބިޑްހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި ވަގުތީ އިވެލުއޭޝަނެއް ޝީޓެއް ބިޑް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަގާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅި
ހުރިހާ ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ދެއްވުމުން ފަހުން މާކްސް ޝީޓަށް ބަދަލުގެނައި ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރެވޭނެ
ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޚަރަދު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ލޭބަރ ކުއަރޓަރއެއް ހެދުމަށް 47،125.40
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ތިލަފުށި ގޯޑައުން  2ގެ ފުރާޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް  150930.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި  2މަސައްކަތް
ކުރުވާފައިވަނީ އެއް ކުންފުންޏަކުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 . 1ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އީމެއިލްއަށް އެކްސަސް އޮންނަ ފަރާތްތަށް ލިޔުމުން އެނގޭގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށާއި ވަކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ
ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އިންވިޓޭޝަން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ގުޅުންގުރި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާތީ އެކިއެކި
މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އިންވިޓޭޝަން ފޮނުވުމަށް ކުންފުނިތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކިހިނެތްކަން އެނގެންނެތުމުން ،އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ
ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑް

 . 3ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުން އެ ބިލަށް ފައިސާ
ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބައެއް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ ،ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތްތަކަކީ
ކޮށްނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ލިޔުމުން އެންގުމައްޓަކައި ( 50,000.00ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތެއް ވިޔަސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.

 . 4މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކާއި ބިލްތަކުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެންޓްރީ ތައްގަ ނޑު ޖަހާފައިނުވާތީ ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހޯދާ ކޯޓޭޝަންތަކާއި މަސައްކަތް ނިންމާ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގައި އެންޓްރީ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ނޫނީ އެފަދަ ތަކެތި އެންޓްރީ ނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 5މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަން ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑުންނާއި
ބައެއް ސޮއެތަކުންވެސް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިވައިވާއިރު ،ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން ފާހަގަވެފައިނުވަނީ ބަލަންވާވަރަށް
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ނުބަލާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތަކުގައި މިފަދަ ކަންކަން ރަގަނޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުން ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެންގީއެވެ.
 .6މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ލިޔެކިޔުމުން ފޮނުވައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތުމުން
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ފޮނުވާއިރު މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 7ވެމްކޯއިން ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުން ،ޕޭމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް
ހަމަވުމުން ނޫނީ އެ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޚަރަދު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ލޭބަރ ކުއަރޓަރއެއް ހެދުމަށް 47،125.40
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ތިލަފުށި ގޯޑައުން  2ގެ ފުރާޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް  150930.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި  2މަސައްކަތް
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ކުރުވާފައިވަނީ އެއް ކުންފުންޏަކުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ވެމްކޯ އިން ކޮށްފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތަކަށް ،ގުޅުންހުރި  4ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެން
ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ އާއި އަދި އެ ކުންފުނިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން
އެނގެންއޮތަތީ ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މަސައްކަތް އެ  4ކުންފުންޏަށް ހަވާލުނުކުރުމަށާއި އެ
ކުންފުނިތައް ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ގައުމީ އިދާރާ (ކުރިގެ ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ) މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓާއި ،އެބޭފުޅާގެ އާއިލާ 02 ،ނޮވެމްބަރ  2010ގައި ،މާލެއިން
ރިސޯޓަކަށް ވައިގެމަގުން ކުރި ދަތުރުގެ އެއަރ ޓިކެޓް ބިލުގައިވާ ޖުމްލަ  1,530.0ރުފިޔާއާއި 30 ،ޖުލައި  2011ގައި ގައުމީ އިދާރާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް
ސްޓޭޓާއި ،އެބޭފުޅާގެ އާއިލާ މާލެއިން އެ ރިސޯޓަށް ވައިގެމަގުން ކުރި ދަތުރުގެ އެއަރ ޓިކެޓް ބިލުގައިވާ ޖުމްލަ  2,025.00ރުފިޔާ އެއިދާރާގެ ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލައާގުޅޭ ފައިސާ
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ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ އިހުމާލުންކަމަށްވާނަމަ ،އެފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް
އޭނާ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރާކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ބެލި ބެލުމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު
ސ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފައި ާ
(3,555.00ރުފިޔާ) އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ އަތުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ޕާރޓިޝަން ހަރުކުރުމާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ލަސްވުމުގެ އަގު ނުކަނޑައި ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން އަމިއްލަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް
36
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ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަގަކީ ( 678,919.00ހަލައްކަ ހަތްދިހަ އައްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ) ކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވި  24ދުވަހަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުން ކަނޑަންޖެހޭ ( 101,837.00އެއްލަކަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް ރުފިޔާ) ކަނޑާފައި
ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އަދި މިހާތަނަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާތީވެ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެފައިސާ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
އަލިމަސް އުފާ ސަރަޙައްދުގެ  56ނަންބަރު ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާއެކު  30ޖޫން  2007ގައި  06މަސްދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ސވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންއިރު ،ސްޓޯލްގެ މަހު
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ،އެކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއެއްބަ ް

37

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ކުލީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ،ކުރީގައި އެފަރާ ތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުއްޔާ ދެމެދު ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރި ކަމަށާއި ،މިއީ ދައުލަތަށް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ  56ނަންބަރު ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ 56
ނަންބަރު ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ

27

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ވާނަމަ އެ ފައިސާ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ .އަދި އެކުންފުނިން ފައިސާ
ނުދައްކާނަމަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
" .2ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު  ،1ހެދި ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު  ،2ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން
ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައިހޮޓާފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާއްމު އުޞޫލު" ( 15ޖުލައި  )2015ގައި ،އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން
ދޫކުރެވޭ ސްޓޯލްގެ ކުއްޔަކީ އެންމެ ކުޑަވެގެން މަހަކު 10,000.00ރ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެއީ ،މާކެޓް ރޭޓަށް ބަލާއިރު އެންމެ
އެކަށީގެންވާ އަގު ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ކުލީގެ އަދަދު އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު ،ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު މިންވަރެއް ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް،
ނުވަތަ އެ ބިންތައް ބީލަމަށް ލުމަށްފަހު ބީލަމު އުސޫލުން ބިންތައް ކުއްޔަށްދެވޭ ގޮތަށް އެ ގަވާއިދު އިސްލާހް ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
އަލިމަސް އުފާ ސަރަޙައްދުގެ  56ނަންބަރު ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އާއެކު 30 ،ޖޫން  2007ގައި 06
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންއިރު ،ސްޓޯލްގެ މަހު ކުލީގެ
38

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު

އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ،ކުރީގަ އި އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުއްޔާ ދެމެދު ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރި ކަމަށާއި ،މިއީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ

އޮތޯރިޓީ

ގޮތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް  31އޯގަސްޓް  2015ގެ ނިޔަލަށް ،އަލިމަސް އުފާ ސަރަޙައްދުގެ 56
ނަންބަރު ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކުންފުނިން

ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލްގައި  2015ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ކުލި

ހިމަނާފައިނުވާތީ 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުލި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫއިން 2012 ،ވަނަ އަހަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި  25ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ދާންދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އޮފީހުގެ ނަން

 .1ގޯތި ލިބުނު  25ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު  23ފަރާތް ހޮވުމަށްފަހު ބާކީ  2ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާކުސްގެ ގޮތުގައި
 82.6ލިބުނު  4ފަރާތުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މީގެފަހުން އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ގުރުއަތުލެވޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރުމަށާއި،
 .2ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  06ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ދާންދޫން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށްވެސް  06ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އުޞޫލުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް އެކަމެއް
ބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުކުރި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެހެން އާންމުކޮށް އެނގުމަށާއި،
 .3ގޯތި ހޯދުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް އެފަރާތްތަކުގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ބައެއް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް
ލިބިފައިވާއިރު ،އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަދަ ގޯތިތައް އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާތީ ގޯތި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފޯމްތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ ޙާލަތުގައި އެއީ ގޯތިން ބައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭތީ ،މީގެފަހުން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ލަފާ އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ހޯދައިގެން އެފަދަ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި  04ޖޫން 2012ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޑެއިލީ މިލްކް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް" އަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން
ހުޅުވާލި ބިޑް ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބުކޮށްގެން އެކައުންސިލުން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ،އެތުލެޓިކްސް މީޓް ބާއްވާ ތަނުގެ ސައުންޑް
ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާއިރު އެފަރާތާ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރީ އެއްވެސް ބިޑްކުރުމަކާ
ނުލައި ކަމަށާއި ،މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ( 140,000/-ސަތޭކަ ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި ،އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ އޯޕަނިންގ
40

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެރެމަނީގައި ލޭޒަރ ޝޯވ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެ ޝޯވް ބާއްވައިދޭ ފަރާތާ އެކަންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި،
ލޭޒަރ ޝޯވ ކުޅިވަރުގެ ކަންތަކުގައި އުޅޭ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަނީ ބިޑްކުރުމެއްނެތި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި ،އެތުލެޓިކްސް
މީޓުގެ ކަންތަކުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތާ ދުއްވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވޭން ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،
އޭނާ ޢާންމުގޮ ތެއްގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި އެ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި ،އެތުލެޓިކްސް މީޓް ބާއްވާ ތަނުގައިޖަހާ ޓެންޓްތައް،
ބިޑްކޮށްގެން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް ،އެފަރާތަށް އެކަން ނުވެގެންއުޅޭ ކަމަށްބުނެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް .ގެ މީހުން ލައްވާ ޓެންޓް

29

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ޖެހުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ
ދޭނެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

 2012ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި "ޑެއިލީ މިލްކް"  17ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ

ސައުންޑު ،ލައިޓިންގ އަދި ލޭޒަރ ޝޯވ ގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި
ޚިލާފަށް ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި ،މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި،
.2

 2012ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވި  17ވަނަ އެތްލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނާއި އޮފިޝަލުން ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ޓެންޓުތައް

ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް،
ބިޑް ޢުޞޫލުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
އެންގީއެވެ.
ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި އަދި  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން
ނުހޯދައި ފާމަސީ ލޭބަރއެއް ލައްވައި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޖޫން  2016ހިސާބުގައި ،އެތަނުގެ ދޮރެއް ހުރި ފާރުތަޅާލައި އެދޮރުގެ ބަދަލުގައި އެލްމެނިއަމް
ދޮރެއްޖަހައި އެދޮރު ހަރުކޮށްފައިވަނީވެސް އޭނާ ލައްވައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ސ.ހިތަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީގެ އެންޓްރެންސް ދޮރުފަތުގެ ހުޅާ ޑޯކްލޯޒަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރުމަށްފަހު އިންވޮއިސް ކޮށްފައިވާއިރު،
މި މަސައްކަތަކީ ( 1,750.00ސަތާރަސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ
ތައްޔާރުކޮށްގެން ސ.ހިތަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީގެ ޕެޓީ ކޭޝް އިން ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ކޮމިޝަނުން އެފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު ،އެއީ
ސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓާޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފާމަސީ ލޭބަރގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މި އިންވޮއިސްއަށްވާ
ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވަނީ އޭނާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މިއީ އޭނާ ޙިއްސާވާ ތަނަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު ،އެސް.ޓީ.އޯ  05ނޮވެމްބަރ  2014ގައި
ރިވައިސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި ،ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވަޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކުން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ
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އޮފީހުގެ ނަން

ކަމަގައިވާނަމަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައި
ނުވާކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު އެއެއްޗަކާ
ޙަވާލުވިކަމަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 2 ،ލެޕްޓޮޕް އަދި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ 1 ،ލެޕްޓޮޕް ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އެ ލެޕްޓޮޕްތައް
ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށާއި 2013 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ދެމުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ
ލެޕްޓޮޕްތައް ނަގާފައިވާގޮތަށް އޮޑިޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްވެސް އެތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް އެ ލެޕްޓޮޕްތައް ޗެކްކުރަން
42
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އެދުނުއިރު ލެޓޮޕްތައް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ފައިލުކުރެވިފައި ނެތުމުން ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ،
އެ އިދާރާގެ ފައިލިން ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،
 .2ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގައި ،ތަކުތި ހަވާލުކުރާ ތާރީޚާއި އަނބުރާ ލިބޭ ތާރީޚް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާތީ،
މުވައްޒަފުންނަށް ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަނާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސ .މީދޫ ގަބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
މަސައްކަތުގެ އަގަށް  95%މާކްސް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެމަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭން އެދޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެގޮތަށް އޮތުމުން
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އޮފީހުގެ ނަން

ވަކިފަރާތެއް ހޮވުމުން ވަކި މުއްދަތަކަށް އެގްރީމަންޓްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެތީ އަދި ދިގު މުއްދަތެއް އޮތުމުން ކުޑަ އަގެއް ލިބުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު ގެއްލޭތީ،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަ ށް ކުރާ އިޢުލާން ނުވަތަ އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މުއްދަތު ބަޔާންކުރުމަށާއި،
 . 2އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އެ އިދާރާގެ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ބަލައިގަތުމުގައި ،ބީލަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އެނގޭ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ
ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
 .3އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބަލައިގަތް އިރު ޞައްޙަނޫން ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އަދި އެ ބިޑްތައް ޕްރީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާއިރު،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ޕްރީ އިވެލުއޭޝަންގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުމުން ،ޞައްޙަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލްކޮށްފައި ނުވާއިރު ،އެ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  5ބިޑްގެ ތެރެއިން  3ބިޑް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ދަށުން ބާޠިލްކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް
އަލުން އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމުގައި ޞައްޙަނޫން
ބިޑް ބަލައިނުގަތުމަށާއި ،އިވެލުޢޭޝަންގައި ޞައްޙަނޫން ބިޑެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެބިޑެއް ބާޠިލްކުރުމަށާއި އަދި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ކުރެވޭ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޞައްޙަ  3ބިޑް ހުށަހެޅިފައިނުވާނަމަ އެ އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް
ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސިވެކް) އިން އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރި ބޭނުންތަކުގެ އިތުރަށް ކޮމާޝަލް ބައިތައް ހިމަނައިގެން
އެފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމިކަމަށާއި ،އުތުރު ތިލަފަޅަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއެކު ޖޮއިންޓް
44

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ

ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ސިވެކް އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ކުރިން ލަފާކުރި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރަށް  2.6މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެ ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރަށް  05މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވެފައިވާކަމަށާއި ،އެއްފަރާތަކަށްވުރެ
ގިނަ ފަރާތުން އަގު ނުހޯދައި އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

 .1މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ،މިހާތަނަށް ސިވެކް އިން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އަދި ސިވެކްގެ ބޯޑުން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލެއް ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
 .2ސިވެކް އިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ،ގިނަފަރާތްތަކާއެކު ވާހަކަ ދައްކައި އަގު ހޯދާފައިވާނެކަމަށް
ސިވެކް އިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށް
އެއުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި ،ސިވެކް އިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާއި ،ސިވެކް އިން ހިނގާ އެކިއެކި
ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ބިޑް ޕްރޮސެސްއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު ގައި
ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
 .3ސިވެކް އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު  17ޖުލައި  2013ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއެކު ،އެއްއުރަކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ ކޯޓޭޝަނާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ
ޖުމުލަ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި ހަދާފައިވާ އަގުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ،ސިވެކް އިން އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހޯދާކަމުގައިވާނަމަ ،ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގައާއި ،އިޢުލާނެއްކޮށްގެން ބިޑް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމަސައްކަތެއްގެ އަގަށް ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކުން ލާޒިމުކުރާ ޓެކްސްތަކާއި އެހެނިހެން އިތުރުކުރުން ތައް އިތުރުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކޮށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް
ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށާއި،
 .4ސިވެކްއާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު  17ޖުލައި  2013ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ
މެޝިނަރީޒްއާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ތެލުގެ އަގަކީ އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަކަށްވާއިރު ،ސިވެކްގެ އިސްވެރިން އެއަދަދާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ
އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅިގޮތަށް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކެއުމަށާއި ތެލަށް ވަކި ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ސިވެކްއިން އެކަމަށް ޚަރަދު
ނުކުރާން ނިންމާފައިވާނަމަ މިހާރު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދަށް ވުރެ ކުޑައަގެއްގައި އެކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިދާނެކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތާގައި،
ސިވެކްއިން ހިން ގާ އެކިއެކި ޕްރޮޖްޓުތަކާއި ގުޅިގެން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސިވެކްއަށާއި ދައުލަތަށް ފައިދާވާނެފަދައިން އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް
އެކުލަވާލުމަށާއި،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 .5ސިވެކްއާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު  17ޖުލައި  2013ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީޚަށް މަސައްކަތް
ނުނިންމިއްޖެނަމަ ،އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ކޮމްޕަންސޭޝަން ޗާރޖްއެއް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ސިވެކް އާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސިވެކް އިން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ،އެއްބަސްވުމުގު
މާއްދާތަކަކީ އެކުންފުންޏަށް ފައިދާވާގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މުސްތަޤްބަލުގައި ސިވެކްއިން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮޖްޓުތަކާ
ގުޅިގެން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސިވެކްއަށާއި ދައުލަތަށް ފައިދާވާނެފަދައިން އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް އެކުލަވާލުމަށާއި،
 .6ސިވެކްއިން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވާނަމަ އެކަންކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުންތައް
އެމަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ފައިލްތަކުން އެނގޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި،
 .7އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތާގައި ،ކިތަންމެ އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
ޙަވާލުކުރާއިރުވެސް އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަން ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ ފިހާރަތަކަށް މާލެއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެސް.ޓީ.އޯ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ބޯޓުފަހަރުގައި ބަސްތާއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،ކޮންމެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ( 8ގަޑިއިރު ތެރޭގައި) ބާލަންޖެހޭ
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ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

އަދަދު ކަމުގައިވާ  3,000ބަސްތާ ނުބޭލި ލަސްވާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް އެފަހަރެއްގެ ޖުމްލަ ބިލުގެ  5ޕަސެންޓަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރެވެމުންދާނެކަމަށް

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެސްޓީއޯ ސ.ހިތަދޫ ފިހާރައަށްގޮސް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޓުތަކުން އެސްޓީއޯގެ މުދާ
ބޭލުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށިގެން ނިމިދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލްކުރެވިފައިވާ ލޮގް ހޯދުމަށް އެދުނުއިރު ،އެފަދަ ލޮގް ނުބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެގޮތަށް
އޮތުމުން މުދާ ބޭލުމުގައި ލަސް ވިނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ނުކުރެވޭނެތީ ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލޮގް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި މުދާ ބޭލުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ބިލަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ލޮގް ޗެކްކުރުމަށާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

 .2އެސްޓީއޯ އައްޑޫ ފިހާރަތަކަށް މާލެއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމަށް އެސްޓީއޯގެ ކްރޭން ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ކްރޭން ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ
ފަރާތަކުން ކަމަށްވަންޏާ ،ކްރޭން ދޫކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެފަރާތެއްގެ އަތުން އަގު ނެގުމަށް އެންގީއެވެ.
 17ވަނަ އެތްލެޓިކްސް މީޓް  2012އާ ގުޅިގެން ،އެތްލެޓިކް ޓީމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ސްޓޭޑިއަމްއަށް އަދި ސްޓޭޑިއަމުން ދަރިވަރުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި ،ދަތުރުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދަތުރުގެ ދިގުމިނަށް ނުބަލައި ،އަދި އެދުވަސްވަރު އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުތައް
ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށް ކަމަށާއި ،އެތްލެޓިކްސް މީޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގ މަސައްކަތް
ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
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ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 17ވަނަ އެތްލެޓިކްސް މީޓް  2012އާ ގުޅީގެން ،އެތްލެޓިކްސް ޓީމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ސްޓޭޑިއަމްއަށް އަދި ސްޓޭޑިއަމްއިން ދަރިވަރުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ،ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން
ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މެދުވެރިވެގެން ބޭސް ފަރުވާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ބަލި މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް ދިމާވަމުންދާތީ ،މިފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސް  6މަސްދުވަހުގެ

47

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖަންސީ

މުއްދަތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  20ޖުލައި 2017ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  25ޖުލައި 2017ގައި ބޭއްވި ޕްރީ ބިޑްގައި ނަންނޯޓު
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިން ކުންފުންޏަކީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި އެއް ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ ތިން ކުންފުނިކަމަށް ވުމާއެކު އެބިޑު އިންސާފުވެރި
ވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ޝަކުވާގައި ބުނާ އެންސްޕާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ކުންފުންޏަކީ އެއް ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ތިން ކުންފުނިކަމުގައިވީއިރު،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ބީލަންވެރިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ގަވާއިދުގައި ،ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ތިން ކުންފުންޏާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި،
 .2އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއް ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ތިން ކުންފުނިން ކަމުގައިވެފައި ،އެބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ
ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެންސްޕާގެ އިވެލުއޭޝަން އަދި ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބަލާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތްހިނދު ،ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ހާމަކަން ބޮޑު އިންސާފުވެރި ،ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ފުރުޞަތު
ހަނިކުރުންކަމުގައިވުމުން އެއީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކި އުމަންޓު ނިޒާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދާ ފުށުއަރާކަމެއް ކަމެއް ކަމުގައިވާތީއާއި އަދި އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބީލަންވެރިއެއް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްކަމުގައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންސްޕާއިން އިޢުލާންކޮށްގެން ހުށަހަޅާ
ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކަކީ ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކެއްކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށާއި،
 . 3އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު
އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އަންގާފައިނުވާތީ ،ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ބިޑާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށާއި،
 .4އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބައިގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭސް ގެނެސްދެވޭ ފަރާތަކީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް
އޮތޯރިޓީން އެ ކަމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެފަދަ ހުއްދައެއް
ބިޑާއެކު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންސްޕާގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބިޑާއެކު ކަމާގުޅޭ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށް
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށާއި،
 .5އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މާލީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅަން އަންގާފައިނުވާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި ،އަގާއި މުއްދަތުގެ އިތުރުން ބަލަންވީ ކަންކަމުގެ
ތެރޭގައި ،މާލީގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި ،އެންސްޕާއިން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން
ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާލީ ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން (ވެމްކޯ)އިން  40ފޫޓުގެ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި އޮފީސް ހެދުމަށް  140283.02ރުފިޔާ ،ވިލިމާލެ ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދުގައި ލޭބަރ

48

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑް

ކުއަރޓަރ ފުރާޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  15%ކަމަށްވާ  49870.00ރުފިޔާ އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ގަރާޖު އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އަގުގެ  15%ކަމުގައިވާ  95253.00ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި ،ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި
ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ޏ .ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް މަޝްވަރާ ކަރުދާހުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރއާ
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ހަވާލުކޮށް ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ އިޙުމާލުން ތިޖޫރިން ފައިސާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތާ އެއްވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތިޖޫރި ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ،އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން
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ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވަޒީފާބަޔާން ބަދަލުކުރިކަން އެފަރާތަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު ،އެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަތު ޞަފްޙާގައި އެކަނިކަމާއި އެހެން ޞަފްޙާއެއްގައި
ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމާއި މިފަދަ ލިޔުންތަކުގައި ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަކީ މިފަދަކަންކަން
މެދުވެރިވިޔަނުދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް މަޝްވަރާ ކަރުދާހުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރއާ
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ހަވާލުކޮށް ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ އިޙުމާލުން ތިޖޫރިން ފައިސާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތާ އެއްވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތިޖޫރި ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ،އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވަޒީފާބަޔާން ބަދަލުކުރިކަން އެފަރާތަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ( 2،000ދެހާސް) ރުފިޔާ ވަގަށްނަގާފައިވާ ދުވަސްވަރު ،ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑިއާ
ހަވާލުވެހުރީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ ،ކަމަށް ވުމުން ،އެފައިސާ ގެއްލުމުގައި އެފަރާތުގެ
އިހުމާލު އޮތުމުން ،ތިޖޫރީއިން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާކަމުގައިވާ ( 2،000ދެހާސް) ރުފިޔާ އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިވަން  50މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖާފަތާ ގުޅިގެން އެތަނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހޯދި ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ،ސްކްރީން ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވަނީ ،އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޖެޓް ހެދުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އެއްޗެއް ހޯދޭނީ އެ އެއްޗެއް ނެތިގެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް
ލިބިދާފަދަ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހުއްޓުން އެރުންފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ތަފާތު މުނާސަބަތުތަކާއި
51

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ

ގުޅިގެން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޤައުމީ
ތަފާތު މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން އާންމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއްކަންކަންވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް އަދި ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާވާން އޮތްގޮތް ނޫންގޮތްގޮތަށް" ،ޕްރޮކިޔުމެންޓްގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް" އާ ޚިލާފްކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ޙާލަތްތަކުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށާއި،
އަދި ދައުލަ ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ޙާލަތެއްގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަ ދެވޭނަމަ އެފަދަ
ހުއްދަތައް ދެވޭނެ އުސޫލެއް ހެދުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު  1.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑުވާނަމަ ،އެކަންކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން
ބޯޑުންކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕްކުރަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
 5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ ޓެންޑަރގެ ހުރިހާ ޕްރޮސެސްއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ،ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު 2,500,000.00
(ދެ މިލިއަން ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެތަކެތި ގަންނާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން
ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑުގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  2011ގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ( 4,384,496.66ހަތަރުމިލިޔަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަލާރި) އަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާނުލާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް
މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ.
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.ފޭދޫ ސްކޫލުން އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އަދި  3ފަރާތުގެ އަގު ބެލުމެއްނެތި ސ.ފޭދޫ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 42,501.18ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތަކެއް
 5ބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެއްފަހަރާ ކޮށްފައިވާކަމާއި2010 ،ވަނަ އަހަރު ސ.ފޭދޫ ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސ.ފޭދޫ ސުކޫލު ބަޖެޓުން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޒަރީ

ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ސުޕަރވައިޒަރ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސ.ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ސުޕަރވައިޒަރ އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރަށް އެ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  34,751.18ރ( .ތިރީސްހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ރުފިޔާ) އަކީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައިވާތީ ،އެ
ފައިސާ ،އެ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމުން ،ކޮންމެ މީހަކު ދައްކަންޖެހެނީ ( 17,375.59ސަތާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް
ނުވަ ލާރި) ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
މިނިވަން ފަންސާސް ،ހަވާ އެރުވުމުގެ އިވެންޓާއި ދަރުބާރުގެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޒަރީ
ކޮޕީ :އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛
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ސްޓޭޓް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން؛
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ؛
ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި

 26ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަ ރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށްފަހު ދެވުނު ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅަށް ދަރުބާރުގޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަރާމާތަށާއި
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ޚަރަދުތައް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއަރޒަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ،މިއެންގުމާއެކު މިމަސައްކަތަށް ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި (ސިވެކް)ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެޑްރެސްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ 03

ކޯޓޭޝަނެއް ހީރަސްކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ކޯޓޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިވަން ރަންޔޫބީލް އޮފީހުން މެމޯއަކުން އެމިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ސެކްޝަންގައި އެދުމުން ،އިސްވެ ދެންނެވި ތިން ކޯޓޭޝަންތަކުގެ
ޖުމްލަ ( 3,041,997.91ތިން މިލިއަން ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެރޒްގެ މިނިވަން
 50އަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ

މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމެންޓް ވައުޗަރުގައި އިންވޮއިސް

ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި އިސްވެދެންނެވުނު މެމޯގެ ނަންބަރު ޖަހައިގެންކަމާއި ،މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަމާއި ،މިފައިސާ 16
ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ސިވެކްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

ދަރުބާރުގެ މާރާމާތުތައްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން  23ޖުލައި  2015ގައި ދަރުބާރުގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނިކޮށް
އަދި މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޖާފަތުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ނިމިފައިވަނިކޮށް" ،ދަރުބާރުގެ މާރާމާތުތައްކުރުން ސިވެކްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ،ސިވެކްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ދެމެދު ހެދޭ އެއްބަސްވުން"ގައި  31އޯގަސްޓް  2015ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިއެއްބަސްވުމާއެކު
ހީރަސްކުރެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަމާއި ،މި
މ
ކޯޓޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވެކްގެ  03އިންވޮއިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އަދި ި
އިންވޮއިސްތަކަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެކްޓިވިޓީ ރެފެރެންސް ކޯޑުން (މީހުން ދިރިއުޅެން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ
ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި މިފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ސިވެކްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެނގޭތީއާއި،
މިމަސައްކަތަށް ސިވެކްއިން އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ ( 3,041,997.91ތިން މިލިއަން ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި)
ދައުލަތައް އަނބުރާހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.

އަދި މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ސިވެކްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ

އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ތައްޔާރުކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ (ސެޕް) ސިސްޓަމަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ އެމިނިސްޓްރީގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  8ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު (ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ހެދުން) އާ ޚިލާފަށް އިންވޮއިސްއަށް ރެފަރެންސްނުދީ ކަމަށްވާތީއާއި ސެޕް އެކައުންޓްސް
ޕޭޔަބަލް މޮޑިޔުލް ބޭނުންކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ސިސްޓަމަށް އަޅާ ޑޭޓާގެ ސައްޙަކަން އެ ޑޭޓާއެއް އަޅާ ފަރާތުންނާއި ޕޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށް އެކަމުގެ
ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  2011/05ސަރކިޔުލަރއިން އަންގާފައިވާތީވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ
އިސްވެ ދެންނެވި ޕޭމެންޓް ވައުޗަރއާއި ގުޅޭ ޑޭޓާތައް ސެޕްއަށް އެޅި މުވައްޒަފާއި އަދި ޕޯސްޓްކުރި މުވައްޒަފާ މެދު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
އެންގީއެވެ.
ހއ.އިހަވަންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިހަވަންދޫ އޮފީހުންކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ތަފާތު އަގުތަކެއް
55

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ޓްރެޒަރީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމާ
ހަމައަށް މިލާދީ ކޮންމެ މަހަކަށް ދަޢުލަތަށް ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ) ގެއްލުންވަމުންދިޔައިރު ،އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުކަމުގައިވާ  3އަހަރަށް
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ޖުމްލަ ( 72،000.00ހަތްދިހަ ދެހާސް ރުފިޔާ) ގެއްލުންވެފައިވާތީ އެފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ  4ފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް
ޖެހޭ ޢަދަދަކީ  18،000.00ރ( .އަށާރަހާސް) ރުފިޔާ ކަމާއި ،މި ފައިސާ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ދަޢުލަތަށް ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ" ،ލިބަރޓީ" އަކީ  03ޑިސެމްބަރ 2006ގައި މިކަމާގުޅިގެން އެކުތުބުޚާނާއިން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ،އެ ކުތުބުޚާނާ އާއި ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްކަމާއި ،މިސޮފްޓްވެއަރއަށް ބޭނުންވާ
ސަޕޯޓް އެފަރާތުން ދީފައިނުވާތީ ،އެފަރާތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ،އެސޮފްޓްވެއަރއަށް ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް އިތުރު އިޢުލާނެއް ނުކޮށް އަދި އެއްވެސް
އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި ،އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަކަށް  12,000އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކައިގެން
ސޮފްޓްވެއަރ މެއިންޓެއިން ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޮފްޓްވެއަރ ގަތްއިރު ،މާކެޓުގައި އެކޮލިޓީގެ އޯޕަން ސޯސް އޮންލައިން ސޮފްޓްވެއަރތައް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ އަގުގެ ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ،އެ ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް
ދައްކާފައިވާ ( 807,500.00އަށްލައްކަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ނުދައްކާ އެ ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި
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ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ސޮފްޓްވެއަރގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް
ނުލިބި ގާތްގަނޑަކަށް  2އަހަރު ހޭދަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި ،ސޮފްޓްވެއަރގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފަހުން ލިބުނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން
ޑައިރެކްޓްކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކައިގެންކަމާއި ،އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް
އަނބުރާލިބުމުން ،ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ،ޤައުމީ
ކުތުބުޚާނާއިން ސޮފްޓް ވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް އެންމެފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންނަށް ދައްކާފައިވާ ( 807,500.00އަށްލައްކަ
ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް،
ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ އަގުގެ ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީކުތުބުޚާނާއިން ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ( 807,500.00އަށްލައްކަ
ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވުމުން އެފައިސާގެ ޚިދުމަތް ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް
ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ ،އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ" ،ލިބަރޓީ" އަކީ  03ޑިސެމްބަރ 2006ގައި މިކަމާގުޅިގެން އެކުތުބުޚާނާއިން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ،އެ ކުތުބުޚާނާ އާއި ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްކަމާއި ،މިސޮފްޓްވެއަރއަށް ބޭނުންވާ
ސަޕޯޓް އެފަރާތުން ދީފައިނުވާތީ ،އެފަރާތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ،އެސޮފްޓްވެއަރއަށް ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް އިތުރު އިޢުލާނެއް ނުކޮށް އަދި އެއްވެސް
އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި ،އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަކަށް  12,000އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކައިގެން
ސޮފްޓްވެއަރ މެއިންޓެއިން ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޮފްޓްވެއަރ ގަތްއިރު ،މާކެޓުގައި އެކޮލިޓީގެ އޯޕަން ސޯސް އޮންލައިން ސޮފްޓްވެއަރތައް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ އަގުގެ ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ،އެ ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް
ދައްކާފައިވާ ( 807,500.00އަށްލައްކަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ނުދައްކާ އެ ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި
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ކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ސޮފްޓްވެއަރގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް

ޓްރެޜަރީ

ނުލިބި ގާތްގަނޑަކަށް  2އަހަރު ހޭދަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި ،ސޮފްޓްވެއަރގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފަހުން ލިބުނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން
ޑައިރެކްޓްކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކައިގެންކަމާއި ،އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް
އަނބުރާލިބުމުން ،ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ،ޤައުމީ
ކުތުބުޚާނާއިން ސޮފްޓް ވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް އެންމެފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންނަށް ދައްކާފައިވާ ( 807,500.00އަށްލައްކަ
ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް،
ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ އަގުގެ ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީކުތުބުޚާނާއިން ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ
( 807,500.00އަށްލައްކަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެކުންފުނިން ބޭނުންކޮށްފައިވުމުން އެފައިސާގެ ޚިދުމަތް ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަން
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ ،އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިފައިސާ އަނބުރާ
ހޯދުމަށް ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަށް އެންގިފައިވާ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަތުރުތަކެއްގެ ތަފުސީލު ލިބެން ނެތުމުން މިއީ
ކޮން ކަމަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓްވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްގެންކަމަށް
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ވީނަމަވެސް ،ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއާއެކު އެ ދަތުރުތައް ދިއުމަށް ނިންމާއިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ،އެދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން
އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލި މިޓެޑްއިން ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދަތުރުތައް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ދަތުރުގެ މަޤްޞަދު އެނގޭނެފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
އަދި ދަތުރު ރިޕޯޓުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން އެންގީއެވެ.
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