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އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ "އީދިގަލި" ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  24މާރިޗު  2019ގެ  13:30އަށް ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ ބީ.އޯ.ކިއު .ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ
އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި  24މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ހާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް
އީމެއިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ބީ.އޯ.ކިއުއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވުމުން  13:30އަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެތީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ސިޓީ
ކައުންސިލުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ ކުންފުންޏަށް
އެންގިފައިނުވަނީ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ކުންފުނީގެ މެއިލް އައިޑީ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13
މާރިޗު  2019ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  11ފަރާތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަނެފައިވާތީއާއި ،މީގެ
ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭތީއާއި ،ނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ،ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
ތައްޔާރުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ
މުވައްޒަފުންނާ މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި މެއިލް އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވަނީ ފައިނޭންސް
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ޓ
ސެކްޝަނުގެ މިސްޓޭކަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް  11ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ކުންފުންޏަކުން  19މާރިޗު  2019ގައި ،އައްޑޫސި ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ،މި މަސައްކަތުގެ ބީ.އޯ.ކިއު ގައިވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،ބީ.އޯ.ކިއު ގައި
ކުރީގައި ހިމަނާފައިނުވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކެއް ހިމެނުމަށްފަހު 21 ،މާރިޗު  2019ގައި ،ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް  10ފަރާތަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މެއިލްކޮށްފައިވާތީއާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީ އެފަރާތަށް  21މާރިޗު 2019
ގައި މި ބަދަލު އަންގައިދީ މެއިލް ފޮނުވާފައި ނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ފޮނުވާފައިވަނީ  24މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:53
ގައިކަމަށްވާތީއާއި ބިޑްތައް ބަލައިގަތީ  24މާރިޗު  2019ގެ  13:30ގައި ކަމަށްވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިންފަހުން މަސައްކަތާގުޅޭ
ބީ.އޯ.ކިޔުއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވުމާއި ،އެ ބަދަލުތައް ގެނައިކަން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް އެއްފަރާތަކަށް އަންގާފައިވަނީ އެ ބަދަލުތަކާއެކު ބިޑް
ތައްޔާރުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ކަމަށްނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މީހުން ފޮނުވާފައިވަނީ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ
ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަގު ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ނަމަވެސް ،އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން
ނެތްކަމާއި ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،އެފަދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއް ކަމަށްވާތީއާއި މީގެ އިތުރަށް ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ތ
ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަ ް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ،އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ސއްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ
ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،އެ މަ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/18 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/19 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ރަށުތެރެއަށް ނުކުމެ އޭނާއަށް ބައިޢަތު ހިފާ
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މީހުން ގެނެސްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް އެ ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުގައި ،އެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި އަގު ހުށަހެޅި ތިން ވަނަ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް
އެފަރާތަކީ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން އެންގެން ނެތަތީ ،މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން އެފަދަ ތަކެތި ގަތުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން ޕިކަޕް ނުގަތުމަށާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އެ އިޢުލާން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް
ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަމަށާއި ،އެޗް.އާރު އަދި ފައިނޭންސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު
ކަނޑައެޅުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ސިވިލް ސަރވިސް
ށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ދީފައި ނުވިނަމަވެސް މި
ގ އޮނިގަނޑަ ް
ނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައި ެ
ކޮމިޝަނު ް
އ މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ވަނީ
ޑށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިި ،ތރީ ަގ ިީ
އޮނިގަނ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ
ޝަރުޠެއް ކަމަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މިވަގުތު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ވެރިން ފެންވަރުގެ
މުވައްޒަފަކު ނެތުމާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ވެރިން ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މާލީ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށްވުމާއެކު ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޯވަރސީ ކުރާނެތީ ކަމަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރާގެ މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ
ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ ބުނުމާއި ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠުތަކާ މަޤާމުގެ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނީ އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ
ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ "އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ
ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ފުދޭކަމަށް ނުފެންނާތީ،
އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާއި ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނުމަށާއި ނުވަތަ
އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު (ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް)
މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޝަރުޠާއެކު އިޢުލާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
5

ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާޜާ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގއ.ވިލިނގިލި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި ބިމުން
ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުއްޔާއި އެހެނިހެންވެސް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުންޏާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި މި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި
އެކުންފުނިން ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް އެންގީއެވެ.
ގދ.ފިޔޯރީގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ އެންޓަނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގދ.ފިޔޯރީން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި
ފެންވަޅެއް ހަދައި ކަރަންޓް ކޭބަލް އަޅައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އެގޮތުން
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާއި ،ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް ،މިމަސައްކަތަށް  03ވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  02ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާއިރު 02 ،ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާންތައް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
7

ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި
އެސްޓިމޭޓްގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ،ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި
ބައްދަލުވުމުގައި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު  3ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްގެ ލިޔުންތައް
ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ދެންނެވީއެވެ.
 .1ތިޔަ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެންގުމާ ގުޅިގެންކަން.
 .2އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު
ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދި މީރާގައި އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކުން މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާތީ އެފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަކަން.
 .3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައާއި މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމުގެ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމާއި މާލީ ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް ،އެ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުން އެ ބައިތަކަށް
އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަން.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ބ.އޭދަފުށީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މީގެ  1މަސްކުރިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

އެގްރިކަލްޗަރ

ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ

ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  05މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮތީ  27މާރިޗު
 2019ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ،އެދުވަހު ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  31މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު
ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި މިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ސުވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް
އެކަން މެއިލްއަކުން އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މި މެއިލް ރައްދުވެފައި ނުވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ބ.އޭދަފުށީ އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން
 05މާރިޗު  2019ގައި  03އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީއާއި މި ތިން އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮތީ  27މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް  26މާރިޗު  2019ގައި ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް މެއިލް ކޮށްފައިވާތީއާއި އެ
ކްލެރިފިކޭޝަންތަކުގައި ޕްލޮޓްސައިޒާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  31މާރިޗު  2019އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކްލެރިފިކޭޝަންތައް މެއިލް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް 05 ،ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް  27މާރިޗުގައި
ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މެއިލް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އަދި އެ
ފަރާތްތަކުން އެދުވަހު ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން،
އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ،އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ނުހިމަނައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު ،ކްލެރިފިކޭޝަންއެއްގެ
ގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއިން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އާއި (ނ) އާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ ،މި ތިން ކްލެރިފިކޭޝަނާ ގުޅޭ ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ބ.އޭދަފުށީ
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އެންގީއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރަށް ޅ.ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ،ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް
ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީވެސް އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުން ކަމަށްވާތީ ،އެ  2އިޢުލާންވެސް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީގެ  2މުވައްޒަފަކު މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ މަތިން
މާކްސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އިންޓަވިއު ނިމުނު ފަހުން އޭނާގެ ލިޔުންތައް ހޯދައި އޭނާއަށް އެ ވާޒީފާ ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތްތައް އެ މިނިސްޓްރީން
ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ނިންމިގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ.އެކްސް )5ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން 29
ޖަނަވަރީ  2019ގައި އިޢުލާންކޮށް ،އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  10ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ހަމަވުމުން  17ފެބުރުވަރީ  2019ގައި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ 3
ފަރާތާއި އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނަގާފައިނުވާކަމާއި ،އެ މަޤާމުގެ  A2ފޯމުވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން.
 .2އީ.އެކްސް  5ރޭންކުގެ މަޤާމަކަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު ޓެސްޓެއް ދޭންވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޓެސްޓް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ދަށުން އެ ޓެސްޓް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް
ނުނިންމޭތީ މިހާތަނަށް އެ މަޤާމުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޕާރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ ދެއްވި މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށާއި،
ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ" .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުޞޫލުތައް  "2018އުޞޫލުގައި އީ.އެކްސް  1އިން އީ.އެކްސް  5ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި އިމްތިހާނެއްދީގެން މީހަކު ހޮވާނެ ގޮތަށް ކްރައިޓީރިއާ
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އަދި އެ އުޞޫލަކީ  2018މެއި ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އުޞޫލެއްކަމަށް ވީހިނދު އީ.އެކްސް  5ގެ މަޤާމަކަށް އިމްތިހާނެއް
ދޭނެތޯއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ޖާގައެއްނެތްކަން.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވި ޓެސްޓް
މިހާތަނަށް ދެވިފައިނުވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއް ފަރާތެއް މާލޭގައި ނޫޅޭތީކަމަށާއި ،އެ ފަރާތް މާލެ އައުމުން ޓެސްޓް މި ހަފްތާގެ
ތެރޭގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ .ވަޒީފާއެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓެއް ،ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން ނުވާނެކަމާއި ،މިނިސްޓްރީއިން
ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އެފަދަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަކީ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެހެންކަމުން ވަކި ފަރާތެއް އަންނަންދެން ޓެސްޓް ނުދީ މަޑުކުރުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންކަން.
 .4ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް ،އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރ ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްލިކަލްޗަރގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ފަރާތެކެވެ .އެ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު ،ޑިރެކްޓަރގެ
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މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ފޯމު ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ފޯމު ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔެ ،ސޮއިކޮށް އަދި ތާރީޚް
ޖަހާފައިނުވާކަން.
 .5މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ ،އެޗް.އާރ ޑިރެކްޓަރ
އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ
"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  "2018އުޞޫލުގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމު
ބަލައިގަތް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ގަޑި އަދި ތާރީޚު ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ދެފަރާތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚު ޔަޤީން
ކުރެވެން ނެތުމުން އިޢުލާނުގައި މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށް ބުނާ ދުވަހުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަން.
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  A1ފޯމް
(އިންޓަރވިއު ފޯމް) ތަކުގައި އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި ޕެނަލް މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު  2 ،1އަދި  3ގެ ގޮތުގައި ރަތް ގަލަމުން ޖަހާފައިވާއިރު ،ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް ފުރާފައިވާ  A1ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާފައިވާ ދެ
ފަރާތުގެ  A1ފޯމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި ނެތްއިރު ،ރަތް ގަލަމުން ޕެނަލް މެމްބަރުގެ ނަންބަރު ނެތްއިރު ،އެ ފޯމުގައި ބައެއް މާކްސްތައް
ކަނޑައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން އިސްވެދެންނެވި ދެ ފޯމް ފިޔަވައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުގެ ޕެނަލް މެމްބަރުން
ފުރާފައިވާ  A1ފޯމުތަކުގައިވާ ނޫ ކުލައާއި އެ ދެ ފޯމުގައިވާ ނޫކުލަ ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ދެ ފޯމަކީ ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދެ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭކަން.
ވީމާ ،އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ،އެ މިނިސްޓްރީގައި
މިވަގުތު އިސް މަޤާމުތަކެއްގައި ތިބި  2މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އިސް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި އަހަރު
ކޮށްފައިވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ތާރީޚް އަދި ގަޑި ޖަހާފައިވާއިރު ،ދެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ފޯމުތަކުގައި އެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ތާރީޚެއް ލިޔެފައި ނެތުމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިސްވެދެންނެވި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓު ،އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް މާލެ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމުންނާއި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ޕެނަލް މެމްބަރު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެ  A1ފޯމު ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު  64ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބުގައި ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން ޕޮއިންޓް
ދެވިފައިވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާގެ ފޯމު އަލުން ބަލައި އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ހިޔާ  2018މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ( H8މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ) ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެފަރާތަށް  64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް ވަގުތީ ލިސްޓް
ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  1050މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީ ،ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ
ތެރޭގައިކަމަށްވާތީއާއި އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ފްލެޓް ލިބެނީ  66ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށްކަމަށްވާތީއާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ،އޭނާއަށް މިނސްޓްރީން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު  64ޕޮއިންޓްގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެފަހުން ފްލެޓް ލިބޭ
މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ  2ލިސްޓެއް ޢާންމުކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން ލިސްޓް  1ގައި ވަނީ 66 ،ޕޮއިންޓުން
ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި ލިސްޓު  2ގައިވަނީ  48ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  65ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވަނީ  47ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންކަމަށްވާތީއާއި މި 3
ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެފަރާތް ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ،އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓް  2ގައި އޭނާ ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް ،ދާއިމީ ލިސްޓް ނުކުތްއިރު ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ނުވަތަ ނުލިބޭ މީހުންގެ
ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތީއާއި އަދި އޭނާ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ސަބަބު މިހާރު ފެންނަންހުރި ލިޔުންތަކުން ސާފުވާން ނެތުމުންނާއި
ށ
އަދި މިކަން ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،އޭނާއަ ް
 64ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކެޓަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް (ލިސްޓް  )2ގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ.
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ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް

ނ.މިލަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް  2018ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  03ފަރާތަކުން ބިޑުހުށަހެޅި ކަމަށާއި މި ބިޑު
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މާ ކުޑަ އަގެއް ކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކކުރުމަށް އިންކާރު
ކުރުމުން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި،
ކުރިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން މިފަހަރު ބޮޑު އަގަކާ އެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެ ސްކޫލުން އޭނާ އަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ
އޭނާއަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ
ކަންތައް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

12

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ސީވީ ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒީފާ
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ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު (ލަފާކުރެވޭގޮތުން  20ސެޕްޓެންބަރު 2018
ގައި) އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނީގެ އެޗްއާރު
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،އަދި ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
2018

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި  26ފަރާތެއްގެ ސީވީ ހޯދައިގެން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އެފަރާތްތަކަށް

ވަޒީފާދިނުމަށް މަސައް ކަތްކޮށްފައިވާތީ ،ކުރިއޮތްތަނުގައި ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ.
އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާނުލައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން ސީވީ ހޯދާފައިވާ  26ފަރާތަކަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް
ލިމިޓެޑްގެ ޔުނީފޯމް ދޫކޮށްފައިވާތީ ،އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް  3ޕޭމެންޓް ވައުޗަރަކުން ގަނެފައިވާ ޖުމުލަ ( 30263.00ތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ
ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް) ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފިހާރައަކުން ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ ތިން
ކޯޓޭޝަނަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޖުމުލައަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި ތަފާތު ތިނެއްޗެއް ގަނެފައިވާއިރު ،ތިން
ކޯޓޭޝަނުގައިވެސް ތަކެތީގެ ކޯޑުކަމުގައިވަނީ އެއް ނަންބަރެއްކަން ފާހަގަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މި ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހުރި އައިޓަމް ކޯޑުތަކަކީ އެހެން
އައިޓަމްތަކެއްގެ ކޯޑުކަމަށް އެފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި .އަދި މީގެ އިތުރުން މި ތަކެތި ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމާއި ތަކެތި
ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު އެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ގއ.އަތޮޅު
ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސްކޫލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލުގެ
މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ އަދި އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން ލައްވައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގޮސްފައިވާކަމާއި ،މަސައްކަތްތައް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ
ސްކޫލުގެ ކަމާނުގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަން
ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތުމުން ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އެންގީއެވެ.

10

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

14
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މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އަދި ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ،ފިހާރަތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޞައްޙަނޫން
ކޯޓޭޝަންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ ،ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްސް އިޢުލާންނުކޮށް ގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ބައިބައިކޮށްގެން 4
ށ
ޕީއޯއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މި ޕީއޯތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި  15ޕަސެންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ޕީއޯތަކަ ް
ލިބެންޖެހޭ މުދާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު އަނެއްކާވެސް  8މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރު ޕީއޯއެއް ހަދަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އިޢުލާންކޮށްގެން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދަންޖެހޭނީ

( 10,000,000.00ދިހަ މިލިއަން)

ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއަށް  26ޖޫން  2018ގައި އިސްލާހް ގެނެސްފައިވާތީ ،އިޢުލާން
ނުކޮށް މުދަލާއި ޙިދުމަތް ހޯދަން ބަލާއިރު ( 10,000,000.00ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ އަކީ ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އިސްލާހްކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެންގީއެވެ.
މާލޭ ހުޅަނގު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ،ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގެ ހުޅަނގުން ހުންނަ ގުދަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްނެތި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި ،އެތަނުން ކުއްޔަށް ލިބޭ ފައިސާ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ  3ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީއަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ގުދަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް
ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
އަދި މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީއަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކުރި ގުދަން ،ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެތަން އަނބުރާ
ނެގުމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ،ދޫކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ލަސްކުރުމަކާ ނުލައި އެބިމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެންގީއެވެީ .
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ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭދަފުށީ މިނިވަން  50ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން  27ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ
ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި
ބިލެތްމީރުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިން ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އެފައިސާ
ނަގާ ފައިވަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރަކަށް އަދި އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ނޭނގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު
ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ބިލެތްމީރުކޮށްލުމެއް އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށީ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދިން ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލުން އެފަރާތާ
ޙަވާލުކުރުމަށް ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އެދުމުންކަމާއި އަދި މިފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ޙަވާލުނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުމުގެ އިތުރުން މިފައިސާއަށް ވީގޮތްވެސް
ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކައުންސިލުން އެދިގެން ކައުންސިލުން ބުނާ ފާރާތްތަކަށް މިގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކުރާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އަދި ޙަވާލުނުކޮށް ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ލިޔެކިޔުމުން
އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.

ީ 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މިނިވަން  50ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން  27ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް" ގެ
ޓްރެޜަރީ

ޙަރަކާތް ބ.އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި
ބިލެތްމީރުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިން ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ
ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އެފައިސާ
ނަގާފައިވަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރަކަށް އަދި އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ނޭނގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ޕެޓީކޭޝްއިން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން
ޚަރަދުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ތަންދޭކަމަކަށް ނުވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންވެސް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ.

ީ 18

ރޯވިން

އޮފް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި

އެސޯސިއޭޝަން

ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާންދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން

މޯލްޑިވްސް

ބެލިބެލުމުގައި ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003އާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު
 )2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ،ޚަރަދުތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003ގެ  28 ،27 ،26އަދިީ 29ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ 28
އަދި  36ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ރޮވީންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެންގީއެވެ.
ީ 19

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޔޫތް،

ސްޕޯޓްސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާން ދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003އާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު
ލ ަހ ްއ ާ
ސ ުބ ަ
ދ ުލ ެގ ީ ިހ ާ
ީމ ަ
ޔ ެގ ު
ޖ ްމ ިޢ ްއ ާ
ރ ުދ ަތ ާކ ިއަ ީ،
 )2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއިަ ،ޚ ަ
ފ ިއީ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ޓަީ
ީބ ަީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( )1/2003ގެ  28 ،27 ،26އަދި  29ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ
 28އަދި  36ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ރޮވީންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާތޯ ބެލުމަށާއި ،އެޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް
އޮޑިޓްކުރާތޯ ޗެކްކުރުމަށް އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް
ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓަށް އެންގީއެވެ.

ީ 20

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ( )rowing associationއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި
ކަންތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާން ދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުގައި ީއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ 14
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ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު 07 ،އޭޕްރީލް  2015ގެ ފަހުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާގެ އެހީ
ދީފައިވާއިރު ،އެ އުޞޫލުގެ  11ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި ،އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )2003/1ގެ  26ވަނަ މާއްދާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ރދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސީލާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި،
( 01އޮކްޓޫބަރު  )2015ގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ،ފައިސާއާއި ،ޚަ ަ
ދަރަންޏާއި ،އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްސީލު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފި ޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އެޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަށް ވުރެ ގިނައިން އެޖަމްޢިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން
އެހީގެ ފައިސާ ލިބޭތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގީއެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  07އޭޕްރީލް  2015ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި،
އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީ ދެވޭނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއް އޮވެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 07 ،އޭޕްރީލް  2015ގައި އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އަދި އެ އުޞޫލު ފާސްވި ފަހުންވެސް  2015ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ ސިޓީއަކަށް ބިނާކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެ
ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހީ ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދޭއިރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ީނ ަވ ަތ ަ
ދ ަ
ީއ ިފ ިލ ޭ
ނ ްއ ީ ޮ
ޝ ެ
އ ަ
ސ ޭ
ީއ ޯ
ީޤ ުއމ ެ
ނ ު
ޝ ް
އ ަ
ސ ޭ
ީއ ޯ
ީޤ ުއމ ެ
ީއ ޭ
ށ ެ
ހ ުދ ަމ ް
ސީ ޯ
ީއހ ެގ ީ ަފ ިއ ާ
ީނ ިތ ެ
ނ ެ
ނ ުމ ް
ީނ ް
ނ ާގ ޮ
ިހ ް
ޓ ެވ ަފ ިއވާީ
އ ްީ
ގ ުތ ަގ ިއ ެީ
ސ ި
ސ ި
ކ ެމޓ ެގ ި
ރ ަތ ަކ ް
ަފ ާ
ފއިސާ އެހީ ނުދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
ށީަީ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެހީގެ ފައިސާ ދެމުން އަންނަކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ހިސާބު އަ ދި ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހީ ދިނުމުގައި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެތި އެޖަމްޢިއްޔާއިން އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ ޚިދު މަތް ނުވަތަ ތަކެތި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ހޯދައިދިނުމަށް
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އެންގުނެވެ.

ީ 21

ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ލިމިޓެޑް

ކޯޕަރޭޝަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން  10ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް އޯޕަން ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގގެ ދަށުން ޖަޕާންގެ ކުންފުންޏަކާއިއެކު
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމިއްލައަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނަގާފައިވާ އަގަށްވުރެ މާ ބޮޑު
އަގެއްގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިމައްސަލާގައި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަތުމަށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން މެނުފެކްޗަރާސްއަސް
ފޮނުވާފައިވަނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި ނަމަވެސް އީމެއިލް ބޮކްސްގެ ޑޭޓާ ކޮރަޕްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން އީމެއިލްތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލާގައި
ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އީމެއިލްގެ ޕްރިންޓެއް ނެގުމަށްފަހު ހާޑްކޮޕީ ފައިލްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ވެމްކޯއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން ނުވަތަ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯޒަލް
ފޮނުވާނަމަ ،އެ އީމެއިލްއެއްގެ ޕްރިންޓެއް ނެގުމަށްފަހު އެ ޕްރިންޓް ވެމްކޯގައި ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް
ޕްރޮސެސްގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ވެމްކޯއަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތެއްކުރާނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއްގެ
ޕްރިންޓް ނެގުމަށް ފަހު ވެމްކޯގައި ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
މިމައްސަލާގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ހަތަރު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ތެރެއިން އެއް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެއާ ގުޅޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްގެ
ހާޑްކޮޕީ މިހާރު ވެމްކޯގައި ފެންނަން ނެތްކަމާއި އަދި ސްކޭންކޮށް ރައްކާކުރެވިފައިވެސް ނުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ވެމްކޯއަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަ ރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި އޭގެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ސްކޭން ސޮފްޓް ކޮޕީ
ނުގެއްލޭނެހެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހާޑް ކޮޕީ ފައިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.

ީ 22

ފެލިދެއަތޮޅު
އިދާރާ

ފުލިދޫ

ކައުންސިލްގެ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ އަތުގައިހުރި އެކޮމިޓީގެ ފައިސާ އޮޑިޓް ޓީމުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ގުނިއިރު ،އެކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ  173,096.98ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  140,827.98ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ވ.ފުލިދޫ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ ރަސްމީކޮށް ރަމްލާ ޙަވާލުވެފައި ވަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުކަމާއި،
ކޮމިޓީގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުވުމަށް ފަހު ދައުރު ނިމުމާ ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ފައިސާއާ ޙަވާލުވެހުރީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އެކަނިކަން
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އޮފީހުގެ ނަން

ީ 23

ފެލިދެއަތޮޅު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައިސާގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ކޮމިޓީގެ ފައިސާ
މަދުވާނަ މަ މަދުވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި ،އެ ފައިސާ މަދުވެފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ
އިޙްމާލުން ކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ކޮމިޓީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން މަދުވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ޔަޤީންކުރެވޭ އަދަދު ކަމުގައިވާ ( 10,623.14ދިހަހާސް
ހަސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ގެ އަތުން އަނބުރާ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ
ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އެންގީއެވެ.
ފުލިދޫ

އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަތުގައިހުރި އެކޮމިޓީގެ ފައިސާ އޮޑިޓް ޓީމުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ގުނިއިރު ،އެކޮމިޓީގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ  173,096.98ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  140,827.98ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ވ.ފުލިދޫ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ފޮތްތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައިހުންނަނީ ގަލަމުންކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ރަސީދުތަކުގައި އެއް ސީރިއަލް ނަންބަރެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތީއާއި ،މިކަމަކީ ހިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިކުރުވާ ޒާތުގެ ކަމަކަށް ވާތީ ،މިހާރު ކޮމިޓީގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ފޮތްތައް  03މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބަދަލުކުރުމާއި ،އެގޮތުން އައު ފޮތްތައް ޕްރިންޓްކުރާއިރު ސީރިއަލް ނަންބަރު ހިމަނައިގެން ޕްރިންޓްކުރުމާއި ،އައު ރަސީދު ފޮތްތައް ލިބުމުން ،މިހާރު ކޮމިޓީގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަސީދު ފޮތްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި،
ކޮމިޓީގެ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ،ޚާއްސަކޮށް ،ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތާއި ،ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތާއި ،ފައިސާގެ ބާކީ ފޮތް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށާއި ،އެއްޗެއް ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަގު ހޯދާނަމަ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން އަގު ހޯދުމާއި ،އެފަދަ
ރެކޯޑްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ
ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.

ީ 24

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 23ސެޕްޓެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން  02ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  5ގުނަ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބީލަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު ،އެ ބީލަމެއްގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް
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އޮފީހުގެ ނަން

ީ 25

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމާއި ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ،އެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެންގީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯދި ކޯހަކަށް ހިނގާ
ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެމުވައްޒަފު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ތަޢުލީމީ ފަންޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި ލޯނާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހީއެއްގެ
ގޮތުގައި  2006ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ދީފައިވަނީ ،އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ސްޓަޑީ ލޯންގެ ގޮތުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް
ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ( 75,000.00ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން
އަނބުރާ ނުދައްކާ ބާކީއޮތް ( 57,320.00ފަންސާސްހަތްހާސް ތިންސަތޭކަވިހި) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅުމުން ،އެމުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގޭތީ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގަވާފައިވާތީ ،އަލުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.
ީ 26

ހުވަދުއަތޮޅު

އުތުރުބުރީ

ވިލިނގިލީ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ހޯދާފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި
ނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އިޢުލާނު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ތާރީޚެއް ޖަހައިގެން ކަމަށާއި ،ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި  3ފަރާތަކުން ކަމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ގއ .ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތައް ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާކަން ނުވަތަ ނުކުރާކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމުން ،ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢު ކުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު އެސްޓިމޭޓު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
ީ 27

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޔޫތް،

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް

ހޯދުމަށް  30މޭ  2018ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އަގާ ބަލާއިރު  2ލައްކަ
ރުފިޔާ ބޮޑު ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރު
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ނުކުރާކަމާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާޒާ އަގެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( )2017ގެ 10.28ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރުމަށާއި ،ބީލަންތައް
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 10.46ހ) ގެ  .1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތައް ،އެބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތްތޯ އަޅާ ކިޔައި ،އެބީލަމަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ (ސަބްސްޓޭންޝިއަލީ
ރެސްޕޮންސިވް) ބީލަމެއްތޯ ބަލައި "ފާސް ނުވަތަ "ފެއިލް ކަނޑައަޅައި އެއަށްފަހު ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ އެންމެ ކުޑައަގެއް (ލޯވަސްޓް
ޑ
އިވެލުއޭޓެޑް ޕްރައިސް) ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެން ް
ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ބިޑު ކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާއިރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ނުހުންނަކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމަށް ފެންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި ބިޑު ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިނުހުންނަކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ ބިޑެއްނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމްގެ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނުމަށާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އެދޭނަމަ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ސަބަބު
ބަޔާންކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގީއެވެ.
އަދި ބިޑު ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ބިޑު ކޮމިޓީގެ
ޔައުމިއްޔާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަދި ނިންމި ނިންމުންތަކާއި އެނިންމުންތައް ނިންމި ސަބަބު ތަފްޞީލްކޮށް އެނގޭގޮތަށް އަދި ބިޑުތަކާގުޅޭ
ކަންކަމުގައި ،ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ އައިޓަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރުމަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
10.18ގެ (މ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގީއެވެ .ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި 10.18ގެ (މ) ގެ 6ވަނަ ނަންބަރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.18ގެ (ބ) ގައި ބިޑު ކޮމިޓީއިން ބިޑުތަކާމެދު
ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ހުންނަން ވާނީ އެހުށަހެޅުމެއް ފާސްވިކަމަށް ނުވަތަ ފެއިލްވި ކަމަށާއި އަދި އެހުށަހެޅުމެއް އިޞްލާޙްކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު ،އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.18ގެ (ކ) ގައި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްގައި އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭކަމެއް
ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ބިޑު ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ހުންނަނީ މިދެންނެވި  2މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ،ބިޑު ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.18ގެ (ބ) އަދި (ކ)ގައިވާ ގޮތަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަށާއި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޮވުނު ފަރާތް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވި ބީލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ދައުލަތު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް
ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓަށް އެންގީއެވެ.
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