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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއިކޮށް  04އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފާއިތުވި  8އަހަރު އެ އިޢުލާނު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޤަވާޢިދުގެ އެ

މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައި ވަނީ ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުގައި ނަންބަރު ޖަހާއިރު ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހުންނަންވާނީ "އޭރިއަލް ބޯލްޑް" ފޮންޓުން ކަމަށާއި،
ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހުންނަންވާނީ އެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  03ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން އޭރު
ފަސްކުރީ ،އެ ޤަވާއިދު ނުކުތުމާއެކު އެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފެށުމުން ،އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމަށް އޭރު
ސަރުކާރުން ނިންމައިގެންކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި އެއީ
ޢާންމުކޮށް މުޅި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އޭރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށްވުމާއެކު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ށ
ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް ،އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރަން ކަނޑައެޅި ފަހުން މިހާރު  8އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމާއެކު ،އެ މާއްދާއަ ް
ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބާއްވާނަމަ އެ މާއްދާ އެ ޤަވާއިދުން އުނިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 20ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3 ،ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑު ފިޔަވައި
ބާކީ ހުރި ބިޑުތަކުގައި ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭދުވަސް ގާތްވެފައިވާތީ އިތުރަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
އެކަން ކުރާނެ ވަގުތުވެސް ނެތުމާއެކު ފަހަރެއްގައި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .1ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނު ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
ނަންބަރު  20( GS-26/IUL/2018/48ޑިސެންބަރު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން
ޝީޓުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2އެސްޓިމޭޓުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ ބިޑު ބާޠިލް ކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ފުރިހަމަނުވަނީ
ކޮންމަ ޢުލޫމާތެއްކަން ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ބީލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރާ ޗެކްލިސްޓުގައި ބީލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތުގެ
ގޮތުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވަނީ އެއްފަރާތާ ދިމާލުގައެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިއު) ފުރިހަމަކަމަށް ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވަނީ
ހަމައެކަނި އެފަރާތާ ދިމާލުގައެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާތުންވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން
މެނޫސެޓު  1އަދި މެނޫސެޓު  2ކަމަށް ބުނެ ތަފާތު  2އޮޕްޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެފަރާތުގެ ބިޑަކީވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބިޑެއް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2އަދި ބީލަން ފޮތުގެ ސެކްޝަން  2ގެ 4.1ގައި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެކެއް) ބީލަން ކަމަށާއި
އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ޖަދުވަލު 2ގައިވާ ފޯމުގައި  2މެނޫސެޓް  2އަގެއްގައި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެހުށަހެޅުމަކީ  2ބީލަން ނުވަތަ  2ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ވުމާއެކު އިސްވެ
ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބީލަން ބާޠިލްވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3އެފަރާތުން  2މެނޫސެޓް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  2މެނޫސެޓްގެ ހުރި ތަފާތު ބުނެދީފައެއްނުވެއެވެ .އަދި މިމެނޫސެޓް ތަކަކީ ބީލަމުގައި
ބަޔާންކުރާ ކޮން ނަންބަރެއްގެ މެނޫއެއްކަން ބުނެދީފައެއް ނުވެއެވެ .ބީލަންފޮތުގެ ސެކްޝަން 7

(ބޭނުންވާތަކެތި  /ޚިދުމަތް  /މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލްގެ

ނާސްތާއަށް ދޭނެ ތަކެތި (މެނޫ) ކަނޑައެޅުން) ގައި މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ޖަދުވަލު  11ގައި ބަޔާންކުރާ މެނޫގައި ހުންނަ
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މެނޫ ކާޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ސްކޫލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާތަކެތިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ބީލަން
ހުށަހަޅާފަރާތަށް މެނޫ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު
ނާސްތާ ޕެކްގެ  2ޕެކް ދޭންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 30 .4ޖަނަވަރީ  2019ގައި ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި އެފަރާތުގެ އަގުގެ
ގޮތުގައި 2 ،މެނޫ ސެޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 3,192,974/38ތިންމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް

ނުވަސަތޭކަހަތްދިހަހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް އަށެއް)

ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެގްރީމެންޓް ކުރުވުމުގައި އަގުގެ ބަދަލުގައި ރޭޓް ޖަހާފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ އަގު  2.5މިލިއަނަށްވުރެ މަތިކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  27( 22-AC/123/2019/10ޖަނަވަރީ  )2019ސިޓީގައި،
މިމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެސިޓީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  20( 13-K/22/2018/237ޑިސެންބަރު  (2018ސިޓީގައި  2.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ވަކި ބަޔަކާ
ޙަވާލުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާއި އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ބީލަންފޮތުގެ 16.1.8ގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑު
ސެކިއުރިޓީ ހިމަނާފައިވެއެވެ .އަދި ބީލަންފޮތުގެ 28ވަނަ މާއްދާގައި ،ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ
ހުށަހަޅާންވާނެ ކަމަށާއި ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ
އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަމިއްލަ  2ފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓްދޭނެ ލިޔުމެއްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6މީގެ އިތުރުން ބީލަންފޮތުގެ 30ވަނަ މާއްދާގައި ،ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
މަތީ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 1ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ
10.43ގެ (އ) ގައިވާގޮތުން މިމަސައްކަ ތަކީ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވުމާއި ،އަދި ބިޑު ސެކިއުރިޓީއެއް ނުނަގާކަމުގައިވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް
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ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 17.19ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅެން ނޯންނާނެކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް
ޙަވާލުވި ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރުވާފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ނުނަގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .7މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑު ކޮމިޓީއިންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން
މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  27( 22-AC/123/2019/10ޖަނަވަރީ  )2019ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިސިޓީއާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ބިޑު
ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި ރެކޮމޮންޑޭޝަން އޮފް އެވޯޑްގައި އެވޯޑުކުރުމަށް ލަފާއަރުވާ ފަރާތަކަށް ޖަހާފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތްކަމާއި އަދި އަގަކަށް
ޖަހާފައިވަނީ

މެނޫ ސެޓެ ( 1,516,662/82 1އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަސޯޅަހާސް ހަސަތޭކަފަސްދޮޅަސްދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް ރުފިޔާ) އަދި މެނޫސެޓް

( 1,671,311/56 2އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ އެގާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް ހައެއް ރުފިޔާ)އެވެ .އަދި "މިއީ ފުރަތަމަ
އިޢުލާނުކަމަށްވިޔަސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމުން އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
07 .8

ޖަނަވަރީ

2019ގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންއިން

ގދ.އަތޮޅު

ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒަށް

ފޮނުވި

ނަންބަރު

 22-PU/GS-26/2019/1ސިޓީގައި ގދ.އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގު މެނޫ ( 20.14 01ވިހި
ޕޮއިންޓް އެކެއް ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަދި މެނޫ ( 22.26 2ބާވީސް ޕޮއިންޓް ދޭއް ހައެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެގްރީމެންޓް ކުރުވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
އަދި މިސިޓީގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށާއި ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ،
މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިސިޓީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން
ސާފުވާކަށް ނެތެވެ .އަދި ބީލަމުގެ ގޮތުގައި އޮތް ދެއޮޕްޝަނަށް އެގްރީމެންޓް ކުރުވުމަށް ނިންމުމަކީ ދެބީލަމަށް އެގްރީމެންޓް ކުރުވުން ކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި
އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއް ޚިދުމަތަކަށް ދެފަހަރު އަގު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .9ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އެ އްބަސްވުމުގައި ،އެއްބަސްވުމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަކީ ކޮބައިކަމާއި
ސޮއިކުރި ތާރީޚް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
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އެގްރީމެންޓްގައި

އަދި ދެމެނޫ ސެޓުގެ ޖުމްލަ އަގަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،އެއީ އެއްޚިދުމަތަށް ދެފަހަރު އަގުނެގުންކަމަށް ވާނެއެވެ.

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އެގްރީމެންޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޑޭޓާޝީޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަކީ ކޮބައިކަން ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން 20
ޑިސެންބަރު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3

ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ބިޑުތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ނުވަތަ

ސަބްސްޓޭންޝިއަލީ ރެސްޕޮންސިވް ބިޑެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ދެބީލަން ނުވަތަ ދެއަގު ހުށަހަޅާފައިވުމުން އެބީލަން
ބާޠިލްވެފައިވުމާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް
ކަމަށްވުމާއި  2.5މިލިއަންއަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި ،މިހާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓްގައި ބުނާ ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާ ކަމަށްވުމާއިއެކު އަލުން
އި ޢުލާނުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
3

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޔޫތް،

ސްޕޯޓްސް

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ލ.ގަމުގައި ދިރިއުޅޭ ލ.މުންޑޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރި ޔޫތު ސެންޓަރ
ޢީމާރާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހިންގަމުންދާ ޖިމަކީ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް
ނުވިނަމަވެސް މި ޖިމްގެ މެންބަރުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި  2018ޑިސެންބަރ މަހު ލިބިފައިވާ ( 13000/-ތޭރަހާސް ރުފިޔާ) ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  2019ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ޖަނަވަރީ މަހުގެ
ފައިސާއަށް ވީ ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން ޖިމް ހިންގާ ޢީމާރާތުގައި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

ނަމަވެސް އެތަނަކީ ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި
ހިންގަމުންގެންދާ ޖިމްގެ ބައިވެރިންގެ ފީގެ ގޮތުގައި  2018ޑިސެންބަރު މަހު ލިބުނު  13,000/-ރުފިޔާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާތީއާއި އެ
ފައިސާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވަނީ އެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ،މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުންކަން މައްސަލައާ
ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ނަމަވެސް  2019ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  18,750/-ރުފިޔާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ޙަވާލުކުރަން ދިޔުމު ން ،އެ އިދާރާއިން އެ ފައިސާ ބަލައިނުގަތުމުން ،އެފައިސާ ޔޫތު ސެންޓަރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފުގެ ޙަވާލުގައި ހުރި
ކަމަށާއި ،ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އެފައިސާ ލ.ގަމު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިނުގަތީ ،ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓެއް އަންގައި ދިނުމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގެ
ޖަވާބު އޭރު ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި މިބުނެވުނު  2މަސްދުވަހު ލިބުނު ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
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މިނިސްޓްރީން އަދިވެސް ނިންމާފައި ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އެ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިފައިނުވަނީ ޔޫތު ސެންޓަރުން ދެވޭ
ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފީއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ހިލޭ ކަމަށްވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ޖިމްގެ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެ
މީހެއްގެ އަތުން  250/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޔޫތު ސެންޓަރުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ފީ ނަގަން ފަށާފައިވަނީ ހުއްދަ
ނުލިބެނީސް ކަމަށްވާ ތީއާއި އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީ ނުނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން ފަހުން ޔޫތު ސެންޓަރަށް
އަންގާފައިވާތީއާއި އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ،ކުރިން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް
ރައްދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާތީއާއި އެފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ނިންމައި،
އެގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާގެ ކަންތައް ނިންމުމަށާއި ،ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެތަނުގައި ހަމަޖައްސާފައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
އެމްޕަވަރމަންޓްގައި ދެންނެވީއެވެ.
4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޏ.ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ވަޒީފާއަށް އެޕްލިކޭޝަން
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރ އެކަނި ކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާގެ އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން އިންޓަވިއު މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިންޓަވިއު މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ނުފޫޒު
ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ
އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،އެފަދަ މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބި އެފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުން އެކަމަށް
ޤާބިލު މީހަ ކު ހޮވަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކޭތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލަށް
އެންގީކަމަށް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކީ އެ ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭ ފަރާތަކަށް ވާއިރު،
އެފަރާތާ އިންޓަވިއުވެސް ނުކޮށް އެފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މިކަން މިގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ނުއުފެދޭގޮތަށް
ވަޒީފާތަކުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ އެފަރާތާ
އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އިންޑަސްޓްރިއަލް

ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ ހަމައެކަނި ލިޔަންކިޔަން
އެނގުން ކަމަށާއި ،މުސާރައަކީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ މުސާރައެއްކަމަށް ލިޔެ ނެރެފައިވާ އިއުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނީގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްވެސް ކަނޑައަޅާފައި
ބޭއްވުމަށާއި ،ކުންފުނީގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާއިރު އެ މަޤާމަކާ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ހުޅުމާލޭ އަތިރިމަތީގައި ހިންގަމުންދިޔަ ކެފޭތައް ހުސްކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑި.ސީ) އިން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް

ލިމިޓެޑް

ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާފައިވީނަމަވެސް އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ދަނިކޮށް  19ފެބްރުއަރީ  2019ވަނަ ދުވަހު
އެޗް.ޑީ.ސީން އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ބިޑަކާނުލައި އަދި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭގޮތަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި،

ހުއްދަދެނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކަކަށް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.1

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދުން ގޯތި ވިއްކާފައިވަނީ ހަތަރު "ފޭސް" އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އެ ހަތަރު ފޭސްގެ ގޯތި ވިއްކުމަށް ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާގޮތުން ،ގޯއްޗަކީ ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާ ހުޅުމާލޭގެ ބިމުން ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް
ކޮށްފައިނުވާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިނެއްގެ ގޯއްޗެވެ .ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯތީގެ މިނުން ބޭރުން އެއްވެސް ތަނަކީ ގޯތީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގޯތި ގަންނަ ފަރާތުގެ
ހައްގެއް އޮތް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
.2

ހުޅުމާލެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އެ ސަރަހައްދު

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ކަނޑައަޅާ ކުއްޔެއް ނެގުމަށާއި ،އެތަނުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި
ކަރުދާހެއް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެކިފަހަރުމަތިން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.3

ހުޅުމާލެ އިރުމަތީފަރާތު ބީޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތީގޮތުން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އުސޫލެއް  2017ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން

އެކުލަވާލައި  26އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން ބީޗް ފްރަންޓުގައި ހުއްދަދީފައިވާ
ވިޔަފާރިއެއް ހި ންގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް  12ރުފިޔާއަށް ބީޗް ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށްދެވޭނެއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  26( HDC(161)-M/IU/2017/148އޮކްޓޫބަރު )2017
އިޢުލާނުން ދީފައިވެއެވެ.
.4

 28ނޮވެންބަރު  2017ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  HDC(161)-M/IU/2017/159އިޢުލާނުގައި،

ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ،އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި ނަގައި އެ ސަރަޙައްދު ހަތް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރުމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
.5

 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަމަށް އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަމާގުޅުންހުރި ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ އުސޫލަށް ޢަމަލުނުކޮށް އެ އުސޫލު ކޯޕަރޭޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރި "ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު
ބީޗު ސަރަހައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ކުށްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި ނުވަނީ އެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
.6

ހުޅުމާލެ ،ބީޗް ސަރަހައްދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތާ ގުޅިގެން ޢާންމުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ ހުޅުމާލެ ބީޗް

ސަރަހައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހަށް  19ޑިސެންބަރު  2018ގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އެޗް.ޑީ.ސީން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވަނީ ވިޔަފާރިވެރީންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
.7
ހުޅުމާލެ

މޫދުކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތިފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދާއި ،މޫދު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލެއްވެސް  2018ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހު
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނުން

އެކުލަވާލައި

ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

އެ

އުޞޫލާ

އެއްގޮތަށްވެސް

ޢަމަލުކޮށްފައި

ނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.8

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރިވެރިން މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ދުވަސްވަރު އެކަން "ބޮޑު"ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިނުވަނީ

އެގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމުން އެ ސަރަޙައްދު ސާފުވެ ،ޢާންމުކޮށް މީހުން އުޅޭ ތަނަކަށް ބަދަލުވެ ،އެ ސަރަޙައްދަށް ދިރުން ލިބުންފަދަ ފައިދާތައް
ފާހަގަކުރެވުމުންކަމަށް

އެޗް.ޑީ.ސީއަށް

މިކޮމިޝަނަށް

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

އެ

ސަރަޙައްދުގައި

އެއްވެސްކަހަލަ

ޢިމާރާތެއްކޮށް

"ސްޓްރަކްޗަރ"އެއް ހަދައިފިނަމަ އެތަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލާފައިވާނެކަމަށްވެސް އެޗް.ޑީ.ސީއަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު

8

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ދީފައިވެއެވެ.
.9

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް އެޗް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ،ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކުންފުނިން ޕްލޭނެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި،

އެގޮތުން އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ ފެންހޮޅި އަޅަންޖެހެނީ ބީޗް ސަރަޙައްދުން ލާފައި
ކަމަށްވެފައި ،މިހާރު އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރަން ފަށައިފިނަމަ ،އެ ފެން ހޮޅި އެޅުމަށްޓަކައި ތަން ހުސްކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށްޓަކައި ،ފެން ހޮޅި އަޅައި
ނިމުމުން އެ ސަރަޙައްދު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށެވެ.
.10

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު  24( HDC(161)-M/IU/2018/96ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނުން ،ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ

ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށުގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން  31ޖަނަވަރީ 2019ގެ
ނިޔަލަށް އެ ސަރަޙައްދު ހުސްކުރުމަށާއި ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަދާފައިހުރި
ތަންތަން ނެގުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
.11

އެޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރި ކަމާއި ،އަދި އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

 3ފެބްރުއަރީ  2019ގައި އެކުލަވާލައިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ސަރުކާރުގެ ލަފަޔާއެކު މިވަގުތު އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
.12

އަދި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ނަންބަރު  24( HDC(161)-M/IU/2018/96ޑިސެންބަރު  )2018އިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަކި

ޝަރުތުތަކާއެކު އެސަރަހައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ފެށެންދެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން
މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
.13

9

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީން ބަލާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި  6ކަމެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.


ގޮނޑި ،މޭޒުފަދަ ހިފާ ގެންގުޅޭ ފަރުނީޗަރ ،ބިމަށް ހަރުނުކޮށް ބެހެއްޓުން؛



އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ހިޔާގަނޑެއް ނުހެދުން؛



ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުން؛



ގަސްގަހާގެހި އުފުރާ ނުވަތަ ކަނޑާ ނުހެދުން؛
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.14



އެސަރަޙައްދުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާނޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން؛



މިސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާ ގޮނޑި މޭޒުފަދަ ފަރުނީޗަރުތަކަކީ ޢާންމުންނަށް އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި ކަމުގައިވުން.

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދީފައި ނުވާނެކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ

ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދައާއި ނުލައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
.15

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ނިންމާފައިވަނީ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް

ފެށެންދެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުމަށްކަމަށް ވާއިރު ،އެ ފެނުގަ ވިއުގަ ޤާއިމްކުރަނީ
ކޮން ތާރީޚަކު ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި އެކަން ފެށުމަށް ނަގާނެ މުއްދަތެއް ވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
.16

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  HDC9161)-M/IU/2018/96އިޢުލާނުން ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި

އެއް ވެސް އިމާރާތެއް ހަދައި އަދި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ،އެކަން  31ޖަނަވަރީ  2019ގެ ނިޔަލަށް އެ ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށް
އެންގުމުން ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރި ކަމާއި ،އަދި އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދާފައި ވަނިކޮށް،
އެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި ،އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަންފާ ނެގުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.17

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީން ބަލާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި  6ކަމެއް ހިމަނާފައިވާއިރު

މިހާރުވެސް ގިނަތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ އެޗް.ޑީ.ސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ޝަރުތުތަކާ ހިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު އެކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އެކަށީގެންވާފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެއްނުވެއެވެ.
މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވީއެވެ .އަދި،
.1

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ބީޗު ސަރަހައްދަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ބުނާއިރު،

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފައި ނުވާނަމަ އެތަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެން ވާކަމާއި ،އަލުން އެތަން ބޭނުންކުރުމަށް ވަގުތީ
ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ނިންމުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އެކަމަށް ހުއްދައަށް އެދެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް އެކަމުން މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުންކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމާއި
މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން އަލުން ހުއްދަ ދިނުމުގައިވެސް އެތަން ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިންކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް
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ކުށްޔަކަށް ނުވާގޮތަށް އެތަން ދިނުމަކީ ޢަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި ކުށްޔަށް ދިނުމުގައި އެކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ
ތެރެއިން ކުށްޔަށް ދިނުމަށާއި ،އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެން އެކަންކުރުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
.2

އަދި ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދޭނަމަ ،އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަ ރޭޝަނަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ .އަދި އެފަދަ އުޞޫލު އެކުލަވާލާއިރު ،ބީޗް ސަރަޙައްދަކީ ޢާންމުން ބޭނުންކުރާ
ތަނެއްކަމަށް ދެކި ،ޢާންމުންނަށްވެސް އެތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނޭގޮތަށް އެޞޫލް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
.3

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ބީޗު ސަރަހައްދު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރިކުރުމަށް

ކަން އެނގެއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ޝަކުވާ ތަކުގައި ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ބީޗް ސަރަހައްދު
ގެސް ޓްހައުސްގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުށްޔަށްދީގެން ނަފާ ހޯދާކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާތީ ،މިކަމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ
ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ ،މިކަންވެސް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
.4

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ބީޗު ސަރަހައްދު ދިނުމުގައި ،އެކަމަކީ ވަގުތީ ގޮތުން ކުށްޔަށް ދޭ ދިނުމެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް

ކަންތައް ވެފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެޗްޑީސީ އިން އެންމެފަހުން ޢަމަލުކުރަން ނިންމި އުސޫލުތަކަށް އަދިވެސް ބޯނުލަނބާކަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިކަމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ވަކި ބަޔަކު އެންގުމަށް
ބޯނުލެނބުމުން ،އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަކީ ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުންކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވިދާނެކަމެއްކަމާއި ،މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް
ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެއްކަމަށްވާތީ ،މިކަން ސީރިޔަސް މައްސަލައެއްގޮތުގައި ދެކި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
7

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލް

ލ.ގަމު ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން 2019
މޭމަހުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ
ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ސްކޫލުން  09މޭ  2019ގައި
ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  GS52/IUL/2019/20އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެއް) ދުވަސް

11

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމުގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
8

ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

ފަރާތުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދާ އަދި ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ
ތައްޔާރުކޮށްދޭ

ފަރާތެއް

ހޯއްދެވުމަށް

ފުރަތަމަ

ކުރި

އިޢުލާން

ބާޠިލުކޮށް

23

މޭ

2019

ގައި

ކުރައްވާފައިވާ

ނަންބަރު

 (IUL)GS-51-Dpt-101/INDIV/2019/15އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވަނީ އޭގެ  3ދުވަސްފަހުން  26މޭ  2019ވަނަ
ދުވަހުގެ  14:33ގައި ކަމަށްވުމާއި ،އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރިއިރު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށަން އޮތް ގަޑި
ފާއިތުވެފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި 4
(ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ
މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 5ފަހެއް)
ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ
ކަމަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމުގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ވައިޓް ބިލްޑިންގ" އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި ހިންގަމުންދާ ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެތަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކު
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައި ވީނަމަވެސް އެކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެއީ އޭނާގެ

ފިރިމީހާގެ ބޭބެއަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށްވަތީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އޭނާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވީނަމަވެސް،
އޭނާއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މިހާރު ދައްކާފައިވުމާއެކު ،ޝަރީޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް އެއްބަސްވުން

12

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމުމަށް ފެންނަ ކަމަށް
ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
10

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

11

ށ.ފީވަކު ސްކޫލް

ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގެ ހޮޓާ ޢިމާރާތާއި ޝޮޕް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މުދަލެއް (ބިންބިމާއި
ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  11ގެ  11.07ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގައި ހަދާފައިވާ "ހޮޓާ ޢިމާރާތް" އާއި
"ޝޮޕް ޢިމާރާތް" ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  30އެޕްރީލް  2019ގައި
އެ

އިޢުލާން

ބާޠިލުކުރެއްވުމަށްފަހު  19މޭ  2019ގައި

ކުރައްވާފައިވާ

ކުރައްވާފައިވާ

ނަންބަރު  WDC/2019/07އިޢުލާނާއި

ނަންބަރު  )IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނާ މި 2

އިޢުލާނުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު 19 ،މޭ  2019ގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  )IUL)337-C-AA/337/2019/34އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން
ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ކުރީ ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން ނިންމެވީ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް އެފަހަރު ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ޖަވާބުދީފައިވުމާއެކު ،އެތަންތަނުގެ ކުލި ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ،ހުށަހެޅޭނެ
އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔެއް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ،ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން

13

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

12

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

(ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު
 10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ
ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް  09މޭ  2019ގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  GS-108/MIS/2019/10އިޢުލާނުގައި
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެއް) ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ އިޢުލާނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރައްވައި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،މި މަސައްކަތާގުޅޭ ބީލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު  10ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް"
ފުރިހަމަކުރަން އެ ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ
ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދީފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (އެ ސްކޫލުން
ނާސްތާ ދޭންޖެހެނީ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެ ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން (ނުވަތަ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން)
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ ،އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ،ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބީލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން ،ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު 10
ގައިވާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރަން ފީވަކު ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވާއިރު 4 ،މެނޫ ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު ،އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ ރޭންޖްތަކެއް ދީފައިވާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން
ރޭންޖަކަށްކަން (ފީވަކު ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނީ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެ ފޯމުގައިވާގޮތުން ،އެ ފޯމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ސްކޫލްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް ހުޅުވާލާއިރު ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން
(ނުވަތަ ކިތައް ކުދިންނަށްކަން) މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފީވަކު ސްކޫލުން
އެގޮތަށް ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއްގައި ބީލަން
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބީލަން ފޮތުގެ  28.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ބީލަން ފޮތް
ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިންނެވެ .ވީމާ ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު
ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އެއް އުސޫލަކުން އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް
ދެންނެވީއެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ށ.ފީވަކު ޞީއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ
ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަކީ މި ބިޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުމުގައި ފީވަކު ސްކޫލުގެ ފަރާތުން އުޅުނު މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ
ބަދިގެއަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހަދައިދީފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވާނަމަ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ
އކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް
މިދެމީހުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެތީ ،އަލުން އިޢުލާނުކުރައްވައިގެން އެ މަސަ ް
ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަގޫދޫ ފ.މަގޫދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  14ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހު ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް
ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  35ގޯތީގެ ތެރެއިން  16ނަންބަރު ގޯތި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އަންގައި ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން
 26ފެބްރުއަރީ  2017ގައި އެ އިދާރާއިން އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  07މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރިއިރު ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު ކުރިން ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ
ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެ އިދާރާއަށް ދިޔުމުން އޭނާއަށްވުރެ ގޯތިލިބުން ޙައްޤުކަންބޮޑު ފަރާތްތައް މިހާރު ތިބުމުން އެ
ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނީކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ޖަ ވާބުދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ނިމުނުފަހުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާތީ
ދަރިންގެ ބައިން އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން ފޯމަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނެކަމަށް އެ
އިދާރާއިން އެކުލަވާލި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފ.މަގޫދުން ގޯތި ދިނުމަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށްފަހު އެ ނިންމުންތަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
ބަދަލު ގެނެސް ،ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ގޯތި ލިބުނު ކަމަށް ލިޔުން ޙަވާލުކުރެވުނު ބައެއް ފަރާތްތައް މިއަހަރު އިޢުލާންކުރި
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ލިސްޓުގައި ނުހިމެނި އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު ،އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތްތައް ނިމި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުތާ  24ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވުމާއި ގޯތި ލިބޭނޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް
އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައި ވަނީ ގޯތި ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރި ފަހުން ކަމަށްވުމާއި ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ގޯއްޗަށް އެދި
ފޯމު ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އަލުން ފޯމުތައް ރިވިއުކޮށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން ނިންމައިގެންކަމަށް އެ ކޮމިޓީން  05ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ތާރީޚު ނުވަތަ މުއްދަތު ބަލަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މީހާގެ ޢުމުރާއި ،ކާވެނިކުރި ތާރީޚާއި ،ޝަރުޢީގޮތުން
މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަންޖެހުނު ތާރީޚާއި ،އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭތާ ވީ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފަދަ ކަންކަމުގައި ތާރީޚު ބަލާނީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހަޅަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާ ހަމައަށް ކަމަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ގޯތި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ
 16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތަށް އެންމެ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވަނީ ޢުމުރުގެ ބަޔަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެ އުސޫލުގެ  16ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް އެ ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ނިމި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުތާ  24ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގޯތި
ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން  05ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އެފަހަރު ދީފައިވަނީ  24މޭ  2016ގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ވިދިގެން އައި ދުވަހު ( 25މޭ
 )2016އަންގާފައިވާއިރު ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  14ޖުލައި  2016ގައި ކަމަށްވާތީ ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރި
ފަހުންކަން ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ގޯތި ދިނުމުގެ ހުއްދަ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ވަނީ ދީފައެވެ .އެގޮތުން  29ގޯތި ދިނުމަށް  28ޖަނަވަރީ 2019
ގައި ،އަދި  6ގޯތި ދިނުމަށް  20ފެބުރުވަރީ  2019ގައި (ޖުމުލަ  35ގޯތި ދިނުމަށް) ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.
އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ފޯމުތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ ކަމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަދައިން އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާނެތީއާއި،
އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ
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އޮފީހުގެ ނަން
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މޯލްޑިވްސް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ގޯތި ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ.
ވީމާ ،ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް
ކަމަށްވާތީއާއި ،ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދިނުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރިފަހުން ކަމަށްވާތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަދައިން އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާނެތީއާއި،
އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އޮތޯރިޓީ

ލޭންޑް

އެންޑް ސަރވޭ ނ.ވެލިދޫ ގޯއްޗެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގު ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތި ( 1411.71އަކަފޫޓު) ހުސްބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރި
ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  3515އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މިއީ މިހާރު އެރަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަކަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރުމުގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވުނު ގޯއްޗަކީ  2013ވަނަ އަހަރު ދޫކުރަން
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިން  1600އަކަފޫޓުގެ  100ގޯތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދޫކުރެވުނު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،އެ ގޯތީގެ
ކަންކުތި ބޮޑުކަމުން އެހެން ތަނަކަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި ލިބުނު ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނީ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނީ ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ބްލޮކަކުން ކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމަކަށްވެފައި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ވަކި ކަމަކަށް
ކަނޑައެޅި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުން އެކަމަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ތިޔަ އޮތޯރިޓީން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮތޯރިޓީން ނުހޯދާކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ ގޯތި ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ގުރުއަތުން ކަމަށްވެފައި ގުރުއަތުން ލިބޭ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވެސް އަދި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،އެ ގޯތި ފުރަތަމަ
ދިންއިރު އެ ގޯއްޗަކީ  1600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ގޯތި ދޫކުރި ބުރުގައި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  1600އަކަފޫޓުގެ ގޯތި
އތޯރިޓީން ހުއްދަ
ކަމަށްވާއިރު ،އެ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދީފައިވާ ގޯތީގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން ދީފައިވާ ގޯތި  3500އަކަފޫޓަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާތީ ،އެ ޮ
ނުހޯދައި އެގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ،
އެ ގޯތި ކުރިން ދީފައިވާ ބޮޑުމިނަށް ކުޑަކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވެލިދޫ ނ.ވެލިދޫ ގޯއްޗެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގު ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތި ( 1411.71އަކަފޫޓު) ހުސްބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރި
ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  3515އަކަފޫޓު ކަމަށާއި ،މިއީ މިހާރު އެރަށުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަކަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރުމުގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވުނު ގޯއްޗަކީ  2013ވަނަ އަހަރު ދޫކުރަން
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިން  1600އަކަފޫޓުގެ  100ގޯތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދޫކުރެވުނު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި ،އެ ގޯތީގެ
ކަންކުތި ބޮޑުކަމުން އެހެން ތަނަކަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި ލިބުނު ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނީ ކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނީ ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ބްލޮކަކުން ކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމަކަށްވެފައި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ވަކި ކަމަކަށް
ކަނޑައެޅި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުން އެކަމަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް އެ އޮތޯރިޓީން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ ގޯތި
ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮތޯރިޓީން ނުހޯދާކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ ގޯތި ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ގުރުއަތުން ކަމަށްވެފައި ގުރުއަތުން ލިބޭ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވެސް އަދި "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި ،އެ ގޯތި ފުރަތަމަ
ދިންއިރު އެ ގޯއްޗަކީ  1600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި ،އެ ގޯތި ދޫކުރި ބުރުގައި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  1600އަކަފޫޓުގެ ގޯތި
އތޯރިޓީން ހުއްދަ
ކަމަށްވާއިރު ،އެ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދީފައިވާ ގޯތީގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން ދީފައިވާ ގޯތި  3500އަކަފޫޓަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާތީ ،އެ ޮ
ނުހޯދައި އެގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ،
އެ ގޯތި ކުރިން ދީފައިވާ ބޮޑުމިނަށް ކުޑަކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޑްރައިވަރަކާއި ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ޖަނަވަރީ ( 2019ވަކި ތާރީޚެއް ނޭނގޭ) ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  02ޓެކްނީޝަނާއި  01ޑްރައިވަރު  03ފެބުރުއަރީ  2019ގައި ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ،އިޢުލާނު ކުރިއިރު
އިޢުލާނުގައި އޮންނަނީ  01ޑްރައިވަރާއި  01ޓެކްނީޝަން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި ،އަދި މި އިޢުލާނު ގެޒެޓްގައިވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
 -1ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށާއި ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ
ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  06ޖަނަވަރީ  2019ގައި  02މަޤާމަށް ވަކިވަކިން  02އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމަށް  2މީހުންނާއި ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު 03
ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
 -2ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ  2މަޤާމު
ހުސްކޮށް އޮތްކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން  1މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  06ޖަނަވަރީ  2019ގައި އިޢުލާންކުރީ އިންޖީނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނަކު
ހޯދުމަށް  01އޮގަސްޓު  2018ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެއްވެސް މީހަކު އެކަމަށް އެދިފައިނުވާތީ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  06ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އިތުރު މީހުން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވުމާއެކު އަލުން އިޢުލާންނުކޮށް އެ  2މަޤާމަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް  30ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ ދުވަހު އޮތް
ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  05ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ނިންމީ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރަން
ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެގެން ކަމަށް އެ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ
މަޤާމަށް  2މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
 -3ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ އިޢުލާނުގައި
މހުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުން ،އެގޮތަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމަށް ނުވާތީ ،އެ ީ
ހަމަޖައްސަންޖެހުނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮށްގެން  24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވެފައި އެސިސްޓެންޓް
ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވުމާއި ،ފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2މީހުންނަކީ ރަށުގައި އިންޖީނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  2މީހުން ކަމަށްވެފައި އެ 2
މީހުންނަކީ މިވަގުތު އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިންޖީނަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޙައްލުކުރަން
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ މީހުން ކަމަށްވެފައި މިވަގުތު އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބިއްޖެނަމަ  24ގަޑިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތިޔަ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހަކު ހަމަޖައްސާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެ
ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  5މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމައެއް ނުވެއެވެ .އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ،މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،އިލެކްޓްރިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް މިއިން ދާއިރާއަކުން
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ޤައުމީ ސަނަދުގެ ލެވެލް  3ން ފެށިގެން މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމެވެ .މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ސެޓްފިކެޓް 3
ގެ އިލެކްޓްރިކް ކޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.
 -4ފ.ނިލަންދޫ ވޭ ސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ސީ ،1ސީ 4ގެ ލައިސަންސް އޮތުން" މިގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ސީ 1ގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
މީހެއްކަމަށްނުވާތީ ،އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބެލީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،އިޢުލާނުގައި ޝަރުޠު ކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ ސީ 1ނުވަތަ
ސީ 4ގެ ލައިސަންސް ކަމަށް ތިޔައިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިޢުލާނުގައި "ނުވަތަ" މި ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީ ބެލެވޭނީ ސީ 1ގެ
ލައިސަންސާއި ސީ 4ގެ ލައިސަންސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .އެ  2ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވެސް އިޢުލާނުގައިވާ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިބައިގެ
 6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެކު ހިމެނެއެވެ.
 -5މަތީގައި ބަ ޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެގޮތުން ،ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  4ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާގޮތުން ،ނަތީޖާ ހެދުމަށްޓަކައި ނަގަންޖެހޭނީ ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ  21އިންސައްތަ ،އަދި
މަސައްކަތުގެ ހުނަރު (އިންޓަވިއު) ގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ  48އިންސައްތަ ކަމަށްވީއިރު ،ނަތީޖާ ހަދާފައިވަނީ އެ ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ 100
އިންސައްތަ ހިމަނައިގެންނެވެ .އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދިފައިވާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބުނެވުނު ފަރާތަކީ ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ
މަޤާމުގައި  2އަހަރާއި  7މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް
ދީފައިނުވާކަމާއި ،ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ  2ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓާއި އެސް.އެސް.ސީ ސެޓްފިކެޓަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދި ފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމާއި ،އޭނާއަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލްއާއި
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން  4ސީ ފާހާއި  2ޑީ ފާސް ލިބިފައިވާއިރު އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށް  4ސީ ފާހާއި  2ޑީ ފާހަށް ޕޮއިންޓް
ދިންއިރު ،އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ  1ސީ ފާހާއި  1ޑީ ފާހަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -6އަދި މީގެ އިތުރަށް ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ  25ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު،
ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އެ ނިސްބަތުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ

20
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ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދަށް ބަލައިގެން (މިސާލު 25 :އިން 1
ލިބުނު ކަމަށްވާނަމަ ،އެއީ  100އިން  4ކަމަށް ބަލައިގެން) ނެވެ .އެ އަދަދުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި ނަގަންޖެހެނީ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތައެވެ .ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ  25ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ
 2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  21އިންސައްތަ
(ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ  30ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ
 2ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  05އިންސައްތަ
(ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ  30ކަމަށް ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  3ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު ،އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
 26އިންސައްތަ (ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ.
 -7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު (ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަސްލެއް ކަމަށް
ބަލާފަ އިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ)
މި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ ނަގަންޖެހޭނީ އެ ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް  100ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މަސައްކަތުގެ ހުނަރު
(އިންޓަވިއު) ގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ  100ކަމަށް ވާއިރު ،އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  48އިންސައްތަ (ޕޮއިންޓް
ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުގެ  4ވަނަ ޞަފްޙާގައި) އެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނިފައިވާ  2ވަޒީފާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ،އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ކަލްކިޔުލޭޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މިސާލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 -ތަޢުލީމުގެ ބައި:

× 100{ × 21%

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 25މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ އަދަދު (

 -ތަމްރީނު (ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ) ގެ ބައި:

21

× 100{ × 5%

}

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 30މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ އަދަދު(

}
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 -މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައި:

× 100{ × 26%

 -މަސައްކަތުގެ ހުނަރު (އިންޓަވިއު) ގެ ބައި:

ލިބުނު ޕޮއިންޓް
) 30މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތީ އަދަދު (

}

 × 48%ލިބުނު ޕޮއިންޓް

 -8މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ  50%އަށްވުރެ
މަތިވާންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު" ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް" ގައި އެ އިންސައްތަ
ވަނީ  35%އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން  "2018އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ފެންވަރު (ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓްގައިވާ ޖީ.އެސް  3ން ޖީ.އެސް  4އަށް) ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ
މާކްސް (ޕޮއިންޓް) ގެ ޖުމުލަ  45%އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން "2018
މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ  35%އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް
ބެލެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި އެ މަޤާމުތަކަކީ ޖީ.އެސް  3އާއި ޖީ.އެސް  4ގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކަ ށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މަޤާމުތަކަކީ އެސް.އެސް 4.ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކެއް
ކަމަށެވެ .އަ ދި އެ ވަޒީފާތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކެއް ނޫންކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެ
އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވެސް ނުފެނެއެވެ" .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް" ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ،މި  2މަޤާމަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް  50%އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ.
 -9އެ ވަޒީފާތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކެއް ނޫންނަމަ ،އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯއްދެވުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.02ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮ ފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ހޯދާފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ
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ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.02ވަނަ
މާއްދާގައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރާ މަޤާމުތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ ކަމުގައި ކަމަށްވާތީ ،އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން

ނ ޫ
ނ ަލ ް
ހ ާ
މ ަހ ުކ ޯ
ރ ެގ ަމ ާޤ ަމ ް
ރ ިއ ަވ ު
ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާނެ ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސްް ،ޑ ަ
ދ
ނ ި
ދ ަފ ިއ ަވ ީ
ށ ީ

ށ ު
ށ ަކ ަމ ް
ނ ެގ ައ ް
ޖ ު
ނ ެގ ިއ ް
ޔ ުތ ް
ަ
ނ ެވ ަފ ިއ ،އެ މަޤާމަކީ ތިޔަ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ރ ްއ ި
ނ ީ
ސެންޓަރުގެ މަޤާމަކަށްވުމާއެކު ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ފެނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،މަޤާމްތަކަށް މީހުން
ނެގުމުގައި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ބޭނުންކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް  2018ވަނައަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުން
ފެށިގެން އެ ދެމީހުން އެތަނުގައި ތިބުމާއި ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާއި ކައުންސިލަރެއް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެ  2މީހުން
އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  72ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުމުން
ނިންމާފައިވަނީ ނ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަތުން މަހަކު  500/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި
ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް އެ  2މީހުންކުރެ މީހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ،ވަގުތީގޮތުންވެސް އަދި ދާއިމީގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް (އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެއާއި
އެތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން) ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކުލަވާލައި  17ސެޕްޓެންބަރު  2015ގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ 3
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  AD/CIR/2016/810ސަރކިއުލަރުން  22މޭ 2016
ގައި އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައި ،އެތަނުގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އަދި އެހެން ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅުމަކީ އެ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ނޫނީ (މިތަނުގައި "ނޫނީ" ގެ މާނައަކީ "ނުވަތަ") އެހެން ބަޔަކު ވެސް ދިރިއުޅޭނަމަ  10ޖޫން  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާއި ކައުންސިލަރެއް އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ،އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެ 2
ފަރާތަށް އެންގެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ބޭނުންކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް  2018ވަނައަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުން
ފެށިގެން އެ ދެމީހުން އެތަނުގައި ތިބުމާއި ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) ގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާއި ކައުންސިލަރެއް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އެ  2މީހުން
އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  72ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލުވުމުން
ނިންމާފައިވަނީ ނ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަތުން މަހަކު  500/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި
ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް އެ  2މީހުންކުރެ މީހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ،ވަގުތީގޮތުންވެސް އަދި ދާއިމީގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް (އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެއާއި
އެތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން) ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކުލަވާލައި  17ސެޕްޓެންބަރު  2015ގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ 3
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  AD/CIR/2016/810ސަރކިއުލަރުން  22މޭ 2016
ގައި އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައި ،އެތަނުގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އަދި އެހެން ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅުމަކީ އެ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ނޫނީ (މިތަނުގައި "ނޫނީ" ގެ މާނައަކީ "ނުވަތަ") އެހެން ބަޔަކު ވެސް ދިރިއުޅޭނަމަ  10ޖޫން  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އާއި ކައުންސިލަރެއް އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ،އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެ
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ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 2ފަރާތަށް އެންގެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

އޮފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޖުޑީޝަލް ހދ .ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  06( B13MC/2018/09ނޮވެންބަރު  )2018އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ( 9,500ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި އެންމެ މަތީން މާކްސް
ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާކަމަށާއި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ
މުވައްޒަފުން ދެފަރާތުންވެސް ހުށަހެޅީ އެއް އަދަދަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތްނަމަވެސް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ
އޭނާއަށް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ހދ.ކުމުންދޫ ފަރާތަކީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހެން މީހުން
ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް (ވަކި މުއްދަތެއް ދީފައި) އޭނާއަށް އެންގެވުމަށާއި ،އެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތް އޭނާގެ
ކިބައިން ވަކިކުރެއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،މީގެފަހުން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށާއި ،އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން
ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ.
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ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިއްދޫ އދ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުގައި ކުކުޅުކޮށި އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން އެއްބައި މީހުންގެ އަތުން ފީ ނަގާ އަދި އެއްބައި މީހުންގެ އަތުން
ފީ ނުނަގާ ކަމަށާއި ،ފީ ނުދައްކާ މީހުންނާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް އދ.ދިއްދޫން ބިން ދޫކުރެވުނު
ފަރާތްތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން އެފަރާތްތަކުގައި އޮތްތޯ ބަލައި އޮތްނަމަ އޭގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށާއި ،ނެތްނަމަ އަލުން އެއްބަސްވުން ހެއްދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިއްދޫ

ހއ.ދިއްދޫން ނުއަގުގައި ބިންތަކެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  09މޭ  2019ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ކަމަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް
ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ  09ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކުއްޔަކީ ހުށަހެޅޭނެ
އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަމަށްނުވުމާއެކު ބިމުގެ ކުލި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ކުލި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ
އެ އުސޫލުން ކަމަށް ނުވާނަމަ ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުލި ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމެވުމަށްފަހު ،މިހާރު ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރައްވައި ،ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރައްވައިގެން ބިން ދޫކުރެއްވުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ މަންމައަށް އެރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތި އޭނާއާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް
ކޮންމެ މީހަކަށް  4000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ލ.މުންޑޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވިއިރު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާވެސް އެރަށަށް
ބަދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ގެއިން ލިބުނު ބަޔަށް  13އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް
އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް ލިބުނު  4000އަކަފޫޓު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ މައްސަލަ ލ.މުންޑޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު /99ސީ-4-އޯ05/
ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަކީ އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ހަމަހަމަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
އަދި 29 ،ޖޫން  1999ގައި އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ހަދައިދިންއިރު ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތީ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ގޯތީގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތީ ދެމީހުން ކަމާއި ،އޭގެފަހުން ޝަރީޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ގޯތި ދެބައިކޮށް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަޅި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް އަދި ހުޅަނގުފަޅި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންނަށް ހަމަޖައްސައި
އެ  2މީހުން އެއްބަސްވީ ގޮތަށް ގޯތީގެ އިން ޖަހައިދީ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންނަށް ވީ ބަޔަށް އެހެން ނަމެއް ދީ ،އެނަމުގައި  18އެޕްރީލް 2005
ގައި ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.

26

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

23

ހައްދުންމަތީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ނަމަވެސް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް ވީ ބަޔަށް ފަހުން ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދީފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،
އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބައިގެ ރަޖިސްޓަރީއަށްވެސް އޭގެފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ
ހަދައިދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ
ލ.ގަމުގައި ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެޑްރެހަކީ ލ.ގަމު އެޑްރެހެއްކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މުންޑޫގައި
ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެޑްރެހަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ،އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެދުނު ގެ ކަމަށާއި ،މި  2ގޯތިންކުރެ އެއްވެސް ގޯއްޗަކާ
ބެހޭގޮތުން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އބަފާ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ބައި މިހާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ލ.މުންޑޫ
އަދި ،މި ގޯތިން އެއްބަނޑު އެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ މިހާރު ލ.ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އެ ގޯތީގެ ކަންތައް މިހާރު ވެފައި އޮތް ގޮތް ބަލައި ،އެ ގޯތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ
ހޯދައިގެން އެ ގޯއްޗާމެދު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އިދާރާ

މުންޑޫ

ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ މަންމައަށް އެރަށުން ލިބިފައިވާ ގޯތި އޭނާއާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް
ކޮންމެ މީހަކަށް  4000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،ލ.މުންޑޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވިއިރު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާވެސް އެރަށަށް
ބަދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ގެއިން ލިބުނު ބަޔަށް  13އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް
އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް ލިބުނު  4000އަކަފޫޓު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ ގޯއްޗަށް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ މައްސަލަ ލ.މުންޑޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު /99ސީ-4-އޯ05/
ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަކީ އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ހަމަހަމަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ.
އަދި 29 ،ޖޫން  1999ގައި އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ހަދައިދިންއިރު ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތީ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާ ކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ގޯތީގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތީ ދެމީހުން ކަމާއި ،އޭގެފަހުން ޝަރީޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ގޯތި ދެބައިކޮށް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަޅި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް އަދި ހުޅަނގުފަޅި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންނަށް ހަމަޖައްސައި

27

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

24

ކޮޅުމަޑުލު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެ  2މީހުން އެއްބަސްވީ ގޮތަށް ގޯތީގެ އިން ޖަހައިދީ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންނަށް ވީ ބަޔަށް އެހެން ނަމެއް ދީ ،އެނަމުގައި  18އެޕްރީލް 2005
ގައި ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާއަށް ވީ ބަޔަށް ފަހުން ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދީފައިވާކަން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،
އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބައިގެ ރަޖިސްޓަރީއަށްވެސް އޭގެފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ
ހަދައިދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ
ލ.ގަމުގައި ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެޑްރެހަކީ ލ.ގަމު އެޑްރެހެއްކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މުންޑޫގައި
ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެޑްރެހަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ،އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެދުނު ގެ ކަމަށާއި ،މި  2ގޯތިންކުރެ އެއްވެސް ގޯއްޗަކާ
ބެހޭގޮތުން ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އބަފާ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ބައި މިހާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ލ.މުންޑޫ
އަދި ،މި ގޯތިން އެއްބަނޑު އެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ މިހާރު ލ.ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،އެ ގޯތީގެ ކަންތައް މިހާރު ވެފައި އޮތް ގޮތް ބަލައި ،އެ ގޯތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ
ހޯދައިގެން އެ ގޯއްޗާމެދު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އިދާރާ

މަޑިފުށީ

ކައުންސިލްގެ

 2004ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސްއާއި ތ.އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ތ.މަޑިފުށިން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތެޔޮބިމެއް 2011
ވަނަ އަހަރަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވެފައިވީނަމަވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން މިހާރުވެސް އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި2011 ،
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ބިމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަޑިފުށީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގއާއި ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި އެދުމުން އެ ބިމާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ އިދާރާތަކުގައި ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.1

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ތ.މަޑިފުށިން ( 2,000ދެހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ  25މޭ  2006ން

ފެށިގެން  24މޭ  2016ގެ ނިޔަލަށް ( 10އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް) ކަމާއި ،ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް  15/-ލާރިކަން އެ ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު  25މޭ  2006ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  24މޭ  2016ގެ ނިޔަލަށް
ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ،މިހާރުވެސް އެ ބިމުގެ ކުލި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކެރެވިފައެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

.2

އަދި ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި  31މާރިޗު  2019ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ

އޮތީ ( 600/-ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ (މަހަކަށް

ދައްކަންޖެހެނީ  300/-ރުފިޔާ) ކަމާއި ،ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ  31,268/15ރުފިޔާ (އެއްތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ
ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި) އާއެކު  31މާރިޗު  2019ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 31,868/15
ރުފިޔާ (އެއްތިރީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި) ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.3

އަދި މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެމަތިން  31ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި އެހާތަނަށް ނުދައްކާ

އޮތް ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭނޭ ތަފުސީލު ހިސާބެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބައޮތެވެ .އަދި އެ އިދާރާއާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  24ފެބުރުވަރީ 2019
ގައި އެކުންފުންޏަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ސިޓީއަށް އެ ކުންފުނިން ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އެ ބިމުގައި މިހާރުވެސް ތެލުގެ
ވިޔަފާރިކުރަމުންދާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،އެއްބަސްވުން އައުނުކުރާނަމަ އެ ބިން އެފަރާތުން ވަކިކުރުމަށާއި ،ބިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ ބިން އެފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ޝަރީޢަތް
މެދުވެރިކޮށްގެން އެކަން ނިންމުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުތީމު

ހއ.އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވެ  3މަސްދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ކައުންސިލުން އެފަރާތާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރީގައިވާ
ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.
 .1އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން  2ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާއެވެ .މަސައްކަތަށް އެންމެ
ކުޑައަގަކާއި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ފަރާތުންނެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ އަނެއް ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށްވާއިރު އެފަރާތަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 .2މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  35ދުވަހެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ތާރީޚަކީ  09ސެޕްޓެމްބަރު  2018އެވެ .މުއްދަތު
ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  13އޮކްޓޫބަރު  2018އެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި،
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް
އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވެގެންނާއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް  24ޖަނަވަރީ  2019ގައި އެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް
ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .3މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް
އކަތުގެ އަގުން އުނިކުރެވޭ އަދަދު އެއްބަސްވުމުގައި
އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމެއްޖެނަމަ މަސަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރު ( 14ޖޫން  2018ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހޯދާފައިވާކަން
އެނގެން ނެތުމާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.68ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވީމާ ،މީގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ނިންމުން
ލަސްވަމުންދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ތެރެއިން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ،މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަމްވީލް މުޙައްމަދު
(ގއ.ވިލިނގިލި) އަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނައަކީ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގުމުގެ

ތަޖުރިބާވެސް ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
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މިނިސްޓްރީ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 "2018އަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ،މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް
ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ ރެފަރެންސް ލެޓަރ ތަކުގައި
އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި އޮފީހާއި ،މަޤާމާއި ،މުއްދަތު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގެން ވާނެއެވެ.
 .2ހިނގަމުންދާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ ރެފަރެންސް ލެޓަރ އާއެކު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ސިޓީއެއް ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އުވާލެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 2
މީހެއްގެ ހެކިބަހާއި ސޮއި އޮންނަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވީމާ ،މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
 "2018ގެ  7.4ގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވީއެވެ.
ކޮޕީ:

އެޓާރނީ

އޮފް
ޖެނެރަލް

ޕްރެސިޑެންޝަލް
ކޮރަޕްޝަން

ފިނޭންސް ސިފައިންނަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  300ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް އިއުލާން ކުރުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކުންފުންޏަކާއި
އޮފީސް ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއިއެކު ސިފްކޯއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ދެފަރާތުގެ

ކޮމިޝަން
އެންޑް

ރިކަވަރީ

އޮން ދެމެދުގައި ހަދާފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން އެކުންފުނިން ސިފްކޯއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް ބައުންސްވުމާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ

އެސެޓްސް ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ އަނބުރާލިބިފައި ނުވާތީ ،އެ ފައިސާ
ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން
ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެންގީއެވެ .އަދި ސަރުކާރުން އެކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ނުވާނަމަ ( 92,570,639.70ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް
ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސިފްކޯ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ.
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ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން ލ.މުންޑޫ ފާމަސީގެ ފާ މަސީ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދަން ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ފާމަސީ ކޯސް ހަދާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން
ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބައި ،އެފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށްވެސް ނުކިޔާ އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފާމަސީ ކޯސް ނުހަދައި ހުރި އަދި ބޭސް ދޫކުރުމުގެ
ހުއްދައެއް ވެސް ނެތް ފަރާތެއްކަމަށާއި ،ވަޒީފާ ދިންއިރު އެފަރާތުން ދިޔައީ އޮންލައިންކޮށް ފާމަސީކޯސް ހަދަމުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފާމަސީ ކޯހުން އެފަރާތް
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

29

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ،އެމަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ،ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި

 /ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިލާފަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން

ފާސްވެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތުގެ އަތުގައި ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަވެސް ނެތްއިރު  2އަހަރުވުމުން އެފަރާތް ދާއިމީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެސް.ޓީ.އޯގެ ނަންބަރު  19( 60-ADM/2015/31ޖަނަވަރީ  )2015އިޢުލާނުގައި ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް މަޤާމަށް
މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި،

އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑަނާޅާ ހަމައެކަނި ޖީސީއީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމުން ޝަރުތު
ހަމަވީކަމަށް ކަނޑައަޅާ ،އިންޓަވިއުކޮށް ،އިންޓަ ވިއުގެ މާކުހަށް އެކަނި ބަލާ ވަޒީފާ ދިނުމުން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑާމެދު އޮޅުމެއް އެރުމަށް
މަގުފަހިވާތީ ،ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ ވަކި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެންގީއެވެ.

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  20ޖެނުއަރީ  2013ގައި ކުރި އެ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު  GS57/2013/04އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބަދަލުކުރިކަން ބީލަންވެރިންނާ ހިއްޞާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ބުނެފައިވާތީ ،މީގެފަހުން އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ( 10.32ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއް ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލަށް އެންގީއެވެ.
30

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ( 2017ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މެއި މަހާ ދެމެދު)  6.8މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް
ގެނައުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގެނެސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ
ސަބަބުން  6.8މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ބޯޑުގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މަނިޓަރީ ޤަވާޢިދު ( 1މާރިޗް  )1987ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގަންނަ އަގާއި ވިއްކާ އަގު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން
ކަނޑައަޅާ އަގު ފިޔަވާ އެހެން އަގެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބުނެފައިވާތީ ޑޮލަރު ހޯދުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް
އެމް.ޕީ.އެލް އަށް އެންގީއެވެ.
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އޯގަނައިޒޭޝަން

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ފިހާރައަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތަކުން ،އެމަގާމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާތީ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓްކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެމަގާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ
ކަންތައް އެތައްދުވަހެއް ވަންދެން ލަސްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތަށް އެސް.ޓީ.އޯއިން މަގާމެއް ހަމަޖެއްސިއިރު އޭނާއަށްވުރެ އިލްމީގޮތުންނާއި ،ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން
ރަނގަޅު މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާއަށް އެމަގާމް ދީފައިވަނީ ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއަށް އޭނާ ސޮއިކުރުމުން އެކަމުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް
ބުނާ މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ މުޅި އިންޓަވިއުން  01ވަނަ އަށްދާ ފަރާތްކަމަށްވާއިރު،
ހަމައެކަނި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާފައި މީހަކު ހޮވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާއިރު،
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުގެ މާރކްސް ހިމަނައިގެން ،އެ  3ބައިން އެންމެ ގިނަ މަރކްސް ހޯދާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެންގީއެވެ.
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