a
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ
އެންމެ

ރަނގަޅު

ވެބްސައިޓް

 2016އަދި  - 2017އޭސސ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01ޖަނަވަރ 2019ން  31ޖަނަވަރ 2019އަށް

ސ.މ
1

އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އައްޑޫ ސިޓގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ވިނަނޮޅައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެތަންތަނުގެ ކުދި މަރާމާތުތައް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ސ.މަރަދޫ  03މިސްކިތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ
ފަރާތަކަށް  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި  45ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއްދ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް
އޭނާގެ އަތުން އެމަސައްކަތް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު އެމަސައްކަތް ސިޔާސ ޕާޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކާއި އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫސިޓގެ މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގަބުރުސްތާނުގެ ވިނަ
ނޮޅައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  3ގައި ހިމެނޭ މަރަދޫ  3މިސްކިތާއި  2ސަހަރާ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސ.މަރަދޫ
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނ 01 ،އޮކްޓޫބަރު  2017އިން ފެށިގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަހަކު ( 70,000.00ހަތްދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .އޭނާއާއި
މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި " މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް ނުވަތަ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތަށް ދިމާވާކަމަކުން މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް 45
ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހު މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ ".ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން މި މަސައްކަތް
ވަކިކޮށްފައިވަނ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތކަމަށްބުނެ ،އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް  45ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
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އޮފހުގެ ނަން

ދިނުމަށްފަހު  09ޖޫން  2018ގައި ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އޭނާގެ ކިބައިން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށް  26އެޕްރލް  2018ގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު،
މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް  23މޭ  2018ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލ  7ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  3ގައި
ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަހަކު
( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .ދާއިރާ  4ގައި ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ ،އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓްލިބުނު ފަރާތާ މަހަކު ( 45,000.00ސާޅސްފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި
ފަރާތުގެ ކިބައިން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ނަމަވެސް ،ދާއިރާ  4ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން
ނިންމާފައިވާ ފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބުގައި އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ސޮއިކުރާނ ސްޓްރޯބަރގޭ ދާއިރާ  3ގައި ހިމެނޭ  3މިސްކިތުގެ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތްކަމަށް ލިޔެފައިވާތ މިއ އެދެފަރާތަކ ގާތްބައެއްކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެއް ކަމަށްވާތއާއި ،މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިހާރު ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެފަރާތަކ ،ގުޅިގެން އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅި ދެފަރާތްކަމަށް ބެލެވޭތ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ ބާބުގެ 17.17
ގައިވާގޮތުގެ މަތން އެދެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019ޖަނަވަރގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  13ޖަނަވަރ
 2019ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު  15ޖަނަވަރ  2019ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތ ،އެއ ވާދަވެރި ބލަމަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެ
އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބލަންތަކާ ގުޅިގެން ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް)
ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާން ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި މުއްދަތު
މސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
ގުނަން ފަށާނ ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފެށުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ަ
އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ (މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ)  09ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  08:11ގައިކަން އެނގެން
އޮތުމާއި ،އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަކ  15ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  09:00ގައި ކަމަށްވާތ ،އެ ދެމެދުގައި ވަނ  6ދުވަހާއި
 49މިނިޓް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ދެމެދުގައި  7ދުވަސް ( 1ހަފުތާ) ހަމަނުވާތއާއި 15 ،ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހަކ އާދއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ދުވަހަކ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކ ޞައްޙަ އިޢުލާނަކަށްނުވާތ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދފައިވާ  2ދުވަހުގެ މުއްދަތަކ އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް
ނުފެންނާތ ،އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮންނަ ތާރޚާއި އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރޚާ ދެމެދު އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް
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މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ

ދާރުލްއާސާރު އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ގާތަކާއި ފަނޑިޔާރު މިސްކިތުގެ ބޮޑު ދެ ގައު ،ދާރުލްއާސާރު ގޭޓު ހުރިތަނުން ،ދާރުލްއާސާރު

އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އިމާރާތުގެ އިރުމަތ ފަރާތުގައިވާ ހުސްބިމަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ދިނުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
ކުރގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރން  1991ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރާތަކަށް ކަނޑައިދިން  2500އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  5000އަކަފޫޓަށް ބޮޑުކޮށް އެގޯތގެ ރަޖިސްޓަރ ހަދައިދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައިގައި
ޢިމާރާތްނުކުރާނަމަ ޢިމާރާތް ނުކުރުމަށް ގޯތގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގައި ،ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެގޯތގެ އިމުގެ މައްސަލަ ނިންމައި ރަޖިސްޓަރ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިވަނ މަސައްކަތް ނިމުނު ފަހުން  20ޑިސެންބަރު  2018ވަނަ
ދުވަހުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެދުވަހު ސޮއިކުރަން ހާޒިރުވެފައިވަނ އެ މިނިސްޓްރގެ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމހާ
ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން މިއ އޮޅުވާލައިގެން މިނިސްޓްރގެ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމހާކުރި
މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތަކާ މގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުނުކުރުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
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ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް  2019ވަނަ އަހަރު ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން  2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  01ނޮވެންބަރު  2018ގައި މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  03ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  05މހުން ޑިއުޓގައި ތިބެންޖެހޭނެ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސހިސާބުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާނ  03ޝިފްޓަށް ބަހާލައިގެން
ޝިފްޓެއްގައި ސުޕަވައިޒަރާއެކު  11މހުން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އަންދާސހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ
ޚިލާފަށް އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ ބަނގުލަދޭޝް  02މހުން ލައްވައި ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުންނާއި
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެންގެވުމަށާއި ،އެކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ
ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ ރ.އިންނަމާދޫގައި އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމހާގެ ނަމުގައި  3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަދި އޭނާގެ ކުދިންނާއެކު އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެދެމަފިރިންވެސް ވަޒފާ އަދާކުރަމުންދަނ އެރަށުގައި ކަމަށާއި ،މާލޭގައި
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިހްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދފައިވަނ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އޭނާ
ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމހާ ،ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ،ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް
މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމހާއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް ބަލައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު ،ފްލެޓަށް އެދި އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުގެ
ނަންބަރު ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން ފްލެޓް ލިބުނު މހުންގެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލެން ނެތުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މި ކޮމިޝަނުން ގުޅުމުން ،ފަހުން ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ފަހުން ގުޅާފައި ނުވުމާއި ،މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
މިނިސްޓްރއަށް  2ފަހަރުމަތިން ލިޔުމުން މިނިސްޓްރން ޖަވާބު ދފައިނުވާތ ،މި ދެމަފިރިން ނުވަތަ މި ދެމަފިރިންކުރެ މހަކު ފްލެޓް ލިބޭ މހުންގެ ލިސްޓެއްގައި
ހިމެނިފައިވޭތޯ ބަލައި ،ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެމހުންނަކ ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނ ފްލެޓް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ޔުނިވަރސިޓން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު (ޢަދަދެއް ނެތް) ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  2019ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  04ފަރާތަކުން
ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކަނޑާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި  06ފަރާތް ހިމެނޭއިރު ،އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅ  04ފަރާތުންކަމަށް
މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދފައިވާތއާއި 16 ،ޖަނަވަރ  2019ގައި އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅިއިރު ،އެ ޔުނިވަރސިޓން އެސްޓިމޭޓްތަކާ
ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެ އެސްޓިމޭޓްތައް ކަނޑާފައިވަނ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަމަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތއާއި،
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ،ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގުތައް އެ ލިސްޓުގައި އަތުން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޓައިޕުކުރުމަށްފަހު އެ
ލިސްޓު ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާތ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާފަދައިން އެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހެޅި ވަޤުތު ނޫންކަމަށް ބެލުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތަތއާއި ،ކުންފުނިތަކުން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރި ތާރޚް އެނގެން ނެތަތއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތއާއި ،ތިން ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި އަހަރާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓުދ ،އިތުރު ދެ
ކުންފުންޏަކަށް  14އަހަރަށް އަދި  12އަހަރަށް  10ޕޮއިންޓު ދފައިވާއިރު ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ތިން ކުންފުނގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކަށް  18އަހަރަށް އެންމެ
 04ޕޮއިންޓު ދފައިވާތއާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބައިގައި ޤާބިލްކަންވެސް ހިމަނާފައިވާއިރު ،ޤާބިލްކަމުގެ ބަޔަށް "މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު" އަށް
ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކަށް ކަމާއި ،އެބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދފައިވަނ ކިހިނެއްކަމެއް އެނގެން ނެތަތއާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބޭ
ޕޮއިންޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ޕޮއިންޓްތައް ބަދަލުވެ ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް
ބެލެވޭތއާއި ،ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތ ،މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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އިންދިރާ ގާންދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނޗަރާއި ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިވަރސިޓން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވަކި
ފަރާތެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން މި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް  2ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ބޮޑު އަގަކާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ
އެއްބައެއް ކަމަށާއި ،އެއ ޔުނިވަރސިޓގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،މި ބިޑްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަލުން ރިވައިޒްކުރުމަށް ނެޝަނަލް
ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެ ޔުނިވަރސިޓއަށް އެންގިނަމަވެސް މި ބލަން ބައިބައިކޮށްގެން އަންދާސހިސާބު ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ޔުނިވަރސިޓގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނޗަރާއި ،ފިކްޗަރސް އަދި
އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ،އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށްޓަކައި ސްޕްސިފިކޭޝަން ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް  05ޑިސެންބަރު
 2018ގައި އެމިނިސްޓްރން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ،އަދި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮލިޓގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދފައިނުވާތ އާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޤާބިލްކަމަށް ޕޮއިންޓް ދފައިވާގޮތް އެނގެންނެތަތ އާއި ބިޑްގައި ކުންފުނިންތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ނުބަލައި ޕޮއިންޓް ދފައިވާތ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތ މިކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން (ދިވެހި ނަރުހުން) ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކ  31ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ކަމަށާއި ،ވަޒފާއަކަށް
ބިދޭސން ހޯދުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒފާއަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށް  2ފަހަރު އިޢުލާނުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ
މުއްދަތު ހަމަނުވަނސް އައި.ޖ.އެމް.އެޗްއިން ބިދޭސ ނަރުހުން ހޯދަން އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ،ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިންދިރާގާނދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް
އާންމުގޮތެއްގައި ނަރުހުން ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،އޭގެ ފަހުން ވޭ ޖްއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ އުޞޫލުން ރަޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން ހޯދުމަށް ދެ އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ނަރުހުން ލިބިފައިނުވާތ ،ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަނުވަނސް ބިދޭސ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާތ ބިދޭސން ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނ ދިވެހި ނަރުހުން
ނުލިބުމުންކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން ،ބިދޭސ ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު ( )2014ގެ
 109ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
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ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް

ގއ.ދާންދޫގައި ބޮޑު ޢދު ފާހަގަކުރުމަށާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ކުޅިވަރުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢދާ ދިމާކޮށް ހޯދާފައިވާ ބެރުސެޓު އެ އަހަރު އެރަށު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ހަވާލުކުރިގޮތަށް އަދިވެސް ހުންނަނ އެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަވާލުގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ ޖަމްޢިޢްޔާއިން އެ ބެރުސެޓު ހިފައިގެން ގޮސް ރިސޯޓްތަކުގައި ބެރުޖަހައިގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ތިރހަކަށްހާސް ރުފިޔާގެ
އާމްދަނއެއް ހޯދަމުންދާއިރު އެ ފައިސާއިން ބައެއް ޖައްޢިއްޔާގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށްފަހު އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތާއި އަދި އެ ޖަމިއްޔާގެ
ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެ ބެރުސެޓުގައި ހިމެނޭ
 05ބެރުން  01ބެރު މިހާރުވަނ ހަލާކުވެސް ވެފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލު ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ރަށުގައި އެހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް
ސޓް ބޭނުންކޮށްގެން
އޮންނައިރު ވަކި ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ ބެރު ެ
އއްވެސް ފަރާތަކަށް
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއިން އާމްދަނ ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ،އެ ބެރުސެޓު އަމިއްލަ ެ
ދޫކުރާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
 2018ނޮވެންބަރު މަހު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެފް.އެސް.އެމް) އަށް ވޭނެއް ގަތުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑް ހުށަހެޅި
ޑ
އެއްފަރާތަކ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި ،މި ބި ް
ކާމިޔާބުކުރވެސް އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި ،މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެ ޕަރޗޭސިންގ ކޮމިޓގައި އިނދެގެން
ކަމަށާއި ،ބިޑަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ވޭންގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިނވެސް އޭނާ ކަމަށާއި ،ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް
ތައްޔާރުކުރވެސް އޭނާ ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު ،ފިއުލް ސަޕްލައިސް
މޯލްޑިވްސްއަށް ވޭނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ދެފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވ ދެފަރާތުންކަމާއި ނަމަވެސް
އެ ދެފަރާތުން ބިޑު ހުޅުވަން ބޭނުންނުވާތ ،އެކަށގެންވާ ތަރުހބެއް ނުލިބުނުކަމަށްބަލައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރިކަމާއި އެ އިޢުލާނާގުޅިގެން  8ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކޮށް  4ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމާއި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނި ހިމެނޭކަމާއި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރވެސް މި
ކުންފުނިކަމާއި އެކުންފުންޏަކ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް މެނޭޖަރގެ އެއްބަ ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ
ކޮށްފައިވާ

އިންވެސްޓުމެންޓެއްކަން

އެނގޭތއާއި

ހަމަ

އެހެންމެ ބިޑުތައް

އިވެލުއޭޓުކުރި

ކޮމެޓގައި

ރިޕެއަރ

އެންޑް

މެއިންޓަނަންސް މެނޭޖަރގެ

ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި މި ވެހިކަލްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވަނވެސް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުންކަން
އެނގޭތއާއި އަދި މިވެހިކަލް އޮތ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށް ވނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ވެހިކަލުގެ އަގުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަދި މި ބިޑު ކެންސަލްކޮށްދެއްވުން އެދި އެކުންފުނިން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް
ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި އަދި އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ބޯޑުމެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތއާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ޕޮލިސގައި ބުނާގޮތުން އެ ކުންފުނގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭތއާއި ނަމަވެސް މި ވޭން
ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،މި ކޮމިޝަނުން ލަފައެއް ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް
އަލުން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުންފުނގެ ބޯޑުން މިހާރު ނިންމާފައިކަމަށްވާތ އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސއާ އެއްގޮތުތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
12

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ޖަނެރޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ށ.ފވަކަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ހޯދުމަށް  2018ޑިސެންބަރު މަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި "ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޯތަންޓްސިޓ" ނެތުމުން
ޓެންޑަރ ކޮމިޓން އެ ބިޑު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނގެ މެނޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށް
ޗފް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި ކުންފުންޏަކ އޭނާގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން
 24ޖަނަވަރ  2019ވަނަ ދުވަހު މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަތާ
ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސހިސާބުތައް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ޖެނަރޭޓަރަކ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑެއްގެ ،އޮރިޖިނަލް ކޮމްޕެނގެ ލައިސެންސްޑް އޮރިޖިނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
މެނުފެކްޗަރަރ /އެސެމްބްލަރ އެއްގެ ޖެނެރޭޓަރަކަށް ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ޖެނެރޭޓަރަކ ކަމިންސް ކިޔާ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ޖެނެރޭޓަރަކަށް
ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ނެތަތ ،އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާސްތަކުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ މުދާ ހޯދުމަށް ނުހިމެނުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދު ( 26ޖޫން  2018ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި
ފާސްކުރެވިފައި) ގެ " 3.11ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި (އިމަރޖެންސ ގައި) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް" މި ބައިގައި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި މުދަލާއި
ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެކަށގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުޑަކުރުމަށާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވަކި ފަރާތެއް
ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި މަދުވެގެން ތިން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މަދު ކުރެވިދާނެކަމަށާއި،
ދަޢުލަތަށް

ލިބޭ

ގެއްލުން

ކުޑަކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތ،

އެ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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މުދަލާއި

ޚިދުމަތް
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ފޮނުވި  5ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ 5
މަސައްކަތް އެއް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައި ،އޭގެތެރެއިން  4ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ޕްރޮސެސްކޮށް ،ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމުން 5
ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ދޭނެކަމަށް ބުނމާ މި  5ކޯޓޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޯޑަރކޮށް ޕޭމަންޓް ދެއްކިފަހުން ،ބަޖެޓް
ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ  5ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕ.އޯ ދފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާތ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުންފުންޏާ
ޙަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ޓްރޭނިންގ ވޑިއޯއެއް ހެދުމަށާއި ރައްޔިއްތުންގެ މަޖިލހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް  14އޯޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ
ކްލިޕް ހެދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ދެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  10ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ކުރިން ތަފާތު ދެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެ
ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް އިޢުލާނެއް އެއްފަރާތަށް ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތަށް މާކްސްދޭ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިންތިޚާބު  2019އަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ،ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް އަދި ވޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  25މާކްސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެދެބަޔަށް
މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމާއި ،މި  2ބަޔަށް މާކްސްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމުން ކޮމިޓގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ބަޔަކަށް
ގިނައިން މާކްސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތއާއި އަދި  14އޯޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދަންޖެހޭއިރު ކޮންމެ ސްޕޮޓަކަށް ދޭނެ މާކްސްއާއި މާކްސް ދިނުމުގައި
ބަލާނެ ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައިނުވާތ އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް  5މާކްސްއަށް މަދުކޮށް ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  30މާކްސް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ތަޖުރިބާގައި
ހިމެނޭނ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމަނާނ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން
ބުނެދފައިނުވުމަކ މިމަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ކޮންމެ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު ހޯދުމަށް  2018އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
ވަޒފާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އޭނާއަކ  2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތު މހެއްގެ ވަޒފާ
އަދާކުރަމުން އަންނަ މހެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒފާއަށް މގެ  02ނުވަތަ  03އަހަރު ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސއެންބިއުލަންސްގެ މެކޭނިކް
ޑްރައިވަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓ ވަޒފާގައި އުޅުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ އޮފިސަރެއްގެ ވަޒފާއަށް މހަކު
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އޮފހުގެ ނަން

ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެ ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ  3މހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާތއާއި އޭނާ
އެވަޒފާއަށް ހަމަޖެއްސިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒފާ ދެއްވި ޗިޓުން ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާތއާއި އެ ވަޒފާއަށް
އޭނާ ހޮވިފައިވަނ ވަޒފާއަށް އެދުނު އަނެއް  2މހުނަށްވުރެ ވަޒފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް މަތިވެގެންކަމަށްވާތއާއި އެބަޔަށް އޭނާއަށް
ޕޮއިންޓް ދފައިވަނ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒފާގައި ހުރިއިރު ( 14ސެޕްޓެންބަރު  2005އިން  01އޮކްޓޫބަރު  2015އަށް) އޭނާގެ
ވަޒފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލުން ދފައިވާ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާތއާއި އަދި ޕޮއިންޓް
ދފައިވަނ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށްކަމަށްވާތއާއި ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓި މުއްދަތެއް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތއާއި ވމާ،
އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ވަޒފާގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެތޯއާއި ،ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެ ކަމަށްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް
ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ،އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމުގެ
މުއްދަތުކަން އެނގެން އޮންނާތއާއި ،ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކޮށްފައިވާތ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް އެ މުއްދަތަކ ކޮބައިކަން އެ ލިޔުމުން އެނގެން ނޯންނާތއާއި ،އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާއާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ
ހޮސްޕިޓަލުން އަންގާފައިވާތ ،އެ ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ސެކިއުރިޓ އޮފިސަރުގެ ވަޒފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ
ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތއާއި އެ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށްވާތ،
މިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އަދި އެ ވަޒފާއިން މިހާރު ވަޒފާގައި ހުރި ފަރާތް ވަކިކޮށް (އެފަރާތުގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަނުވޭ) ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ވަޒފާ
ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
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އއ.ތޮއްޑޫން ވިޔަފާރގެ ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްދޭނެ ގޮތްތަކުގައި "މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ހޯދައިފައިވާ ތަކެއްޗަށް"  30މާކްސް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތް އޮތުމުން ،މިހާރު ތަކެތި ހޯދާފައިނެތް ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ފެންނާތ،
މިކަމަކ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.02ގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ވަކިބަޔަކަށް ބައިވެރިވުން މަނާކުރާގޮތަށް ގޮތަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް
ފެންނާތއާއި ،މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓުކޮށް އަދި އެއްވެސް ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތ ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މިހާރު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތން ބލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަންބޮޑު ވާދަވެރި
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އޮފހުގެ ނަން

އިޤުތިޞާދގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
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ދެކުނުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިލިނގިލ ދިގުމުއްދަތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ގއ.ވިލިގިލިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިމަކ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން
ބިންތަކަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ގއ.ވިލިގިލ ކައުންސިލްގައި ދަންނަވާފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައސާއި ،ކައުންސިލްގެ އިތުރު ދެމެމްބަރަކާއި ،ގއ.ވިލިނގިލ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިންބިމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންގެ އިސްބޭފުޅުން ގުޅިގެން ސަރުކާރަށާއި ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ތަކެއްދގެން
ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނެތި ވަކި މހަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑައަގު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤކުރުމަށް
ހަތަރު ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ( 24އޮކްޓޯބަރ  )2013ގެ އިޢުލާނުގައި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ މިއ
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާކަމަކަށްވާތވެ ،ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރާނަމަ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
އަދި ހަމައެއާއެކު ،އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެރުވޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓަކ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމަކަށްވާތ ،މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ބިޑްތަކަށް އިންސާފު ކުރެވިދާނެ ކަމަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށް ،އެލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދ މަޢުލޫމާތު ޝޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
އެންގއެވެ.

10

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

މގެއިތުރުން ،ގއ.ވިލިނގިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބޭނުންވި ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު
ފެނިފައިނުވާކަމާއި،

ބައެއް

ލިޔުންތަކުގައި

ސޮއިކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކުން

ސޮއިކޮށްފައިނުވުމާއި

ބައެއް

ލިޔުންތައް

ގެއްލިފައިވާކަންވަނ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ބެލެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލާޒިމްކަމަކަށްވެފައި ،ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެހެން ފައިލްކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަކ ދައުލަތުގެ ލިޔުންތައް އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެކަމެއްކަމަށްވާތވެ ،ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިހަމަކޮށް
ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
ހަމައެއާއެކު ،ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އެނގެންއޮތުން ހިމެނޭއިރު ،ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ބައެއް ޔައުމިއްޔާތަކާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ގުޅޭ ނިންމުންތަކާއި މިނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤޤުގައި ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި
ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތއާއި ،މިއ ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ދެފުއް
ފެންނަގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުން ނުވަތަ ހޯދައި ދިނުމާއި ލިބިގަތުމަށް އޮތް
ފުރުސަތެއްކަމަށްވާތ ،ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮމިޓ މޓިންގ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ގއ .ވިލިނގިލ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ސވ ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒފާ
ދފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު (ލަފާކުރެވޭގޮތުން  20ސެޕްޓެންބަރު
2018ގައި) އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނގެ އެޗްއާރު
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒފާ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
އެމް.ޕ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  118ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފެށިގެން  126ވަނަ ބައްދަލުވުމާ ދެމެދު ބާއްވާފައިވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި،
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެ ފަހުން ބާއްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށް އެމް.ޕ.އެލްއަށް އެންގއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

އަދި އެމް.ޕ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެ ނިންމުމަކާ އެއްކޮޅަށް އަދި ދެކޮޅަށް
ވޯޓުދފައިވާނަމަ ،ވޯޓުދފައިވަނ ކޮންކޮން މެމްބަރުންނެއްކަން އެނގެންނެތްކަމާއި ،މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާނިންމުންތަކަކ ކޮބައިކަން އެނގެންނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،މގެފަހުން ބާއްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާއިރު ،އެކަންކަން އެނގޭނޭހެން ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް
އެމް.ޕ.އެލްއަށް އެންގއެވެ.
 19މިނިސްޓްރ

އޮފް ފިނޭންސް

ޓްރެޜަރ

އެންޑް މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.23އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 100%
( 1500000.00ރުފިޔާ) ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް

މިނިވަން ފަންސާހުގެ އޮފހުން އެހގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،މިގޮތަށް ފައިސާގެ އެހ ދެވޭނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
 11.08ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސދާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދފައިވާ އެހ ދފައިވަނ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓް ޓެރެޜަރގެ ބަދަލުގައި
މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ޤައުމ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތަކާއި
އެހެނިހެން ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހިލޭ އެހގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެންގއެވެ.
އަދި މިނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ އިދާރާތަކުން އެހގެ ފައިސާއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރިނަމަވެސް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރއަށް އެންގއެވެ.
 20މިނިސްޓްރ
ސްޕޯޓްސް

އޮފް

ޔޫތް

އެންޑް މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.23އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 100%
( 1500000.00ރުފިޔާ) ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުޅިވަރު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް މާލ އެހ ދެމުން
ދަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކަމަށްވެފައި ،އެފަރާތުން އެހ ދޭ ދިނުމުގައި އެހއަށް ދޭ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން
ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިނުވާކަން ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތއާއި ،މިއ މިގޮތަށް ދޭ އެހ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެއް
ކަމުގައިވާތ ،ދައުލަތުން ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދޭ އެހއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ރަސްމކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސްއަށް އެންގއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން

 21މާޅޮސްމަޑުލު

އުތުރުބުރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މަޑުއްވަރ ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައސަކ ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ މަޑުއްވަރ ގޮފގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ތަފާތު ކަންކަން ކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ރ.މަޑުއްވަރގައި ދުއްވާ ދޯންޏެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ސަލާމާތ
ސެޓްފިކެޓް އާ ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުދައްކާ ސަލާމަތ ސެޓްފިކެޓް އާކޮށްދފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓގެ
ނަމުގއި ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބް ރައސް ސޮއިކޮށް "ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް" ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓާއި ބަރުމަރުކާ އާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް އަދި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ
ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ  1މަހާއި  25ދުވަސް ފާއިތުވފަހުން ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާނުނަގައި މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ސެޓްފިކެޓްތައް
އައުކޮށްދފައިވާތ ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ( 4000.00ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާތ ،އެ ފައިސާ ރ.މަޑުއްވަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައސް
އަތުން ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގއެވެ.
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