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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01އެޕްރީލް 2018ން  30އެޕްރީލް 2018ށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 2018ޖަނަވަރީ ހިސާބުގައި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ގައިޑުން ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު އިންޓަވިއުއިން ފާސްވެފައިވުމުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ފޯނުން އެންގި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހަމަ އެދުވަހު
އޭނާގެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅުމުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގިފައިވަނީ އޮޅިގެން ކަމަށް އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު
އެހެން ފަރާތެއް އެވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވުމާއެކު މި ކަމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން" ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ކަށަވަރުކުރާ

1

ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  18( 8/2015މާރިޗު  )2015ސަރކިއުލަރގައި އަންގާފައިވާއިރު ،އެ ފޯމަކީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފޯމާއެކު ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭ ފޯމެއް ކަމަށާއި ،އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައި އެ އިދާރާއަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް
ފުރިހަމަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،އަދި އެ ފޯމުގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

1

އެ އިދާރާއަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެކަމަށް އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
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އޮތްނަމަވެސް ،އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޢާންމު މީހާއަށް ނޭނގި އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ވަކި
ޞަފްޙާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި އެ ފޯމު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ފުވައްމުލަކު ޓްރާންސްޕޯޓް ބްރާންޗަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއް ،ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގައި  03އަހަރާއި  08މަސްދުވަސް އަދި
ޕީ.ޖީ.އޮފީހުގައި  06މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ވަގުތީގޮތުން 02
އަހަރު އުޅުނު ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ދައްތައާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑިރެކްޓަރ އާ ދެމީހުންނަކީ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ 02
މީހުންކަމުން މިކަމުގައި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1އެވަޒީފާއަކީ ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއެއްކަމާއި އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީވެސް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީން ކަން.

2

 .2ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމާއި ،ފުވައްމުލަކު
ޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ،ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ދެކުނު ދާއިރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއި ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ
.3

ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓް

ލިބުނުގޮތުގެ

ޝީޓް

(A2

ފޯމު)

ގައި

ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް

މިބުނެވުނު

3

މީހުންކަން.

އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  10މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި  7މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް  11ފެބުރުވަރީ  2018ގައި އެ

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމާއި ،އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އިންޓަވިއުކުރެވުނު އަނެއް  6މީހުންނަށްވުރެ މާމަތިން އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް މާކްސް
ލިބިފައިވާތީކަމާއި ،އޭނާއަށް އިންޓަވިއުއިން  93.67%މާކްސް ލިބިފައިވާއިރު ،ދެން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  58%މާކްސްކަމާއި،
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

2

އިންޓަވިއުކުރެވުނު އެހެން މީހުންނަށް އިންޓަވިއުއިން ލިބިފައިވަނީ  31%އާއި  47%އާ ދެމެދުގެ އަދަދުތަކެއްކަމާއި ،ޝަރުޠު ހަމަވި ހުރިހާ މީހުންނަކީ ޑިޕްލޮމާ
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ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި މީހުން ކަމަށްވާއިރު ،އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ މާގިނަ ދުވަހު އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިތިބި ،އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ ބައެއް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭކަމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ
ކުރެވޭ އިންޓަވިއުތަކުގައި ބައެއް ޕެނަލިސްޓުން މެރިޓަށް ބެލުމެއްނެތި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިސްކަން ދީގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މާމަތިން އިންޓަވިއު ޝީޓު (A1
ޝީޓް) ގައި މާކްސް ދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެފަދަ ކަމެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ޕެނަލިސްޓުން އިންޓަވިއު ޕެނެލުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެކަމަށް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 08( 2015/5 :ފެބުރުވަރީ  )2015ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައިގައިވެސް އިންޓަވިއުގައި އެގޮތަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ގޮތުން ރާވައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން.
 .4ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށާއި ،ތަމްރީނުގެ ބަޔަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ބައެއް މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ
މާކްސް ނުދީ ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
(ހ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވަޒީފާގައި  3އަހަރާއި  5މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އޭނާ
ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް ކަނޑައި ބާކީވާ  1އަހަރާއި  5މަސްދުވަހަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި
ލިޔުމުގެ  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން.
(ށ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ ،ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށް ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ވަޒީފާގައި  5އަހަރާއި  5މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މީހެއްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން އެވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠު އޭނާ
ހަމަވުމާއެކު ،އޭނާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ 7.2
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން ދޭންޖެހޭ މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .އަދި އޭނާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކަނޑައި ބާކީވާ  3އަހަރާއި  5މަސްދުވަހަށް ،އެ އުޞޫލު  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް
ދީފައިނުވާކަން.
(ނ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ ،ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށް ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ވަޒީފާގައި  3އަހަރާއި

 6މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މީހެއްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން އެވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠު އޭނާ

ހަމަވުމާއެކު ،އޭނާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ  7.2ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން ދޭންޖެހޭ މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .އަދި އޭނާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް
ދވަހަށް،
ކަނޑައި ބާކީވާ  1އަހަރާއި  6މަސްދުވަހަށާއި ،އެ ސްކޫލުގެ ކާތިބުކަމާއި ސީނިއަރ ކްލާކުގެ ވަޒީފާގައި އޭނާ އުޅުނު  8އަހަރާއި  1މަސް ު
އެ އުޞޫލުގެ  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .މީގެ އިތުރަށް އޭނާ
ހުށަހަޅާފައިވާ "ސްކިލްސް ފޮރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސް" ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން
ހިންގާފައިވާ) ގެ ސެޓްފިކެޓަށް ،ކުރިން ބުނެވުނު އުޞޫލުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން.
 -5އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ (ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި)
އަކީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ތަފާތު ތުހުމަތުތައް އެކުލެވޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށާއި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް
ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ މީހެއްކަމާއި .އަދި އޭނާއަކީ ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު އެ ސްކޫލުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މީހެއްކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނުން ބޯޑުން ބެލި ނަންބަރު މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮތްކަން.
އެހެންކަމުން ،އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށާއި ،އިންޓަވިއުގެ މާކްސް
ބާޠިލުކޮށް އިންޓަވިއުކުރުމަށް އެހެން ޕެނެލެއް އެކުލަވާލައިގެން އަލުން އިންޓަވިއު ކުރެއްވުމަށާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ނުދީ ހުރި
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ބައިތަކަށް އަލުން މާކްސް ދީގެން އެ ވަޒީފާއަށް އަލުން މީހަކު ހޮވުމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ނުހިމަނާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ޅ.އަތޮޅު ފަންޑުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާގެ އެހީ ގަވާއިދުން ނުދައްކާނަމަ ،ފުރަތަމަ މަހު ނުދެއްކުމުން ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ،ޖެހިޖެހިގެން
ދެމަހު ނުދައްކައިފިނަމަ ލިޔުމުން އިންޒާރުދީ ،އަދި ޖެހިޖެހިގެން ތިން މަހު ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާއާއެކު މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޅ.އަތޮޅު
ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުގެ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް ،މިފަންޑުން އޮޅުވެލިފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ފައިސާގެ އެހީގެތެރެއިން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލުން އެދެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
އޮގަސްޓު  2005އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު  2014ގެ ނިޔަލަށް ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުން އޮޅުވެލިފުށީގެ  164 10ރައްޔިތަކަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ( 395,000.00ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތުގެ އަގާއި އެކު  04ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ 90,098.00
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(ނުވަދިހަހާސް ނުވަދިހަ އަށެއް) ރުފިޔާ ރުފިޔާ  14ޖޫން  2014ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާއިރު ،ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުގެ ގަވާއިދުގެ
 7ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ،ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަތޮޅު ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަމުން ނުދާނަމަ ،ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާތައް ނުލިބި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަންޑު ހހިންގުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ،ޅ.އަތޮޅު ފަންޑުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ލޯނަށް
ފައިސާ ނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އިތުރަށް ލޯނު ދޫނުކުރުމަށާއި ،އަދި އެފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު ބިމެއްގައި ފައިބަރު
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އަމިއްލަ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިކަން ހުއްޓުވުމަށް  22ފެބުރުވަރީ
 2018ގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް އެއިދާރާގެ  2މުވައްޒަފެއް ދިޔަނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން ނުހުއްޓުވުނު ކަމަށާއި ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ދަނީ އަދިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އެރަށުން ހަރުގެވަޅެއް ހޯދުމަށް  04މާރިޗު  2018ގައި ސިޓީއަކުން އެދުމަށްފަހު އެ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  15މާރިޗު  2018ގައި އެހެން ސިޓިއަކުން
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

5

އެދިފައިވެއެވެ .އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވަނީސް ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގެ ބިމެއްގައި އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޭނާ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން އެކަން ބެލެމަށް ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރާއި ،ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން  22މާރިޗު  2018ވަނަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބެލިއިރު އެބިމުގައި އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތީ
އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޯނުން ގުޅައި އެތަނަށް އައުމަށް ބުނުމުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އާއެކު ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އެތަނަށް ދިޔުމުން ،އެތަނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ "މިލަންދޫ އިން ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް" އާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ
ކަމަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ބުނެ ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް އެކަން ނުހުއްޓާނެކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެތަނަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުންނާ
ޒުވާބުކޮށް ،އެކަން ހުއްޓުވަން ބޭނުންނަމަ ފުލުހުން ގެނެސްގެން އެކަން ހުއްޓުވަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނި ކަމަށް މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު
ދެއްވާފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިކަން އެ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވީއެވެ .އަދި މިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް އެ އޮތޯރިޓީން ބައްލަވައި ،ފިޔަވަޅު
އަޅުއްވަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ފުވައްމުލަކު ޓްރާންސްޕޯޓް ބްރާންޗަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއް ،ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގައި  03އަހަރާއި  08މަސްދުވަސް އަދި
ޕީ.ޖީ.އޮފީހުގައި  06މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ވަގުތީގޮތުން 02
އަ ހަރު އުޅުނު ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ދައްތައާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑިރެކްޓަރ އާ ދެމީހުންނަކީ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ 02
މީހުންކަމުން މިކަމުގައި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން މިހާތަހަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއެއްކަމާއި އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީވެސް މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަން.
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ

6

ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އާއި ،ފުވައްމުލަކު ޙާފިޒު
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އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ،ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ދެކުނު ދާއިރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓް

ލިބުނުގޮތުގެ

ޝީޓް

(A2

ފޯމު)

ގައި

ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް

މިބުނެވުނު

3

މީހުންކަން.

އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު  10މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި  7މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް  11ފެބުރުވަރީ  2018ގައި އެ ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖައްސާފައިކަމާއި ،އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އިންޓަވިއުކުރެވުނު އަނެއް  6މީހުންނަށްވުރެ މާމަތިން އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް މާކްސް ލިބިފައިވާތީކަމާއި،
އޭނާއަށް އިންޓަވިއުއިން  93.67%މާކްސް ލިބިފައިވާއިރު ،ދެން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  58%މާކްސްކަމާއި ،އިންޓަވިއުކުރެވުނު
އެހެން މީހުންނަށް އިންޓަވިއުއިން ލިބިފައިވަނީ  31%އާއި  47%އާ ދެމެދުގެ އަދަދުތަކެއްކަމާއި ،ޝަރުޠު ހަމަވި ހުރިހާ މީހުންނަކީ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް
ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި މީހުން ކަމަށްވާއިރު ،އޭގެ ތެރޭގައި މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ މާގިނަ ދުވަހު އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިތިބި،
އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ ބައެއް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭކަމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ
އިންޓަވިއުތަކުގައި ބައެއް ޕެނަލިސްޓުން މެރިޓަށް ބެލުމެއްނެތި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިސްކަން ދީގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މާމަތިން އިންޓަވިއު ޝީޓު ( A1ޝީޓް)
ގައި މާކްސް ދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެފަދަ ކަމެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ޕެނަލިސްޓުން އިންޓަވިއު ޕެނެލުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 08( 2015/5 :ފެބުރުވަރީ  )2015ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައިގައިވެސް އިންޓަވިއުގައި އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް
ދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ގޮތުން ރާވައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން.
ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށާއި ،ތަމްރީނުގެ ބަޔަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ބައެއް މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މާކްސް
ނުދީ ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
(ހ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވަޒީފާގައި  3އަހަރާއި  5މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އޭނާ ވަޒީފާގެ
ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް ކަނޑައި ބާކީވާ  1އަހަރާއި  5މަސްދުވަހަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން.
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(ށ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ ،ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށް ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ވަޒީފާގައި
 5އަހަރާއި  5މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މީހެއްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން އެވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠު އޭނާ ހަމަވުމާއެކު ،އޭނާ
ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ
"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުން ދޭންޖެހޭ މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .އަދި އޭނާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް ކަނޑައި ބާކީވާ  3އަހަރާއި  5މަސްދުވަހަށް،
އެ އުޞޫލު  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން.
(ނ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ އެއްފަރާތަކީ ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށް ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ވަޒީފާގައި
 3އަހަރާއި

 6މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މީހެއްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން އެވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠު އޭނާ ހަމަވުމާއެކު ،އޭނާ

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓަށް 01 ،އެޕްރީލް  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" މި ލިޔުމުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން
ދޭންޖެހޭ މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .އަދި އޭނާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި  2އަހަރު ދުވަސް ކަނޑައި ބާކީވާ  1އަހަރާއި  6މަސްދުވަހަށާއި ،އެ
ސްކޫލުގެ  2ވަޒީފާގައި އޭނާ އުޅުނު  8އަހަރާއި  1މަސްދުވަހަށް ،އެ އުޞޫލުގެ  7.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ
ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން .މީގެ އިތުރަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ "ސްކިލްސް ފޮރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސް" ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ސިވިލް ސަރވިސް
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާފައިވާ) ގެ ސެޓްފިކެޓަށް ،ކުރިން ބުނެވުނު އުޞޫލުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް
މާކްސް ދީފައިނުވާކަން.
 -5އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ (ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި)
އަކީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ތަފާތު ތުހުމަތުތައް އެކުލެވޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށާއި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް
ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ މީހެއްކަމާއި .އަދި އޭނާއަކީ ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު އެ ސްކޫލުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މީހެއްކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން ބެލި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަން.
އެހެންކަމުން ،އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށާއި ،އިންޓަވިއުގެ މާކްސް
ބާޠިލުކޮށް އިންޓަވިއުކުރުމަށް އެހެން ޕެނެލެއް އެކުލަވާލައިގެން އަލުން އިންޓަވިއުކުރެއްވުމަށާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ނުދީ ހުރި ބައިތަކަށް
އަލުން މާކްސް ދީގެން އެ ވަޒީފާއަށް އަލުން މީހަކު ހޮވުމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ނުހިމަނާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން ރާއްޖެތެރޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ކެމިކަލް އެނަލައިޒްކުރާ މެޝިންތަކަކާއި ކެމިކަލް ސަޕްލައިކުރުކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2މެންބަރަކު  20މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް
ބެލިބެލުމުގައި ،ފުޖީ ކެމިކަލް އެނެލައިޒަރތަކަކީ ހިލޭ ދީފައިވާ ތަކެތި ނަމަވެސް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލްސްތަކުގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓަށް މިކަމުގެ
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ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތެއްގައި ފައިދާ ލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ކެމިކަލް އެނަލައިޒަރ ލިބެން ހުރުމާއެކު ވާދަވެރި
ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ކެމިކަލްއެނެލައިޒަރ އާއި އަދި ކެމިކަލް ރިއެޖެންޓްސްގެ އަގުތައް ބަލައި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގައި ކެމިކަލް އެނެލައިޒަރ އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ރީއެޖެންޓްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު ބިމެއްގައި ފައިބަރު
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އަމިއްލަ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިކަން ހުއްޓުވުމަށް  22ފެބުރުވަރީ
 2018ގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް އެއިދާރާގެ  2މުވައްޒަފެއް ދިޔަނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން ނުހުއްޓުވުނު ކަމަށާއި ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ދަނީ އަދިވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި ،މިހާރު ސަސްޕެންޝަނުގައި
ހުރި ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެރަށުން ހަރުގެވަޅެއް ހޯދުމަށް  04މާރިޗު  2018ގައި ސިޓީއަކުން އެދުމަށްފަހު އެ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  15މާރިޗު

7

 2018ގައި އެހެން ސިޓިއަކުން އެދިފައިވެއެވެ .އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވަނީސް ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގެ ބިމެއްގައި
އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން އެކަން ބެއްލެވުމަށް ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ޙަވާލުވެހުންނެވި ކައުންސިލަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން  22މާރިޗު  2018ވަނަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބެލިއިރު އެބިމުގައި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

9

އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ފޯނުން ގުޅައި އެތަނަށް އައުމަށް ބުނުމުން

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާއެކު އޭނާ އެތަނަށް ދިޔުމުން ،އެތަނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ "މިލަންދޫ އިން ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ
އުޞޫލް" އާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ބުނެ ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް އެކަން ނުހުއްޓާނެކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ފަރާތުން އެތަނަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުންނާ ޒުވާބުކޮށް ،އެކަން ހުއްޓުވަން ބޭނުންނަމަ ފުލުހުން ގެނެސްގެން އެކަން ހުއްޓުވަން ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނި
ކަމަށް މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން މިކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނަވައި އަދި އެ ބިމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މެދުވެރިކޮށްގެން ހުއްޓުވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ލ.މާމެންދޫގައި އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތު ފަންޑުން ޚަރަދު
ކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލައި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި3 ،
ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައި އެންމެ ކުޑައަގު މިސްކިތުގެ ކޮންޓްރެޓަރުން އަތުން ހޯދައިގެން އެކޯޓޭޝަންތަކުގައި ސޮއިކޮށް އެޕްރޫވަލް ތައްގަނޑު ޖަހައި
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ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކިފަރާތްތަކަކަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލި ބެލުމުގައި ،އެމިނިސްޓްރީން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރ.މާކުރަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  2ކެފޭ ހިންގަމުން ދަނިކޮށް ،ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ރ.ދުވާފަރު ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ކައުންސިލްގެ  25ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާއަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލި
ބެލުމުގައި ،އެ ޙަފްލާއަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރުވާފައިވަނީ  3ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،ނަމަވެސް ،ދުވާފަރުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ
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ތަނެއް ނުހުންނަ ކަމަށާއި ،އެރަށުގައި ހުންނަނީ އެހެން ނަމެއް ކިޔާ ތަނެއްކަމަށް ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އެތަނަކީ ކާބޯތަކެތީގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ތަނެއް ނޫން ކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށްވާތީއާއި ވަގުތީގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ
މާޅޮސްމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

10

މާކުރަތު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުންވެސް އެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން  29އޮކްޓޫބަރު 2014
ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ރ.ދުވާފަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ނަން ނޫން އެހެން ނަމުގައިވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ މީހެއް ކަމަށްވާތީއާއި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ތަނުގެ ނަމުގައި އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެޑްރެހުގެ އެހެން ފަރާތެއް
ކަމަށްވާތީއާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް އޭނާކަމަށްވާތީއާއި އޭނާ އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަސއްކަތް ޙަވާލުކުރި ނަން ނޫން އެހެން
ނަމުގައި އެ ފަރާތުން ކަމެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކުން ނޭނގޭތީއާއި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ނަމުގައިވާ ތަނަކީ ގެއެއް ކަމެއް ،ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއް ކަމެއް،
ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމެއް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެސް ނުވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާވަރަށް ނުހޯދައި ،ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި މާކުރަތުގައި ހުރި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  2ތަނަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ،
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ޖާގަ އޮތަތީ ،ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުފައި ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ލ.އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ހުއިފިލަނޑާގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރއިން  05މާރިޗު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  03ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެންމެ
ކުރު މުއްދަތެއްގައި އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް  60ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ
ސ ެއ ަމ ަ
ނ ަމ ެވ ް
ތަޖުރިބާގެ މާކްސް ނުހިމެނި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ މާކުހެއް ލިބެން އަންނަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއިަ ،
ސ ްއ ަކ ްތ އެހްނެ ކުންފުންޏަކާ
10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝެރީޒް އެންޑް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމަށްފަހު ،އެ މިނިސްޓްރީގެ  05މާރިޗު 2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑް
އެގްރިކަލްޗަރ

އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭކަމުގައިވާނަމަ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް އަލުން
އިޢުލާންކުރުމަށާއި،
އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ބީލަމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނެ ގޮތަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން
ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބައްޓަންކުރުމަށާއި،
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވަކި ބަޖެޓަކުން ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއްނަމަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސާކުރާ އެންމެ ބޮޑު އަގާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބީލަންވެރިންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ދަގަނޑުތަކަކާއި ދަގަނޑު ފިލާތަކެއް ނީލަންކިޔަން ހުޅުވާލުމުން ގިނަބަޔަކު ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ
މަތީ އަގެއް ކަމަށްވާ  1.4މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން ނީލަން ނިންމާލުމަށްފަހު ،ފަހުން އެ މުދާތައް ހަ ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

ޝަކުވާގައިބުނާ އެމް.ޕީ.އެލްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނީލަންކީ މުދަލަށް ހުށަހެޅި އަގުތަކާއި އެ އަގުތަށް ހުށަހެޅީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގޭނެ

ލިސްޓެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ،ކޮންމެ ނީލަމަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ލިސްޓެއް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެ ލިސްޓުގައި އެ ނީލަމެއް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކާއި އަދި ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އިތުރު ފަރާތެއް ހާޒިރުވާނަމަ،
އެފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،މަޤާމު އަދި ސޮއި ހިމެނުމަށާއި ،އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ވަގުތުން ނުދެއްކިގެން "މުދާ ނީލަންކިޔުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން
ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު ،އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ،އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވަގުތުން ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެ ނީލަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުން
ސޮއިކޮށް އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ފައިސާ ނުދެއްކުނުކަމަށް ފައިސާ ނުދެއްކުނު ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދުމަށާއި،
.2

އެމް.ޕީ .އެލްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން ހުށަހެޅި އަގާއި ދެވަނައަށް ހުށަހެޅި އަގުގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،އެންމެ

މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވަގުތުން ނުދެއްކިގެން ،ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ނީލަން ކާމިޔާބުވެފައިވާއިރު،
ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށްވުރެ މަތިން އެހެންނަމަވެސް ،އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށްވުރެ ދަށުން އެތަކެއްޗަށް އަގު
ހުށަހަޅަ ން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ވެދާނެތީ ،އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،ޠަބީޢީ
ވާދަވެރިކަން ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފާނެތީއާއި ،އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް
ލިބެންވީ ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތީ ،ނީލަމުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތުނުދިނުމުގެ ގޮތުން،
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ނީލަމުގައި ވިއްކާ މުދަލުގެ ބާވަތަށާއި ނީލަން ފެށޭ އަގަށްބަލައި ،ނީލަމުގެ އަގަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ ވަކިވަރެއް (މަދުވެގެން އަދި ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނެ
އަގެއް) ކަނޑައަޅައި އެކަން އިޢުލާނުގައި ހިމެނުމަށާއި ،ނީލަންތަކާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި ،އެފަދަ
ފަރާތް ތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭކަން ނީލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނީލަމަށް ހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށާއި ،އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް
އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ފިޔަވަޅުއެޅުނު ފަރާތްތަކާއި ،އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ތަފްސީލް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ދަގަނޑާއި ދަގަނޑު ފިލާތައް
ވިއްކާލުމަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ،އެންގީއެވެ.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އިން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏަކަށް ،އެކުންފުނީގެ ލޯކަލް އެޖެންޓުގެ ނަމުގައި އެ
ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ އަގު ( 850,000.00ޑޮލަރު) ގެ  30%ކަމުގައިވާ  255,000.00ޑޮލަރު ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް

12

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑް

ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން،
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަޅާ ފާސްކުރުމަށާއި ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށާއި އެންޓްރީ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމަށާއި ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑަށް ހިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް،
އެންގީއެވެ.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އިން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ސިންގަރޯރގެ ކުންފުންޏަކަށް ،އެކުންފުނީގެ ލޯކަލް އެޖެންޓުގެ ނަމުގައި
އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ އަގު ( 850,000.00ޑޮލަރު) ގެ  30%ކަމުގައިވާ  255,000.00ޑޮލަރު ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ
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ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 2017ވަނަ އަހަރު ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ލޭންޑިންގ
ކްރާފްޓުގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ އަގުގެ ( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ( 3,932,100.00ތިން މިލިއަން ނުވަލައްކަ ބައްތިރީސްހާސް
ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ލޯކަލް އެޖެންޓަށް ދީފައިވަނީ ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓު ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށްކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް
ސވެދެންނެވުނު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ( 3,932,100.00ތިން މިލިއަން ނުވަލައްކަ
ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އި ް
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ބައްތިރީސްހާސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަކީ ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީ ،މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖޭހޭ ފަރާތުގެ އަތުން މިފައިސާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަނބުރާ ހޯއްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ،ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ
 ( 158،493،177އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ނަމަވެސް ،ޕަބްލިކް
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ނަގާފައިވާ ޖެނެރަލް ލެޖަރ އިން ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ ( 39،131،978ތިރީސް
ނުވަ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ކަމުން ،ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި
ހިމަނާފައިވާ އަދަދާއި ޖެނެރަލް ލެޖަރއިން ދައްކާ އަދަދާއި ( 119،361،199އެއް ސަތޭކަ ނަވާރަ މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް އެއް ހާސް އެއް ސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާގެ ފަރަގުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކަމާގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން
ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
15

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

.1

 2013ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތެރެއިން

އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ  2013ވަނަ އަހަރު ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުން
އެއަހަރު އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދީފައިވާ އަދަދު ކެނޑުމުން ލިބިފައިވާ އަދަދެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި
ހިމަނާ އަދަދުތަކަކީ ޞައްޙަ އަދަދުތަކެއްތޯ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ،މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށާއި،
.2

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ސްޓޭޓްމަންޓްއަށް ބަލާއިރު ،ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިހުރި ބައެއް ފައިސާ ޕަބްލިކް

އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްއަށް އަޅާފައިވާއިރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމަށްފަހު ،އެ ފައިސާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްއަށް
އަޅާފައިވާއިރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އެންޓަރކުރާއިރު،
އާމްދަނީ އާއި ރިފަންޑް ރަނގަޅަށް އެންޓަރކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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އެމް.ޕީ.އެލްއިން އައްޑޫގައި ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް  13މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތް ލައްވާ
އެމަސައްކަތް ނުކޮށް ،އެމް.ޕީ.އެލް.އިން އަމިއްލައަށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ،އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން  13މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ
ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1އެމް.ޕީ.އެލް އިން ވެހިކަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ،އެ ކުންފުންޏާ އެމް.ޕީ.އެލް އާ ދެމެދު ލިޔުމުން
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް ކަމަށްވާތީ ،އެމް.ޕީ.އެލް އިން ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކާއެކު
16

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށާއި،
 .2ވެހިކަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާ އެމް.ޕީ.އެލްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް
ބސްވުން ކެންސަލް
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  15%އަށްވާ ( 105,207.00ސަތޭކަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދީފައިވާތީއާއި ،އެ އެއް ަ
ކޮށްފައިވާތީއާއި ،މިހާތަނަށް އެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި،
 .3އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ( 105,207.00ސަތޭކަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ޓީ.ޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ދީފައިވާތީ،
އ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ،އެ މަސައްކަތަކަށް ފައިސާ ދައްކާއިރު އެލް.ސީއެ ް
ހުޅުވުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގީއެވެ.
ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  1432ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި އެ ކައުންސިލްގެ
ނާއިބްރައީސް އެހަރަކާތް ހިންގުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީއާއި ތަކެތި ،ކައުންސިލަށް ވެއްދުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު

އަދި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް ،ލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާއަށް ވީނުވީއެއް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 1432 .1ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ،ސްޕޮންސަރާއި ،އެހީގެ ގޮތުގައި ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
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ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ،ސްޕޮންސަރއާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ،މި ހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ބަލައިގަނެ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ ޚަރަދުނުކުރުމަށާއި،
 1432 .2ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ،ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުމަށް ވައްދާފައިނުވާތީ ،މީގެ ފަހުން ،ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ހޯދާތަކެތި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ
ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވެއްދުމަށާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އަރުވަންޖެހޭ ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެރުވުމަށާއި،
 .3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް ނެތި 1432 ،ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ
ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ،ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ގިނަތަކެތި ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރަކާ ގުޅުންހުރި ފިހާރައަކުން
ގަނެފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ،ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލް ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް
ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއެއް ލިޔުމުން
ހޯދައިގެން މެނުވީ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ބީ.ސީ) ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެގްރިމަންޓް  31މާޗް  2012އަށް މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ،އެ އެގްރިމަންޓުގެ ދަށުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭ ކުންފުނި ލައްވައި  02މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް
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ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާ

ކުރުވުމަށްފަހު އެ ކުންފުންޏަށް އެ ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި ބެކްޑޭޓްކޮށް އެގްރިމަންޓެއް ހަދައި އެއީ އެގްރިމަންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައި  03މަސްދުވަސް
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 2012ފެބުރުވަރީ ،މާރިޗު ،އޭޕްރީލް ،މޭ ،ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ އެމް.ބީ.ސީގެ ހެޑް އޮފީސް ،ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޓީވީ ބިލްޑިންގގެ ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތީސްކަން ތަޙުޤީޤަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ ދޮރަކަށްވާތީ ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދާނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި
ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެންގީއެވެ.
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ދިދަފަތި ދެމު މާ ގުޅޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 1000.00އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޭންވާނީ
ކްރޮސް ކޮށްފައިވާ ޗެކަކުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދިދަފަތި ބެހުމުގެ
20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ،ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ( 75,000.00ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ޕެޓީކޭޝްއިން ހަވާލުކުރި ކުރުމަކީ ދަޢުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިޓީއަކުން2,000,000.00 ،
(ދެމިލިއަން ރުފިޔާ) "ޕެޓީ ކޭޝް"ގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިވަން  50ރަންޔޫބިލް އޮފީހުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދު ކުރުމަށް ދީފައިވާ
ހުއްދައަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ( 1000.00އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކުރޮސް ކޮށްފައިވާ
ޗެކަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ދިނުމަށް އޮތް ހުއްދައެއް ނޫންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އަތޮޅު ތަކުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޤާޢިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޯސްޓްތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި
އިޢްލާނުކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ޅ.ނައިފަރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ފަރާތަކީވެސް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އަދި ޅ.އަތޮޅުގައި ޤާޢިމްކުރާ ޕޯސްޓަށް ނަގާފައިވާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރަކީވެސް އެ މަޤާމުގެ

21

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފެންވަރު ހުރި މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި  2އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން މަޤާމުތަކަށް ހޮވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ،އެ ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ނެތްކަން އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީއާއި ،އަދި ތަޙްޤީޤު ޓީމުގެ ހާޒިރުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފައިލްކޮށްފައިވާ ބިއުރޯ ސެކްޝަން ބަލައި ޗެކުކުރިއިރު 2012 ،2011 ،އަދި 2014
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ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފައިލްތައް ރައްކާކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފައިލް އެ ކޮމިޝަނުގައި ނެތްކަން
އެނގެން އޮތުމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދުގައި
ބުނެފައިވާ ހިނދު ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްކާތެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާޖިބެއްކަމާއި ،އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތަކާއި
މަޢުލޫމާތު ނައްތާލައިގެންނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިޙްމާލުވެފައިވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޒިންމާކުރުވައި ،އިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގީއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
22

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ،ތަފާތު ތާރީޚުތަކެއްގައި ،ތަފާތު
ރޫޓުތަކުން ދަތުރުކުރާގޮތަށް ޓިކެ ޓް ނަގާފައިވާތީއާއި ،އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތެއް ބެލުމެއްނެތި ޓިކެޓް ނަގާފައިވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ޓިކެޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ބަލައި ،އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަގުތައް
ހިމެނޭގޮތަށް ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ،ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ކުރިއާލާ ތައްޔާރުވެގެން ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގީއެވެ.
ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބޭކަރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ،އަކަފޫޓަކަށް

ތިރީސް

ލާރީގެ ރޭޓުން ހިތަދޫއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
23

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.1

ސ.ހިތަދޫގައި ކޭކުއަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރެއް ހިންގާނެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

ބިމެއްދޫކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެ ކައުންސިލުން ކުރި މަޝްވަރާއާއި ނިންމި
ނިންމުމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެ އިދާރާގައި އޭރު ފެންނަންނެތްކަމަށް އެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
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.2

ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ސ.ހިތަދޫގެ ބިންދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިނުވާތީ ،އެފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާނަމަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އެފަދަ އުސޫލުތައް އާއްމުކުރުމަށާއި އަދި ،އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާ
އުސޫލުތައް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަމުގައި އެ އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ކ.ހިންމަފުށީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް ،ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޯޓެއްގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކ .ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ،ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ
24

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

ސާރވޭ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާރވޭކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާއިރު ،އެ ފޯމަކީ
އޭނާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ނޫންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑޮކިއުމަންޓް އެގްޒްމިނޭޝަން
ރިޕޯޓުގައި އެ ފޯމުގައި ސާރވެޔަރުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ސާރވޭ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ލިޔެފައިއެވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އެ ފަރާތުގެ އަތުލިޔުމުގެ ނަމޫނާގައިވާ
ލިޔުން ލިޔެފައިވާ ފަރާތުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު ބޯޓުގެ ސަލާމަތީ
ސެޓްފިކެޓް ހައްދާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާރވޭކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިނުވާ ފަރާތަކުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ސަރވޭއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މީގެ ފަހުން ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދިނުމުގައި ސާރވޭ ކުރުމު ގެ ހުއްދައޮތް ފަރާތަކުން ކުރާ ސަރވޭއަކަށް ބިނާކޮށް ނޫނީ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިނުދިނުމަށް
އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަމުގައި އެ އޮތޯރިޓީން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ކ.ހިންމަފުށީ

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް ،ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޯޓެއްގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސަރކިއުލަރ ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދާދިނުމަކީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކަށްވެފައި ،އެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލުގެނެވުނުއިރު ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކަން ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް
އަންގާފައި ނެތުމުން ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ރަސްމީގޮތެއްގައި
ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ލިޔުމުން ހިއްސާކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ހދ.ނެއްލައިދޫގައި އެސްޓީ.އޯ އިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރައަށް ފާމަސިސްޓަކާއި ފާމަސިސްޓެއްގެ އެސިސްޓެންޓެއްގެ  02ވަޒީފާއަށް މެއި  2015ހިސާބުގައި
އިޢްލާނުކުރުމުން ފާމަސިސްޓުގެ ވަޒީފާއަށް ފާމަސިސްޓު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދެފަރާތް ކުރިމަތިލިކަމަށާއި ،ފާމަސިސްޓްގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް
އިންޓަވިއުއަށްވެސް ކިޔާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ދެން ފާމަސިސްޓް ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް އ.ފާމަސިސްޓްގެ ވަޒީފާއަށްވެސް ނުހޮވޭކަމަށާއި ،އ.ފާމަސިސްޓްކަމުގެ
ވަޒީފާއަށް އެހެން ދެ ކުއްޖަކު ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މި ވަޒީފާތަކަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި ބައެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ
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ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރާ ހުރިހާ ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނީ އިންޓަރވިއުއިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި،

އަދި އެއީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރާ ހުރިހާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލުކަމަށާއި އެފަދައިން ޢަމަލު ކުރުމަށް
ބަޔާންކޮށް އެސް.ޓީއޯގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް އެ.ސް.ޓީއޯގެ ޕޮލިސީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށާއި،
.2

އެސް.ޓީއޯއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ޝަރުތެއް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު،

ފާމަސިސްޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނޫނީ ވަޒީފާ ނުލިބޭ ކަމުގައިވާއިރު،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ހޯދަންޖެހޭ ވަކި ފާހެއް އޮންނަންޖެހޭނަމަ ،އެ ޝަރުތު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މާލޭގެ އެކުވެނި ކެންޓީންގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  2010ގެ މާޗް އާއި
އޭޕްރިލް މަހަށް ،މަހަކު  30،000.00ރުފިޔާ ގެ މަގުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ  30،000.00ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ދެ
ޗެކް ބައުންސްވެފައި ވާކަމަށާއި ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،
އޯގަސްޓް  2012ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ އެތާރީޚްގެ ނިޔަލަށް އެ ދެ މަހު ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ އިތުރުން މާޗްމަހުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް 90،500.00
ރުފިޔާ އާއި ،އޭޕްރިލް މަހުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް  86،900.00ރުފިޔާ އާއިއެކު ،ޖުމްލަ ( 237،400/-ދެލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސް

އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްގެ ދަށުން ހިންގާ އެކުވެނި ކެންޓީނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  2010ގެ މާރިޗް އާއި އޭޕްރީލް މަހަށް ،މަހަކު ( 30،000.00ތިރީސްހާސް)
ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ދެ މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ( 30,000.00ތިރީސްހާސް)
ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެ ދެ ޗެކް ބައުންސްވެފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުލީގެ
ލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ،ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން ހޯދާފައިނުވާތީ ،މާރިޗު އަދި އޭޕްރީލް ކުލީގެ ލާރިއަށްވާ ( 60,000.00ފަސްދޮޅަސްހާސް)
ރުފިޔާއާއި މާރޗްގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް  31މާރިޗް 2018އާ ހަމައަށްވާ( 294,300.00 ،ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ،އޭޕްރީލް
މަހުގެ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ( 290,700.00ދެލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއެކު ،މުޅި ޖުމްލަ ( 645,000.00ހަލައްކަ ސާޅީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާ،
ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި ،އެ ފައިސާ މިއަދާހަމައަށް ހޯދިފައިނުވާތީ އެ ކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެންގީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މާލޭގެ އެކުވެނި ކެންޓީންގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  2010ގެ މާޗް އާއި
އޭޕްރިލް މަހަށް ،މަހަކު  30،000.00ރުފިޔާ ގެ މަގުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ  30،000.00ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ދެ
ޗެކް ބައުންސްވެފައި ވާކަމަށާއި ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،
އޯގަސްޓް  2012ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ އެތާރީޚްގެ ނިޔަލަށް އެ ދެ މަހު ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ އިތުރުން މާޗްމަހުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް 90،500.00
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ރުފިޔާ އާއި ،އޭޕްރިލް މަހުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް  86،900.00ރުފިޔާ އާއިއެކު ،ޖުމްލަ ( 237،400/-ދެލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާ
އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްގެ ދަށުން ހިންގާ އެކުވެނި ކެންޓީނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  2010ގެ މާރިޗް އާއި އޭޕްރީލް މަހަށް ،މަހަކު ( 30،000.00ތިރީސްހާސް)
ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ދެ މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ( 30,000.00ތިރީސްހާސް)
ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެ ދެ ޗެކް ބައުންސްވެފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުލީގެ
ލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ،ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން ހޯދާފައިނުވާތީ ،މާރިޗު އަދި އޭޕްރީލް ކުލީގެ ލާރިއަށްވާ ( 60,000.00ފަސްދޮޅަސްހާސް)
ރުފިޔާއާއި މާރޗްގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއަށް  31މާރިޗް 2018އާ ހަމައަށްވާ( 294,300.00 ،ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ،އޭޕްރީލް
މަހުގެ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ( 290,700.00ދެލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއެކު ،މުޅި ޖުމްލަ ( 645,000.00ހަލައްކަ ސާޅީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާ،
ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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