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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓާ ޙަވާލުވެހުންނަ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންމެ މަހަކުވެސް އޯޓީގެ ގޮތުގައި މަހު މުސާރައާ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އ ދުވަސްތަކުގައި  20ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ،އެތަނަކީ އެހާ މަސައްކަތް
އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްއެއް ނަގާ ކަމަށާއި ،ބައެ ް
އޮންނަ ތަނަކަށްނުވެފައި މުސާރަ ޝީޓަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތަކީވެސް އޭނާކަމަށްވާތީ މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި 16 ،ފެބުރުވަރީ  2018އިން  15މާރިޗު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވީ  1މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،ހެނދުނު އޭނާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި  08:00އާ ދެމެދު ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުން އެ
ވަގުތުތަކަށް  107/57ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ ސަތުވަންނަ ލާރި) ދީފައިވާކަމާއި ،އެހެން މަސްމަހު އެ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައެއް
ނުވާކަމާއި އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ ވަގުތުތައް ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާކަން.
 .2ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ކޮންމެ މަހަކުވެސް "ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" އެއް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ދިން ވެރިޔަކު
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާއިރު ،ކުރި މަސައްކަތްވެސް އެ ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ފޯމަކީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ތައްޔާރުކޮށް މަސް ނިމުމުން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަން އެނގޭ ކަމާއި ،މީގެ އިތުރަށް ސިސްޓަމުން އޯވަރޓައިމް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު ،ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އިތުރުގަޑީގައި ކުރީ
ކޮން މަސައްކަތެއްކަން އެ ޝީޓުގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމާއި ،އަދި ކުރި މަސައްކަތް އެ ޝީޓުގައި ލިޔެފައި ނެތް ބައެއް ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ދީފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،މަސައްކަތްކުރި ގަޑިތައް ސިސްޓަމުގައިވާ އޭނާގެ ހާޒިރީގައިވާ ގަޑިތަކާ ދިމާވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްނުކުރާ
ވަރަށްގިނަ ދުވަސްދުވަހު އޭނާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ސިސްޓަމުން ސައިންއައުޓްނުވެ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އެގޮތުން 16 ،ޖޫން  2018އިން 29
ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްމަދު ދުވަހެއްގައި މެނުވީ ސިސްޓަމުން ސައިންއައުޓް ވެފައި ނެތްކަން.
 .3ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް އޮފީހުގައި އުޅެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އެޓެންޑަންސް ޝީޓުން އެނގެންހުރި ގަޑިތައް އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުރި ގަޑިތަކާ ދިމާވޭތޯ
ޗެކުކުރުމަށްޓަކައި އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ގަޑި ޖަހައި ސޮއިކުރާ ފޮތް ބެލިއިރު ،އެފޮތުގައި  2017ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ދުވަސްތަކަކާއި 2018
ޖަނަވަރީމަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދެތިން ދުވަހެއްގައި ލިޔެފައި ،ދެން ލިޔެފައިވަނީ  2018ފެބުރުވަރީމަހުގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ކަމާއި ،އެ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވި
ގަޑި ޖަހާފައިވީނަމަވެސް ،އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައެއް ނުވާ ކަމާއި ،އޭގެފަހުން އެފޮތުގައި ލިޔެފައިވަނީ  2018މޭމަހުގެ ބައެއް
ދުވަސްތަކުގައާއި ،ޖޫންމަހުގެ މަދު ދުވަސްތަކެއްގައި ކަމާއި ،އެ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އޮފީސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައެއް ނުވާ ކަމާއި ،އޭގެފަހުން 2018
ޖުލައި ،އޮގަސްޓު ،ސެޕްޓެންބަރު ،އޮކްޓޫބަރުމަހު އެފޮތުގައި ލިޔެ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އޮފީސް ބަންދުކުރި ގަޑި ޖަހާފައިވާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރި ގަޑި އެފޮތުގައި ޖަހާފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އެފަރާތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ
ސަރުކާރު ބަންދު އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފީސް ހުޅުވިކަން އެ ފޮތުން އެނގޭކަށްވެސް ނެތް ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެފަރާތް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ސިސްޓަމުން ދައްކާ ވަގުތުތަކަކީ އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުރި ވަގުތުތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .4މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މުސާރަ ޝީޓްތައް ބެލިއިރު ،މުސާރަ ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކު އެ ޝީޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުގެ
އިތުރަށް ،ޗެކުކުރާ މުވައްޒަފާއި ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ކަމާއި ،ހުއްދަދޭ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް
ހިމަނާފައިވާކަން.
ވީމާ ،އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ގަޑިޖަހައި ސޮއިކުރާ ފޮތާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްތަކާއި މުސާރަ ޝީޓްތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި،
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ވަގުތުތަކަށާއި ހެނދުނު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ގަޑިއާއި އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި ފެށޭ ވަގުތާ ދެމެދު ހޭދަވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ނުދިނުމަށް މިކަންކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށާއި 16 ،ފެބުރުވަރީ  2018އިން  15މާރިޗު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވީ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހެނދުނު އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި  08:00އާ ދެމެދު ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް
ދީފައިވާ  107/57ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ ސަތުވަންނަ ލާރި) އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ،މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް އެ ކަންތައްތަކުގައި އޭނާ
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ ،އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ ބަޔަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން  55ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު އެވަރަށް މާކްސް ލިބުނު އެހެން ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއަށާއި ،ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް
 55ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތައް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުންވެސް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީން ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބެކްޑޭޓެއްގައި ފްލެޓް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް
އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަމާއި ،ވަގުތީ ލިސްޓާއި އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު އެ ލިސްޓުތަކާއެކު
ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިނުވުމާއި ،ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން
އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފްޞީލު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްކަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން
ފާހަގަކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ދެންނެވީއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް ފްލެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓް
ޢާންމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނުފޮނުވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން
ބުނެފައިވާތީ ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓާއި ދާއިމީ ލިސްޓު އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ފެންނާނޭހެން ޢާންމުކުރުމަށް.
 .2މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލިސްޓަށް
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ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އެންގިފައިވަނީ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޭރު ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށްވުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާ
ޙާލަތްތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ "ޚާއްޞަ ނޯޓް" ގެ  3ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި
ހާޒިރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅީ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެގޮތަށް ބަލައިގެން ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް.
 .3ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން

 4މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި

ހިމަނާފައިވާތީ ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރީން އުނިކޮށް ،އެ މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ފަންނީ /
މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،ދާއިމީ ލިސްޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް.
 .4އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީއަށް އެދުނު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަ ރއަށް
ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ލިބިފައިވަނީ  25ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާއިރު 85 ،ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިއީ ރަނގަޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއްތޯ އަލުން ޗެކުކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ،އެ
އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
 .5ސަޕޯޓް ސަރވިސް ލެވެލްގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  52ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި
ހިމެނުނު ސްޓާފެއްގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ  28ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ސްޓާފެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ކެޓަގަރީން  28ޕޮއިންޓަށްވުރެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ލިސްޓުން 28
ތ އުނިކޮށް 52 ،ޕ ޮ ިއ ް
ޓ ލިބި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން މުވައްޒަފަކު
ނ ްް
ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާ ް
ހޮވުމަށް.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 02 .6ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަންބަރު  123-C3/23/2018/33އެންގުމުގައި ،އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގި ކަންތައްތަކުގެ 2
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް
އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކޮށް ،ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ ބަޔަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން  55ޕޮއިންޓް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާއިރު އެވަރަށް މާކްސް ލިބުނު އެހެން ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއަށާއި ،ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް
 55ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތައް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުންވެސް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީން ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބެކްޑޭޓެއްގައި ފްލެޓް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް
އަދި އެލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަމާއި ،ވަގުތީ ލިސްޓާއި އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު
އާންމުކުރިއިރު އެ ލިސްޓުތަކާއެކު ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިނުވުމާއި ،ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު
އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފްޞީލު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްކަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރުވެސް ފްލެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ
ލިސްޓް ޢާންމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނުފޮނުވާކަމަށް
ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ ،ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓާއި ދާއިމީ ލިސްޓު އެ
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނޭހެން ޢާންމުކުރުމަށް.
 .2މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވައި ލިސްޓަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އެންގިފައިވަނީ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޭރު ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށްވުމާއެކު ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާ
ޙާލަތްތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ "ޚާއްޞަ ނޯޓް" ގެ  3ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި
ހާޒިރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅީ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެގޮތަށް ބަލައިގެން ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް.
 .3ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ހިމަނަންޖެހޭ ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމަނައި އޭގެތެރެއިން

 4މުވައްޒަފަކު ފްލެޓް ލިބޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި

ހިމަނާފައިވާތީ ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ކެޓަގަރީން އުނިކޮށް ،އެ މުވައްޒަފުން ހިމަނަންޖެހޭ ފަންނީ /
މެނެޖީރިއަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،ދާއިމީ ލިސްޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް.
 .4އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީއަށް އެދުނު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަ ރއަށް
ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ލިބިފައިވަނީ  25ޕޮއިންޓް ކަމަށްވެފައި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާއިރު 85 ،ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިއީ ރަނގަޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއްތޯ އަލުން ޗެކުކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ،އެ
އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
 .5ސަޕޯޓް ސަރވިސް ލެވެލްގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  52ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި
ހިމެނުނު ސްޓާފެއްގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ  28ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ސްޓާފެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ކެޓަގަރީން  28ޕޮއިންޓަށްވުރެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ލިސްޓުން 28
ތ އުނިކޮށް 52 ،ޕ ޮ ިއ ް
ޓ ލިބި ފްލެޓް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލްއާއި ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން މުވައްޒަފަކު
ނ ްް
ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާ ް
ހޮވުމަށް.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 02ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އެންގުމުގައި ،އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގި ކަންތައްތަކުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ހެލްތް ވޯކަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ" ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ
އަލުން ރިވިއުކޮށް ،ލިސްޓަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް.
4

ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލް

5

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން  4ފަރާތަކަށް ގުޅައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަނުން ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތުކަރުދާސްތަކުގައިވެސް އަދި އަނގަބަހުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި ނެތުމުން އއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި
އށް ލިބުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދިޔައިރު
ތނުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް އޭނާ ަ
ކޯޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ނުޖަހާ ކަމަށާއި ،އެ ަ
މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެތީއާއި ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރާ ކަމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި އެހެން
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު،
ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްކޫލުން ދިން ފޯމެޓެއްގައިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އެ ފޯމެޓުގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު އަގުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު އާޓިފިޝަލް ބީޗާއި އެ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކުޅޭތަންތަނާއި ސާމާނުތައް ބަލަހައްޓައި އެތަނަށް ކުރަންޖެހޭ
އެކިއެކި ޚަރަދާއި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް  20އަހަރު ދުވަހަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އާޓިފިޝަލް ބީޗް އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުން  40×40ގެ
ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ ބިމަކީ ކުއްޔަށްދޭ ބިމެއްކަމަށް ލިޔެފައިވާތީ ތަކުރާރުކޮށް އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެއީ ލިޔުމުގެ ކުށެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ
ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވާތީ އެ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ކަންމުޑި
ޖެހުމަށް ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް އެންގުމުން އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވެނީސް އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ބުނުމުން އެ ބިމުގައި ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާތީ އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ،ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގެނެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅުމުން
އިޢުލާނުގައި ކުށެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،އެ ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ލަފައަކަށް އެދި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ބިން ދޫކުރުމުގައި
"ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  01 -މާރޗް  "2008އާ
އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނުވާތީއާއި ،ބިން ދޫކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ބިމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް ދޫނުކުރެވޭނެތީއާއި ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައިނުވާނަމަ އެ ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނު
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،އެ އިދާރާއިން އަންގައިގެން އެ ބިން ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވާ
ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު ،ބިން ވަކިކުރާނަމަ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޝަރުޢީ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ
ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ ،ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ
ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ބަދަލުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  250ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ  140ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ
ބެލުމަށްޓަކައި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލުން  07މެމްބަރުންގެ ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް  3000ރުފިޔާގެ
އެލަވަންސެއް އަދި ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނަށް  4000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާމްދަނީ
އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެއީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި ،އެފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ ޚަރަދަށް 2018
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  228009ކޯޑުގައި  120,000/-ރުފިޔާއާއި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެ ކޯޑުގައި  70,000/-ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި،
ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލަކީ ބަޖެޓް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާތީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިތުރު
ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 7.02
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިތުރުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަންނީ ނުވަތަ ފަންނީ ނޫން މީހުން އެ
މަސައްކަތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މީހުން ގެންގުޅެވޭނީ އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި މަޤާމެއް
ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި
އެހެންކަމުން ،އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ކޮމިޓީއަކީ އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީއަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް
އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދެވޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ލިބިގެންކަން މި މާއްދާއިން އެނގޭތީ ،ކުރިމަގުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ
ހޯދައިގެން ނޫނީ މިފަދަ އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހަކަތައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމަށް  06ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
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ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ގުޅިގެން  11ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް ފޯނުން ގުޅައި އެ
ކުންފުންޏަށް  1ތެޔޮބިމާއި ގޭސްބިން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ ،ކުރީގެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބިމެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރައްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިގެން ބިޑް އުސޫލުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބިމެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރައްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިގެން ބިޑް އުސޫލުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ނ.ހެނބަދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނ.ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 03
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދުވަހު މުސާރައަށް
މީހަކަށް ( 400/-ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޢަދަދެއް ދީގެން ބަޔަކު ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޙާލަތްތައް މަދުންނަމަވެސް ދިމާވަމުންދާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދަށް މިފަދަ އިސްލާހެއް
އިތުރު ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި ،މިފަދަ އުސޫލެއްގައި ދުވަހު މުސާރައަށް މީހުން ހޯދަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ދުވަހު މުސާރައަށް ދޭނެ
އގެން ވާދަވެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އުސޫލު ބައްޓަން ކުރުމަށާއި ދުވަހެއްގައި މަދުވެގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަގުތާއި އެމީހުންގެ
އެންމެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަނޑައަޅަ ި
ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުންފަދަ މުހިއްމުކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވައިލުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއީ އެލިޔުން ދޫކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން

ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދުވަހު މުސާރައަށް
މީހަކަށް ( 400/-ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޢަދަދެއް ދީގެން ބަޔަކު ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި މިފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަން ރާވާފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާ މަޝްވަރާކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ލަފާދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.

ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ ނެރުނުއިރު އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އޭނާ އައިއިރު އެކަން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތީއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު ،ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް
ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ،އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާތީއާއި އުނިވި ސަބަބެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް  75ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާއިރު 60 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އޭނާއަކީ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ މެކޭނިކްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް،
ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވަނީ އޭނާގެ
އަންހެނުންނަށް އެހެން ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބޭތީ ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު ބަލައި ،ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމަނަންޖެހޭނަމަ ،އޭނާ
ހިމަނައިގެން ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
13
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ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ
ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއީ އެލިޔުން ދޫކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ ނެރުނުއިރު އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އޭނާ އައިއިރު އެކަން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތީއާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު ،ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ،ފްލެޓް
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ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ،އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާތީއާއި އުނިވި ސަބަބެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް  75ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާއިރު 60 ،ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އޭނާއަކީ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ މެކޭނިކްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް،
ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވަނީ އޭނާގެ
އަންހެނުންނަށް އެހެން ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބޭތީ ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި އޭނާ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު ބަލައި ،ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމަނަންޖެހޭނަމަ ،އޭނާ
ހިމަނައިގެން ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކެފޭ އެތަނުން ނެގުމަށްޓަކައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  15މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަގެ ފަރާތުން ދޭން ނިންމައި ،އެފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލައިގައި ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ކެފޭ
ޢިމާރާތް އެތަނުން ނަގާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގައިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް ،ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ
ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ޕްލެޓްފޯމްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންނާއި ޕްލޭ އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް ފެންފޮދެއް ބޭނުންވިޔަސް ކައިރިން ލިބެން ނުހުންނާނެތީ
އެތަނުގައި ފިނިބުއިން ވިއްކުމަށް ތަނެއް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،ފްރެންޗައިޒެއް ގެނެސް ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްފައިއެވަނީ
ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ރިސްކުގައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޢިމާރާތަށް ބަދަލެއް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަވެސް ،ޢިމާރާތް ހެދުމަށް ދިޔަ
ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޢިމާރާތުގެ އަގުމަގުކޮށް
ވެލުއޭޝަނެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށްވާތީއާއި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާހަމައަށް ރެވެނިއުގެ
ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދުން ނެޓް ޕްރޮފިޓް (ސާފު ފައިދާ) ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޢަދަދުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާއިރު ،މިއީ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު ހޯދުމުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކަށް ނުވާތީއާއި ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނެގުމާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެއްބަސްވުމުގެ
 10.4ވަނަ މާއްދާއަށް ބަދަލުގެނެސް ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަސައްކަތް ކުރަމަށް ކޮށްފައިވާ
އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހު އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށް
އިތުރަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކަކީ ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުން ނޫންކަމާއި މި ކެފޭއަކީ ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށްވާތީ
އެއްބަސްވުމުގެ  10.4ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުގެ ދަށުންވެސް ކެފޭ ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު މިހާރު ހިސާބު
ހަދާފައިވާގޮތަށް ހިސާބު ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއިކެފޭ ހިންގި ޢިމާރާތް ނަގާފައިވަނީ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން އިތުރު ހުށަހެޅުންތަކެއް
ހުށަހަޅައި އެކަމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެންކަމަށްވާތީއާއި
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކެފޭ ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބިން ދޫކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  18އޭޕްރީލް  2017ގައި ދެވަނަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާއިރު ،އޭގެ އިތުރުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ބޭނުންވާނަމަ،
ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ކެފޭ ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން
ނިންމާފައިވާ  14,493,427.00ރުފިޔާއަކީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިފައިސާ ބިން ދޫކުރި ކުންފުންޏަށް ނުދިނުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވީއެވެ .އަދި ކެފޭ ޢިމާރާތް ނަގަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި،
ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  18އޭޕްރީލް  2017ގައި ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުގެ އިތުރުން ،އެއްވެސް ބަދަލެއް
ބޭނުންވާނަމަ ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބިން ދޫކުރި ކުންފުންޏަށް އޮތްކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް
ކޮޕީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ
އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުސްމަޤާމަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަގު އައިޑީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ތަކުރާރުކޮށް އެކިފަހަރުމަތިން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ
ޖަމާކޮށް ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެޗް.އާރު .ސެކްޝަން ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާއި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ފެންމަތިވީއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މުސާރަ ދިނުމަށް ހުއްދަ
ދިނުމުގައި އިސްކޮށްހުރީ ސެކްޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ފެންމަތިވީފަހުން އެކަމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ހުރުމަކީ މަދުވާ ލިޔުންތައް ނައްތާލައި  /އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ލ ިމ ްކ ެ
ސ ާ
ރް ޮ
ސ ް
ނ ް
ގ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ އެމިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ްއ ެފ ާއ ުޒ ެް
ްއ ްް
އ ްފ ި
ޓ ީ
ބެލިބެލުމުގައިި ،މ ި
ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިންސިކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސްތަކުގެ ތަޙުލީލް
ނިމުމުން މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފު އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް ހުއްދަ ދިން މުސާރަ ޝީޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އެހެން ޝީޓްތަކެއް ހަދައިގެން ސެޕް
ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިގެން ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މިކަމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތިބި ވެރިންގެ ދައުރެއް އޮތްކަމަކަށް
ށ ު
ްއ ަލ ް
ސ ްޕ ަގ ިއ ަ
ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ނަމަވެސްެ ،
ކ ރަޖިސްޓަރީކުރެވެނީ ވަޒީފާ ދިން ޗިޓާއި އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އެ
ްމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުް
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށް ބުނެ ،މިކަން ސާފުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  30އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް ،އެ ސިޓީ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން  17ޑިސެންބަރު  2018ގައި މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެހެންކަމުން ،ސެޕްގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ނެތް މީހެއް ސެޕްގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެކަމާބެހޭ
މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ،މިކަމުގައި އިހުމާލުވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ
މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގދ.ފިޔޯރީ ކުނިކޮށީގެ ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރުވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  10,300/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު
މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިގެންކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އެ މިނިސްޓްރީންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތަކީ (މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު) ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ
އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ގދ.ފިޔޯރީ ކުނިކޮށީގެ ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރުވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ
މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ،އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  10,300/-ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު
މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން  3ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިގެންކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އެ މިނިސްޓްރީންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތަކީ (މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު) ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،އެ އިދާރާގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް އަތޮޅު ފެރީން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަނީ ލޯންޗުން ކަމަށާއި،

18

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މާލޭ ރިންގރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުކުރަހާ ދަވާދު ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގަތުމަށްފަހު ހަލާކުވުމުން ތިލަފުއްޓަށް އުކާލާފައިވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި އިންވެންޓްރީގައިވެސް ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިއީ ފްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން

އެކަމުގެ ސަބަބުން މަހެއްގެ ގިނަ އަދެއްގެ ލޯންޗު ދަތުރުތައް އެ އިދާރާއިން ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.13ގައިވާގޮތުގެމަތީން
ފެރީގައި ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ކައުންސިލަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހޯދަންވާނީ ،އެނޫންގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެންނެތް ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،މި ކޮމިޝަނުގެ
މަޝްވަރާ ލިޔުމެއް ލިބިގެންކަމަށް ދެންނެވީއެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއްވެސް ބަލާލުމެއްނެތި ކޮށްފައިވާ އިސްރާފެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން
މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން މަގު ކުރެހުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން  120ޓަނުގެ (ހުދު) ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި 15
އ ަ
ނ ެ
ރ ިއ ް
ްތ ެ
އ ެގ ެ
ޓަނުގެ (ރީނދޫ) ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓް އަދި  5ޓަނުގެ ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް ބީޑްސް ހޯދާފައިވާއިރުަ ،އ ިދ ް ޭ
ބ ިއ ް ާމލޭް
ްއ ްް
ނ ްގ ް ޯ
ރ ް
ރްްޑ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންކޮށް އަނެއް ބައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްގެ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ،އެތަކެތީގެ ސްޓޮކް ހިސާބު
ި
ބަލަހައްޓާފައިނުވުމާއެކު ،އޭގެތެރެއިން ބޭނުން ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި މިހާރު ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދު ނޭނގޭތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (R-
 )20/2017ގެ  11.5އަދި  11.6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން ހޯދާފައިވާ ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް
ބީޑްސްގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުރި ތަކެތި ސްޓޮކްބާކީއަށް ވައްދައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށާއި ،އަދި އެ ތަކެތީގެ ސްޓޮކްބާކީގެ ހިސާބު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  H7ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  70ޕޮއިންޓާއެކު  514ވަނައިގައި ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ،ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން
ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ސިޓީއަށް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީއާއި،
ނަމަވެސް ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ  2ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައިވެސް ،އަދި ފްލެޓް
ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އެއިން އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވަނީ ކީއްވެގެންކަމެއް ފެންނަންހުރި އެއްވެސް
ލިޔުމަކުން ނޭނގޭތީއާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކީ ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރަން ހަމަޖެއްސި ފްލެޓްތަކަށް
އެދި ހުށަހެޅި މީހެއްކަން  H7ކެޓަގަރީއަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއަކުން އެނގޭތީއާއި އޭނާއަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަން އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި
އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވާތީއާއި އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަމާ ދިމާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން  H8ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގެ  23ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނިފައިވާތީއާއި
ނަމަވެސް ،އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު އޭނާއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހިމެނެންޖެހެނީ  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގެ  1ވަނަ
ލިސްޓުގައިކަމަށްވާތީއާއި މިނިސްޓްރީން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުން ،ފްލެޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ ދާއިމީ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުންވެސް
 1ވަނަ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު H7 ،ކެޓަގަރީއަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފޯމު
ބާޠިލުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ ،އޭނާގެ އަންހެނުން  H8ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )2އިން އުނިކޮށް H7 ،ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ދެމަފިރިން ހިމެނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
21

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2019ފެބްރުއަރީ މަހު ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގަޑިއަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް  4ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެ ތިއްބައި ސުންގަޑި ހަމަވިތާ  10ވަރަކަށް މިނިޓްފަހުން ބިޑު
ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތެއްގެ ބިޑު ބަލައިގަތަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި އެހެން ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ބިޑު
ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް
ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،ބިޑް (ބީލަން) ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން
ހާޒިރުވި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެވިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީ.އޯ.ކިޔުގައި
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކާއި އަގުތަކާ ދިމާނުވާތީ ،އެ ކުންފުނީގެ ބިޑް ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.
މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރުވެސް ބީ.އޯ.ކިޔުގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް ފިޔަވައި އެހެން އައިޓަމްތަކުގައިވާ ރޭޓްތަކާ އަގުތަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ .މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން
ނިންމާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން  2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތާއެވެ .އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 10
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކަމަކަށްވާތީ ،އެ
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އިވެލުއޭޝަނުން 1
ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
މީގެ އިތުރަށް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ،ބާޠިލުކުރި ބިޑް (އެންމެ
ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ބިޑް) ގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭންވަނީ ،ޞައްޙަ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު
ހުށަހެޅި ބިޑްގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތަޖުރިބާގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  5ޕޮއިންޓް
ކަމަށްވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ދީފައިވަނީ  2ޕޮއިންޓެވެ .ތަޖުރިބާގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދޭން
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް  2ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ،މާލީ ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ ނޑުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާފައިނެތީސް މާލީ ޤާބިލުކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށް އިވެލުއޭޝަނުން ލިބެނީ  3ވަނައެވެ 2 .ވަނަ ލިބެނީ ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުމަށް  2ޕޮއިންޓު ދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ 1 .ވަނަ ލިބެނީ ބިޑް ކޮމެޓީގެ އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ .ވީމާ ،އިވެލުއޭޝަނުން  1ވަނަ ލިބޭ
ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H7ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި  63ޕޮއިންޓް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލިބުނުކަމަށް އޮތްނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި  62ޕޮއިންޓަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ  01ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ފްލެޓް ނުލިބުނު ކަމަށާއި ،އަދި ފޯމު ހުށަހެޅި
އެހެން ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި  58ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި  70ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތް ހިމެނިފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ބެލިބެލުމުން ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  18( H7އަހަރާއި
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 40އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބުނު ކަމަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮންނަނީ
 58ޕޮއިންޓެވެ .ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބި ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )1ގައި އޭނާ
ހިމެނިފައިވެއެވެ .ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ލިޔުންތައް ފެނިފައިނުވާތީ ،އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބުނީ ކޮން ގޮތަކުންކަމެއް ސާފުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް،
ފްލެޓަށް އެދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ މައްޗަށްވެސް އޭނާއަށް ލިބޭނީ  60ޕޮއިންޓެވެ .އެއީ ،ޢާއިލާގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ( 2ކުދިންނަށް)  30ޕޮއިންޓާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދު ކަމުގައިވާ  30ޕޮއިންޓެވެ .އޭނާއަކީ
އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެއް ކަމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މީހެއްކަމަށްވިޔަސް ،ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ކަމަށްވާތީ ،އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް
ނެތެވެ .އަދި އޭނާއަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ ދެބައިންކުރެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު 60 ،ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެތީއާއި،
އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ  63ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަކަށް
ނުފެނެއެވެ .އަދި މި ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ
ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުން ހިމެނިފައިވާއިރު 70 ،ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އޭނާ މާލެ
ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ފްލެޓް ލިބުމަށް އޭނާ ޝަރުޠު
ހަމަނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ 18(ް H7 ،އަހަރާއި  40އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ

މީހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ { H7ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގެ  668ވަނައިގައި} އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން
ޑިވެލޮޕްމްންޓްގައި ދެންނެވީއެވެ.
24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އިންނަމާދޫގައި  3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ އަދި

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއް ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ އެރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމަށާއި ،މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން
އިޙްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް
ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،އޭނާގެ ފިރިމީހާ ( H7އަށާރަ އަހަރާ ސާޅީސް އަހަރާ ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ 2 ،ކޮޓަރި) ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު
ހުށަހަޅައިގެން އޭނާއަށް  70ޕޮއިންޓް ލިބި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .އެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށާއި ،ދަރިންގެ އަދަދަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލާނަމަ އެކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ
ޙާލަތަށެވެ .އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް  15ޕޮއިންޓް ( 10އަހަރު ހަމަވެ  20އަހަރު ނުވާތީ) އާއި ،ދަރިންގެ އަދަދަށް 40
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ޕޮއިންޓް (ދަރިންގެ އަދަދު  4ކަމަށްވާތީ) އާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  15ޕޮއިންޓް (މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދަކީ  30ޕޮއިންޓް)
އެވެ .އޭނާއަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހެއް ނޫންކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެއެވެ .އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައި ނެތުން ހިމެނިފައެއް ނެތެވެ .އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯތިގެދޮރާ ބެހޭގޮތުން
އޮންނަނީ މާލެއިން އެ ބޮޑުމިނުގެ ތަނެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،ފްލެޓް ޙަވާލުކުރާއިރު އެތަނެއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ މާލެ ނުވަތަ
ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއި ،އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރުން މި ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ވަޒީފާ
އަދާކުރަނީ ރ.އިންނަމާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކަމާއި ،އޭނާ ދިރިއުޅެނީ ރ.އިންނަމާދޫގައިކަން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުން
އެނގެން އޮވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު ،އޭނާގެ އަނބިމީހާވެސް
ދިރިއުޅެނީ އިންނަމާދޫގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ  4ދަރިންގެ ތެރެއިން  2ދަރިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރަނީ
އިންނަމާދޫގައިކަމާއި ،އެ  2ކުދިންގެ އިތުރަށް އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު (އުމުރު  2އަހަރު) ވެސް ދިރިއުޅެނީ އިންނަމާދޫގައިކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށާއި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ
ރ.އިންނަމާދޫގައިކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭނާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ކަމަށް ފްލެޓަށް
އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ "މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އޭނާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ،
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަކީ  H7ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކަށްނުވާތީ ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުން { H7ކެޓަގަރީގެ
ދާއިމީ ލިސްޓު (ލިސްޓް  )1ގެ  493ވަނައިގައި} އޭނާ އުނިކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހއ .ބާރަށު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  31ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި 4
ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރާއި އަދި މިހާރުވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ 2
ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަ ގޭގައި  4ކޮޓަރި ހުނަންނަ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއާ އޭނާގެ ޢާއިލާވެސް ދިރިއުޅެނީ މި
ގޭގައި ކަމަށާއި ،މި ގޭގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލް ދެފަރާތުން ޝެއަރ ކުރަމުން ދާކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ބިލްތައް ޝެއަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަނުން އެންގި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައި ވާކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނުގައި މި ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ
ކުންފުނި އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތަކީ
މިފަދަ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް މި ގެ ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ހއ.ބާރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގަޔާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އެ ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ
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ޤާނޫނު) އާއި ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނި  /ޕާޓްނަރޝިޕް  /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުން ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ބީލަން ހުށަހެޅި  2ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ
ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ މީހުންގެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފާއިރު އެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ބިޑް ބަލައިގަތުމަށާއި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައިވެސް އެ
ބިޑް ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން  06ޖަނަވަރީ  2019ގައި ސްކޫލްތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގެ އެމީހަކު
އަމިއްލައަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ކުރިން ބުނެވުނު  2ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަކަށްވެސް
ނުފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ތަނެއް ހޯދުމަށާއި ،އަލުން އިޢުލާން
ކުރާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެކަމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ބައި އުނިކުރުމަށާއި ،ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު
ކަރަންޓް ވަކިކޮށްފައި އެހެން ބަޔަކު ނޫޅޭ ވަކިން ހުންނަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ބީލަން ހުށަހެޅި  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ( 1,576,405.94އެއްމިލިއަން
ފަސްސަތޭކަހަތްދިހަހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރުލާރި) އަށް ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުންޏަކީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި
އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް ގުޅުމުން މި ކުންފުނިން ހުށަހެޅީ 1.2
މިލިއަށް ރުފިޔާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  03މެމްބަރުން އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ  2ވަނަ ކުންފުންޏަށެވެ .ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން މާކްސް ދިން އިރު ،ތަޖުރިބާއަށާއި ،ތަޖުރިބާގެ އަގަށް މާކްސް
ދިނުމުގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ .އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ ޖަދުވަލު – " 6ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ
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މިންގަނޑު" ގައިވާ ފުޓްނޯޓްގައި އިވެލުއޭޝަންގައި ބަލާނީ ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަށް އެކަނިކަމާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފުރިހަމަކަމަށް ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚް ،މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ،އަދި މަސައްކަތުގެ
ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު ،ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރި އިރު އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެގޮތުން "ތަޖުރިބާ" ގެ ބަޔަށާއި "ކުރިންކޮށްފައިވާ އެ ބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު" ގެ ބަޔަށް 2 ،ވަނަ ކުންފުންޏަށް ފުލް މާކްސް ދީފައިވާއިރު ،އެ ފަރާތުން
ހުށަހެޅި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ އެ ލިޔުންތަކަކީ ފުރިހަމަ ލިޔުންތަކަކަށް ނުބެލެވޭތީ ،އެ ދެ
ބަޔަށްވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭނީ " "0ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  1އަދި  2ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގާޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 1,254,771.79
(އެއް މިލިޔަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި) އަށް  2ވަނަ ކުންފުނިން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ސިޓީން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
"ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން" ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން މަޑުޖައްސަލާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާތީ އެ ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްވެސް ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށް
މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ވީމާ މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާންކޮށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މިކަމާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތެއް
ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީއާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭގޮތް ހެދުމާބެހޭ ފަންނީ ލަފާދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ޖުލައި  2009ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރ އޮޓޯމޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިކްރޮސޮފްޓް
ޝެއަރޕޮއިންޓް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވިއްކުމަށާއި ،އަދި އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  26ޖެނުއަރީ  2010ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި ،މިހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް
ނަޖާޢިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތުން ތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން
 2ސަރވަރ ގަތުމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި 7 ،ސަރވަރ ގަނެފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް  7ސަރވަރ ނުގަނެވޭނެކަމަށް އައިޓީ ސެކްޝަނުން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  7ސަރވަރ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ޗެންބަރ އޮޓޮމޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ތަޅުންގަނޑު
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ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ފަރާތަކުން ކޮޓޭޝަން ހޯދުމެއްނެތި ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ގަވާއިދު ފާސްވުމާގުޅިގެން  3ފަހަރުމަތިން
ވެސް މިޤަވާއިދު ޕްރިންޓްކުރު މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އިމަރޖެންސީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި އަންދާސީ ހިސާބު
ނުހޯދާ އެސް.ޓީ.އޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަޕޯރ) އިން ޖުމުލަ ތިންލައްކަ އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ތަކެތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކުގައި

އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ބައިތަކަށް މާކްސް ދޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި ،އިވެލުއޭޓް
ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި މާކްސް ދޭނެ
ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ތަޅުންގަނޑު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތާއި މަޖިލީހުގެ އައު ގަވާއިދު ޗާޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 8.32ގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުގެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އެ މަސައްކަތްތައް ނުފެތޭތީއާއި،
އެސް.ޓީ.އޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަޕޯރ)އިން ތަކެތި ގަތުމުގައިވެސް އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން
ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ( 35,000.00ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުކަމުގައިވާނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ .އަދި ތަކެތީގެ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަގު ( 35,000.00ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ކުޑަނަމަ  03ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބިޑް ކޮމިޓީން  1.9މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކަށް ދިނުމަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި
ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން ބިދޭސީންގެ ވިސާ އަދި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ،ފަރުމާކުރެވުނު "ފޮރިނާސް ޕަރމިޓް ޕްރޮސެސިން ސިސްޓަމް (އެފް.ޕީ.ޕީ.އެސް)" ގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ
ގޮތުން އެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުޞޫލުން މިހާރުވެސް އެ ޚިދުމަތް މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަންއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަންތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އިން ކުރިއަށްގެންދަން އުޅުނު ދުވަސްވަރަކީ ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަޑްކަމަށްވެފައި ،އެހާ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް އަވަސްއަރުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެންމެ
ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުވާތީ ،އެ ކަންތަ އްތައް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން
ކަމުގައިވުމުން އަދި އައު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިހާރު ސަރުކާރާ ޙަވާލުވެފައިވާތީ ،އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ،އައު ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.
ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއްސަލާމް (ހުކުރުމިސްކިތު)ގެ މަސައްކަތު މީހަކު ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ވަޒީފާއަށް ނެރޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  3މަސް ދުވަހަށް
މީހުން ހޯދުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  6މަސް ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި އިންޓަވިއުކޮށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް 22 ،ފެބްރުވަރީ  2016ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ
މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު  3މަސްވުމުން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެފައިވާކަން ،އަދި މިހާރުވެސް
ގެންގުޅެމުންދާކަން އެނގޭތީއާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވައި ،އިމާމުވެ
ނަމާދުކޮށް ،މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެވިދާ ޙާލަތުގައި ،ވޭޖްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް
މިސްކިތް ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާނެހެން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،މިސްކިތްތައް
ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެންގީއެވެ.
ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއްސަލާމް (ހުކުރުމިސްކިތް) ގެ މަސައްކަތު މީހަކު ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ވަޒީފާއަށް ނެރޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  3މަސް ދުވަހަށް
މީހުން ހޯދުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  6މަސް ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރުމުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި އިންޓަވިއުކޮށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް  22ފެބްރުވަރީ  2016ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ
މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު  3މަސްވުމުން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ގެންގުޅުމަށް ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައިވާއިރު ،އެ ރަށްރަށުގައި ވޭޖް
ތ
އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީއާއި ،މިސްކި ު
މުވައްޒަފުންނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެފައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ
ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާއިރު ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާ މުސާރަ ޝީޓުތަކުގައި ހިމެނޭ

22

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

ް 31

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ފަރާތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވޭޖްގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން މިނިސްޓްރީއަށް ކަށަވަރުކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް ފެންނާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލާ ،އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގައި ބަލަހައްޓައި،
މުސާރާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ޔަޤީންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެންގީއެވެ.
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ،ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ  5ބިން ( 75ހާސް ފޫޓުގެ) ކުއްޔަށް ނަގައި ،ކުއްޔަށް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން
މިވީހާތަނަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ  23މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރިމަންޓް ހަދައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ މޯގޭޖް ޕޮލިސީއާ (އެޗް.ޑީ.ސީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއި ،އިމާރާތާއި ،ނުއުފުލޭ މުދާ
ރަހުނުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި (ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ދިނުމުގައި) އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލު (ނަންބަރު

BR/2012/98

 12ޖުލައި  2012ބޯޑު

ރިސޮލިއުޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލު) އަދި މި މައްސަލާގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  05ބިމާއި ގުޅިގެން މޯގޭޖް
ލޯނެއް ދޫކުރަން އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހުއްދަ (ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލެޓާރ) ދޫކުރިފަހުން  13ޑިސެންބަރ  2012ގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި ޕްރައިވެޓް ބޭންކަކާ
ދެމެދު ،ހަދާފައިވާ މޯގޭޖް ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި އެ ބިންތަކުގެ ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓް
ބޭންކަށް ޓްރާންސްފަރވާއިރު ،އެކަމުގައި " ފަރސްޓް ޕްރައިއޯރިޓީ ރައިޓްސްގެ" ދަށުން ފުރަތަމަ ބޭންކްގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އެ ބިމެއްގެ
ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ބޭންކަށް ދާ ދިއުމަކީ ،އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެފަދަ އުސޫލުތައް ނުވަތަ
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި މޯގޭޖްކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް ޑްރާފްޓްކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޗް.ޑީ.ސީގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވި ،ފައިދާ
ލިބޭނެގޮތަށް ،ފަރުމާކުރަން އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް އެންގީއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައްދޫ  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ގައްދޫގައި އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އެހީތެރިޔަކަށް
ހުރި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގދ.ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި  25އޭޕްރިލް  2016ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ނުލިބެނީސް  2016ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ވަނަ
އަހަރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ގައްދޫގައި އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އެހީތެރިޔަކަށް
ޓްރެޜަރީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުރި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގދ.ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި  25އޭޕްރިލް  2016ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެމިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ނުލިބެނީސް  2016ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޞައްޙަނޫން އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީއެއްކަމާއި
އެއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީއެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހުޅުވާފައި ނުވާ ގަޑިތައް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ ދިނުމުގައި ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  2014ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތައް ދީފައިވާ ( 6,643.63ހަހާސް ހަސްތޭކަ ސާޅީސްތިން ރުފިޔާ
ފަސްދޮޅަސްތިން ލާރި) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގީއެވެ.

ް 34

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ،ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ  5ބިން ( 75ހާސް ފޫޓުގެ) ކުއްޔަށް ނަގައި ،ކުއްޔަށް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން މިވީހާތަނަށް

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ  23މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެގްރިމަންޓް ހަދައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި

ކޮޕީ :އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
 05ބިމުގެ (ނަންބަރު  10255,10256,10257,10623,10630ބިންތަކުގެ) ކުލީގެގޮތުގައި އަދި ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާއަކީ ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާއިރު ،އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ
ފައިސާތައް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއަށް
އެންގީއެވެ .އަދި މިކަން އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ ދެއިދާރާގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ދެންނެވީއެވެ.
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