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އޮފީހުގެ ނަން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް އެންމެފަހުން ނެގި ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،މަޤާމަށް ހޮވި ފަރާތަކީ
އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ މަންމައަށް ކަމަށްވެފައި އޭނާ ހޮވާފައި ވަނީ އެ ޕެނަލްގައި އެ ފަރާތް އިނދެގެން އެހެންމީހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން
ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ،ހޮވުނު ފަރާތަށްވުރެ އެކިގޮތްގޮތުން ރަނގަޅު ފަރާތްތައްވެސް ކުރިމަތިލާފައި ތިބިކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލަށް  2މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 15( GS69/2016/12
ފެބްރުވަރީ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  10މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ދަރިއެއް
އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނޭ ކަމާއި ،އޭނާއަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ އޭނާގެ ދަރި މާކްސް ދީފައިނުވާ ކަމާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި  4މެންބަރުން
ހިމެނިފައިވާއިރު އޭނާއަށް މާރކްސް ދީފައިވަނީ އަނެއް  3މެންބަރުން ކަމާއި ،މީގެ އިތުރަށް އެ ވަޒިފާއަށް އެދިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އިންޓަރވިއުގައި މާރކްސް
ދީފައިވަނީވެސް  3މެންބަރުން ކަމާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތަކުން ،މި ބުނާ ފަރާތަށް މާރކްސް ދީފައި ނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން މި ދެ
މީހުންނަކީވެސް ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮތް ދެ މީހުންކަމަށް ބެލެވޭ ކަމާއި ،އެ ދެމީހުންގެ އިންޓަރވިއު މާރކްސްގެ އެވްރެޖް ހަދާފައިވަނީ  3ން ގެއްލައިގެން ކަމާއި،
އެހެން މީހުންގެ މާރކްސްގެ އެވްރެޖް ހަދާފައިވަނީ  4ން ގެއްލައިގެން ކަމާއި ،އިންޓަރވިއުއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ދަރި (އިންޓަރވިއު
ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ) އިންޓަރވިއުގައި މާރކްސް ދީފައިވާ މީހުންނަށް މާރކްސް ދީފައިވަނީ ޢާންމުގޮތެއްގައި އެހެން މެންބަރުންނަށްވުރެ ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށްކޮށްކަން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އެއީ ،އޭނާގެ މަންމަ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމާއި ،އަދި އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ
އޭނާގެ ދަރި އެހެން މީހުންނަށް ދަށްކޮށް މާރކްސް ދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފެންނަ ކަމާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފެންނަ ކަމާއި ،އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުގައި މާރކްސް
ދޭއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އެއްބަޔަކަށް  3މީހުން މާރކްސް ދީފައި އަނެއް ބަޔަކަށް  4މީހުން މާރކްސް ދިނުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށްވެސް ނުފެންނަ
ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީއެވެ.

ވިމާ ،ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ އާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތައް އެވަޒީފާތަކަށް ހޮވާ މީހުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރާ ޕެނަލްގައި ހިމަނާފައިވުމުގެ
ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާތީ ،މީގެފަހުން ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހުން އިންޓަރވިއު
ޕެނެލްގައި ނުހިމެނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާތަކަށް އަނގަވައިދެއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  24ޖުލައި  2016ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ
ފަރާތް އެމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ދުވަހު ގަޑިޖެހި،
ގަޑިޖެހުނު މިނިޓުގެ އަދަދު  150މިނިޓަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ މީހަކަށްވާއިރު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ  28ގެ  271ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ  2ގެ  2.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެއީ  2ވަނަ ދަރަޖައި ގެ ކުށެއް ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަކީ ކުރިން އެމިނިސްޓްރީގެ އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔެއްގެ
ގޮތުގައި ހުރި މީހަކަށްވާއިރު ،އޭނާ ސްޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހި އެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ،
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ  28ގެ  271ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެއީ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށާއި،
މި ކުށްތަކުގެ މައްޗަށް އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މި ފިޔަވަޅުތައް އޭނާއާމެދު އަޅައިފިނަމަ އޭނާ އެފަދަ ކުށެއް ނުކުރާތާ  3އަހަރުފަހުން
ނޫނީ އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު
އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން ،ޝަކުވާގައިވާގައި ބުނާ ފަރާތާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ އެފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އޮފީހަކުން ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  2015/24ސަރކިއުލަރއިން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ އެފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ
އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންގްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުން  18ޖަނަވަރީ  2017ގައި ސިޓީން
އެ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވަނީ އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާތީ ،އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު
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އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްކަމަށްވާތީ ،އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ،އެކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީންގެ ގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު ތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،އަދި
އޭނާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެންގީއެވެ.
3

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަށް  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ ( 881,172.44އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި) ޕޭމެންޓް
ވައުޗަރު ހަދައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި ،މިއިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް
ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި ދަތުރުގައި ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓެއްވެސް ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ
ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމާއި ،އާންމުގޮތެއްގައި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ޓްރޭނިންގއަށާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރސްއަށް ކަމާއި ،ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ބައެއް
ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައިވެސް ބައެއް ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް  6މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އިންޑިޔާއަށް
ދިއުމަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،ކޮންމެ ދަތުރަކަށްވެސް ޕޭމެންޓް ވަރުޗަރުން ނަގާ ފައިސާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމާއި ،ދަތުރުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާ އެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ޔަޤީނެއް ނުކުރެވެން ނެތްކަމާއި ،އަދި ދަތުރުތަކުގައި އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދަށް ނަގާފައިވާ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމާއި،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަށް  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނީގެ އިސް
މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ ( 456,030.00ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްހަހާސް ތިރީސް) ރުފިޔާ ޕޭމެންޓް ވައުޗަރު ހަދައިގެން
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެންގޭކަމާއި ،ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހަދާފައި
ނުވާކަމާއި ،އަދި ދަތުރުގައި ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓެއްވެސް ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން
ބޭނުމެއްގައިކަމާއި ،ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ޚަރަދާއި ފުޑް އެލަވަންސްއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ނަގާ ފައިސާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކާ
ޙަވާލުކޮށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާ އެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ޔަޤީން
ނުކުރެވޭކަމާއި ،ދަތުރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ޕެޓީ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވީނަމަވެސް މި ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލެއް ލިޔެކިޔުމުން
އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ ބާކީ ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ނެތްކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ބައެއް ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ނެގިފައިވާ އެލަވަންސް
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ފައިސާ އަނބުރާ އޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތެއްވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަނުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށްވާތީ،
މީގެފަހުން ،މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށް ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރި ނަންބަރު  06(: (IUL)410-P/410/2017/24އޮގަސްޓް  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނުވާތީއާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަކީވެސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ނުވާތީ ،މި
މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،މި އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް ،އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ
ޤާނޫނު)އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
ހއ.އިހަވަންދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ އަތިރިމަތިން މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދާ  30ވަރަކަށް ފޫޓް ކައިރިން ފައިބަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 2015
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިންތަކެއް އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަން ބެލިބެލުމުގައި ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިބަރު
ދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ވަގުތީ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް  2އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައްކަމާއި ،އިޢުލާންނުކޮށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް  2އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
ބިން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު 01 -
މާރޗް  "2008ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )iiiގައި ބަޔާންވެގެންވާތީ ،އިޢުލާންނުކޮށް މިގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމާއި ،ބިން
ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ކުލި ނަގާގޮތަށްކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ފައިބަރގްލާސް މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވޭ ބިމާއި މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދާ ދެމެދު
މަދުވެގެން  150ފޫޓު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ އެނެކްސް  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިން

4

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ އަތިރިމަތިން މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދާ  30ވަރަކަށް ފޫޓް ކައިރިން ކަމަށްވާތީ ،ފައިބަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުން
އާންމުން އުޅޭ ސަރަޙައްދާ ދުރައްޖެއްސުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ
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ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރާއްޖެތެރޭގެ ޤައުމީ އިދާރާތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެން ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އެ ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ
ކަމަށާއި2014 ،ވަ ނަ އަހަރު ހުވާކުރެވުނު ހދ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ތިބެނީ ޤައުމީ އިދާރާގައި
ކަމަށާއި ،އެތަނުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 18 ،ނޮވެންބަރު  2015އިން ފެށިގެން ނޮދަން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތަކީ ހަމައެކަނި އޮފީސް
ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު AD/CIR/2015/10210
ސަރކިއުލަރއިން އަންގާފައިވާކަން އެނގޭތީ ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ނުހޯދައި އެތަނުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާރު ދިރިނޫޅެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ.
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ފަޅުފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ޓީމުގެ އިސްކޮށްހުރި އަދި ނައިބުރައީސްގެ އަންހެނުންގެ ތިމާގެ
މީހަކާ ގުޅިގެން ފަޅުފުންކުރަން އައި ބާޖުގައި ގެންގުޅުނު ކެނބެއް ބުރިކޮށް ހުޅުދުއްފާރު ބަނދަރުގައި ދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ވަޅުލި ބްލޮކްތަކުގައި ޖަހައި ހުޅުދުއްފާރު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބިލް ހުށަހަޅައިގެން އޭގެ އަގު ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ފަޅު
ފުންކުރުމަށް ގެނެވުނު ބާޖުގައި ގެންގުޅުނު ކެނބެއް ނުވަތަ ކެނބެއްގެ ބައެއް ބަނދަރުގައި ދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ވަޅުލި ބްލޮކްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާނެ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ވަޅުލި ބްލޮކްތަކުގައި ޖެހުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަތުން  30އެމް.އެމްގެ  160ފޫޓުގެ ވަލެއް ގަނެ އެ ވަލަށް ފައިސާ
ދައްކާފައިވާނެކަމަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،މި ވައު ގަތުމަށް  3ފަރާތަކުން ފޯނުން އަގު ބަލާފައިވާކަމަށް އޮތްނަމަވެސް އަގު
ބަލާފައިވަނީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަކުން ނޫންކަމާއި ،އެ ވައު ގަތުމަށް މުދަލަށް އެދޭ ފޯމެއް އަދި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމެއްވެސް ހަދާފައިނުވާތީ ،އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ
އޭރު ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ  )2009ގެ ބާބު  8ގެ  8.01ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި  8.05ވަނަ މާއްދާއާއި 8.10
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކައުންސިލުން ކުރާކަންކަން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ކ.ތުލުސްދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ކ.ތުލުސްދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު

 )IUL)333/333/2016/73އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށްކަން
މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ،ޤާނޫނު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް
ނުހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
10

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާ
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ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު  (AGR)400/INDIV/2016/26އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފުޓްސެލް ދަނޑެއްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ލައިޓިންގ،
ކާނު ،ބެންޗު ،އަދި ލެވަލިންގ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅު މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަންވާނީ އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/19
(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން އެދޭ ފަރާތަކީ ،ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ހިންގަން އެދޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެފަރާތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިއެއް
ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި
ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަން
ޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އި ދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބިނާކުރި އަންހެނުންގެ ބިނާގެ ނަމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާ
ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެއަރކޯން ގަނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގެ  3ފިހާރަކުން
ފޯނުން އަގު ބަލައިގެން ،ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައިންކަމަށްވާތީއާއި ،އަގުގެ ތެރޭގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ އަގު ވަކިން ހިމަނާފައިވާތީއާއި3 ،
އެއަރކޯން ގަނެފައިވާއިރު 3 ،އެއަރކޯން ބެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދާއި ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު ( 31518/-ތިރީސް އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށާރަ) ރުފިޔާ އެކަމަށް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި އެއަރކޯން ބެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ނުހިމަނައި އެއަރކޯންގެ އަގަށް (ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު) ( 28218/-އަށާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ އަށާރަ)
ރުފިޔާ އަރާތީއާއި ،އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ކަމަށްނުވާތީ ،އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އޭރު ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ (މިހާރުގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ  35000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ ).ތަކެތި
ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އަށް ބޭނުންވާ  53ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ނަންބަރު  24( MTCC/JO/2017/15ޖުލައި  )2017ޖޮބް އޯޑަރ އާ ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތައް
ސިލެކްޓްކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބައެއް ރަޖިސްޓަރޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެއްސީތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ޖޮބް
އޯޑަރ ކެންސަލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެއްސީތަކަށް އެންގުމަށްފަހު ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް
ކަޑައަޅާފައިވާ އަދި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް  60ބިދޭސީ
މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމާއި ،މިގޮތަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ނަޖާއިޒް ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.1
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް  15ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީއާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން  20ޖުލައި
 2017ގައި ހަދާފައިވާކަން.
.2
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުމުގައި އަމަލަކުރާ އުސޫލަކީ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން "ޖޮބް އޮޑަރ" ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު
އެ ޖޮބް އޯޑަރ ފޯމު އީ.މެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އެ
ޖޮބް އޯޑަރ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް އެއްމެ ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އީމެއިލް ފޮނުވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކުގެ
ތަރުތީބުން (ފަސްޓް ކަމް ފަސްޓް ސާރވް ބޭސިސް) ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތައް ސިލެކްޓް ކުރުންކަން.
 24 .3ޖުލައި  2017ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ނަންބަރު MTCC-
 HR/JO/2017/15ޖޮބް އޯޑަރ އީމެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،އެ ޖޮބް އޯޑަރ ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް  53ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން
ބޭނުންވާކަމާއި ،އެ މަސައްކަތު މީހުން ވާންޖެހޭނީ އިންޑިޔާ ނުވަތަ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ކަމާއި ،އަދި އެކަމަށް އެދި  26ޖުލައި  2017ގެ
ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާކަން.
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 .4އިސްވެ ދެންނެވުނު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ނަންބަރު  MTCC-HR/JO/2017/15ޖޮބް އޯޑަރ އާ ގުޅިގެން ސިލެކްޓްކުރި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނާއި
ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތައް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް  03އޮގަސްޓު  2017ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން
ފޮނުވާފައިވާކަން.
 03 .5އޮގަސްޓު  2017ގައި އެމް.ޓި.ސީ.ސީ އިން ރެޖިސްޓަރޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިލެކްޝަން ލިސްޓަށް ބަލާއިރު،
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން  103ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެންނަން ސިލެކްޓް ކޮށްފައިވާއިރު ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ނަންބަރު MTCC-HR/JO/2017/15
ޖޮބް އޯޑަރ ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  53ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންކަން .އަދި ،އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 103
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ލިސްޓްގެ  19ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  71ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމަނާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެއް އެޖެންސީއަކުން
ފޮނުވާފައިވާ  53ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ ނަން ކަމާއި ،ލިސްޓުގެ  72ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  103ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމަނާފައިވަނީ
ހަމައެކަނި އެއް އެޖެންސީއަކުން ފޮނުވާފައިވާ  32ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ ނަން ކަން .އެ ދެ އެޖެންސީން ފޮނުވާފައިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު
މީހުންގެ ނަންތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޖެހިޖެހިގެން ސިލެކްޓްކޮށްފައި ހުރުމަކީ ފަސްޓް ކަމް ފަސްޓް ސިލެކްޝަން ބޭސިސްގައި ނާދިރު ކަމެއްކަމުގައި މި
ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމާއި އަދި ،ތަހްގީގުގައި ބެލި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ އެހެން ޖޮބް އޯޑަރ ތަކާ ގުޅިގެން ސިލެކްޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް
ޖެހިޖެހިގެން ގިނަ އަދަދަކަށް އެއް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީއެއް ސިލެކްޓްކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު  MTCC-HR/JO/2017/15ޖޮބް އޯޑަރ އާ ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތައް ސިލެކްޓްކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް
ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކުން
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އަދި ،އެ ޝަކުވާތަކަށްފަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން
ބޭނުންވާ މިންވަރު ކުއަރޓަލީ ސްޓާފް ޕްލޭން އާ އަޅާކިޔާ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް މިވަގުތު އިތުރަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު
މީހުން ބޭނުން ނުވާތީ އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ އެކަމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ ،އެ ޖޮބް އޯޑަރ

8

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކެންސަލްކޮށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އިތުރަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަލުން އެކަން އަންގާނެކަން  06އޮގަސްޓު  2017ގައި ރެކްރޫޓްމަންޓް
އެޖެންސީތަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން އަންގާފައިވާކަން.
 .7އެހެންނަމަވެސް 13 ،އޮގަސްޓު  2017ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ މެމޯ ގައި
ޢާއްމުކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެމް.ޓި.ސީ.ސީ ގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އެންގުމެއްނެތި ހަމައެކަނި ކުރިން ބުނެވުނު ދެ އެ ޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް  60ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން
ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމާއި އަދި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ބޭނުންވާ  60ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ  2އެ
ޖެންސީއަށް  15އޮގަސްޓު  2017ގައި އީމެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން އެންގުމުން އެ ދެ އެޖެންސީއިން ފޮނުވި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ ނަންތައް 17
އޮގަސްޓު  2017ގައި ސިލެކްޓްކޮށް ފައިނަލްކޮށްފައިވާކަން.
ވީމާ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ކަޑައަޅައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  HR-APP/2017/13މެމޯ އިން ހަމައެކަނި  2އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް 60
ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ކޮރްޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާތީ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  13އޮގަސްޓް  2017ގެ މެމޯ އާ ގުޅިގެން ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ނަންބަރު
 2017/01ޖޮބް އޯޑަރ ކެންސަލްކޮށް ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކަށް އިތުރަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވާނަމަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބިދޭސީ
މަސައްކަތު މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަ ކާ ގުޅިގެން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރިކުރުމުގައި ،ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ/ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި ،އެގޯތި ބައިކުރުމުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް  1500އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ވާނަމަ  55ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެކަމަށް
އޮތުމުން ،އެއީ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ވާހަކަ ނޫންކަމަށާއި އެއީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ވާހަކަކަމަށްވާތީ" ،މަންމައާއި ބައްޕަ" މިގޮތަށް މާނަ ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،އެ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ "އެގޯތި ބައިކުރުމުން" ނޭ ބުނުމުން އެ ކައުންސިލުންނާއި ގޯތި ކޮމިޓީން މާނަކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްގޯއްޗެއްކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވިޔަސް ،މަންމައާއި ބައްޕައާއި ދެމީހުންނަށް ގޯތި އޮތްނަމަ ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތައްވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް
ފެންނަކަމާއި ،އެގޮތަށް މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ގޯތިތައް ނުހިމަނައި ،އޭގެތެރެއިން އެއްގޯތި ނަގައިގެން ހަމައެކަނި އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިގެން
އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަން.
 .2ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައި އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ބައިކޮށްގެން ލިބޭ ބިންކޮޅު އެއްކޮށްލައިގެން
ލިބޭ ބިމުގެ ޖުމުލަ  1500އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެގޯތިތައް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށާއި
އެފަދަ ކުދިކުދި ބިންތައް އެއްކޮށްލައިގެން  1500އަކަފޫޓު ހަމަވުމަކުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށޭނަ އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި
ބުނެފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮތްނަމަ ،ކޮންމެ ގޯއްޗަކުން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ބައެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި
އެކި ދަރިންނަށް އެކި ގޯތިން ދޭގޮތަށް (އެއްގޯތިން ބައެއް ދަރިންނަށް ،އަނެއް ގޯތިން އަނެއްބައި ދަރިންނަށް ދޭގޮތަށް) ހަމަޖެއްސިދާނެކަމާއި އެގޮތަށް އެދަރިންގެ
މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެގޮތާ އެދަރިން ގަބޫލުނުވާނަމަ ،ގުރުއަތުލައިގެން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެކަމާއި މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ ބަހާއިރު
ތަރިކައިން ލިބޭ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިނަމަ ،އަދި ގޯތި ބެހުމުގައި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ ،ގޯތިން އެމީހަކަށް ލިބޭ ބައި
ކަނޑައަޅަނީވެސް ގުރުއަތުލައިގެންކަމާއި އެހެންކަމުން ،އެ އުސޫލުން އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެކަން.
 .3ރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާވީ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މާމިގިލީގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހުގައި ދަރިންނަށް ތަޢުލީމް
އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގަޔާއި ދާއިމީ ބައްޔެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް އެހެން ރަށަކަށް ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި
ބޮޑުކުލި ދައްކައިގެން ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވުމަކި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމުގައި ކަމަށް
މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވާނަމަ  5ޕޮއިންޓް އަދި ރަށުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ
މުއްދަތަށް  10ޕޮއިންޓް ވަކިން ދޭގޮތަށް އޮތުމުން ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް
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(އެމީހުން އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެނީ ކޮންމެ ބޭނުމެއްގައި ކަމުގައިވިޔަސް) ރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާވީ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް
ދެވޭނެކަމަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން.
ވީމާ ،މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި މިކަމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރައްވައިގެން ގޯތިދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް އެންގީއެވެ.
14
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ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް

ޅ .ނައިފަރު ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑި ނަގާކަމަށާއި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޞިރީއާއި
އިތުރު ގަޑި ނޯޓްކުރާ ފޮތަށް ބަދަލުގެންނަކަމަށާއި އަދި އޮފީހުން ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސްތަކުގައި ހާޞިރީގައި ގަޑި ނުޖެހޭގޮތަށް ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ނުކަނޑާ ކަމަށާއި އަދި ނައިފަރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އެކޯޓަށްގެންނަ ތަކެތި އަމިއްލަ ގެއަށް ގެންގޮސް ބޭނުން ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި
އެކޯޓުގައި އާއިލީ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 . 1ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހާޒިރީ ފޮތުގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގަޑި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އެންގުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު ) (2017/R-20ގެ  5.25ގައިވާގޮތަށް ގަޑިލާރި ކެނޑުމަށް އެންގީއެވެ.
 .3ޅ.ނައިފަރު ކޯޓުގެ ކޯޓުގެ ހަރު މުދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ( )R-20/2017ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދައިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށާއި ،ކޯޓުގެ
ތަކެތި ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލްގައި  2ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުން  2011ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން،
އެމަސައްކަތް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރީ 2011 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށްނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށްވެސް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެސްޓިމޭޓާވެސް ޚިލާފަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެސަބަބަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި
ފަރާތުން ފަހުން ސްކޫލަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ ކުރިން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްގައިވާ އަގަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިތުރަށް ފައިސާ
ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކަމަށާއި ،އަދި ،އޭނާ އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެސްކޫލުން މިހާރު އިތުރަށް ފައިސާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 .1އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެ ކުލާސްރޫމު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބީލަމާ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް އެ ސްކޫލުގައި ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ސްކޫލުގެ އެކިކަންކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.56ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 2އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެ ކުލާސްރޫމު އެޅުމަށް ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި ކުރިން އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރިކަމާއި ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ނުވަތަ
އަލުން އިޢުލާނުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރާނަމަ ،ފަހުންކުރާ
އިޢުލާނުގައި އެކަން ބަޔާންކުރަން އެންގީއެވެ.
 .3އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެ ކުލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ނަންބަރެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ސްކޫލުގެ
އެއްބަސްވުންތަކަށް ނަންބަރުދީ ތަރުތީބުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
 .4އެއްބަސްވުމުގައިވާ  68ދުވަހުގެ މުއްދަތު  25މާރޗް  2011ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ،އެގްރިމެންޓު ބާތިލުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،މަސައްކަތް
ލަސްވުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ،މަސައްކަތާ ޙަވާލުވިފަރާތުން ހޯދިފައިނުވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ،
ޖޫރިމަނާގެ ގޮ ތުގައި ފައިސާ ކަނޑާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.52
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް މުއްދަތަށްވުރެ
ލަސްވުމުންވާ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ސ.މީދޫއާއި ހުޅުދޫއާ ދެރަށް ގުޅޭހިސާބާ ކައިރިން ސ.މީދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  1983ގައި ސ.މީދޫ އޮފީހުން ކަނޑައިދީފައިވާ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގޯއްޗަށް ،އޭނާގެ ފިރިމީހާ

ހުޅުދޫ ބޮޑުކަތީބަކަށް ހުރި ދުވަސްވަރު އޭނާގެ މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެގޯއްޗާ އިންވެގެންއޮތް އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަށް ކުރިން ކަނޑައިދީފައި އޮތް ގޯއްޗަކާއި
އެގޯއްޗާ ދެގޯތި އެއްކޮށް އެގޯތި އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ފިރިމީހާގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ޝަކުވާގައި ބުނާ ސ.ހުޅުދޫ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ގޯއްޗެއް ،އެގޯތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
ނުވާތީއާއި ،އެ ގޯތީގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެ ގޯތި ވަކިން އެނގޭނެހެން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ،އެގޯއްޗާ އިންވެގެން
އޮތް ހުސް ބިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް އެންގީއެވެ.
17

ތ .ތިމަރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތ .ތިމަރަފުށީ މަސްމާރުކޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި މަގުތަކުގައި ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅައި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ
އަގުގެ  10%އަށް ވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތްތަކަށް ތ .ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1.ތ.ތިމަރަފުށީގައި ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް މަގު ކޮނެދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ،އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި

 09ހޮޅިދަނޑި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި 05 ،ހޮޅިދަނޑި

މަރާމާތުކުރުމާއި ،އިތުރަށް  663ފޫޓް ގެ މަގު ކޮނުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.09ގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތާ
ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ،އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅާކިޔުމަށްފަހު ،އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ތ.ތިމަރަފުށީގައި މަސްބާލާ ތަނަކާއި ،މަސްކަނޑާ އަށްޓެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ،އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި މަސްކަނޑާ އަށި ބޮޑުކުރުމާއި ،މަސްމާރުކޭޓުގައި ފެންވައިރުކޮށް މޯޓަރު ހަރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.33ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،މީގެ ފަހުން ތ.ތިމަރަފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އިތުރަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމުލަ އަގު  10%އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.55ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ އޮފީހުން އެރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ 2008ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް
ފެތޭ އެތައްކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އެކޮމިޓީގެ ރައީސާ ،ގއ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްސް އޮފިސަރ މާލޭގައި ހުރެގެން ކޮމިޓީގެ އެކައުންޓުން
( 25,000.00ފަންސަވީށް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މިފައިސާ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
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ޤާނޫނާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާ (ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ)ގެ
ދަށުން ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މެމްބަރުން ކުރާ ވައްކަމާއި ފޯޖަރީގެ ކުށްތައް
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު މިކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ ވައްކަމާއި ފޯޖަރީގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީ
އަދި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤަނޫނު) ގެ ދަށުން ވައްކަމާއި ފޯޖަރީގެ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންނުވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ސަބްސިޑީގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ

އެގްރިކަލްޗަރ

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 2010ވަނަ އަހަރު ،މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،ތެލުގެ ސަބްސިޑީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މުޅިން
އަލަށް ފަށައިގެން ކުރި އަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ ،އެކަމާގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަގުނަ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އެތަކެތި ބަލަހައްޓަން ޖެހުމުގެ
ސަބަބުން އެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،އެ މިނިސްޓްރީއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެހެލެއްޓިފައި ނުވުމާއި ،އެމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް
މޮނިޓަރ ކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވުމާއި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރއަށް ޑޭޓާ އެޅުމުގައި ،އެންމެއެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ،ފުރިހަމަ
މަޢުލޫމާތު އެޅިފައިނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތު ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް،
ބެލެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އަންގައި ،އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ،ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެކަމަށްޓަކައި ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައި،
އެކަމަށްޓަކައި ޤާބިލް ،މުވައްޒަފުންނާއި އެކަން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
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ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް ހަދިޔާކޮށްފައި ހުރި އައިސްކުރާ ވައްތަރުގެ  2ކޮންޓެއިނަރ އެއްވެސް
ބޭނުމެއްނުކޮށް އެއިދާރާގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު( ،އެއިން އެއްޗެއްގެ ދިނުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  20ފޫޓް ހުންނާނެއެވެ 2012 ).ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ
ފަހުކޮޅު އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ބަޔަކަށް އެ ކޮންޓެއިނަރތައް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއިން ކޮންޓެއިނަރެއް ވިއްކާލީ 150,000/-ރ( .އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ކަމަށާއި ،މިކޮންޓެއިނަރތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލިނަމަ
މިއަށްވުރެ ބޮޑުއަގު ލިބޭނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއާއި ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގަމުންގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ދަށުން
 2006ވަނަ އަހަރު ގއ.ގެމެނެފުއްޓަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ޗިލް ކޮންޓެއިނަރ ވިއްކާލުމަށް ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ  51ވަނަ ބައްދަލުވުމުން  01ފެބްރުއަރީ
 2012ގައި ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( ) 2009އާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކާނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ  )2017ގެ  11.07ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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