a
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 2016

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އަދި  - 2017އޭސީސީ

މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01އޮކްޓޫބަރު 2017ން  31އޮކްޓޫބަރު 2017ށް
ސ.މ

1

އޮފީހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންޑް އެނަރޖީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެންވަޔަރަންމަންޓް މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ޚިދުމަތް
ކުރުމަށް އިޤުރާރުވެފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އެފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ
ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް ކޯސް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ  3ދަރިވަރުން ކަމަށާއި ،އެ  3ދަރިވަރުންގެ
ކިޔެވުމަށް ( 2,358,432.41ދެ މިލިޔަން ތިންލައްކަ ފަންސާސް އަށް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ރުފިޔާ ސާޅީސް އެއް ލާރި) ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ 3
ދަރިވަރުން ކޯސް މެދުކަނޑަލާފައިވާތީ އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  10އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ދަރިވަރަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު އެއްކޮށް ސަރުކާރަށް އަނބުރާ
ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އޭގެތެރެއިން ދެދަރިވަރަކު ޖަވާބު ދީފައިވާއިރު ޖަވާބު ދިން ދެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ އަދިވެސް ކިޔެވުން
ކުރިޔަށްގެންދާތީ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި ކަމަށާއި ،ޖަވާބު ނުދޭ ދަރިވަރު މިހާރުވެސް އުޅެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ކަމަށާއި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތަށް ނުކުމެފައިނުވަނީ  2ދަރިވަރުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯސް
ކަނޑައެޅުނު އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާ ދަރިވަރުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ސްކޮލަރޝިޕް އެގްރިމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ ދެދަރިވަރުން
ވަޒީފާއަށް ނެރެވޭތޯ ކޯސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮފީސްތަކުންނާއި އެ މިނިސްޓްރީން އެކިފަހަރުމަތިން ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުނުއިރުވެސް
ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިޞްލާޙުކުރަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ސްކޮލަރޝިޕް އެގްރިމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ކޯހަށް
ހިނގި ޚަރަދު އެއްކޮށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެ ދެފަރާތަށްވެސް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އެ ދެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ ( 3,079,415.17ތިން
މިލިޔަން ހަތްދިހަ ނުވަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ބުނެފައިވާތީ ،ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާނަމަ ،ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
ކޯޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެންޑް ދަޢުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މިކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އަދި އެމުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް އެމުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ ނިންމަންޖެހޭ
ނިންމުންތައް ނިންމާފަރާތަކީ އެމުވައްޒަފާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ބައެއްފަހަރުވާކަމާއި ،މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާނަމަ ،މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ
އެމުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް ބައެއް ފަހަރު ނުވެދާނެކަމާއި ،އަދި ،ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ހިތްނުތަނަވަސްކަން އުފެދި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު ގެއްލި ކުންފުންޏަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ،
މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ މިކަހަލަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް ކަމުގައި
މިކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ ،އެފަދަ އާންމު އުޞޫލެއް ހައްދަވައި ކުންފުނިތަކަށް އެންގެވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އުޞޫލެއް ހެއްދެވުމަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބާރުއެޅުއްވުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ގއ.ވިލިގިލީ ކެމްޕަހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)213-
 PR/1/2017/69އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެކުރިންވެސް އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައިވާކަން މި އިޢުލާނުން އެނގޭތީއާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން އަދި ހަދާފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މި
މިންގަނޑުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް  20މާކުސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،އަދި "މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ" މިގޮތަށް މުއްދަތުގެ ބައިގެ
ތަފްޞީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މި ބީލަމަކީ  1އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،މިއީ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބީލަމެއްކަން އެނގޭތީ
މި ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާކުސްއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ
ސެންޓަރ ވަންއިން ،މި މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ
މުއްދަތެއް ހުށަހަޅަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،މަސައްކަތް ފެށޭނެ މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި ބީލަމަކީ  1އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްކަމަށް ވުމުން ،މި ބީލަން
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާކުސްއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭތީ މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
މުއްދަތުގެ ބަޔަށް އެއްވެސް މާކުހެއް ނުދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
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ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މާފުށީ ރައްޔިތަކާ ދެމެދު ގޯއްޗެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެގްރިމަންޓުގައި ވަނީ މަހު ކުލި ދައްކަންވާނީ
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތުން ފޮނުވާފައިވަނީ ޗެކެއް ކަމަށާއި ،އޭރު އެއިދާރާގައި އެކައުންޓެއް އޮޕަރޭޓް ނުކުރާ ކަމަށާއި ،އެއިދާރާއިން
އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްފަހު ކުރިން ފޮނުވި ޗެކުގެ ދުވަސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދުމުން އެސިޓީއަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި
ޙަވާލުނުވާ ކަމަށް ބުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ކުލި ދައްކަންވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަކަށް އެގްރިމެންޓުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ނަމަވެސް އެދުވަސްވަރު އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ އެކައުންޓެއް ނެތި ޗެކުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވާތީއާއި އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ އެކައުންޓެއް ނެތި ޗެކުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާއިރު ،ޗެކު ކޭޝްނުކޮށް ބާއްވާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އަދި ތިޖޫރީބާކީގެ ރިޕޯޓު
ހަދާފައިވާއިރު ،އެފައިސާ ހިމަނާފައިވަނީ ނަގުދުން ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިހާތަނަށް އެފައިސާ އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް
ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރެވެން ފެށުމުން އެފައިސާ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދުމުންވެސް އެކަމަށް
ތަން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އިޖާބަދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި އެންމެފަހުން ފޮނުވި ސިޓީ ތިންފަހަރުމަތިން ޙަވާލުކުރަން އުޅެގެންވެސް އެސިޓީއާ އޭނާ ޙަވާލުނުވި
ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި މިފައިސާގެ ކަންތައް
ހަމަޖެއްސުމަށް ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެފަހަރުމަތިން މެމޯއަކުން އަންގާފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް އެ މެމޯތަކަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް
ދިންކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ،ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް ހޯދުމަށާއި
އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރި ރޯހައުސްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބޭއްވިރޭ ( 15ޑިސެމްބަރު  )2015އެމަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ފައިސާގެ ޢަދަދު ލިޔެފައިނެތް
ޗެކެއް ހިފައިގެންގޮސް ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކެއުމަށްފަހު ބިލު ދައްކަންވީމައި ޢަދަދު ޖަހާލައި ޗެކް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންނަށް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ގުރުއަތުލުން ފެށިފައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގެ ވަގުތު ފާއިތުވިފަހުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ރޯހައުސްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު  8މުވައްޒަފުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކެއުމެއް ދީފައިވާތީއާއި އެ ކެއުމުގެ އަގަށް 935/-
(ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ) (މީހަކަށް ( 116.88ސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ އަށް ލާރި)) ކުޅުދުއްފުށީގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީއާއި އެފައިސާ
ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރަކުން ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް މި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ ގަވާއިދުގެ
 5ވަނަ ބާބަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  05( 01/2012މާރޗް  )2012ސަރކިއުލަރއިން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާހުގައި އެބާބުގެ
 5.19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ކެއުމާއި ސައި ދިނުމުގައި ކެއުމަކަށް
ޚަރަދުކުރަންވާނީ މީހަކަށް ( 40/-ސާޅީސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން  8މީހުންނަށް ޖުމުލަ ޚަރަދުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ( 320/-ތިންސަތޭކަ
ވިހި ރުފިޔާ) ކަމަށްވާތީއާއި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ( 615/-ހަ ސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ފައިސާއަކަށްވާތީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

6

ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާތަނާޖެހެންދެން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕްރީސްކޫލް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރަން  2017ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާރިޗް ހިސާބުގައި

7

ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅު މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ،ބަހިއްޔާ
ޕްރީސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާއި ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
އާއްމުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާނުލާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާތަނާ ޖެހެންދެން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ބަހިއްޔާ
ޕްރީސްކޫލް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާއްމުކޮށް އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ދަންދެން ދަތުރުމަތީގައި ހޭދަކުރި ހުރިހާ ވަގުތަކީ
އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ހަދައި ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުން ،ދަތުރުގައި ހޭދަކުރި ހުރިހާ ވަގުތުތައް އިތުރުގަޑީގެ
ގޮތުގައި ހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ދަތުރުމަތީގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ހުރީ ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލާފައިކަމާއި ،އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ދުވާލުގެ ބައެއް
ވަގުތުތަކުގައާއި
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ޖެހުމުގެ

ކުރީގެ ވަގުތުތަކުގައިކަން

އެނގޭތީ،

އޭނާއަށް

އިތުރުގަޑީގެ

ފައިސާ

ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް

އޮތްކަމަށް

ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް އޭނާއަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ،އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،އޭނާއަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އެމަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފަށް ޖިސްމާނީ އަދި
ވ
ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ާ
އުސޫލުގެމަތިންކަމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭނާގެ ރިސްކް އެލަވަންސް ފޯމުން އެނގޭގޮތުގައި އޭނާއަށް އެ
އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ސްޓޮކުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތީކަމާއި ،ނަމަވެސް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމާއި،
އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޓޯރކީޕަރެއްގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްޓޯރކީޕަރއާ ކަން އޭނާގެ ވަޒީފާގެ
ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި ،ސްޓޯރކީޕަރަށްވެސް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައި ހުރިކަމާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފަށްވެސް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ދުވާލަކަށް
75/ރ( .ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުންކަމާއި ،ނަމަވެސް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް  1 -ޑިސެންބަރު ( 2014އިޞްލާޙު ")2ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެ ރޭޓުން ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހައުސްކީޕަރުންނާއި އެސިސްޓެންޓް
ހައުސްކީޕަރުންނެއް ނުހިމެނޭކަމާއި ،ހައުސްކީޕަރުންނާއި އެސިސްޓެންޓް ހައުސްކީޕަރުން ހިމެނެނީ ދުވާލަކަށް  25/-ރ( .ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ރިސްކް
އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައިކަމާއި އަދި  75/-ރ( .ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފަށް ރިސްކް
އެލަވަންސް ދީފައިވާއިރު 2016 ،މާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރިކަން އެނގެން ނެތް ދުވަސްތަކަކަށް 750/-ރ( .ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އާއި 2016
ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރި  3ދުވަހަކަށް (ޖޫން  13،14،15މި  3ދުވަހަށް) ޑަބަލްކޮށް 225/-ރ( .ދުއިސައްތަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) އިތުރަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އޭނާއަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގޭތީ އޭނާއަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އޭނާ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރުމަށް ،ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން އެ ފައިސާ އޭނާގެ މުސާރައިން އުނިކުރަމުން ގެންގޮސް ހަމަކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
ކޯޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު

އެންޑް

ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ހުރި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި،
ކުންފުނީގެ ދެވަނަ އިސްވެރިޔާ އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް  2014ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުފަހުން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް
ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަންހެނުންނަށް ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ  16ފެބުރުވަރީ 2014
ގައިކަމަށާއި ،ފުރަތަމަ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ވަޒިފާއަކީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވަޒީފާކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން  01އެޕްރީލް  2014ގައި މެނޭޖަރ،
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ ،މިއީ
ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ވަޒީފާ ލިބުނުފަހުން ޕްރޮމޯޝަން ލިބިފައިވަނީ  26އޮކްޓޫބަރު  2015ގައިކަމަށާއި ،އެތާރީޚުގައި އޭނާ
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ،ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒުގެ މަޤާމަށްކަމަށާއި ،އެމަޤާމަށް އޭނާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ހެދުމަށްފަހު ،އޭނާއަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުންފުނީގެ
ޓްރެޜަރީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އޭނާގެ ފިރިމީހާ) ކަމާއި ،ބޯޑުން އެކަން ނިންމި ޖަލްސާގައިވެސް އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާ
ކަމާއި ،އޭނާގެ އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާނީވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އޭނާގެ ފިރިމީހާ) ކަމާއި ،އޭނާ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގޭކަމަށާއި ،އޭނާ ކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ ލިބުނުތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ފަހުން  09އެޕްރީލް 2014
ގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމަށާއި ،އެމަޤާމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އޭނާގެ ފިރިމީހާ) ކަމާއި ،ބޯޑުން އެކަން ނިންމި ޖަލްސާގައިވެސް އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މިކަމުގައި މަޞްލަޙަތު
ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދެއް މިހާތަނަށް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން
ބުނެފައިވާތީ ،ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ދެމަޤާމުގައި ދެމަފިރިން ތިބުމަކީ އަދި އޭގެތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކަށް ރިޕޯޓްކުރާގޮތަށް އޮތުމަކީ މަޞްލަޙަތު
ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،މިކަން މިހެން ނުވާނެގޮތަކަށް އެކުންފުނީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ށ.މިލަންދޫ ބުރާންޗަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނަމަ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނ.މާފަރު މިސްކިތަށް  03މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢްލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތި ލާފައިވާ  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން
 2ފަރާތެއް  02ޑިސެމްބަރު  2016ވީ ހުކުރުދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ  2ފަރާތަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް
ހޮވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންވެސް އަދި އިންޓަރވިއު އިންވެސް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ
ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.1

ނ.މާފަރު މަސްޖިދުއްނޫރު މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތުމީހުންގެ ވަޒީފާއަށް  3މީހުން ހޯދުމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން  20ނޮވެންބަރު  2016ގައިކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  21މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާކަން.
.2

އެ ވަޒީފާއަށް  3މީހުން ހޮވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޓަވިއުއަށް ލިބުނު މާކްސްއަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި ،ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ވަކި

ކަންތައްތަކެއް ،އަދި ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ވަޒީފާއަށް އެދުނު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް
ލިޔުމަކަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އެ ލިޔުންތަކަށް މާކްސްދިންނަމަ ،ނަތީޖާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނާނެކަން.
.3
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ނަމަވެސް ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މާކްސް ޝީޓުގައި އެފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އެ ލިޔުމުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ކައުންސިލް ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތް ސޮއިކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ތިޔަ އިދާރާއިން ޖަވާބުދީފައިވަނީ،
އެ މާކްސް ޝީޓަކީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ޝީޓެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ ޝީޓަކީ އޮޅިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ޝީޓެއް ކަމަށާއި ،ޞައްޙަ
ޝީޓުގައި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ  3މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އެ ޖަވާބު ސިޓީގައިވެސް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަށް ދޫކުރި މާކްސް ޝީޓުގައިވެސް
ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމަށާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ވަޒީފާތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކެއް ކަމަށް ނުވާތީ ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީވެސް ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާތަކަކީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެން އުފައްދާފައިވާ ވަޒީފާތަކެއް ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާތަކަށް
ފުރަތަމަ މީހުން ނެގީ ތިޔަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ،އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން ނިންމާފައިވަނީވެސް ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓުން ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް މިހާރު އެ މުވައްޒަފުންނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ވަނީ ޙަވާލުވެފައި ކަމަށެވެ.
.4

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  130ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ގައި ވަނީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަވަށު އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާ އިދާރާތަކުގެ މަޤާމުތައް
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކަނޑައަޅައި އެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި ،އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ
މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަގުތީ ވަޒީފާތަކަށް
މީހުން ހޯދާނެގޮތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބާބުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތުމީހުންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން
ނަގަންޖެހޭނީވެސް އެ އުސޫލުން ކަމަށްވާއިރު އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނަގާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން.
ވީމާ ،އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނަގާފައިވަނީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ މުއްދަތު  30ނޮވެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ ،މިހާރު
އެވަޒީފާގައި ތިބި މީހުންގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ،އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައި ،އެ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާގެ
ޝަރުޠުތަކާއި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނެގޮތް ބަޔާންކުރައްވައި ،މެރިޓް އުސޫލުން އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ކޮޕީ:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް
ރިކަވަރީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފެބްރުވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަށްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި
އެރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޫޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް މިހާތަނަށް ހެދިފައިނުވާތީ ،ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާގެ މަތިން ފަޅުތައް
ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ހެދުމަށް އެންގީއެވެ.
.2

ދ.މާގައު ،ޅ.މާބިންހުރާ ،އއ.މަތިވެރިފިނޮޅު ،ވ.ފޮއްތެޔޮބޮޑުފުށި ،ރ.އާރަށް ،ރ.ފާރުފުށި ،މ.އުތުރުވެލި ،މ.ހުރަސްވެލި އަދި މ.އުތުރުގަސްވެލި،

ރ.ބޮޑުފަރުފިނޮޅު ،މ.މެދުފަރު އަދި މެދުފަރާގުޅިފައިވާ ކުޑަރަށް ،މ.ތޮށިގަނޑުކޮޅު އަދި ނ.މާކަނާފުށި ،އދ.އިންނަފުށި ،ދ.އަލުއިފުށި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،ބ.މިލައިދޫ ،ރ.ހުރުވަޅި ،ބ.މާމަޑުއްވަރި ،ރ.އުތުރުމާފަރު ،ނ.އޮރިވަރު ،ބ.ދަންދޫ ،ބ.މިރިއަންދޫ ،ރ.ފިލައިދޫ އަދި ފަޅު ،ނ.ރާފުށި އަދި
ފަޅު ،ބ.މުތާފުށި ،އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،ބ.ދިގުދެފަރު ،އިތުރު ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،އދ.ބޮޑުފިނޮޅު ،ތ.އޮޅުގިރި ،ރ.ކޮތައިފަރު އަދި ކުރޮށިގިރި ،ތ.އެކުރުއްފުށިފިނޮޅު ،ރ.ބޮޑުފުށި ،އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،ވ.ވަށުގިރި ،އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،ރ.ކަނޑޫކަނޑު އަދި ވޭވަށް ،ތ.ކަޅުދިޔަފުށި ،ރ.ފުއްގިރި ،ވ.އާރަށް،
އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.އަތޮޅުގެ ދެ ފަޅު ،އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،އިތުރު
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.ފަޅު ،އަދި ގއ.ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއާ ދެމެދު ހެޑް ލީސް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކުމަށް ސޭލްސް އެންޑް ޕާޗޭސް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި ރ.ގެމަނަ ،ތޮޅިމަރާހުރާ ފަޅު،
އއ.އަލިކޮއިރަށް ،ބ.ހުރާފަރު ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވ.ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ
ނަގާފައިވާތީއާއި،

ބ .ވޯވަށް ކުށްޔަށް ދީފައިވަނީ ކުރިން އެރަށަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއް އެއީ އެ ރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްކަމަށް ބަލާފައިކަމަށްވާތީއާއި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއާ ދެމެދު އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށްޓަކައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހެޑްލީސް އެގްރީމެންޓްތަކުގައި އެ
ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދޫކުރަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވަނީ
ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީއާއި،

އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓްތަކަށް

ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލު ގައި ވަކި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ

އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ

އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދައްކާފައިވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިރަށްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ލަފައެއް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ހޯއްދަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެމް.އެމްޕީ.އާރ.ސީއަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބ.ހިބަޅިދޫއާއި އދ.ބޮޑުކާށިހުރާއާއި ކ.އަތޮޅުގެ
ފަޅެއް ،އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދައްކާފައިވާކަން
އެނގެންނޯންނާތީއާއި،
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ

އިން

އދ.ހީންފަރު

ވިއްކުމަށްޓަކައި

އެގްރީމެންޓްގައި

ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އދ.ހީންފަރުގެ

އެކުއިޒިޝަން

ކޮސްޓްގެ

ގޮތުގައި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ( 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބަލައިގަތްކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ލެޓަރހެޑްގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ
އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ސޮއިކޮށް ،އެކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި  08އޮކްޓޫބަރު  2015ގައި ރިސިޓް އޮފް ޕޭމެންޓެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު

ނަމަވެސް ،އދ.ހީންފަރުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް
ދައްކާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  08ނޮވެންބަރު  2015ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ އދ.ހީންފަރުގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 150,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކާފައިވަނީ ޗެކުންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ޗެކު އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެފައިނުވާކަމާއި ،އެ ޗެކު ޖަމާކުރުމަށް އެއްވެސް ބޭންކަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި އިސްވެ
ދެންނެވުނު ޗެކުގައިވާ ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން ކެނޑިފައިނުވާކަން އެ އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް އިން އެނގޭތީއާއި ،އެ ޗެކު ނުވަތަ ޗެކުގެ ކޮޕީއެއްވެސް މިހާތަނަށް
ތަޙްޤީޤަށް ފެނިފައިނުވާތީ ،އެ ޗެކަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދެއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ ،އަދި،
އދ .ހީންފަރުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިސީޓް
އ
އޮފް ޕޭމަންޓެއް ދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެރަށާ ގުޅިގެން އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނުވަތަ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެ ް
ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެރަށް ދޫކުރުމަށް ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
އދ .ހީންފަރުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދެއްކިކަމަށް ދައްކައި އޮޅުވާލައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން ކ.އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފަޅުގެ އެކުއިޒިޝަން
ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 1,500,000.00އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކިކަމަށް އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓެއްގެ
ޗެކަކުންކަން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް ،އެ ޗެކް އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެ އެކައުންޓުގައި އެވަރުގެ ބެލެންސެއް ނެތްކަން ފާހަކުރެވޭތީއާއި،
މަތީގައި ދެންނެވުނު ބ.ހިބަޅިދޫއާއި އދ.ބޮޑުކާށިހުރާއާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ.އަތޮޅުގެ ފަޅާއި އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
އދ .ހީންފަރާއި އިތުރު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅަކީ އެރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދައްކާފައިނުވާ ރަށްތަކަކާއި ފަޅުތަކެއް
ކަމަށްވާތީ ،އެފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ސައްހަ އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،އެރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް
ބާތިލްކުރުމާމެދު ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެންގީއެވެ.
 08 .4އެޕްރީލް  2015ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އޮފަރ ކޮށްފައިވާ އއ.އަލިކޮއިރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެ
ކުންފުނިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 1,000,000.00އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރިސިޓެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އއ.އަލިކޮއިރަށަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ ޗެކްތަކުގެ
ކައުންޓަރފޮއިލްތަކުގެ ތެރެއިން  08އެޕްރީލް  2015ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކް ކެންސަލް ކޮށްފައިވާކަން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެނގޭތީއާއި ،އެ ޗެކްތައް ފަހުން ބްލޮކް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އއ.އަލިކޮއިރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިންކަމަށް އެ ޗެކްތައް
ސ
ދޫކުރި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،ނަގުދު ފައިސާއިން އެރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދައްކާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތުމުން ،އެ ފައި ާ
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ނުވަތަ ދައުލަތު އެހެން އިދާރާއަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ ،އެ ރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެކަން އެންގީއެވެ.
 .5އދ.ރަތްދިއްގާ އަކީ އދ.ފުށިދިއްގާގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ސީ.އެސް.އާރގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންނިންމައި،
އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ރަށެއްކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ކަމާބެހޭ ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެންއޮންނާތީއާއި ،އޭގެ
ފަހުން ،އެ ރަށް އދ.ފުށިދިއްގާގެ ނަމުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން
އޮފަރކޮށް ،އެ ރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( 3,000,000.00ތިންމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ( 1,000,000.00އެއްމިލިއަން)
އެމެރިކާ ޑޮލަރު އޮފަރ ލެޓަރގައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް
ހިންގުމަށް އދ.ރަތްދިއްގާގެ ނަމުގައި އެ ރަށް އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އޮފަރކޮށް ،އެރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން
ފުރަތަމަ ފޮނުވާފައިވާ އޮފަރ ލެޓަރގައި އެރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 600,000.00ހަލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ޕ.އާރ.ސީއަށް ދައްކާފައިވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އެރަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓު ކުރިއަށް
މިދެންނެވުނު ކުންފުނިން އެމް.އެމްީ .
ގެންދިއުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން އެރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 02
ކުންފުންޏަކަށް އޮފަރކޮށް އެރަށާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިތަކުން އެ ރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
 5ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" އާ
ޚިލާފަށް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށްވާތީ ،އެ ރަށް ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމާމެދު ނުވަތަ ދެމެހެއްޓުމާމެދު
ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކު ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ
ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 'ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ލީސް ޓްރާންސްފަރ ފޯމް'
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އޮފީހުގެ ނަން

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހުނު ނަމަވެސް ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަށްތަކާއި
ފަޅުތަކުގެ ލީސް ޓްރާންފަރ ކުރުމަށް އެދި 'ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ލީސް ޓްރާންސްފަރ ފޯމް' މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ލީސް ޓްރާންސްފަރ ފީގެ ގޮތުގައި
( 5,000.00ފަސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް އެހެން
ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ލީސްޓްރާންސްފަރ ފީ ދައްކާފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ ރަށްތަކުގެ ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ހުއްދަދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން ރަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ
ކުންފުނިން ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަދި ލީސް ޓްރާންސްފަރ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ކުންފުނިން
ލީސް ޓްރާންސްފަރ ލިބިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރިޒޮލިއުޝަން އޮންނަންޖެހުނު ނަމަވެސް ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން
ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެ ކުން ފުނިތަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން
ހިމަނާފައިނުވާތީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއްގެ ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި
އެއްގޮތަށް ޑިއު ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް
އޮތޯރިޓީ
ކޮޕީ:

11

އިންލެންޑް

ރެވެނިއު
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފެބްރުވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަށްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އެރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބަލާއިރު،

ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް
ރިކަވަރީ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަ ށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އޮފަރ ލެޓަރ ދޫކުރި
ފަރާތްތަކުން އެ އޮފަރ ލެޓަރ އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައި އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
އެގޮތަށް އޮފަރ ލެޓަރ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެގޮތުން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް އެންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުނެވެ.

15

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފެބްރުވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް
ކޮޕީ:

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަށްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އެރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބަލާއިރު،

ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް
ރިކަވަރީ

އދ.ރަތްދިއްގާ ،އދ.ފުށިދިއްގާގެ ނަމުގައި ،އެއް ރަށެއް ދެ ނަމެއްގައި ،ދެ ފަރާތަކަށް އޮފަރކޮށް ،އެ ރަށަށް ދެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި
ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ މަކަރާ ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ،އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކޮޕީ:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

12

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފެބުރުވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަށްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި
އެރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،

ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި

ރިކަވަރީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއެކު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ނަންބަރ  08( MMPRC/BR/2014/05bއެޕްރީލް  )2014ބޯޑު

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރިޒޮލިއުޝަން ހިމަނާފައިވާއިރު ،އެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާނެ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ރަށްތައް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ރަށްތައް ވިއްކުމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮ ތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެގްރީމެންޓުތަކާއި ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓާއި ޑީޑް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ވިއްކުމާގުޅޭގޮތުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރުމާއި އެގްޒެކިއުޓްކުރުމުގެ ބާރު އެމް.އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް ދިނުމަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ކޮންސަލްޓޭޝަންއާ
އެއްގޮތަށް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރާނެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ރަށްތައް ގަންނާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމާއި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި
އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބެލުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ނަންބަރު  MMPRC/BR/2014/05bބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު  08އެޕްރީލް  2014ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަކަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއިން އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިންވެސް
އެނގެންނޯންނާތީއާއި ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ނަންބަރު  MMPRC/BR/2014/05bބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންއަކީ ޞައްޙަ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ
ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށާއި އެފަދަ ނިންމުމެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންތައް
ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ އެކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއާއި އެކުންފުނީގެ ވަކީލާ ދެމީހުންކަމަށްވާއިރު އެފަދަ ރިޒޮލިއުޝަނެއް އެފަރާތްތަކުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހާއިރު ''5b'' ،މިގޮތަށް ،އެއްވެސް އިރަކު ނަންބަރު ޖަހާފައި
ނުހުންނާނެކަމަށާއި ،އެ ފަދަ ރިޒޮލިއުޝަނެއްގައި ބޯޑު މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނަކީ
ފޯޖްކޮށްފައިވާ ރިޒޮލިއުޝަނެއްކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
17
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފެބުރުވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް

އެގްރިކަލްޗަރ

އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަށްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް

ކޮޕީ:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

13

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 . 1އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފަޅުރަށެއް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމުން އެ ރަށެއް މިނިސްޓްރީ

ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް

އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ޙަވާލުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެ ރަށެއް އެ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދުމުންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

ރިކަވަރީ

އެގްރިކަލްޗަރއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރައްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަނީ

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން
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ކ.ގުޅީ ސްކޫލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކަމަށްވާތީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުއްވުމުން އެ ރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމްއިން ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަފްތަރުގައި އެ ރަށެއް ހިމެނުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބައެއް ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވުމުން އެ ރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ޙަވާލުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ އެ ރަށެއް ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ނޯންނާތީ،
އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ހެދުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ހެދުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާގެ މަތިން އެންގީއެވެ.
ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ  06ފާޚާނާގެ ބްލޮކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  14އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި ކުރި އިއުލާނާގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ބިޑްފޯމާއެކު ،ކުރިން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެފަރާތަށް
އިތުރަށް މާރކްސް ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ،އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަގުތުން ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެއަށް މާރކްސް ދީފައިވާ
ކަމަށާއި ،އިއުލާނާ ގުޅިގެން މާރކްސްދޭނެ އުސޫލެއް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ބިޑަށް މާރކްސްދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންކަމަށް ބުނެ ބިޑް ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،ސްކޫލުގެ އެސެމްބްލީ އޭރިއާއާއި ،ގޭޓް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ފައުންޑޭޝަނަކުން ދީފައިވާ ސިމެންތިއާއި ،ހިލައާއި ،ހިލަވެލި
ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ،މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އަގުކުޑަ ފަރާތަށް އިސްކަންދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ގުޅީ ސްކޫލުގައި  06ފާޚާނާގެ ފާޚާނާ ބަރިއެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އެދުވަސްވަރު
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
ހާމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،މާރކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 2އަމިއްލަ ފައުންޑޭޝަނަކުން ގުޅީ ސްކޫލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ގުޅީ ސްކޫލުގައި  06ފާޚާނާގެ ފާޚާނާ ބަރި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު ،އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ އާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޕީ.ޓީ.އޭއިން ފާސްކޮށްގެންކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ދީފައިވީނަމަވެސް ،އެކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ޔައުމިއްޔާކުރުމަށް އެންގީއެވެ .އަދި،
އެތަކެއްޗަކީ ގުޅީ ސްކޫލުގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށްނުވާތީ އާއި އޭގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮންކޮން ތަކެއްޗެއް ކަމާއި އަދި ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ
ތެރެއިން ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދައްކާފައިވަނީ ކޮންކޮން ތަކެއްޗެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ،ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ތަކެތި ކަމަށްވީނަމަވެސް،
ލިޔެކިޔުމުން އެމައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
19

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ޖަނަވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއް މަސައްކަތެއް ބައިބައިކޮށް ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހޯދައި ،އެއަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަސައްކަތް ވަކިވަކީން ޙަވާލުކޮށްގެން
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މި މައްސަލާގައި ،ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ،ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،އެއް ތާރީޚެއްގައި 04
ޕާރޗޭސް އޯޑާރ (ޕީއޯ) އަށް ބަހާލައިގެން ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވާއިރު ،ގަނެފައިވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 72،720.00
(ހަތްދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ކަމުގައިވާއިރު ،އެ އަގަކީ ( 25,000ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެދުވަސްވަރު
އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ،ފަހުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް( ،ފައިސާގެ ޢަދަދު ( 35000/-ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ) އިޢުލާންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް އިކުޕްމެންޓްސް ގަތުމުގައި އިޢުލާންކުރުމަކާއި ނުލައި އެއް ތާރީޚެއްގައި ،އެއް ޕާރޗޭސް އޯޑާރ (ޕީއޯ) އަށް ވުރެ ގިނަ
ޕާރޗޭސް އޯޑާރ (ޕީއޯ) އަށް ބަހާލައިގެން ،ކުއްލިއަކަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ގަންނަންޖެހެނީ ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ތަކެތި ރައްކާކުރާ
ސްޓޯރުގައި ހުންނަ ސިސްޓަމުން މެޑިކަލް އިކުޕްމަންޓްއެއް ވަކިވަރަކަށްވުރެ މަދުވުމުން އެލަރޓް އަޅަންފަށުމުންކަމަށް މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ،ލ .ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ތަކެތި ރައްކާކުރާ ސްޓޯރުގައި ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއާރއިން
ގ ަތ ަކ ް
ދ ޮ
ނ ަފ ަ
ޅ ެ
ޓ ައ ާ
ލ ް
ށ ާވ ެއ ާ
އ ް
ދ ާހ ަވ ުގ ުތ ޮ
ހ ޭ
ނ ޯ
ށ ެގ ް
ކ ް
ނ ޮ
ލ ް
ހުސްވާން ކައިރިވެފައި ހުންނަަ ،ތ ެކ ިތ ިއ ުޢ ާ
ށ 'މޮޑިފައި' ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް
ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ޗެއަރމަންގެ ޅިޔަނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ދާއިރާއަށް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރާތީ
އޭނާއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެކަމަށް ބުނެ 80 ،މުވައްޒަފަކަށް  25ފެބުރުވަރީ 2014ގައި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި ތާއިދު ނުކުރާ
ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލުމާއި ،ވަޒީފާއިން ދަށް ކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކޮށްފާނޭ ކަމުގެ ބިރު ހިތްތަކުގައި ވެރިވާނޭ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ
ކަމަށާއި ،އަދި ގއ .ވިލިނގިލި އަދި ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޗެއަރމަންގެ ޅިޔަނު ހޮވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްއިން ވަޒީފާ
ދޭނެކަމަށް ބުނާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ  58ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ގްރޭޑްގެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވީނަމަވެސް ،އެއް ގްރޭޑަށްވުރެ އިތުރު
ޕްރޮމޯޝަނެއް ދޭންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވީއިރު ،އެއް
ގްރޭޑަށްވުރެ އިތުރަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެ ވަކި އުޞޫލެއް މެނޭޖްމަންޓުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އެފަދައިން ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދައިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ދޭނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ގަވާއިދުތަކާއި
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ނިންމާ ބައްދަލުވުންތައް ޔައުމިއްޔާކޮށްގެން ގަވާއިދުން
ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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ޅ.ހިންނަވަރު ބަނދަރުގައި ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތާ
ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ( 64,615.00ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް،
ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވީކަމަށް ހަދައި އިތުރަށް ( 11,000.00އެގާރަ ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް އެފައިސާ ދީފައިވަނީ ތަކެތީގެ
އަގުބޮޑުވިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއްވެސް ހުށަނާޅަނީސް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައި އެއްބަސްވުން ޙަވާލުކުރާއިރު މަސައްކަތުގެ އަގު ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާދައްކާނަމަ
ފައިސާ ދައްކާ ވައުޗަރާއެކު ހުންނަންޖެހޭ އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިހުރިތޯ ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ގަވައިދާ
ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން ( 11,535.00އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ޅ .ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި
ފަރާތަށް ދީފައިވާތީ ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
22

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ "އެދުރުވެހި" ގެ ފްލެޓް ނަންބަރު  15-5ބީ ފްލެޓް ހުސްވިކަން އެނގުމުން ،އެތަން ލިބޭތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ބޭފުޅަކާ
ބައްދަލުކުރުމުން ،އެތަން ދޫކުރެވޭނީ ގަވާއިދުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަދަ އިޢުލާނެއްނުކޮށް ،އެމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެފްލެޓް
ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ކުރިން އުޅެމުންއައީ "އެދުރުވެހި" ގެ ފްލެޓް ނަންބަރު 8-1އޭ ގައި ކަމަށާއި ،އެފްލެޓް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ،އޭނާއަކީ އޭނާގެ
އަންހެނުންނަށް "އެދުރުވެހި" އިން ލިބިފައި ހުންނަ  1ކޮޓަރީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހަކަށްވެފައި ،ހުސްވި ފްލެޓަކީ ތަނަވަސް ތަނަކަށް ވާތީ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 29އޮގަސްޓު  2016ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "އެދުރުވެހި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުޞޫލު" ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ "ކ" އަށް
ރިޔާޢަތްކުރާއިރު ،އެދުރުވެހި އިމާރާތުން ހުސްވާ ފްލެޓްތައް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ،އެއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމާއްދާގެ ތަރަހައިގެތެރިން ފްލެޓްތައް ލިބެންޖެހޭ
ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުހަނިވެ ،އޭރަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ވެރިން ބޭނުން
ފަރާތްތަކަކަށް ފްލެޓް ދިނުމުގައި އިސް ކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވެ ،މިފަދަ ކަންކަމުގައި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެރިންނަށް ލިބިފައިވާނަމަ އެ
މުޢައްޞަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަންނެތި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާތީ ،ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ދެފުއްފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށްގެން ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭ ގޮތަށް އުޞޫލު ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގެ
"ކ" އިސްލާޙްކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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23

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

24

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

25

ދެކުނުބުރީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 2010-2009 ،ގައި ލިބިފައިވާ ޗެކްތައް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން
މަދު ފަރާތަކުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ކުރި މަސައްކަތުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ،އަދިވެސް ގިނަ
ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތަފާތު  20ފަރާތަކުން ބިދޭސީންގެ ވިސާ ފީއާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  2009އަދި  2010ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 59
ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާއިރު ،އެ ޗެކްތަކުން މިހާތަނަށް ނުލިބިވާ ( 541،995.00ފަސްލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ އަކީ
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 2010-2009 ،ގައި ލިބިފައިވާ ޗެކްތައް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން
މަދު ފަރާތަކުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ކުރި މަސައްކަތުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ،އަދިވެސް ގިނަ
ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 2010-2009 ،ގައި ލިބިފައިވާ ޗެކްތައް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެ ތެރެއިން
މަދު ފަރާތަކުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ކުރި މަސައްކަތުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ،އަދިވެސް ގިނަ
ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތަފާތު  20ފަރާތަކުން ބިދޭސީންގެ ވިސާ ފީއާއި
ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  2009އަދި  2010ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  59ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާއިރު ،އެ ޗެކްތަކުން
މިހާތަނަށް ނުލިބިވާ ( 995.00،541ފަސްލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ
އަތުން އެފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް އެންގިފާވާކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެންގީއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅު

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި،
'ބ .އަތޮޅުގެ' އޭނާގެ އަނބިދަރިން ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއިދާރާގައި އޮންނަ ލޯންޗުގައި އަމިއްލަ ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ
ދަރިފުޅުގެ ރެކޯޑް ޕޮލިހުގައި އޮއްވާ ،އެދަރިފުޅަށާއި ،އޭނާގެ ބައްޕައަށް ލޯންޗަކުން ވަޒީފާދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އެލަވަންސް
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އޮފީހުގެ ނަން

ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ ގެ ދާއިރާއަށް ފައިދާވާގޮތަށް ބޭއިންސާފުން ބަހަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އަހަރަކު ލައްކައެއްހާ
ރުފިޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ބަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަރވަރ ސިސްޓަމް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ( 6000ހަހާސް) ރުފިޔާ
މިހާތަނަށްވެސް އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާތީ ،އެފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 2ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ބުނެގެން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުލީ ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯންޗްގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ގޮވައިގެން  28މާރިޗް
 2013ގައި މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގެ ޚަރަދަށްވާ ( 13659.84ތޭރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަހަތަރު ލާރި) ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް
ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
 .3ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ގެ އާއިލާގެ ބައެއް ފަރާތްތައް ގޮވައިގެން އަމިއްލަ  3ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އެދަތުރުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ
( 5442.00ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްދެއް) ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
26
އަރިއަތޮޅު

ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮމަދޫ  2015ވަނަ އަހަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އދ.އޮމަދޫގައި ހިންގާފައިވާ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި
ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން  8ގޭޖު ދަލުގެ ބަދަލުގައި  4ގޭޖުގެ ދަލާއި
 2ގޭޖުގެ ދާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި ،ބޯޅަގެއާ ދިމާއިން  75ފޫޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ ނުޖަހައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،ފައުންޑޭޝަން އަޅަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ
ހަނިކޮށް ފައުންޑޭޝަން އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަރާމާތުގެ މުއްދަތު  547ދުވަސް އޮތްއިރު ރިޓެންޝަނުގެ
ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުބަހައްޓައި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ މާކުރިން ކައުންސިލްގެ ފައިސާއިން މަސައްކަތުގެ އަގު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 . 1އދ.އޮމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،
( 25,000.00ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގައި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ
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މުއްދަތު ހިމަނާފައިނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ވާފަދައިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2އދ.އޮމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 579,279.99ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ
ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި) އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވާފަދައިން ނިމޭ މަސައްކަތަށް
އަގު ދިނުމުގައި ރިޓެންޝަނަށް ނިސްބަތުން ޖެހޭ އަގު އުނި ކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މީގެފަހުން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމޭ މަސައްކަތަށް އަގު ދިނުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ވާފަދައިން
މަސައްކަތުގެ އަގުދިނުމުގައި އެ ބިލެއްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި ،ރިޓެންޝަނަށް ނިސްބަތުންޖެހޭ ޢަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާދޫކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
 .3އދ.އޮމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8ގޭޖު ދަލުގެ ބަދަލުގައި  4ގޭޖު ދާ
ފެންސްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ ،އެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ފެންވަރުދަށް މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ރަނގަޅުކޮށްދޭން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށްވާތީ ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ލައްވައި އެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ
ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ވޯރކް ވިސާގެ މަސައްކަތާބެހޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހެދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ
އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހެޅީ އަގަކީ ( 25,000.00ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާ ނަމަވެސް އެޑިޕާޓްމަންޓުން ފުރަތަމަ ދިން ޕޭމަންޓްގެ އަގުވެސް
( 250,000.00ދުއިސްތަފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށާއި ،އަދި އިތުރު ( 350,000.00ތިންސަތޭކަފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާގެ ބިލެއްވެސް ދީފައިވާކަމަށާއި،
އެމަސައްކަތް ،އިތުރު އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ،ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ،އެގްރީމެންޓް ކުރުމެއްނެތި އޮޑިޓް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ޑި ޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ދަށަށް ވާރކް ވިސާގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ
ސޮފް ޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލިބިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ސަބަބުން އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދަޢުލަތުގެ
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އޮފީހުގެ ނަން

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތިކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ގަވާއިދުގައި އަވަސް ގޮތެއްގައި ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ
މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ
ކުރިން އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 2އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކުއްލިޔަކަށް ކުރަންޖެހިގެން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާއިރު ،އެ މަސައްކަތަކީ އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ނުވާއިރު ،އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަކަށް ޚަރަދެއްކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ އެޚަރަދެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއެކު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި އެޚަރަދެއް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެފަދަ ހުއްދައެއް ނަގާފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިއްދޫ

އދ .ދިއްދޫ ދެކުނުކޮޅު ތުނޑި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ،އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  23ޖުލައި  2014ގައި ކުރި އިއުލާނާ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ،ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
އެޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ހައްޤު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ބިޑުތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަނީ ،ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެބަޔަކުން ދޭން
އޮންނަ އެންމެ މަތީ މާކްސް ދިނުން ކަމަށްވާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބިޑުތަކަށް މާކްސްދީފައިވަނީ އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި
ބިޑުތަކަށް މާކްސްދޭއިރު ،އެ އުޞޫލުގެ މަތީން ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެބަޔަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެބަޔަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި
އޮންނަ އެންމެ މަތީ މާކްސް ދިނުމަށާއި އެއަށްފަހު ދެންހުންނަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ނިސްބަތުން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ލިބޭ މާކްސް ދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިހަވަންދޫ

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް  2013ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބާކީހުރި ނަމަވެސް،
 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެތެރޭގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ލެއްވި މުވައްޒަފަށް ދޭނެ
ފައިސާއެއްވެސް ނެތްކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނުނެރެ ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިހަވަންދޫގެ އަތިރިމަތީގައި ކުރިން ހަދާފައިއޮތް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި
ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންކުޅޭ ސާމާނު ގަންނަންވެގެން ކަމަށް ބުނެ 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ބާކީ ހުރި ފައިސާއިން 612,000/-ރ( .ހަސަތޭކަބާރަހާސް
ރުފިޔާ) ދޫކޮށްދިނުން އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެގެން އެކަން އެމިނިސްޓްރީން މިހާރު ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދިންކުޅޭ ސާމާނު ގަތުމުގެ
މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރީ ،ކުޅޭސާމާނު ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނި
ނަމަވެސް އެކަން ދެނަހުރި މީހަކު އިހަވަންދޫގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް
ވެރިއެއްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން މިހާރު މިފައިސާތައް ނަގަން އެއުޅެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް މި މީހުން ކުރިމަތިލާފައި
ތިބުމާއެކު ކޭމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ހއ.އިހަވަންދޫ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނު ގަންނަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ
ގޮތުގައި މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 60%ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،މީގެ ފަހުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޙާވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 .2ހއ.އިހަވަންދޫ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނު ގެނެސް ހަރުކޮށްދިނުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ކުންފުންޏަކާ
ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 11 ،ފެބުރުވަރީ  2009ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 25,000.00
(ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން ،މީގެ ފަހުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަދާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި
ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.
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 . 3ހއ.އިހަވަންދޫ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސާމާނު ގެނެސް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ އެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތަށް
ދޫ ކުރިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކުރުމެއް ނެތި ދޫކޮށްފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މަސައްކަތްތައް ނިންމައި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާފަރާތުން
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފައިސާގެ ބިލަކުން ،ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރުމަށްފަހު ،ފައިސާ ދޫކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ،ޖަނަވަރީ  2012އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް
ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއް މަސައްކަތެއް ބައިބައިކޮށް ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހޯދައި ،އެއަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަސައްކަތް
ވަކިވަކީން ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1މި މައްސަލާގައި ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،އެއް ތާރީޚެއްގައި  04ޕާރޗޭސް އޯޑާރ އަށް ބަހާލައިގެން ގަނެފައިވާއިރު ،ގަނެފައިވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 25,000
(ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކުރީގެ މާލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ ( 11ފެބްރުއަރީ  8.15 )2009ވަނަ މާއްދާގައި (ހ) އަދި
(ށ) ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ،ފަހުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް،
(ފައިސާގެ ޢަދަދު ( 35,000/-ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ)އަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ) އިޢުލާންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
އެންގުނެވެ.
އޑާރ (ޕީއޯ) އަށް
 . 2ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް އިކުޕްމެންޓްސް ގަތުމުގައި އިޢުލާންކުރުމަކާއި ނުލައި އެއް ތާރީޚެއްގައި ،އެއް ޕާރޗޭސް ޯ
ވުރެ ގިނަ ޕާރޗޭސް އޯޑާރ (ޕީއޯ) އަށް ބަހާލައިގެން ،ކުއްލިއަކަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ގަންނަންޖެހެނީ އެތަކެއްޗަކީ އެމަރޖެންސީކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް
ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިކަމަށާއި އަދި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސްތައް ހުސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުގަނެ ލަސްވާނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ،މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ
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މެޑިކަލް ތަކެތި ރައްކާކުރާ ސްޓޯރުން ހުސްވާން ކައިރިވެފައި ހުންނަ ތަކެތި އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދޭހާ ވަގުތު އޮއްވާ ކުރިއާލާ އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ސޮފްޓްވެއާރތައް މޮޑިފައިކުރުމަށް އެންގުނެވެ.
31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސ .ހިތަދޫއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ގޯތިތަކެއް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ނޫންކަމަށާއި ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސ.ހިތަދޫއިން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 3ފަރާތަކަށް ސ .ހިތަދޫ އިން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އެފަރާތްތަކަށް ހައްދައިދީފައިނުވަނީ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން ގޯތި ދޫކުރި
ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތުމުންނާއި ،ގުރުއަތު ރަޖިސްޓްރީގައިވެސް ނެތުމުންނާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް ބިން ޙަވާލުކޮށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އޮފީހުން ދޫކުރި ލިޔުމެއްވެސް
ނެތުމުންކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުން އެބިންތަކުގައި ގޯތިތަކުގެ ވަށާފާރު
ރާނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފަރާތްތަކުން ވަށާފާރު ރާނާފައިވާ ބިންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ
އެޑިއުކޭޝަން

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށް  11މޭ  2015ގައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނިއިރު އެ
ސެންޓަރަށް  03ޖޫން  2011އިން ފެށިގެން  11މޭ  2015އާ ހަމައަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  40,729/-ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށާއި،
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންގެ އިމްތިޙާން ފީގެ ގޮތުގައި އެ ސެންޓަރަށް ބަލައިގެންފައިވަނީ  10,572,717/-ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރު އެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުންގެ
އިމްތިޙާން ފީގެ ގޮތުގައި  10,622,275/-ރުފިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ދައްކާފައިވާތީ ،އިމްތިޙާން ފީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ
އަދަދަށްވުރެ  49,558/-ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަންގެ
ސިޓީއެއް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެންގީއެވެ .އަދި މި ފައިސާ ހޯއްދަވައި
ނިމުމުން ،އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށްވެސް އެންގުނެވެ.
33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ

ތ.ތިމަރަފުށީ މަސްމާރުކޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި މަގުތަކުގައި ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅައި ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ
އަގުގެ  10%އަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތްތަކަށް ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތ.ތިމަރަފުށީގައި މަސްބާލާ ތަނަކާއި މަސްކަނޑާ އަށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އިތުރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  02އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި
ބާއްވާފައިވާ ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  17ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާކަން ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތްއިރު ،އިތުރު މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.33ގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ 17 ،ވަނަ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ
ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް އާއި ނާއިބު ރައީސް އާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން މައްސަލައިގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ ،އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ކ.ގުޅީ އިންޖީނުގެ ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  02ނުވަތަ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ،ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވަކިވަރެއް ދައްކަމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ،އިންޖީނުގެ
ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކުރި ފަހުން އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރުމުން  30ވަރަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި
އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ،ނައިބުރައީސްގެ ތިމާގެ މީހުންނަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ކ.ގުޅީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައިވާ ތަކެތީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާޞްކޮށްފައިވާ ގޮތް ދެއްކުމަށްޓަކައި ކ.ގުޅީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
"އިންޖީނުގޭގެ ބަދަލު ފައިސާ" ކަރުދާހުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާޞްކޮށްފައިވާ ކަން ތަފްޞީލްކޮށް އެނގެން ނެތުމުން ،އެފަދަ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާއިރު
ވީހާވެސް ތަފްޞީލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދެލި

ދ.ހުޅުދެލި ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް (ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އާއިލާމީހަކަށް) އެބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި،
ކަ އުންސިލްގެ މެމްބަރުން ގުޅިގެން ،ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިގެން އޭނާއާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،ދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކުން ގަނެގެން ގެނައި ކަންނެލި އޮޑިއެއް މަރާމާތުކުރަމުން ދިޔައިރު އެތަނުގައި ބުރިކޮށްފައިހުރި ލަކުޑި
ފިލާތަކުން ބައެއް ފިލާބުރިތަކުގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަން ފެންނަންހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
 .1ދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  27( 378/2012/24ޖޫން  )2012އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލާއި ،އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން އެދުވަސްވަރު
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެއިދާރާއަކުން އެކުލަވާލައި ޢާއްމުކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް
(ބީލަން ފޮތް) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
 . 2ހުޅުދެލީ ޕްރީސްކޫލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ނޫޅޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނީ ،އެއޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނަކުން ނުވަތަ

26

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އަ ންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުންކަން ނުވަތަ އެއޮފީހެއްގައުޅޭ އެކަމަކާގުޅޭ ފަންނީ މީހުން ހިމަނައިގެންކަމަށާއި އަދި އެއޮފީހަކުން
އެފަދަ މީހުން ލިބެން ނެތްނަމަ އެފަންނުގެ މީހުން ލިބެންހުރި އޮފީސްތަކުން ހޯދުމަށްފަހު އެގޮތުގެ މަތިން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިގެންކަމުގައި އެންގީއެވެ.
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

37

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
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މެނޭޖްމަންޓް

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެއްފަހަރާ ގާތްގަނޑަކަށް 50އަށްވުރެ ގިނަ ލެޕްޓޮޕް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް  4ފަރާތެއް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީ ،މި
މައްސަލައިގައި މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ކޮށްގެން ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ  5ލެޕްޓޮޕްގެ ބަދަލު ނުވަތަ އެ  5ލެޕްޓޮޕްގެ އަގު ކަމަށްވާ ( 54,475/-ފަންސާސް
ހަތަރުހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާ އިހުމާލުވާ ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންގީއެވެ.

ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބިޒްނަސް ކްލާހުން ޓިކެޓް ނަގައިގެން ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކެއްގެ
ހިއްސާދާރާ ދެމީހުން ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް މިޔަންމާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު،
މިޔަންމާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަންގަވާފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ފޮނުއްވާ ބޭފުޅުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން "ދަތުރު ރިޕޯޓް" ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެންގެވުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަށް އެންގީއެވެ.

ވޭސްޓް
ލިމިޓެޑް

27

ކޯޕަރޭޝަން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން (ވެމްކޯ)އިން ބޭލިންގ މެޝިނެއް ގަތުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  722591.50ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
އެމެޝިން ހޯދާފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި މަސައްކަތާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ( 50,000.00ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ
އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ބޭލިންގ މެޝިން ( 722,591.50ހައްލައްކަ ބާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ
އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުން ނުހަދާކަމަށްވާތީ މަސައްކަތާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ( 50,000.00ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުވާނަމަ އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ނޫނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރުމަށް އެންގުނެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޑިސެމްބަރ 2010އިން އޭޕްރިލް 2012ގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ކުރައްވަމުންދާ މޯބައިލް ނަންބަރުތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅުތަކަށް
ލ
އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯލްތައް ކުރައްވާފައިވުމާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރޯމިންގ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މެމްބަރުންގެ ފޯނުތަކުން އަމިއްލަ މޯބައި ް
ނަންބަރުތަކަށް ޖުމްލަ ( 5,585ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ޓްރާންސްފަރ ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،ކޮމިޝަނާއި މުޢާމަލާތްތައް ނުކުރާ
ޤައުމުތަކަށް މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯލްކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،މޯބައިލް ފޯން ޕެކޭޖް ނަންގަވާފައިވާއިރު ކޮމިޝަނުން ވަކި އުޞޫލެއްނެތި
އެކި މެމްބަރުންނަށް އެކިވަރުގެ ޕެކޭޖް ނަންގަވާ ދެއްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޚަރަދުކުރި މެންބަރުންގެ އެންމެހައި މޯބައިލް ބިލްތަކާއި އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި މެންބަރުންގެ މޯބައިލް ބިލްތަކަށް ޚަރަދުވި ޖުމްލަ ފައިސާ ތަޙްޤީޤަށް ދެނެގަނެވިފައިނުވިނަމަވެސް ،މެންބަރުންގެ މޯބައިލް
ބިލްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި ދެއްކި ފައިސާ މެންބަރުންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެންބަރުންނަށް
ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަދި މޯބައިލް ފޯނު ބިލް ދެއްކުމަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ހޯދައި ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
އެންގި އެންގުމާ ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުމެއްނެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މޯބައިލް ބިލްތަކަށް
ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިފައިނުވާނަމަ ،އެފައިސާ ހޯދައި ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އުތުރުބުރީ

ކަނޑުހުޅުދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޭޕްރިން  27 ،26ގައި ބޭއްވި
އާރޓް އެކްޒިބިޝަނުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ޕްރީސްކޫލުގެ  02ޓީޗަރުންނާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް ބައިވެރިވެގެން އެފައިސާތައް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭހާ ވަގުތު އޮއްވާ ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާއެއް ލިބޭދުވަހު އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ
އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ ތަންތާނގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަންތާނގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައިކަމަށާއި ފައިސާ
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އިސްވެރިޔަކު ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދ .މާއެނބޫދޫ މަސްޖިދުލްހުދާ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް
ބުނެފައިވާތީ އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  15އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި އެކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުން ހަދައި
މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއިދާރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  22ޑިސެމްބަރ  2012ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް
އެފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެދެމަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
މަޝްވަރާ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުއި ބުނެފައިވާތީ ،ދ.މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި އެ ޤަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދަރުބާރުގެ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދަރުބާރުގެ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ތިން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ބެލުމުން ،އެ ތިން ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،ފެކްސް ނަންބަރާއި ،އެޑްރެސް އެއްގޮތްކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން އެއް ކުނުފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަކީ
އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި އިތުރު ދެކުންފުނީގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާދާރުންކަން އެކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮފައިލްތަކުން
އެނގެން އޮތުމުން ،ކުރެވޭ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅިގެންކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ދައުލަތު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
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ހައްދުންމަތީ
އިދާރާ

މާމެންދޫ

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރު ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އޭސީ ،ގޮނޑި ،ސޯފާ ސެޓް ފަދަ އެތައް ހަރުމުދަލެއް ގަނެފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،
ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ (ޕެޓީ ކޭޝް ގެ ގޮތުގައި) އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން އަގު ބެލުމެއް ނެތި މާލެއިން އެތައް މުދަލެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފަހުން
އެތަކެއްޗަށް ވައުޗަރ ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެއިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ތިޖޫރީއަށް ވައްދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި،
މީގެ އިތުރުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ބަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ،ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ،ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު
ބާކީވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 100,000.00އެއްސަތޭކަ ހާސް) ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމުގެ
ރަސީދެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެ ދަތުރު ނިމުމަށްފަހު ދަތުރު ޚަރަދަށް ހަވާލުކުރި ފައިސާއިން ބާކީވި ފައިސާ ލ.މާމެންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި،
ކައުންސިލުން ދަތުރު ޚަރަދަށް ގެންދާ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ އެއްފަހަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކޮށް
އަދި ފައިސާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ރަސީދު ހެދުމަށް އެންގީއެވެ.
 2016 .2ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރި ރަސްމީ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު ދަތުރު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން އަދި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
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އޮފީހުގެ ނަން

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް "ދަތުރު ރިޕޯޓު" އެ ދަތުރެއް ނިމޭތާ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް
އެންގީއެވެ.
 .3ކުރީގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގައި ( 1,000.00އެއްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( 25,000.00ފަންސަވީސް ހާސް)
ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ ގަންނަނަމަ މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް އަގު ހޯދާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުންކަން ފާހަގަކރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކުންފުންޏަކީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށާއި ،އަދި މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
މަޝްވަރާ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާތީ ،ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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