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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

U. ްކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހު އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރު ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައ 

U ް01 ޖޫން  2016ން 30 ޖޫން 2016ށ 

 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ) 2015ނޮވެންބަރު  GS-156/2015/62 )30މަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު .އދ މަންދޫ ސްކޫލް .އދ 1

ޕޮއިންޓް   ތަފާތެއް ހުއްޓަސް އަދި ކިތަންމެކުޑަ ތަފާތެއް ހުއްޓަސް ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އަގުގައި ކިތަންމެބޮޑު

ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެންމެ ކުޑައަގު  ޕޮއިންޓް ތަފާތުކުރާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ ނިސްބަތުން އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން 2ދިނުމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

އަގަށް ޕޮއިންޓް  ޓް ދީފައިވަނީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ނޫންކަމަށްވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައިހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އަގަށް ޕޮއިން

: ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު) ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 18/2014: ދިނުމުގައި ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑައަގުގެ ނިސްބަތުން އެހެން އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު

ތްތައް ގައިވާ ގޮތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭތީ، މަސައްކަ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( 19/2014

 .މަންދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވުމަށެވެ .މުގައި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އދޙަވާލުކުރު

 

ފީއަލީ .ފ 2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑައެޅިގެން ވަކި ބަޔަކަށް ނާ.ފ ޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލަ ފީއަލީ ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުހުރި ޢިމާރާތް ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމަށް ދީފައިވަނީ ކަ

ބަސްވުމަކީ ދައުލަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަށްވާތީ އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކަމާބެހޭ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންގެންދާ ކަމާއި، އަދި މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއް

 . ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށެވެ.އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފ

7އެނެކްސް   



 

2 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ތުލުސްދޫ .ކ 3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކިޔާ ގޯތީގެ ކުރިމަތިން މަގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ހުސްބިމެއް އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އަދި އެގްރީމެންޓެއްވެސް ކުރުމަކާ ނުލައި ބަޔަކާ " އޭރިޔާ "ތުލުސްދޫ .ކ

 07ފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެކުންފުނިން އެދުމުން އެސަރަހައްދު އެކުންފުންޏަށް ދޫކުރެވޭނީ ގޯތީގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ ބިން ސާ" އޭރިޔާ "މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، 

ހައްދުގައި ބިނާ ނުކުރުމާއި، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެތަން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ ކަމާއި، އޭގެތެރޭގައި ދާއިމީ ތަންތަން އެ ސަރަ .ކަމެއް ޝަރުޠުކޮށްކަމަށް ކ

ރާ މަގެއް ބެދޭގޮތަށް އެސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމާއި، އެތަނުގައި ބޭނުން ނުކުރުމާއި، ފެންސް ޖަހައި އެތަން ނުބެއްދުމާއި، ޢާންމުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އެތަން ބޭއްވުމާއި، ޢާންމުން ބޭނުންކު

އި، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށާއި، ގެސްޓުން ބިކިނީގައި އެސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރިއަނުދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާ 24ލާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެކަމެއް ނިމުމަށްފަހު ބާއްވާ ޙަފް 

ޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީއާއި، އަދި އެބިން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ބުނެވުނު ނަމަވެސް އެބިމުގައި އެފަރާތުން މިހާރު އިމާރާތެއް ހަދަމުންދާކަމަށް މިކޮމި

ތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެކަން ބިމުގައި އިމާރާޝަރުޠުތަކަށް އެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެންކަން އެނގެން ނެތުމުން، އެބިން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެ

ނަމަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށާއި، އެގޮތަށް ހުއްޓުވުމަށާއި، ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން އެސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރާ

 .ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށެވެ.އްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެހެން ތަންތަންވެސް އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުކުރުމަށް ކސާފުކޮށް ބެލެހެ

 

ދިއްދޫ .ހއ 4

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  251-EDSS/251/2016/41(IUL)ން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު ދިއްދޫ އަތިރިމަތީ ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބި.ހއ

ކޮށްފައިވަނީ އެއް ނަންބަރެއްގައިކަމާއި، އެ  އިޢުލާން  2އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ  03ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، މިހާރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެ ދެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބެއްކަމަށް ފަހުން ކުރި  251-EDSS/251/2016/41(IUL)އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފަހުން ކުރި ނަންބަރު  2

ނެއް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ތުން އަރާފައިވާ އޮޅުމަކުން އެއް ނަންބަރެއްގައި އިޢުލާނުގެ ތަފާތު ދެކޮޕީއެއް ޢާންމުކުރެވިފައިވުންކަމާއި އެއިން އެއްވެސް އިޢުލާއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިދާރީގޮ

ތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވިސްނުން ކައުންސިލުން ގެންގުޅެފައިވާތީކަމާއި، ބިން ދޫކުރުމަށް ނުވާކަމާއި، އިޢުލާންތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުނުކުރީ ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބިން

ދެގޮތަށް  ން ކުރި އިޢުލާނުން އެނގޭކަމާއި، އެއުސޫލު ދެފަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ބިޑްފޮތް ވިއްކަން ފަށާފައިވާކަން އެންމެފަހު 

ތަކަށް ވިއްކިފައި އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމާއި، ބިންތަްއ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނު ފަދައިން، ބިޑްފޮތް ވިއްކުމުގައިވެސް ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް އޮތް ބިޑްފޮތް ބައެއް ފަރާތް

 އި، އެއިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުނުކުރީ ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބިންތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައިކަމަށްދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވުމާ

އި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ތުގަބުނެފައިވާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ލަފައެއް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، ބައެއް މީހުން ގަނެފައިވާ ބިޑްފޮ

ކުވާ ލިބިފައިވާތީ، ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބިންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުން ގަނެފައިވާ ބިޑްފޮތްތަކުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޝަ 

ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ . ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހއމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފައެއް ހޯދައިގެން، އަލުން އިޢުލާންކޮށް އެއިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން އެކަންޚާއްޞަކުރާނަ

 .އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބީލަން ފޮތުގައި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ ބިމެއް ކުއްޔަށްދީގެން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަށްކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އަންދާސީ ދައުލަތުގެ ބިންތައް 

ނޑައަޅާފަ ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޕްރޮޕޯސަލްއަށް  35އިވަނީ ހުށަހަޅާ ކުއްޔަށް ނޫންކަމާއި، ހުށަހަޅާ ކުއްޔަށް ކަ  40ޕޮއިންޓް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއެއް ނޫންކަމާއި، ބިންތައް ކުއް ނޑައަޅާފައިވާތީ، އެއީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް  ޔަށް ހިފުމަށް ކުރިމަތިލިޕޮއިންޓް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ބަލާއިރު،  އަކީ ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވް ކްރައިޓީރިއާތަކެއްކަމާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ " މާލީ ތަނަވަސްކަން "އަދި " ޕްރޮޕޯސަލް"، "ޤާބިލުކަން "ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

އަށް ހުށަހެޅި " 2ޒޯން "އަދި " 1ޒޯން "ގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2016ފެބްރުއަރީ  10ންޓް ދީފައިވަނީ ސީދާ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މެމްބަރުން ވަކިވަކިން ޕޮއި

ފައިވަނީ ކޮންމެ ކްރައިޓީރިއާއެއް ސަބްކްރައިޓީރިއާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކަރުދާސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕޮއިންޓް ދީ

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެ  ލާނެ ލިޔުންތައް ކަމާއި، މާލީ ކްރައިޓީރިއާއަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަނަމަވެސް، ބީލަން ފޮތުގައި ސަބްކްރައިޓީރިއާތައް ހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި، ބީލަން ފޮތުގައި މައިގަ

ނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެ  3ތަނަވަސްކަމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ސާފު ނުވާކަމާއި، ވޭތުވެދިޔަ   3މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ސަބްކްރައިޓީރިއާ ކަ

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ބައެއް ޞަފްޙާތައް މަދުވުމުން، . ކޮން މަހަކަށްކަން ސާފުނުވާކަންމަސްދުވަސް ގުނާފައިވަނީ ކޮން މަހަކުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް  ބަލާފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ސާފުނުވާކަމާއި، ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި " ޢަދަދުބާކީހުރި ، ނެގި ޢަދަދާއި ،ޖަމާކުރި ޢަދަދާއި"ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ސަބްކްރައިޓީރިއާ ކަ

ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ން ނިންމާފައިވާއިރު، އަންދާސީ ހިސާބު ހު ބިމުގައި މަސައްކަތްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލަށާއި، ޚިދުމަތްކުރަން ފަށާއިރު ޢިމާރާތްތައް ހުންނާނެ ފެންވަރަށް ޕޮއިންޓް ދޭ

 ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ސާފުނުވާކަމާއި، އަދި ތެރެއިން އެކި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަމަށްވާތީ، އެ ސަބްކްރައިޓީރިއާއަށް

އަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލަށްވެސް ޕޮއިންޓްދީފައިވާ އުޞޫލު ސާފުނުވާކަމާއި، އޭގެ ) ބިދޭސީ، ދިވެހި(ވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބައިން ސަބްކްރައިޓީރިއާއަކަށް މު

އްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް، ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތެޔޮ ވިއްކާނަމަ ބަހައްޓާނެ ތާނގީގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން ސަބްކްރައިޓީރިއާއެ

އަންދާސީ  ، މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ ތާނގީގެ ޢަދަދާއި ކެޕޭސިޓީ ތަފާތުވީ ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެއްވަރަށްކަމާއި

ބީލަން ފޮތް އަލުން އެކުލަވާލައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔޯރީ ބަނދަރުމަތިން ، ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

 .ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށެވެ .ށް ގެންދިއުމަށް ގދބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  6

އިކޮނޮމިކް 

 ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، އެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް  5އިޢުލާނުގެ ) 2016މޭ  101-AF/1/2016/77 )24(IUL)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ނަންބަރު 

އިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބާރު ވޭތީ އާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނުހޮވާ ދޫކޮށްލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެ 

އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޮޓޯސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަރާތެއް ، ލިބިގެންދާކަން ފަހަގަކުރެވޭތީ، އެ އިޢުލާނުގެ އެ މާއްދާ ބާޠިލްކޮށް އެކަން އިޢުލާންކުރުމަށާއި

ނޑެއް ކު ނޑަށް ބަލައިގެން މޮޓޯސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މިނިސްޓްރީހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓަށް  ރިޔާލާ އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުމަށާއި އެ މިންގަ

 . އެންގުމަށެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ   330-B/330/2016/20(IUL)ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .ހޯދުމަށް ކ ކާށިދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރާނެ ފަރާތެއް.ކ

ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ބިމަްށ "ތަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ހަދާފައިވާ ފަރާ  03ކާށިދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި .ބެލިބެލުމުން، ކ

ގައި ބޭއްވި ބިޑްކޮމިޓީގެ  2016އޭޕްރީލް  28އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމާއި، ނަމަވެސް " ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރިލިމިނަރީ އެގްޒަމިނޭޝަން 

ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ބިމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ "މިއްޔާއިން އެނގޭގޮތުގައި އެ އިވެލުއޭޝަނަކީ ފުރަތަމަ ޕްރިލިމިނަރީ ސްޓޭޖުގައި ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަނެއް ކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގެ ޔައު

އާރގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ .އެސް.ދީފައި ނުވާކަމާއި، ސީ އިވެލުއޭޝަނުގައި މާލީ ޤާބިލުކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މާކްސް" ޕްރިލިމިނަރީ އެގްޒަމިނޭޝަން 

ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެފަރާތަށް  އާރގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދޭނެ.އެސް.ކަންތައްތަކަށް ވަކިވަކިން މާކްސް ދީފައިވާކަމާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކުން ސީ

ފަރާތުން ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގައިދޭނެ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކަށް މާކްސް  02މާކްސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަށް ކަމާއި، އަނެއް 

އާރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ .އެސް.ނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ސީދީފައިވާކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ ކުންފު 

ކަންތަކުގެ ތެރެއިން  5އާރގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭކަމަށް އެ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ .ސްއެ.ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަނީ، ސީ 3.7އިވެލުއޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ 

 3އޭގެތެރެއިން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،) iv(ވަނަ މާއްދާގެ  22.3މަދުވެގެން އެއްކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްކަމާއި، އަދި އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަދަދު ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ 

އާރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ .އެސް.ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ސީ

ވަނަ މާއްދާއާ  3.2ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބިމުގެ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އޮތްކަމަކަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެނަކަމާއި، ބިޑް ހު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި،  7ގެ ) ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހި ( 2/99ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެމާއްދާގައި އޮންނަނީ، ބިމުގެ ކުލި ހުށަހަޅަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެބިމެއްގެ ކުލިކަމު) އެކެއް( 1ލައްކަ އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބިމުގެ އޭރިޔާ ކުޑަ ބިމަކުން ނަގާ ކުލި ) ދޭއް ( 2ގައި އޮންނަނީ ) 1(ގެ ) ހ(އެމާއްދާގެ 

ނޑައަޅާނީ މީލާދީ އަހަރަކަށް  ނޑައަޅާނީ ) އެކެއް( 1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ) އެކެއް( 1ކަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ އެބިމުގެ ކުލި ކުޑަނަމަ އެބިމެއްގެ ކުލި މީލާދީ އަހަރަކަށް ކަ

 2. އެސް.ގައި، ބިމުގެ އަކަމީޓަރަކަށް ޔޫ) i(ވަނަ މާއްދާގެ  22.3ބުކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ހިސާ) އަށެއް( 8އެބިމުގެ ކޮންމެ އަކަމީޓަރަކަށް 

އެ މާއްދާއިން އެނގޭކަށް ނެތްކަމާއި، މުމްތާޒު ޖަލީލު އަގު  އަދި އެއީ އަހަރަކަށް ކަމެއް ނުވަތަ މަހަކަށް ކަމެއްވެސް ،ޑޮލަރާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި 10ޑޮލަރުން ފެށިގެން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ހަމައަށް، އަދި ބިޑް  15އަށް އަކަމީޓަރަކަށް " ސަޕޯޓިންގ ލޭންޑް "ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކަށް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ރޭޓުތަކުންކަމާއި، އަދި ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަމަށް އޮންނަ ކުންފުނިން 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  12އަށް އަކަމީޓަރަކަށް " ސަޕޯޓިންގ ލޭންޑް "ޅި އަނެއް ކުންފުނިން ހުށަހެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/99އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ހަމައަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ކުލި ކަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނީ ބިން ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުންކަމަށް މި ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  7ގެ ) ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު  އުސޫލަށާއި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު ކުއްޔަށްވާ އަދަދު ކަ

މާއި، އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓް ގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އިތުރު އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފައިވާކަ 2016އެޕްރީލް  28ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމާއި، ޕްލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު 

ތަކަށްޓަކައި އަނެއް ދެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި ނުވާ ކަމާއި، ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަމަށް އޮންނަ ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި، ޕްލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު 

 3(މަސް  36އާރުގެ ދަށުން ކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ .ނިންމާފައިވާއިރު، ސީއެސްއެކުންފުންޏާ ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަމަށް 

އާރގެ ދަށުން .އެސް.އި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަން ފަށަންވާނެ ކަމަށާއި، ސީދުވަހުގެ ތެރޭގަ) އަހަރު 2(މަސް  24ކަމާއި، ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ) އަހަރު

ލާއިރު، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ިމކަންތަކަށް ބަ 3.10ކޮށްދޭން އެއްބަސްވާ ކަންތައްތައް އެތަން ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮށް ނިންމައިދޭން ވާނެކަމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ 

ކާށިދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ .އެހެންކަމުން، ކ، ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލަކީވެސް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބުނާ އުސޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއް ކަމަކަށް މި ކޮމިޝަނަށް

ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި .އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކ  330-B/330/2016/20(IUL)ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  

 .ދެންނެވުމަށެވެ 

 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ) 2015ނޮވެންބަރު  GS-156/2015/62 )30މަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު .އދ މަންދޫ ސްކޫލް .އދ 8

ފާތެއް ހުއްޓަސް ޕޮއިންޓް  ތަފާތެއް ހުއްޓަސް އަދި ކިތަންމެކުޑަ ތަ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އަގުގައި ކިތަންމެބޮޑު

ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެންމެ ކުޑައަގު  ޕޮއިންޓް ތަފާތުކުރާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ ނިސްބަތުން އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން 2ދިނުމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ޓް ކުރުމުގައި އަގަށް ޕޮއިންޓް އަގަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ނޫންކަމަށްވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،

: ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު) ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 18/2014: ނަންބަރުދިނުމުގައި ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑައަގުގެ ނިސްބަތުން އެހެން އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި، އަދި ޤާނޫނު 

އް ތްތަގައިވާ ގޮތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭތީ، މަސައްކަ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( 19/2014

 .މަންދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވުމަށެވެ .ޙަވާލުކުރުމުގައި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އދ

 

 އައްޑޫސިޓީ 9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 14މީހުންގެ ޖާގައިގެ ވޭނެއް ސަޕްލައި ކުރުމުން  9މީހުންގެ ވޭނެއް ގަންނަން ވެގެން އިޢުލާން ކުރުމުން، އެކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް  14އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ނޑި ޖަހައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރަޖިސްޓްރީ މީހުންގެ ވޭނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެހެން  9 ކޮށްދީފައިވަނީ މީހުންގެ ޖާގައަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ގޮ

 ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވޭން ނޫން އެހެން ވޭނެއް ބަލައިގަތްކަމަށް ކަމުން އިޢުލާންކުރި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ށުން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޭން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުއިރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ދެމެދު ކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ދަ  .1

ގައިވާގޮތުގެ ) ޅ(މާއްދާގެ ވަނަ  8.01އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވަނީ އެހެން  ކުންފުންޏެއްގެ ނަންމަތީގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ވޭނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދަ

ންދާ ތަންތަނުން ކަމަށާއި މި ތަންތަކަނީ ދައުލަތުގެ ގަވާޢިދާއި މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ގަންނަންވާނި މުދާވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިމީގޮތެއްގައި ހިނގަމު

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ގަތުމުގައި އެފަދަ މުދާ  ،ށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި އެއްބާރުލުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ދައުލަތުގެ ތަންތަނަ

 ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ގަތުމަށާއި، 

-426(IUL)އިޢުލާނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ) 2015ޖުލައި  426-AB/426/2015/122 )07(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .2

AB/426/2015/182 )28  ރޭންޑްގެ ޖަޕާން ބް " ޓޮޔޮޓާ ހައޭސް"އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވަނީ ) 2015ސެޕްޓެމްބަރ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  37ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެންކަމުން، ބާބު . ރީކޮންޑިޝަން ވޭނެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑައެޅުމުގައި އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފްޞީ ވައްތަރެއް، އަސްލު ، ލް ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވީ، ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް، ޑިޒަރިނެއް، ޓްރޭޑް މާރކެއްކަންތައްތައް ކަ

ނޑައެޅު އުފެއްދުން، އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  މުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ގޮތަށް ރިއާޔަތް ކުރަނީނަމަ  ކަ

، ވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ އާންމު މިންގަޑަކަށް ކަމަށްވާތީއެއާއި އެއްފެންވަރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމުގައި ބުނެފައިވާ ވަކި ވައްތަރު ބަލަންވާނީ އި 

 ،ތަށް އަމަލުކުރުމަށާއިމިމާއްދާއި އެގޮ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ) 2015ޖުލައި  426-AB/426/2015/122 )07(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .3

ބްރޭންޑްގެ " ޓޮޔޮޓާ ހައޭސް"ވި ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ވަކި ބްރޭންޑެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރު

ވޭނެއް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި،  ގެ އެހެން ވައްތަރެއްގެ "ޓޮޔޯޓާ "ޖަޕާން ރީކޮންޑިޝަން ވޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ 

ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެ ކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީގަށް  އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ވޭނުގެ ތަފްޞީލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިގެން އިވެލުއޭޝަނުން ގޮތެއް ނިންމާނެ

އަންދާސީ ހިސާބު ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ގަތުމާ ފަންނީ މާހިރުން ހޯދުމާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި 8.16އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ . ރެވިފައެވެވަނީ ފާހަގަކު

އި ތަފްޞިލްގެ އިތުރުން އެކަމެއް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުވެސް ބަޔާން ކުރަންވާނެކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ލިޔުމުން ކަމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި އެކަމެއްގަ

 ،އިއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމައަށް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރުމަށާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ . ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެގެން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން މިކޮމިޝަންގެ .4

 ން ކޮމިޓީގެ ހާޟިރީއާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބަލެހެއްޓުމާއި،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިވެލުއޭޝަ  8.18މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 426-EB/1/2015/14(IUL)އިޢުލާނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ) 2015މާރިޗު  426-EB/1/2015/11 )03(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .5
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

. އިޢުލާން ގެޒެޓްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ) 2015މާރިޗު  31( 426-EB/1/2015/33(IUL)އުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު އިޢުލާން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަ) 2015މާރިޗު  05(

މަށް ހަމަޖައްސާ ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމަނައިގެ އައްޑޫ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމްންޓްގެ އިޢުލާންތައް ކުރު) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  40ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެންކަމުން، ބާބު 

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތައް ކުރުމަށާއި،

 

426-AB/426/2015/182(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .6 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ) 2015ސެޕްޓެމްބަރ  28( 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަމުގެ "ރާގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިފައިވާތީ މި ބީލަން އެފަރާތުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން

ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  54ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެން ނަމަވެސް ބާބު . އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ" ލިޔުން

ރ ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގަންވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތެއްގެ ޓެންޑަކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތުގެ ޓެ

ޏަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް ދެން ބިޑް ހުށަހެޅި މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުން ،ބުނެދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ސް މިކަން މިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ އިތުރަށް އެހެންފަރާތްތަކަށްވެކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގާފައި ނުވާތީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާ

،އެންގުމަށާއި  

 

ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނި ބަޖެޓްގައި  2015އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދަރާއަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  .7 500,000.00 ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ) ފަސްލައްކަ( 

86,000.00ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާއަކުން ) ހަހާސް އަށްޑިހަ ( 

ވަނަ  87ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ އެހެންކަމުން، ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކުރާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި. ނިނަމައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 މާއްދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި،

 

، މެއި މަސްތެރޭގައި ކަމާއި ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް ނުވަތަ  2015ނީ މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓެއް އުފައްދާފައިވަ .8

ންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށް އެނގޭތީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓަކީ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ޔުނިޓެއް ކަމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ކައު

މަށް އޭނާ ކައިރީ ބުނެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް ބަލައިދިނު

. ވަޒީފާ ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް އޭނާގެ  2015ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލުމާއި، ކޮންމެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ )2010(އެހެންކަމުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

. ޓުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެމުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އެނގޭނެހެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެކަމާ ބެހޭ ރެކޯޑާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއް މުވައްޒަފަކާވެސް، އެ  

 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ) 2015ޖުލައި  426-AB/426/2015/122 )07(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .9

ބްރޭންޑްގެ " ޓޮޔޮޓާ ހައޭސް"ބޭނުންވަނީ  ންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދަންވަކި ބްރޭންޑެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައު

ގެ އެހެން ވައްތަރެއްގެ ވޭނެއް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، "ޓޮޔޯޓާ "ޖަޕާން ރީކޮންޑިޝަން ވޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ 

ށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީގަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިގެން އިވެލުއޭޝަނުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެ ކަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ވޭނުގެ ތަފްޞީލް

މަތިން ތަކެތި ގަތުމާ ފަންނީ މާހިރުން ހޯދުމާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި، އަންދާސީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  8.16އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ . ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

 ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުވެސް ބަޔާން ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ލިޔުމުން ކަމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި އެކަމެއްގައި ތަފްޞިލްގެ އިތުރުން އެކަމެއް ކުރުވާނެ 

 އި،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމައަށް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރުމަށާ ،ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

 

އެހެންކަމުން، . ން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެގެން ބަލަހައްޓަމު .10

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ހާޟިރީއާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބަލެހެއްޓުމާއި، 8.18ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 

-426(IUL)އިޢުލާނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ) 2015މާރިޗު  426-EB/1/2015/11 )03(IUL)ންބަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަ  .11

EB/1/2015/14 )05  ު2015މާރިޗ ( ުއިޢުލާން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ(IUL)426-EB/1/2015/33 )31  ުފައި ނުވާކަން އިޢުލާން ގެޒެޓްކޮށް ) 2015މާރިޗ

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމްންޓްގެ އިޢުލާންތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ވެބްސައިޓެއްގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  40ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެންކަމުން، ބާބު . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ލާންތައް ކުރުމަށާއި،ހިމަނައިގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢު 

 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ) 2015ސެޕްޓެމްބަރ  426-AB/426/2015/182 )28(IUL)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  .12

ބީލަން "އިވާތީ މި ބީލަން އެފަރާތުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިފަ

ރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުކު) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  54ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެން ނަމަވެސް ބާބު . އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ" ކާމިޔާބުކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތެއްގެ  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތުގެ ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގަންވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ޓެންޑަރ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވީ  ،މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްޓެންޑަރ ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ބުނެދޭން ޖެހޭނެ ކަ

އިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ އިތުރަށް ނަމަވެސް ދެން ބިޑް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގާފައި ނުވާތީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ،އެހެންފަރާތްތަކަށްވެސް މިކަން އެންގުމަށާއި

 

ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން ) ފަސްލައްކަ( 500,000.00ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނި ބަޖެޓްގައި  2015އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދަރާއަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  .13

ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާއަކުން ) އަށްޑިހަ ހަހާސް ( 86,000.00ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 

ވަނަ  87 ޤާނުނުގެ ކަމުން، ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކުރާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އެހެން. ނިނަމައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 މާއްދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި،

 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް ނުވަތަ މެއި މަސްތެރޭގައި  2015ލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓެއް އުފައްދާފައިވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި .14

ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށް އެނގޭތީ ތް ކައުންސިލްގެ އެޑްމިކަމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓަކީ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ޔުނިޓެއް ކަމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮ

ދާރު ވެރިޔާ ކަމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް ބަލައިދިނުމަށް އޭނާ ކައިރީ ބުނެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާ

. ރެވެއެވެ ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކު 2015މަވެސް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަ

ތަކުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލުމާއި، ކޮންމެ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ މަޤާމު) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ )2010(އެހެންކަމުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 

 . ޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެމުވައްޒަފަކާވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އެނގޭނެހެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެކަމާ ބެހޭ ރެކޯޑާއި ލި

 

އައްޑޫސިޓީ  10

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އެވްލުއޭޝަން (

 )ކޮމިޓީ

 14މީހުންގެ ޖާގައިގެ ވޭނެއް ސަޕްލައި ކުރުމުން  9މީހުންގެ ވޭނެއް ގަންނަން ވެގެން އިޢުލާން ކުރުމުން، އެކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް  14އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ނޑި ޖަހައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވަނީ މީހުންގެ ޖާގައަށް ބަދަ މީހުންގެ ވޭނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެހެން  9ލުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ގޮ

ވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިކަމުން އިޢުލާންކުރި ވޭން ނޫން އެހެން ވޭނެއް ބަލައިގަތްކަމަށް 

(IUL)426-AB/426/2015/182 )28  ޅިގެން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުފެތޭއިރުވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން މި އިޢުލާނާ ގު) 2015ސެޕްޓެމްބަރ

ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  47ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  15އެހެންކަމުން، އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު ބާބު . ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ނުކޮށް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފް އި ދެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތްވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅާކިޔާ އެބީލަމަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބީލަމުގަ) 1(
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑައަޅާފައި ނުވާތީ" ފެއިލް"ނުވަތަ " ފާސް"ބީލަމެއްތޯ ބަލާ ) ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް(ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ  ރުމުގައި މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދި އިވެލުއޭޓް ކު  ،ކަ

 . ދެންނެވީއެވެ

 

އަނގޮޅިތީމު .ރ 11

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޤަވާޢިދަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް  ފޯމުތައް ހަދައިއަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު އޭގެ ބިލްތައް ހޯދައި .ރ

 ށްބަލާއިރު؛ކުރެވެމުންދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަ

އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރަށް، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފާއި، ތިޖޫރީ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު، ގައި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްގައި، އޮފީހުގެ  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .1

އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ފައި ވީނަމަވެސް ރރިޕޯޓްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެކަމަށް ބާޔާންކޮށް

 ޖޫރީ ރިޕޯޓުގައި މި ބައިތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެން ލިޔުމަށާއި،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުތަކުގައި ތިޖޫރީ ހަވާލުވެ ހުރީ ކާކުކަމެއް އަދި ތިޖޫރީ ޗެކްކުރީ ކާކުކަމެއް އެނގެން ނުހުންނާތީ ތި

ށް ގެ ހަފްތާ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަގައި ތިޖޫރީ  6.16ދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢި  .2

ޔާރުކޮށްފައި ހުންނަނީ މަހުން މަހަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ މާލިއްޔަތުގެ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައް.ފޮނުވަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ރ

 މަށާއި، ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުމުގެ މަތީން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވު

 އެނގެން އިސާ ނަގަނީ ކާކުކަމާއި، ހަވާލު ކުރެވެނީ ކޮންއިރަކު ކާކާކަން އަދި ހަވާލު ކުރެވުނީ ކި ހާވަރެއް އަދި ކީއްކުރަންކަން ލިޔެ ކިޔުމުންއެއްވެސް ކަމަކަށް ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގާނަމަ އެފަ .3

ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މަދު ކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކަށް ވާތީ އިން ލާޒިމް ކުރާ ކަމަކަށް ވެފައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ލިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮ  4.12އޮތުމަކީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ލިޔެ، ސޮއި ކުރުމަށް އެދި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ހަވާލު ކުރެވޭ މުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭއިރު އެފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ފޮތެއްގައި  4.12މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

 . ދެންނެވީއެވެ

 

ފިޔޯރީ .ގދ 12

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އެމުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް  2014ސެޕްޓެންބަރ  17އިން ފެށިގެން  2013ޖަނަވަރީ  1ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ގދ

 އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އެއްވެސް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބަލަހައްޓަނީ ތިޖޫރީގައިކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، މިމުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނުކުރާ ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް 

ރުފިޔާ ލިބުނުކަމަށް ) ހަތާވީސްހާސް އައްޑިހަ ތިނެއް (  27,083.00މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ

ހުންނަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ) ހަތާވީސްހާސް އައްޑިހަތިން ރުފިޔާ( 27,083.00ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި މަދުވެގެން  2014ސެޕްޓެންބަރު  27އެއިދާރާގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާކަމަށާއި 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ( 7,765.00ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމުއްދަތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ) ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށާރަ ( 19,318.00ތިޖޫރި ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރީ 

ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ފައިސާއަށްވުރެ ތިޖޫރީގައި  2016މާރޗް  09ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށާއި، ) ހެއްފަސްދޮޅަސް ފަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ދުވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ރުފިޔާ މަ ) ތިރީސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އައްޑިހަ ތިންލާރި( 35,573.83

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު؛ 

ޖަމާނުކޮށް ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނުފޮނުވައި ވަރަށް  އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް، ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު.ގދ .1

ސާއާއި މުދަލުޒަކާތްފަދަ މިގޮތަށް ހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ބަލައިގަނެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައި. ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  1.01ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ .އެހެންކަމުން ގދ. ފައިސާވެސް ހިމެނެއެވެ

 މަތިން، ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި،

، ބަލައި) ޗެކުން ހުރި ވަރާއި، ބޭރުފައިސާހުރިނަމަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު . ނަގުދުފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި(ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ކޮންމެ  .2

ބު ޗެކްކޮށް، ފައިސާ ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެހިސާބު ބަލަމުން ގެންދަންވާނެކަމާއި ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާ

ވަނަ މާއްދާގައި  6.16ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މަށް ދައުލަތުގެ މާތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެކަ

ވެސް ބަލަހައްޓާފައެއް ) އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީ(އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް . ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ގދ

ނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެ ކައުންސިލަށް ޕްޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދޮރު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަކަށްވެފައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ނުކުރެވި ގިމިކަމަކީ ކޮރަ. ނުވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިޖޫރީގައި  6.16އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެހެންކަމުން ދަ. މާލީގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ވެރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވަމަށް އެދި ދެންނެވީއެ ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ތިޖޫ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އެމުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް  2014ސެޕްޓެންބަރ  17އިން ފެށިގެން  2013ޖަނަވަރީ  1ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ގދ

 އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އެއްވެސް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބަލަހައްޓަނީ ތިޖޫރީގައިކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، މިމުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެނުކުރާ ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް 

ރުފިޔާ ލިބުނުކަމަށް ) ހަތާވީސްހާސް އައްޑިހަ ތިނެއް(  27,083.00މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ

ނު ނަމަވެސް ހުންނަން ޖެހު) ހަތާވީސްހާސް އައްޑިހަތިން ރުފިޔާ( 27,083.00ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި މަދުވެގެން  2014ސެޕްޓެންބަރު  27އެއިދާރާގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާކަމަށާއި 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ( 7,765.00ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމުއްދަތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ) ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށާރަ( 19,318.00ތިޖޫރި ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރީ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ފައިސާއަށްވުރެ ތިޖޫރީގައި  ގައި 2016މާރޗް  09ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށާއި، ) ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް 

ލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ރުފިޔާ މަދުވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ) ތިރީސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އައްޑިހަ ތިންލާރި( 35,573.83

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އޮފިސަރ ކަމަށް ހުރި އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެ .ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީން މަދުވެފައިވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ގދ.ގދ .1

 ދަލީލުކޮށްދޭތީއާއި،

 ފައިސާ މަދުވުމުގައި އޭނާގެ އިޙްމާލު ވާކަން އޭނާ ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވެފައިމިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް އޭނާއަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުންކަމަށާއި ތިޖޫރިން  .2

ވަނަ ދުވަހު ގުނިއިރު، މަދުވާ   2016މާރިޗް  09ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ .ކާނެކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީ، ގދމަދުވާފައިސާ އޭނާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އެފައިސާ އޭނާ ދައް

ނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެފައިސާ ރުފިޔާ އޭނާ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫ) ތިރީސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި ( 35,573.83

ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން  3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ( 2008/13އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 . އެދި ދެންނެވީއެވެ
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 ހެލްތް 

ގެ ނިޔަލަށް  2009އިން މާރިޗު  2008މާރިޗު  10އަކަފޫޓުގެ ގުދަން ) ބާރަ ސަތޭކަ( 1200މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން އަލިމަސް ކާނިވާ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ފަރިވާ ޓްރޭޑަރސްގެ 

ތަނެއް މިނިސްޓްރީން ހޯދާފައި ނެތުމުން، އެތަކެތި ބަދަލުކުރާނެ ތަނެއް ހޯދުމަށްފަހު އެގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތި ހުސްކުރެވުނުއިރު،  ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އެގުދަނުގައިހުރި ތަކެތި ބަހައްޓާނެ

މެންޓް އޮވެގެންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓްސް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަށް އެގްރި، މަސް ފާއިތުވެފައިވާތީ، އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ކުލި ހޯދުމަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުން 11

ށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ޑިވިޜަނުން ބުނުމުން ފަރިވާ ޓްރޭޑަރސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި، މާފަހުގެ ތާރީޚެއް ޖަހައި އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު އެފަރާތަ

ގައިވާ  6.04ހިފުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކުއްޔަށް ތަކެތި ހޯދުމާއި ކުއްޔަށް ތަންތަން  މިކޮމިޝަނުން 

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި  8ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަންކަން

 .ދެންނެވީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  15

 ހެލްތް 

ސައްކަތްކުރިއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސީލިންގގައި ކުރިންހުރި އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން އެ މަ.ރ

އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްފައި  ގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދިޔަދޮވިވެސް ފިލާތައް ނެއްޓުމަށްފަހު ހަމަ އެފިލާތައް އަނެއް ފުށަށް ޖަހައި ހަރުކޮށް ކުލަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަލަފިލާގެ މަސައްކަތްވެސް ހަމަ އެ 

ނަމަވެސް މަރުކަޒުގައި ތިބި މި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ދެދަރިންގެ ނުވާކަމަށާއި، މި ގޮތަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމުން މަރުކަޒުގެ ވެރިންވަނީ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 

ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި  މަސައްކަތުގެ އަގު ބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުންނުފޫޒުން ހެލްތު މިނސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގައި، މި މަަސއްކަތަކީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކަށް ވުމާއި އެކު، މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ރިޓެންޝަން  13ވެވުނު އެގްރީމަންޓްގެ އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް .ރ .1
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑާފައިނުވަނީ ދައުލަތުގެ އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތްކުރި ފަރާތައް ފައިސާ ދޫ .ފައިސާ ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ރ ކުރިއިރު ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަ

 އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، 8.22މާލިއްޔާތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ސައިޓް ލޮގެއް ބެލެހެއްޓިކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި  11އުނގޫފަރު ރިޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  .2

އިރު، އެފަދަ ލޮގް ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ބަޔާންދީފައިވާ.މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ބަޔާންދީފައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ ލޮގެއް ބެލެހެއްޓިކަން ނޭނގޭކަމަށް ރ

ވާ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެނގޭނެ ލޮގެއް އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އަދި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ކުރު .ރ

 . ބެލެހެއްޓުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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 އޯގަނައިޒޭޝަން 

ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް   ކުރި ގަޑިއަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށްއައްޑޫސިޓީގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ބިލްކުރަނީ މަސައްކަތް 

 ކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު

ހިތަދު ފިހާރައިގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭތީ، އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް .އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ނެތި، އެސްޓީއޯ ސ .1

ން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ސައިޓަށް ވެހިކަލް އި ޢަމަލުރާނެ އުޞޫލެއް އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުން އެކުލަވާލައި، އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި އަދި ވެހިކަލް އޮންނަ ސައިޓުދޫކުރުމުގަ

 ހިކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާއިރު، އެސްޓީއޯ އަށް ފައިސާ ނަގާނެގޮތް ހިމެނުމަށާއި،ހިތަދޫ ފިހާރައިން މިހާރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނަގާތީ، ވެ .ގެންދުމުގެ ޚަރަދަށް އެސްޓީއޯ ސ

ނގޭތީ އާއި އެސްޓީއޯ ހިތަދޫ ފިހާރައިން ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން އެ.ހިތަދޫ ފިހާރައިން ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ވެހިކަލް ބޭނުންކުރެވުނުގޮތް އެނގޭނެ ލޮގެއް އެސްޓީއޯ ސ.އެސްޓީއޯ ސ .2

ހިތަދޫ .އި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން އެނގޭތީ އާއި އެސްޓީއޯ ސހިތަދޫ ފިހާރައިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ މަސައްކަތް އެނގޭނެހެން އެ ވެހިކަލްތަކުގެ ދަތުރުތައް އެނގޭނެ ލޮގެއް ވެހިކަލްގަ.ސ

ވޭ ގަޑި ތަދޫ ގޯޑައުންގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހުންނައިރު، އެވެހިކަލްތައް ގޯޑައުންއިން ބޭރަށް ގެންދެވޭ ގަޑި އަދި އަނބުރާ ގޯޑައުން އަށް ގެނެ ހި.ފިހާރައިން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ވެހިކަލްތައް އެސްޓީއޯ ސ

ލްތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެތީ، އެސްޓީއޯގެ ހިތަދޫ ފިހާރައިން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ އާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ލޮގް ނުބަލަހައްޓުމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަ .އެނގޭނެ ރެކޯޑް އެސްޓީއޯ ސ

 ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އެނގޭނެ ލޮގްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، 

ވެހިކަލަށް ޗާޖްކުރެވުނު ރޭޓް ހިމަނާފައިނުވާއިރު، ބިލްކުރުމުގައި  ތާއިއެސްޓީއޯ އިން ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ ގިނަ ބިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ތާރީޚް އާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ވަގު  .3

ވޭތީ، ވެހިކަލްގެ ޗާޖް ވަކިން އެނގެންނެތަތީ އަދި ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެ ލިޔުމެއްވެސް ބިލާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެ  2ބިލަކުން ޗާޖްކޮށްފައިވާއިރު، އެ  1ވެހިކަލްގެ ކުއްޔަށް  2

 ހިތަދޫ ފިހާރައިން ކުރާ ބިލްތަކުގައި ތަފްސީލް ހިމެނުމަށް ނުވަތަ ތަފްސީލް އެނގޭނެ ލިޔުން އެޓޭޗްކުރުމަށާއި، .ސްޓީއޯ ސއެ

ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން .ސއޯ ހިތަދޫ ފިހާރައިން ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ، އެސްޓީ.އެސްޓީއޯ ސ .4

 .ތަރުތީބުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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އައްޑޫސިޓީ  17

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހުށަހަޅާފައިހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފޭދޫއިން ވިޔަފާރި ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، .ސ

ފަރާތަކަށް  ލިސްޓްކުރިއިރު އެލިސްޓުގައި މުޙައްމަދު މޫމިންގެ ނަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ހުށަހެޅި ބިމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނާޅާ  ފޭދޫ ކަރަންކާވިލާ މުޙައްމަދު މޫމިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝޯޓް .ސ

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެބިން ދިނުމަށް ނިންމައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޭދޫ އޮފީހަށް ސިޓި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ) 2012ޑިސެމްބަރު  PD/IUL/2012/216 )18-426އިދާރާއިން ނަންބަރު 

ދައުލަތުގެ  15ޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު ފައިވާތީ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޙިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވި

 .ވީއެވެއާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ކުރާ އިވެލުއޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެދި ދެންނެ )ހ) (އިވެލުއޭޝަން (ވަނަ މާއްދާގެ  46ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  18

 އެޑިޔުކޭޝަން 

ށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ޙަސަން މުޙައްމަދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތިބޭ ވެރިންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަ

ނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޢިނާޔަތްތަކެއް ދެމުންގެންދަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަ 

ނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ލޯނުގެގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ދަ ނުވަތަ ތަ އެޑިއުކޭޝަންގައި އެދިފައިވަނީ އޭނާގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓުން ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއް

އޭނާއަށް ދިމާވި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަގުތީ އެކޮމަޑޭޝަނެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްކަމާއި، އޭނާއަކީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސެއްނަމަވެސް) ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ (ރ 7,500.00

އިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ން އަންގާ ޢަދަދެއް ކުލީގެގޮތުގައި އޭނާ ދައްކާގޮތަށްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފަ މިނިސްޓްރީ

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2009ކުލިދައްކާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، އެ ފްލެޓްގެ މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި  ތަޙްޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އޭނާ

ރޗް މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު ވަނަ އަހަރުގެ މާ  2009އެ ފްލެޓްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ، ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ) ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ. (ރ9,500.00އެޑިއުކޭޝަނުން 

ން ފާހަގަކޮށް އެފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އޭނާ ދައްކާފައިނުވާކަ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ(ރ 5,000.00

ށް ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުވެސް އެ ފްލެޓްގައި އުޅުނީ އޭނަކަން ތަޙްޤީޤުގައި އެނގިފައިވާތީ އެ ފްލެޓްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި، މަހަކަ 2009ނުވާފައިވާތީއާއި، އެދި އިތުރު ސިޓީއެއް މިނިސްޓްރީން ފޮ

އަކީ އޭނާ މިނިސްޓްރީ ) ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ (ރ 50,000.00ގެ ކުއްޔަށްވާ މަހު 10އިން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ  2009ގެ ރޭޓުން މާރޗް ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ(ރ 5,000.00

 . އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އޭނާގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް  19

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

އަށް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ މާލޭ ސިންފަނީ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތުންކަމަށާއި، )ފަސްހާސްރުފިޔާ. (ރ5,000.00އްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓް މަހަކު ހައްދުންމަތީ ކަ

ނީ ސަރުކާރުންކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިން އެ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގި ފަރާތުން  އެތަން ހިންގި ދުވަސްވަރު އެފަރާތުން އެތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅުނު ނަމަވެސް ތަނުގެ ކަރަންޓްބިލަށް ފައިސާ ދައްކަ

ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓް މެނޭޖަރ  އަރާކަމަށާއި، މިކަމުގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތާ) ނުވަހާސްރުފިޔާ. (ރ9,000.00އެފަރާތުން ކަރަންޓް ބިލް ދައްކަންޖެހޭކަމަށާއި، އެތަނުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް މަހަކު 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 3/2006ރުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު އާއި ސްޕަވައިޒަރ އާއި ކާތިބު ނާާޖއިޒު ފައިދާ ނަގާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކު

 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ސަރުކާރުގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއްގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ ދައުލަތުގެ މާ ) ގަވާއިދު

ނޑައަޅައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ސަރުކާރުގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ކަ

 . އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލަފާ އެރުވުމުގެގޮތުން ދެންނެވީއެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަތިވެރީ ކޯޓަށް .މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެގެން ބައެއް ގޭގެއިން ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން އެމަސައްލަ އއ.މަތިވެރީ ރައްޔިތުން އިންޖީނުގެ ހިންގިދުވަސްވަރު އއ.އއ

ކުމްކުރުމުން ދައްކާފައިވަނީ ބިލްގެ ފައިސާ އެކަނި ކަމަށާއި ބިލް ނުދައްކާ ހުރުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ ގޭގެއިން ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުމަށް ހު

ރާ ބައެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާއީދުކު އަރާފައިވާއިރު އެފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށާއި ޖޫރީމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް 

މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ .ގެއަކުން ކަރަންޓް ބިލަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށާއި އަދި މިކަންތަކާ ގުޅިގެން އއ 30އަށް ތާއީދުނުކުރާ 

ލައިގެ ތަހުޤީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި، ބައެއްފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކަރަންޓް ފީ ދައްކާފައިނުވާކަން މިމައްސަމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި 

 . ރަންޓް ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ބިލްތަކަށް މިހާތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކަ 
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ލޯކަލް :ކޮޕީ  -

ގަވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީ 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީންނާއި  މުލަކުގައިފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ދެކުނު ހަތަރު އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ނަމުގައި ފުވައް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި ފުވައްމުލަކަށް ގޮސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގދ.ގދ ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވަނިކޮށް-އެންޓި

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާގުޅިގެން؛

 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތަކާ ގުޅިގެން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  27ގެ ) 2008/13(އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު  .1

އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫއަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށާއި ދިވެހިރާ

ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަންގާ އެނގުންތަކަށް ތަބާވާވުމަށާއި ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއް.އި ގދމީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއްކަމުން، ކުރިމަގުގަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 އަމަލުކުރުމަށާއި،

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ޖަވާބުދާރީވާ އަދި ) ރ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 03ގެ ) 2010/7(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު  .2

ކަލްގަވަރމަންޓް ންޖެހޭނީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށްކަމުން، ލޯ ރިޕޯޓްކުރާ ރަސްމީ ފަރާތަކީ އެ ރަށެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުންކަމަށާއި، އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޖަވާބުދާރީވާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުންވެސް ކަންކަން ނިންމާއިރު ލޯކަލްގަވަރމަންޓް .ކުރިމަގުގައި ގދ، އޮތޯރިޓީއަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުން

ށް ށާއި، ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަންގާ އެނގުންތަކަށް ތަބާވާވުމަށާއި، އެއޮތޯރިޓީއިން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތައޮތޯރިޓީގެ ނިންމުންތަކާއި ޚިލާފުނުވާނެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަ

 . އަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

މެނޭޖަރ އޭނާގެ .ކުގެ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުގެ އއުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަށް ކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އެކި ފަރާތްތަ .ރ

ހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތައްވުރެ ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ބޭބޭ އަށް ގުޅައި އެހެންމީހުންގެ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު ދިނުމުން، އެ

އޭނާގެ ލޯންޗުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަތުރުތައް ކުރަމުން  މެނޭޖަރގެ ބޭބޭ ހަދައިގެން.ކުޑަކޮށްލުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް އ

 އިރު، ގެންދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާ

ފަރާތަކުން އަގު ބަލާ އަދި ލޯންޗު ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  03މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރަށްތަކަށް ލޯންޗު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް.ރ .1

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  8.14ތުގެ ޤަވާއިދުގެ ކަމަށްވާތީ މާލިއްޔަކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއެކުގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަގު ހޯދާފައިވަނީ ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ފޯނުން ގުޅައިގެން 

ތަނުގައި ވަކި ފަރާތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކޮށް އިސްވެރިޔަކު ލިޔުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް، ފަދައިން އެކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ބަލާ

 ހޯދާނަމަ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔުމުން އަގު ހޯދައިގެ މާލިއްޔާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،  މިފަދަ ޚިދުމަތެއް

-ޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެންޓި ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް، އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއް 6.08މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .2

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެކިއެކި ރަށްރަށަށް .މެނޭޖަރގެ ބޭބެގެ ލޯންޗެއްގައި ރ.ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލުގެ އ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންކަންފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފަކާ -ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެންޓި  6.08ނީ މާލިއްޔަތު ގައިވާއިދުގެ ދަތުރުކޮށްފައިވަ

 . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  އެދި ދެންނެވީއެވެ 6.08ގެ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޚިދްމަތެއް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔާތުގެ ޤަވާޢިދު 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 23

 އޮތޯރިޓީ 

ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްގެ  ސްޕެސިފިކޭޝަން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ) 2014މާރިޗު  IUL)221-AF/221/2014/07)  (24ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު  07ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

ވަނަ  8.19ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބިޑް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 

 ބެލެވޭނީ މި މައްދާގައި ގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާއިރު ބަލަންޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުނުކަމުގައިގައި އަންދާސީހިސާބުތަކު ) ހ(މާއްދާގެ 

ވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދުމާއި އަދި ޝަރުޠު މި މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދޭ އިވެލުއޭޝަންކަމަށްވާތީ

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަ) ބ(ގެ  8.19ފަރާތެއްގެ އަންދާސީހިސާބު ހަމަނުވާނަމަ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  3ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެފަދަ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު 

 . ވަނަ އިޢުލާނެއްކޮށްގެން ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ 2ގޮތުގެ މަތިން 

 


