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މާލޭ ސިޓީ  3
  ކައުންސިލް

ަވނަ އަހަުރްނ 1998ވަަނ ަނންަބުރ ގޮޅިއެްއ ުހންަނ ކަމަށާއި، ނަަމެވސް  18ނަންބަުރ ކުނިކޮށްޓާ އިްނެވގެްނ ޮއންަނ ނީަލންެއއްޗެހި ވިއްާކ ސަރަހަްއުދގަިއ  62މާޭލ މުނިސިޕަލްޓީގެ 

ން 2003އިގައި، އެިއްނ އެއްެވސް ގޮިޅައކުން ކުލި ނުދަްއކާ ކަމަށާއި، ުމނިސިޕަލްޓީން ެއކަމާމެުދ ެއއްވެސް ފިަޔވަޅެްއ ާނާޅ ކަމަށް ުބނާ ަމއްސަލަފެށިެގން މިައދާަހމައަްށވެސް 

، ވާ ފަާރްތތަކުން، އެޮގޅިތަކަށް ުކލި ނުަދއްކައިެގން ނަންަބރު ކުނިޮކށްޓާ ިއްނވެގެން އޮންނަ ީނލަން ެއޗެހި ިވއްކާ ސަަރޙައްުދން ގޮޅި ޫދކޮށްފައި 62ފެށިެގން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ 

 .ޖޫރިަމާނެގ ގޮތުގަިއ އަރާފައިާވ ފަިއސާ އެަފރާތްތަުކްނ ޯހދުމަްށފަހު، ިމކޮމިޝަަނށް އެްނގުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލަްށ ެއންީގއެވެ
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  4
ހައުސިންގ އެންޑް 

  އެންވަޔަރަމަންޓް 

ސީއާ ޙަވާުލވެ ހުިރ .އެމް.ޑީ.ހިންާގ އެން ަހއުސިްނގ، ްޓރާންސްޕޯްޓ ެއްނޑް ެއންވަޔަރަންަމންޓުެގ މިނިސްަޓރާއި، ްސޓޭޓްިމނިސްޓަރާއި، އެމިިނސްޓްރީެގ ަދުށން އޮްފ  މިނިސްްޓރީ

މާިލއްޔަުތ ަގވާިއުދެގ ިއަގއި، ދަުތރުކޮށްފަިއވާކަަމްށ ބުނާ މައްސަލަވަަނ އަަހރު ވަަރްށ ިގނަ ޢަދަދަަކށް ަދއުލަތުގެ ަބޖެުޓން ަޚަރދުކޮްށގެން ާރއްެޖއިން ބޭަރށް 2009ސްޓޭޓް މިނިސްަޓރ 

ން މިކޮިމޝަނުން ުނހުންނަކަ ަތއްޔާރުޮކށްފަިއ  ބައެއްަފހަރު  ގަިއވާގޮުތގެ މަިތން ަދތުރު ނިްނާމ އެނބުރި ައއުަމށްފަހު ތަްއޔާރުކުރަންެޖހޭ ިއންިސޑެންޝަލް ރިޕޯޓް) ނ(ގެ  5.07

 ެއްނޑް  ޓްރާްނސްޕޯޓް ހައުިސްނގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ މިމަްއސަަލ ބެލިބެލުމުްނ ފާަހގަކުރެވޭތީ، ކުިރޔަްށ ޮއތްތާނަގިއ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވއިދާ ެއްއގޮތަްށ ކުރިޔަްށ ގެްނދިުއމަްށ 

   .އެްނވަަޔރަްނމަންަޓށް ެއްނގީއެވެ

  

މެރިން ރިސާރްޗ  5
  ސެންޓަރ

ޢިާމރާްތ މަރާމާތުުކުރމުެގ މަސައްކަްތ ކޮށްަފިއވަީނ މާލިްއޔަުތގެ ަގާވއިާދ ޚިލާފަށްކަަމށް ުބާނ  5މަިނަޔފުށީގަިއ .މިނިސްްޓީރ އޮްފ ިފޝަރީްޒ އެންޑް ެއގްރިކަްލަޗރިއްނ ކ
ރާާމތުކުރުުމގެ މަަސއްކަްތ ކޮށްދޭެނ ފަރާތެްއ ހޯދުަމށް މެިރްނ ރިސާޗް ޢިާމާރތް މަ  5މަިނަޔުފށީގައި .މައްސަަލއިަގއި، މިނިްސޓްީރ އޮްފ ފިަޝރީްޒ އެްނޑް ެއގްރިކަްލަޗރއިން ކ

ިއޢުލާާނ ގުޅިެގން، މަުޢލޫމާުތ ސާފުކުުރމަްށ ހާޒިރުިވ ފަރާްތަތކަށް ދަޢުލަުތެގ މާލިްއޔަުތެގ ) 2009ުޖލަިއ  FA‐MRC/IU/2009/23 )23: ސެންޓަުރްނ ކޮްށފައިާވ ނަންަބރު
ަކތަށް ެއިދ ތުގެަމތިްނ ލިުޔމުްނ މަޢުޫލމާތު ދީފައިވާކަެމއް އަދި ޕޮިއންްޓ ޭދެނ އުޞޫލެްއ ބަާޔންކޮށްފަިއވާަކން އެނެގްނ ެނުތުމންނާިއ، އެމަަސއްާއ އެއްޮގްތވާ ގޮ 8.16ގަާވއިުދެގ 

ށް އޮތްާތނގައި ަދޢުލަތުެގ މާިލއްަޔުތގެ ަގވާިއދާ އެްއޮގތަްށ ހުށަހެިޅ ޕްރޮޕޯަސލްތަްއ ިއވެލުއޭޓްޮކށް މާރކްސްދީފަިއނުވާަކން މިަމއްސަލަ މިކޮިމޝަުންނ ބެލިބެލުމުން ާފަހގަކުރެޭވތީ، ކުރިޔަ 
 .ކުރިޔަށް ެގްނދިުއމަށް މެިރން ރިާސޗް ެސންޓަަރށް ެއންީގއެވެ

 
އޮަމދޫ ކަުއްނސިލް .ތ 6

  އިދާރާ 
ގައި ކުިރ ިއޢުލާނާ ގުިޅގެން، އެކަމަްށ އެދި ޕްރޮޕޯސަލް 2011އޭޕްރިްލ އޮަމދޫ ކަުއްނސިލް އިާދރާެގ ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހއްޓަިއދޭެނ ފަރާެތއް ޯހދަން ޭބުންނވެެގން، އެއިާދާރއިން .ތ

ވަަނ ފަާރތަކީ ެއއިދާާރެގ ުމވައްަޒފަކުނަމަ، 3ފަާރތުން ަކމަްށވެފައި، އޭގެތެެރއިން  3ހުށަހެިޅ ފަރާތްތަކުެގ ެތރޭަގއި ެއއިދާާރެގ މަަސއްަކތު ިހމެޭނ ކަމަާށއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެީޅ 

އޮމަދޫ ކަުއްނސިލް ިއދާާރގެ ސެކިއުރިީޓ .ތގޮސްަފއިާވ ކަމަްށ ބުާނ މައްސަލައިަގއި، އިޢުލާްނ ބާިޠލްުނކޮށް މިަކންތަްއ ުކރިޔަްށ ގެން ، ށް އަުލން އިޢުާލންކުރަްނޖެޭހއިރުއިޢުލާްނ ބާިޠލްކޮ

ވަނަ ަފރާތަކީ އެިއދާާރެގ ުމވައްޒަފަުކނަމަ، އިޢުާލްނ 3ްނ ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެިޅ ގަިއ ުކރި އިޢުލާާނ ުގިޅގ2011ެލަހައްޓަިއޭދނެ ފަރާތެްއ ހޯދަްނ ބޭނުްނވެެގން، ެއއިދާާރިއން އޭޕްރިލް ބަ

މިަކން ިމގޮަތށް ިހނގާފަިއާވނަމަ، ެއއިޢުލާްނ  ބާޠިލްކޮށް އަުލްނ އިޢުލާންުކރަްނެޖހޭއިރު، މިކަން ކޮށްފަިއވަނީ އަލުން އިޢުާލްނނުކޮްށކަން މިކޮިމޝަަނށް މަޢުޫލމާތު ިލބިފައިާވތީ،
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ޮއަމދޫ ކައުންސިްލެގ އިދާރާއަްށ .ޮއަމޫދ ކަުއްނސިލް އިދާާރގެ ސެކިއުރިީޓ ބަލަަހއްޓައިދޭެނ ފަރާެތއް ހޯުދމުެގ މަަސއްކަްތ ކުރިަޔށް ެގންިދއުމަށް ތ.ތ، އަލުްނ އިޢުލާންކޮްށގެން ބާޠިލްކޮށް

 . އެްނގީެއވެ

   

މުލީ ރީޖަނަލް .މ 7
  ހޮސްޕިޓަލް

ެހއްަހއި ުދަވސް ެވއްެޖ ކަަމާށއި، ޭއާނ މުީލ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެްމބިއުލަންްސ ޑްަރިއވަރ، އޭާނެގ ޝިފްްޓ ނިމުނީަމ ތަނުެގ ެއއަރޯކންތަްއ މަރާާމތުޮކށް ަހދާާތ މިހާުރ މަ.މ

އެައރކޯންތައް މަރާާމުތކުރުމަްށ ަޙވާުލޮކށްފައިވަނީ، ެއޮހސްޕިޓަލުގެ އެމްިބއުލަންްސ  މުީލ ރީޖަނަްލ ޮހސްޕިޓަލުގެ.މ ިއގައި،ަމއްސަލަ ުބނާ ކުރަީނ ިބލް ހުށަހަާޅގޮަތްށ ކަަމށް މިކަްނ 

 މުން ެއނގޭތީ، ކުރިޔަްށ އޮތްާތނގައި ޑްރައިަވރ ލަްއާވ، ެއއްވެްސ ިއުޢލާނެްއ ކުުރމެްއ ނެިތ ައދި ެއއްެވސް ަފރާތަކުްނ އަުގ ނުހޯދާކަްނ މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ެބލިބެލު

   .ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް އެްނގީެއވެ މުލީ .ަދޢުލަތުެގ މާލިއްަޔުތގެ ަގވާއިދާ އެއްޮގަތށް ުކރިަޔށް ެގންިދއުަމށް މ މިފަދަަކންަތއް

  

ގައްދޫ .ގދ8
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ފޫުޓގެ ިދގުިމްނ ހުިރތަނެްއ  35ބަާލިއރު ގަްއދޫ ތޮިށަގނޑުެގ ގަްއދޫ ތޮށިަގނޑު މަރާާމތުުކުރމާ ބެހޭޮގތުްނ ހުށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލައިަގއި ފާަހަގކުރެވިފަިއާވ ކަްނތައްތަަކށް .ގދ

އިޢުލާުނ ޮކްށފައިާވއިުރ މި އިުޢލާނުގައި  04/2010ަގިއ ގަްއޫދ އޮީފހުެގ ނަންބަުރ  2010ެޖނުައރީ  31މަރާާމތުުކރުމުެގ މަސައްކަްތ އަިމްއލަ ތަެކތީގަިއ ކޮްށދޭެނ ަފރާތެްއ ޯހދުަމށް 

ްށ ނުވާަކމާިއ އަިދ އެްސޓިޭމޓްތައް ދިރާސާުކރުމަށްަފހު އެްނެމ ރަނގަޅު ހުަށހެޅުެމއް ުހށަހެިޅ ފަރާތަކާ މަަސއްކަތް ޙަވާލުކުެރވޭނެަކމަ  އިންކޮށްފަމަޢުލޫާމތުދޭނެ ުދވަެހއް ބަޔާ

ނޑައަޅާފައިުނވާކަާމއި،  ންުކރާެނ ގޮެތްއ ބަޔާންޮކްށފައިބުނެފަިއވާިއރު ެއސްޓިމޭޓްަތއް ބަަލއި ވަޒަ ރުިފާޔއިން  25,000.00ނުވާަކމާިއ އެސްޓިމޭްޓ ުހށަެހޅުމަްށ ވަިކ ގަިޑއެްއ ކަ

އްަތއް ކޮށްފައިަވީނ މިކަްނތަ ނުކުާތތަްއ ހިަމނާފައިުނވާތީ ފެށިެގން މަީތގެ މަސައްކަުތގެ އެްއބަސްވުްނތަކުގައި ހުންަންނޖެހޭނެަކަމށް ަދއުލަުތގެ ާމލިއްޔަތުެގ ަގވަިއދުަގއި ލާިޒމްކޮްށފައިާވ 

ާއިއ  8.19އާއި،  8.18އާިއ،  8.17އާއި،  8.16ކޮރަޕްޝަނަްށ ަމގުފަިހާވގޮތަށްަކމަްށވާީތ މިފަދަ ަކްނތައްަތްއ ކުރާިއުރ ކުިރޔަްށ އޮތްާތނަގިއ ދައުލަުތެގ މާިލްއޔަުތގެ ަގވަިއދުެގ 

  .ގަްއޫދ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާައށް އެްނީގެއވެ.ށް ގދގަިއާވ ޮގތުެގ މަތިން ަޢމަލުކުުރމަށް ސަމާލުކަްނިދނުމަ 8.22އާއި،  8.20

 އުނގޫފާރު ީރޖަަނލް 9
  ހޮސްޕިޓަލް

އެހޮސްޕިޓަަލްށ ިދމާާވ ިއމަރެޖންސީ ޙާާލތްތަުކގައި ބޭުނންކުރުަމށް ަހމަަޖއްަސވާަފއިާވ ލޯްނުޗގަިއ އަމިއްަލ  ފަާރތުން އުނގޫފާުރ ީރޖަނަްލ ހޮސްޕިަޓލް ހިްނުގމާ ަޙާވލުވެހުިރ .ރ

ޭރވުމަށާއި، ލޯްނުޗެގ  މުަގއި ެއއީ ކޮންކަަމކަށް ކުރާ ދަތުެރއްކަން އެނޭގގޮަތށް ލޯްނުޗގެ ދަތުރުތައް ިއގައި، ހޮސްޕިޓަލުެގ ަދތުރުތައް ކުރު ދަތުުރތަްއ ކުރަުމންާދ ކަމަްށ ބުާނ މައްސަލަ 

  .ހޮްސޕިޓަލަށް ެއންީގއެވެ ލޮގްފޮުތގަިއވެްސ ދަތުުރ ތަްފޞީްލ އެނގޭޮގތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމށް އުނގޫާފރު ރީަޖނަލް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  10
ރިސޯްސ  ހިއުމަން

ޔޫުތ އެންޑް 
/ ސްޕޯޓްސް

ސްކޮލަރޝިޕް 

ބަލައިގަންނައިރު، ބައެއްފަހަރު ދޫކުރާ ރަސީދުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރާއި ރަސީދު ނަންބަރ ޖަހާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ސީރިއަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ފައިސާ 

މަސް ފަހުންކަމަްށ މާކުރަނީ ދެތިންނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަ ރަސީދުތަކުގައިވެސް ވަކި ތަރުތީބެއް ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ފައިސާދެއްކުމަށް ދޫކުރާ ޗެކްތައް ޢާއްމުކޮށް ޖަ

ވަަނ ުދވަުހ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ަހަޔރ އެޑިއުކޭަޝްނގެ ތިޖޫީރ ޗެކްުކރިއިުރ ިތޖޫީރގަިއ، ޖަމާނުކޮްށ ިގނަދުވަްސވުުމގެ ސަބަބުްނ  2009އެޕްރީލް  06އިގައި، ބުނާމައްސަލަ

ައދި ެއ  ،ހޯަދއި ބޭންކަށް ޖަމާކުުރމަށާއި ބެްނވާ ފައިސާ އެ ެޗކް ދިންަފރާްތތަކުން ވީެއންމެ އަަވހަަކށްމުްއދަތުަހަމވެެގްނ ކެންސަލްވެަފިއާވ ބޭންކް ޗެްކތަކެްއ ހުރުާމެއކު އެ ެޗކްތަކަށް ލި
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ަޔރ އެިޑއުކޭަޝްނ ޑިޕާޓްަމްންޓ އޮފް ހަ، ކުުރުވމަށް ފައިސާ އެފަރާތަކުން ދިނުމަށް އިްނކާރުކުރާނަަމ ފަިއސާ ބަލަިއގަެނ ަޖމާކުރުމާ ަޙވާުލވެ ހުންެނވި މުވައްަޒފު އެ ފައިސާ ައށް ޒިންމާ  .ސެކްޝަން

ޝިޕް ސެކްަޝުނން ުކރަުމންެގންާދކަމަށް މިހާރު ުއވާަލިއ އެޑިޕާޓްމަންުޓްނ ކުރަމުްނ އައި ަމސައްކަތްަތްއ މިިނސްޓްރީ އޮްފ ިހުއމަްނ ރިސޯސް ޫޔތު އެންްޑ ސްޕޯޓްސް ގެ ސްކޮލަރ

  .ވާ ކަްނތަްއތައް ިއޞްލާޙުކުރުަމްށވެސް ެއސެކްޝަނަްށ ެއްނގީއެވެްނގައި، އަިދ ތިީރގަިއމި މަޢުލޫާމތު ިލބިފަިއވުމާއެކު ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްަޝަނށް އަ
  

ނޑަައޅާފަިއ ބޭތިއްބުމާއި ފަިއސާ ބަލަިއގަުތމުަގއި ަހރަކާތްެތރިވާ ުމވައްޒަުފންނަ ) ހ( ްށ ފައިސާ ބަލަިއަގތުމާިއ ަޖާމކުރުމުަގިއ ަފއިސާ ބަަލއިަގންަނން ވަކި މުަވއްޒަފުންތަކެްއ ކަ

  .ެބލެހެއްޓުުމަގިއ ދަުއލަތުގެ މާިލއްަޔތުގެ ަޤވާިޢދުަގއިވާ ޮގތުެގ މަިތން ޢަމަުލކުރުމަށް ެއންގުންއަިދ ލިޔެިކޔުްނ 
  

ކަންެޖހޭ ފަިއސާގެ ަތފްީޞްލ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީްމ ަތކުގެ ދަުށން ޯލްނ ދޫކޮްށފަިއވާ ަފރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ފުރިަހމަ އަްށ ބަލަހައްޓަުމްނ ެގންިދއުަމށާއި، ާބކީ ދައް) ށ(

އްާކ ފަރާްތތަކުން ެއފައިސާ ދެއްުކމަްށ ހަމައަްށ ބަަލހައްޓަިއ އެަފއިާސ އެފަާރތްތަުކން ހޯދަމުން ގެންިދުއމަށާއި، ޯލން ަނގާފަިއވާފަާރތްތަުކގެ ެތރެިއން ޯލނަށް ފަިއސާުނދަފުރި 

ދަުތ ހަަމވެފަިއވާނަަމ އެފަާރތްތަކަްށެވސް ކޯހުގެ ަފިއސާ އަނބުރާެދއްކުމަްށ އެްނގުަމށާއި، ކޯުހގެ ުމއްަދތު ަހަމވެ ކޯސް ނިުމުނކަން އަންގާފަިއ ނުވާ ފަރާްތތަކުެގ ކޯހުގެ މުއް 

  .އެްނގުަމށް ދެްނެނވުން
  

ްލ ށް ަތއްާޔރުކޮށް ކުރިްނ ސީިރއަ ލިބޭ ަފިއސާ ބަލަިއގަުތމަްށ އެއް ރަީސދުފޮްތ ބޭނުްނ ކުރުަމާށއި، ބޭުނންކުރާ ރަސީދު ފޮތް ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ޤަާވޢިާދ ެއްއގޮތަ ) ނ(

ަވަނ މާްއދާތަކަްށ ާޚްއޞަ  1.01,1.02,1.08ނަންބަރ ޖަހާަފިއ ބެެހއްޓުަމށާިއ އަިދ ރަީސުދ ިލޔުުމގަިއ ރަީސުދ ނަންބަރ ެޖހުަމށާިއ ދަުއލަުތެގ މާލިްއޔަުތގެ ަޤާވޢިދުެގ 

  .ސަމާލުކަމެްއ ދެްއވަިއގެްނ ަޢމަލުކުރަމުން ެގްނދިުއން 

  

ޮފތެްއ ތަްއޔާރުކޮްށ ތިޫޖރީައްށާލ " ިތޖޫީރ ބާކީ"ފޮތަްއ ެއރުުވަމށާއި ވީެއްނމެ ައވަހަކަްށ އެފައިާސ ބޭންކަްށ ަޖމާކުރުމަާށއި " ވަހު ިލބޭފައިސާ ދު "ފަިއސާ ބަަލއިަގތުމަްށފަހު ) ރ(

  .އަިދ ަނގާ ފައިާސގެ ހިާސބުތައް ެއފޮތަްށ އަުރވަމުްނ ެގންިދއުން

  

ަޒފުން ލަްއވަިއ ޮސއިކޮށްފަިއ ެނތުުމގެ ސަބަުބން ފަިއސާއާބެހޭ ަކންކަާމ ޙަވާލުވެ ތިިބ ުމވައްޒަުފްނނާއި ައދި ފައިާސއާެބޭހ މުވައްޒަުފންގެ ަވޒީފާގެ ަބޔާްނ ތަްއޔާރުކޮށް މުަވއް) ބ(

ޅޭ ފުރިހަަމ މަްޢލޫމާުތ ވިފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާގު އެ މުވައްޒަުފންާނ ަޙވާލުކުރެިވފަިއވާ މަަސއްކަތްަތްއ ސާުފވާގޮްތ ނުުވާމިއ ައދިަހމަ ުމވައްޒަުފްނނަްށެވސް ެއފަރާްތތަކާ ހަވާލުކުރެ 

ިއދު ަގއިވާޮގތުގެމަިތން ވަީޒާފ އެނގިފަިއ ެނތުުމގެ ސަަބބުން ަމސައްކަތަށް ފަުރވާކުޑަވެ އިްހމާްލވެފަިއވާކަްނ ފާހަގަ ކުރެވިފަިއވާީތ ދިެވހި ިސވިްލ ސަރވިްސގެ ޤަވާ 

  .ބަޔާްނތަްއޔާރުކޮްށ ބަޔާނުަގއި ުމވަްއޒަފުން ަލްއވަިއ ސޮއިކުރުުވން 
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ތިނަދޫ ރީަޖަނލް .ގދ 11
  ހޮސްޕިޓަލް

ަގނެަފއިަވީނ އިޢުލާްނނުކޮްށ ޯކޓޭޝަްނތަކެްއ ޯހދަިއގެްނ  ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝން  09ތިަނޫދ ރީަޖނަލް ހޮސްޕިަޓުލން އެސަރަަޙއްދުެގ ހެލްްތ ެސންޓަރުތަަކށް ަގނެފަިއާވ .ގދ

މިާހރު ފައިާސ ަދއްކާފައިވާަކމަށާއި، ފޮޓޯކޮީޕ ެމޝިނަްށ  09ިމ ، ަކމަށާއި  ޑޮކިއުމަންޓްަތކެްއިއންޮވއިސްތަކަީކ ޭފކް  ކޯޓޭޝަންތަކާއި  އެހޮސްޕިަޓލަށް ހުށަހެޅި  އިެގންކަަމށާއި،ލަ އަގުބަ

ަގނޑަކަށް ގާތް ެއްއޗެްއ ގަނެަފިއވަީނ މެިޝންތައް ައްށ ކަމަާށއި، ަނމަވެްސ އެ ރުިފޔާ) ވިހިާހސް(20,000.00 ކޮންމެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިެނއް ަހާދފައިވަނީ  ަތއް ިއންޮވއިސްމި

ިނޭމިއުރ  2009ަގިއ ެއންޓްރީ ޮކްށފައިާވ ކަމަށާއި، އެެހްނކަމުން،  2010މާްޗ  8ގެ އިްނޮވިއސްތަކެްއ 2009ނޮެވމްބަރ  5ވަރަަކށް ުރފިޔާއަށް ކަަމށާއި، ) އަށްާހސް(8,000.00

ފައިާސ ދައްކާަފއިވާކަަމށާއި، ަގެނފައިަވނީ އިްނޮވިއސްތަކުގައި  ތަަކށް ަމށްފަުހ އެއިންވޮއިސްޭދންޖެހޭއިުރ ެއެހްނ އެކައުންޓަްށ ެއފައިސާލުިމނިސްޓްީރއަްށ  ބާކީ ހުްނނަ ފަިއސާ ފިނޭންސް 

ީނ ަވަނ ާމއްާދގަިއާވގޮުތގެ މަިތން ހޯަދްނ ބޭނުންާވ ތަެކއްޗާިއ ިޚދުަމތް ހޯަދްނވަ  8.05ޤަވާިޢުދެގ އިަގއި، ަދުއލަތުެގ ާމލިއްަޔތުެގ ހުރި ްބރޭންްޑތަކެއް ނޫްނ ކަަމށް ބުނާ މައްސަލަ 

ަވނަ ާމއްާދގައި ަގންަނން ބޭުންނާވ ތަކެއްޗަްށ  8.10ތަކެްއޗާއި ޚިދުމަްތ ޯހދުަމށް ުހްއދަޭދ ފޮތް ުނވަަތ ފޯމް ުފރިހަމަޮކށް އެކަަމށް ވެރިޔަކު ުހއްދަ ީދެގންކަމަާށއި، ިމަޤވާއިުދެގ 

ެނކަމަށާއި، ުމާދ ެގންަނއިުރ ައިއްސފައިވަީނ އޯަޑރުކުރި ތަކެތިޯތ ބަލާ ޗެކުކުރުމަށާއި، މިަޤވާިޢދުެގ އޯޑަރުކުރުަމށްޓަކައި ުމދަލަްށ އޯަޑރުކުރާ ފޯްމ ަތްއޔާރުކޮްށ ވެިރޔަުކ ސޮއިކުރަްނވާ 

ހުްނ ގަިއ އޮީފހަްށ ތަކެިތ ބަލައިަގތްފަ) ހ(ަވނަ މާްއާދގެ  8.13ަވަނ ާމްއދާަގިއ ވާގޮތުެގަމތިްނ ުމާދ ަބލައިގަްނނަްނާވީނ ަރގަޅަްށ ޗެކްކޮށްަފއިކަމަާށއި، ިމޤަާވޢިދުެގ  8.11

ގަިއ އަނުބރާ ޮފނުވުނު ) ށ(ނެަކަމށާިއ، އެމާއްާދގެ ބަލައިަގނެުވުނ ަތކެތީގެ ތެޭރގަިއ އޯޑަރުކުރި ތަކެްއޗާިއ ތަާފތު އެްއޗެއް ހުިރަނމަ ެއތަކެތި ވިއްިކ ަފރާތަްށ އަނބުރާ ފޮނުވާަލްނވާ

 25،000.00ވަަނ މާްއދާަގއި  8.14ވޮިއސް އިސްާލހުކުުރމަށްފަުހަގއި ކަަމށާއި، ިމޤަވާިޢުދެގ ތަކެތީެގ ަބދަލުަގއި ަރގަުޅ ތަެކިތ އެއަަދދަްށ ނުިލބޭނަަމ ފައިާސ ދައްކާނީ އިން 

ފަރާތަކުން ައުގ ބަލައިގެން އެްނެމ ަރގަޅުކަަމށް ެފްނަނ ފަާރތަކާއި އެަމސައްކަތް ަހވާލުކުރުވާީނ  03ރުިފާޔ ހަަމނުާވ މަަސއްކަތެްއަނމަ ެއންެމ ަމދުވެެގން ) ފަންަސވީސް ާހސް(

ވަނަ މާްއާދެގ  8.15ނެކަމަށާއި، މި ަޤވާިއދުގެ އި، އަިދ ެއކަމަށް ުހށަެހޅި ަފާރތްތަކުގެ ިލޔުްނތައް ބަާލ ވަިކ ަފރާތެްއ ހޮވީ ކީއްެވގެންަކން ަބޔާންޮކށް އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަްނވާ ކަމަށާ

ާޔައށް ވުެރ ބޮުޑވާަނމަ އެތަެކތި ަގްނނަްނވާނީ ާޢއްމުޮކށް އިޢުލާންކޮށްގެންލިޭބ ރުފި) ފަންަސވީްސ ހާސް( 25،000.00ަގއި އެްއަފހަާރ ަގންނަންެޖޭހ ތަެކތީެގ ޖުމްލަައުގ ) ހ(

ތަެކތިަގތުުމގެ މަޤުޞަުދގައިކަމަށް ބެލެވޭީތއާިއ  އަްނދާސީ ިހސާުބތައް ބަލައިެގންަކމަށާއި، މިފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަކަށް ވަކިވަކި އޯޑަރު ފޯމު ފޮނުަވއިެގްނ ގަެނފަިއވަނީ ިއޢުލާންނުޮކށް

އިކަމަށް ބެެލވޭތީ އެފަަދއިން ިއއުާލންުނކޮށް ަތކެިތ ފީހަކުްނ ެއއްދުަވެހއްަގއި ިގނަ ައދަދެްއގެ މުދާތަކެްއ ޯހދުަމށް ވަކިވަކިން ެއދިަފއިވަނީ ެއފަަދއިްނ އިޢުލާްނ ނުކުުރމުގެ ޭބނުުމގަ އެއްއޮ 

އެްއވެސް ފަރާތަާކ ހަވާލުކުަރންވާީނ އެމަަސއްކަތެއް ކުރުވުާމއި ބެހޭ ގޮުތން ެއްއބަސްުވމެްއގަިއ  ވަނަ މާްއާދގައި ދަޢުލަުތގެ ަމސަްއކަތެއް ކުރުަމށް 8.22ނުަގތުަމށާއި، ިމަޤވާޢިުދގެ 

ދޭަފރާތަކުްނ  ވަނަ މާއްދާަގއި ެމިޝނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓްަފދަ އަގުޮބޑު ތަކެތި ހޯދަްނާވނީ ޮވރަންީޓ ުނަވތަ ެގރަންޓީ 8.39ދެަފާރތުން ޮސއިުކރުވުަމށްފަުހަގއި ަކމަށާއި، މިޤަާވޢިުދގެ 

ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިންަތްއ ގަިއވާ ދަޢުލަުތގެ ުމަދލާއި، ދަޢުަލތުެގ ބެލުުމގެ ދަުށގަިއ ހުންނަ މުދަުލެގ ރަޖިސްްޓރީ ބަަލހައްަޓްނ ޖެހޭނެކަމަށާއި، ނަަމވެްސ މި  7.01ކަމަށާއި، ިމޤަާވިއދުެގ 

ނަލް ހޮްސޕިޓަލަށް ިތަނދޫ ރީޖަ .ގދ ްށ ައރުާވފައިނުާވތީ ެއ ފޮޓޯކޮީޕ މެޝިްނތަްއ ިއންވެންޓްީރއަްށ ެއރުވުަމށް ތިަނދޫ ރީަޖނަލް ހޮސްޕިޓަލުެގ ުމަދލުެގ ރަޖިސްްޓީރ ނުވަތަ އިްނެވންްޓރީއަ

  .އެްނގީެއވެ
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ކެންދޫ .ބ 12
 ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ުވރެ ބޮުޑ ފަާރތަށް ހުށަހެިޅ  އެްނމެ ކުަޑ ައގު ކެންދޫ ޯބޅަ ަދނޑު ވަަށއިެގން ފެންސް ޖެުހމަށް ރަށު އޮފީުހްނ ކުރި އިޢުާލާނއި ުގޅިގެްނ ެއސްިޓމޭޓް ހުަށހެޅި ަފާރތްަތކުގެ ެތރެއިން.ބ

 އިަގިއ،މައްސަލަ ކުރަުމންާދ ކަމަށް ުބނާ  ަދއުލަތުގެ މާލިއްަޔތުެގ ަގާވއިާދ ޚިާލފަށް އެމަަސއްކަތް  އަެގއް ހުށަހަޅައިފައިާވ ފަާރތަކަްށ ެއފަރާތުްނ ހުށަހެިޅ ައގަްށވުެރ ބޮޑު އަެގއް ީދގެން 

އި، ކަން އެނގޭީތ، ކުރިޔަށް އޮްތާތނގަ ނެ އުޞޫެލްއ ބަޔާންޮކށްފަިއުނވާމަސައްަކތް ޙަާވލުކުރާނެ ފަާރތެްއ ހޮުވމަށް ޕޮިއްނޓްދޭ ކެންދޫ ބޯޅަ ަދނޑު ަވށައިެގން ފެންސް ެޖހުުމގެ .ބ

ނަޑްށ މާރްކސް ީދގެްނ މަސައްކަތަކަށް ިއޢުލާން ކުރުަމށްަފހު، ެއމަަސއްކަަތކާގުޭޅ މަޢުޫލމާތު ލިޔުުމްނ ިދނުަމާށއި، މަސައްކަަތްށ ޕޮއިންޓްޭދެނ ިމންަގނޑެއް  ނަޑއަޅަިއގެްނ އެިމންގަ  ކަ

  .ސިްލގެ އިދާރާއަށް ެއންީގެއެވންދޫ ކައުންކެ.ދަޢުލަުތގެ މާލިްއަޔތުެގ ަގވާިއާދ ެއްއގޮަތށް ަމސައްކަތް ކުރިަޔށް ގެްނިދއުމަްށ ބ

  

ގެމަނަފުށީ .ގއ 13
ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ 

އިުޢލާނާ ގުޅިެގން، ަމޢުލޫާމުތ ) 2011މާރޗް  02( 2011/05: ެގމަނަުފށީ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ސެކިއުިރޓީ ަބލަހައްޓަިއޭދނެ ފަާރތެއް ހޯުދމަށް އެިއދާރާިއން ކުިރ ނަންބަރު.ގއ

ަގިއ ) ހ(ަވނަ ާމއްާދގެ  46ގެ  15ާއއި ބާބު  8.16ެގ  8ސާފުކުރުމަށް ާހޟިރުވި ފަާރތްަތކަށް ލިޔުމުން ަމޢުލޫމާތު ީދފައިވީނަަމވެސް، ދަޢުަލތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ގަާވއިދުގެ ބާުބ 

ކުރާނެ ތެްއ ހޮވުުމަގއި ޕޮިއްނޓްދޭެނ ުއޞޫލު ބަޔާންކޮްށފަިއނުާވކަން ފާހަގަކުެރޭވ ކަމަާށއި، ެގމަަނފުށީ ކަުއންސިުލްނ މިމަަސއްކަތް ަޙވާލުބުނެފަިއާވގޮތަްށ މަސައްކަްތ ޙަާވުލކުރާނެ ަފރާ

ނޑަައޅާފަިއވަީނ ިމމަސައްަކތް ކުރުަމށް ހުށަހެޅި ިބްޑތަކުގެ ިއވެލުޭއޝަެންއ ހަދަިއގެްނ ނޫްނކަމަށާއި، އެހެންަކމުްނ މި  މަސަްއަކްތ ޙަވާލުކުރުަމށް ނިންމާފަިއވަީނ ަދޢުލަތުެގ ފަރާތެއް ކަ

ޢުލަުތެގ ަގއި ުބެނފައިވާ ިއވެުލއޭަޝނުްނ ެއންެމގިަނ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ފަރާތް ހޯަދިއގެން ޫނންކަްނ  ާފަހގަކުރެޭވތީ، ކުިރަޔށް ޮއތްާތނގައި، ދަ 8.20ެގ  8މާލިއްޔަތުގެ ަގވާިއދުެގ ބާބު 

    .ގެަމނަފުީށ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާއަށް ެއންީގއެވެ.ަގއިވާ ޮގުތގެަމތިްނ އެކަންަތއް ފުިރހަމަކޮށްެގން ކުިރޔަށް ެގންދިުއމަްށ ގއ 8.20އި، އާ 8.16މާލިއްޔަތުގެ ަގވާިއދުެގ 

  

އަތޮޅު .ގދ14
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

އިޢުލާާނ ގުިޅެގން، ެއއިާދރާައްށ   )2011ފެބްުރއަީރ  IL‐2011/06 )02: އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްގެ ިއާދރާައްށ ބޭުނންާވ ލިޔެކިޔުުމގެ ތަކެތި ގަުތމަށް އެިއދާާރއިްނ ކުިރ ނަންަބރު.ގދ

ުނާވފަިއާވ ކަަމށް ުބާނ ިނންަމިއ މިާހުރ ތަކެީތެގ އޯޑަރ ފޯްމ ފޮ  ތަކެިތ ގަްނނަން  ބޭނުްނާވ ތަކެިތ ަގުތމަށްފަހު، ެދަވަނ ފަހަަރްށ ެއިއޢުލާނުެގ ދަުށްނ ކުރިއަށްވުެރ ބޮުޑއަުގގައި 

ިއޢުލާާނ   )2011ފެބްުރައރީ  IL‐2011/06 )02: އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްެގ އިދާރާައްށ ބޭުނންާވ ލިޔެކިޔުުމގެ ތަކެިތ ަގތުމަްށ ެއއިދާރާިއން ކުިރ ނަންަބރު.ގދމައްސަަލއިަގއި، 

ޫލމާުތ މިކޮމިޝަނަްށ ްށ ބޭނުްނާވ ތަކެިތ ގަުތމަްށފަހު، ދެަވަނ ަފހަރަްށ ެއއިޢުާލުނގެ ދަށުން ކުިރއަްށވުެރ ބޮޑުައުގގަިއ ަތކެތި ަގްނނަްނ އުޭޅކަުމެގ މަޢުގުިޅގެން، އެއިާދރާއަ

ަވަނ މާްއާދާއ 8.31ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގެ  ވަނަ ަފަހރަށް ތަެކތި ަގތުމަށް ހަަމޖެހިަފއިާވނަމަ، އެކަަމކީ 2ލިބިފައިވާަކމަށް ބަޔާންކޮށް، އެއިޢުލާނުެގ ަދށުްނ 

އަތޮުޅ .ގެ ަގވާިއދާ ެއްއގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުަމށް ގދިޚލާފުކަމެއްކަުމން، އެތަކެތި އެޮގަތށް ުނގަުތމަާށއި، އަދި، ެއިއދާރާއަށް ޯހަދން ބޭުނންވާ ތަކެތި ގަުތމުަގއި ދަުއލަުތގެ މާލިްއޔަތު 

    .ެއވެންސިްލގެ އިާދރަށް އެްނގީކައު
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

އަތޮުޅ .ގދ 15
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

މިޮކމިަޝނަްށ ހުަށހެޅުުނ ޝަުކވާއަކާ ގުިޅެގން، އެކަން މިކޮމިަޝނުްނ ބެލިއިރު، އެތަކެިތ ުޅމާބެހޭ ޮގުތން އެ ކާޕެޓް ކޮޓަީރގައި  ާނއިބްރަީއްސގެ ރައީްސާއއި، ކައުްނސިލްގެ އަތޮޅު .ގދ

އަތޮުޅ .ގދފްކަމެްއ ކަަމށްާވތީ، ކުރިޔަްށ ޮއތްތާނަގއި މިަފަދ ކަެމްއ ތަކުރާުރ ނުުކރުމަށް ގަވާިއާދ ޚިލާ ބައިބަިއކޮށްގެން ގަނެަފިއވާކަން ެއނގޭީތ މިީއ ދަުޢލަތުެގ ާމލިްއޔަުތެގ 

 .ެއވެންސިްލގެ އިާދރާއަްށ އެންގީ ކައު

  

އަތޮުޅ .ހއ 16
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

އަތޮޅުޭގަގއި ަކމަށާއި، ކަުއންިސލަރުން އަޮތޅުޭގގަިއ ތިޭބ ިއރު ތަުނެގ .ެމްމބަރުްނވެސް އެފަާރތްތަކަްށ ަމާޤމު ލިބުނީއްުސރެ ދިރިއުެޅމުްނ ގެްނަދނީ ހއ 8ކަުއންސިލްެގ  އަޮތޅު .ހއ 

މެމްަބރުްނެވސް ެއަމޤާްމ ލިުބނީއްުސެރ  8ަކއުްނސިލްެގ  ައތޮޅު.އިަގއި، ހއކަރަންޓާިއ އެެހިނހެްނ ޚަަރދުތަކަްށ ަވރަށްބޮުޑ ޭހދައެްއ ސަރުކާުރްނ ކުަރންޖެޭހ ކަަމށް ުބާނ ަމއްަސލަ

ރުކާުރން ުކރާކަމަްށ ައތޮުޅޭގގަިއ ކަމަާށއި، ަކއުންިސލަރުްނ ައތޮޅުޭގަގިއ ތިޭބ އިރު ތަުނގެ ަކރަންޓާިއ އެެހނިހެްނ ޚަަރދުތަކަްށ ަވރަށްބޮޑު ހޭަދއެްއ ސަ.ދިރިުއޅެުމން ގެްނދަީނ ހއ

ަވންްސގެ ިއތުރުން، ލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ަކއުންސިަލރުންަނށް ިލިވްނގ އެލަަވންްސ ހަމަަޖއްސާަފއިާވިއރު، ލިިވންގ ެއލަވަންްސ ލިބޭ ފަރާތްތަުކން، ެއއެލަމިކޮމިަޝނަްށ ަމޢު

  )17/45. (އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ ަރއީސަްށ ެއންގީއެވެ .ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަކޮށްގެްނ ެއޮގތަށް ނުތިެބވޭނެ ކަމަށް ހއ

ާދންޫދ .ގއ 17
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ނަޑއަޅާީދަފއިވާ ރިކަރެންޓް ޚަރަާދއި، ކެޕިޓަލް.ަވނަ ައަހރު ގއ 2010 ޚަރަުދގެ ެތރެއިން މާީލ  ާދްނދޫ ޮއފީސް ހިްނގުަމށްަޓކައި ަދޢުލަތުގެ ާމލިއްަޔތުން، ފިޭނންސް ިމނިސްޓްީރން ކަ

ަވނަ ައހަރު ދޭްނޖެހިފަިއާވ  2009 ށްންދާ ކަމަށާިއ، އެގޮތުން، ާދންޫދ ކަީތބައަހަރު ނިުމުނއިުރ، އެކައުންްޓަގިއ އިުތރަށް ހުރި ފައިސާ ިހފަހަްއާޓ އެފަިއސާިއން ޚަރަދުކުަރމު

ަވަނ  2010ދޭންޖެޭހ ޯފނު އެލަަވންްސ  ށްކަީތބަކުޑަ ަވަނ ައހަުރ ާދްނދޫ 2009ދޭްނޖެޭހ ފޯުނ ެއލަވަންްސއާއި  ށް ކަތީބަަވނަ އަހަުރ ދާްނޫދ  2009ޒިންާމދާުރ އެަލވަންސްާއއި، 

ވަަނ އަަހރު ރިަކރަްނޓް ޚަަރދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ބާކީ ހުރި ފަިއސާއިްނ ދީފައިާވ ކަމަށާއި،  2010ްނދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާއަްށ ބަދަުލިވިއރު އަހަުރ ާދންދޫ ޮއފީސް ދާ 

ކުރިަޔށް ފަިއާވ ކަްނތަްއތަކުަގިއ، ބަޔާންކޮށް ަގއި، މިފައިާސއިްނ އެިއދާާރއަްށ ޮކމްޕިުއޓަރ ސިސްޓަްމަފަދ ތަކެިތ ަގުތމަްށ ކަުއންސިުލްނ ފާސްކޮށްފަިއާވ ކަމަްށ ުބާނ ަމއްސަަލއި

  . ާދްނދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއަްށ ެއންީގއެވެ.އޮތްާތނގައި ެއޮގތަށް ޢަމަުލނުކުުރމަށް ގއ

އަތޮުޅ .ބ18
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ކަުއްނސިލަރުްނ ބޭނުްނ ކުަރމުްނާދ ކަަމށާއި، ެއގޮުތްނ ެއފަރާތްތަުކެގ ކެުއާމއި، ނިުދްނ ޮއްނނަީނ އަތޮުޅޭގގަިއ ކަމަށާއި،  6ެގ ޮގތުަގިއ ތިބި ކައުންިސލަރުން  ައތޮޅު  ،ައތޮުޅގެ އަތޮޅު .ބ

ލަްއަވއި އެަފރާްތތަކުެގ ކެއުާމއި، ެއއްެޗހި ޮދވުުމެގ  ީމހުން  03އަތޮުޅވެރިޔާެގ ެއހީތެިރޔާެގ ކެުއާމއި ިނުދން ަހމަޖަްއސަމުން ގެްނދަނީ ެއޢިމާރާތުަގިއ ކަމަާށއި، އަޮތުޅގޭ ަމސައްކަުތ 

ައތޮުޅގޭަގިއ ކަމަާށއި، ކައުްނސިލަރުްނ .މެްމަބރުންވެސް އެމަޤާްމ ލިބުީނއްސުރެ ިދރިއުެޅމުްނ ެގްނަދނީ ބ 8ކައުްނސިލްގެ  ައތޮޅު .ބކަންތަްއ ކުރަުމްނދާ ކަަމށް ުބާނ މައްސަަލއިަގއި، 

ންަނށް ިލވިްނގ ރަންޓާިއ ެއހެިނެހން ަޚރަުދތަކަށް ވަރަްށބޮޑު ޭހދަެއއް ސަރުާކރުްނ ކުރާކަމަށް މިކޮިމޝަނަްށ ަމޢުލޫާމތު ލިބިަފއިާވތީ، ކައުންސިލަރު އަތޮުޅޭގގަިއ ތިޭބ އިުރ ަތނުެގ ކަ 

އަތޮުޅ .ކޮްށގެން ެއގޮތަްށ ނުިތެބވޭނެ ަކމަށް ބއެލަަވންސް ހަމަޖައްސާަފއިވާއިރު، ލިިވންގ އެަލވަންްސ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، އެެއލަވަންސްގެ އިުތރުން، ސަރުކާރުން ބޮޑު ޭހދަ

  . ކައުންސިްލގެ ރަީއސަށް އެްނގީެއވެ
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

އުނގޫފާުރ .ރ 19
ޒުވާނުންާނއި 

 ޒު ކުޅިވަރުގެ މަރުކަ

 ޖެުހމަށް ޔޫްތ ސެންަޓުރގައި ސްޓޮކް ދަަގނޑު ޮހޅިއާިއ، ދަަގނުޑ ނަރު ބޭނުންޮކށްގެން އުނގޫފާރު ޫޔތް ސެންޓަރުގަިއ ަޖހާފައިުހރި ފެންސް ވެްއޓުމާ ގުިޅެގން، އަުލން ފެްނސް

މީޫދައްށ .ަގިއ ރ 2011ެމިއ  04ވެްސ ުހއްަދއަކާ ުނލައި ދަަގނުޑ ނަުރާދ ޯރލް ޫޔތް ިމނިްސޓްރީެގ އެއް  01ދަަގނުޑ ހޮޅިއާއި،  10ކޮށްފަިއވަނިކޮްށ އޭގެތެރެިއން 

ނަޑށް ކުިނ އެޅުމުން ެއގޯިތތަކަށް.ފޮނުާވފަިއވާކަމަްށ ބުނާ މައްސަަލިއގައި، ރ ކުިނ  މީޫދ ކުނިގޮުޑ މީހުން ިދރިއުުޅމަްށ ދޫކޮްށފައިާވ ބަެއއް ޯގތިތަކާ ވަރަްށ ަކއިރީަގއި އޮުތމުްނ، ގޮ

ތަކެތި މިާހުރ އެތަކެިތ ދޫކޮށްަފއިާވީތ އެ މީޫދ ަކއުންިސލްެގ ިއދާާރއަްށ .ުދވަހަްށ ރ 14އުނގޫފާުރ ޔޫްތ ސެންޓަުރްނ .ުތްނ ޙައްލުކުރުމަްށ ރއެޅެުމންާދތީ، އެކަން ަވގުީތ ގޮ

ކި ބޭުނމަކަށް ޮފނުާވފަިއ ހުންނަ ތަކެތި، އެތަކެިތ ލިބިފައިޭވތޯާއއި، ލިބިފައިުނވާނަމަ، މީޫދ ކައުްނސިްލގެ އިދާރާިއން ެއތަކެތި ައނބުާރ ހޯދުަމށާއި، ައދި މީގެަފހުން، އިދާާރއަކުން ވަ

  .އުނގޫފާުރ ުޒވާނުްނނާިއ ކުޅިަވުރމަރުކަޒަްށ ެއންީގއެވެ.ފޮނުިވ އިދާާރއެްއގެ ހުްއދައަާކ ނުަލއި އެހެން ފަާރތަަކށް ދޫނުކުުރމަްށ ރ

  

ުމާދ ނަންަބރު ފިހާަރއަށް ެގންނަ މުދާ ބަނަދރުމަިތން ިފހާރަައށް އުފުލައިިދނުުމގެ މަސައްކަާތިއ އެކިފަރާތްތަކުން އެ ފިހާަރއިން ަގންނަ  136. އޯ.ޓީ.ފުވަްއމުލަކުަގއި ހުންނަ އެސް.ޏ އޯ .ޓީ.އެސް 20

ނޑަަކށް ޭއޕްރިލް  ހާރައިން ކުރި އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، އެކަމަށް އެދި ހުަށހެޅި ަފރާތްތަުކގެ ޕްރޮޯޕސަލްތަްއ ަގއި އެފި  2011ޑެލިވަރީ ކޮްށޭދެނ ފަރާެތއް ޯހަދްނ ބޭނުްނެވގެން، ގާްތގަ

 ކޮށްެގން، އެަކމަްށ ެއދި ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަަކށް ބަލައިެގންފަިއަވީނ އެކި ަވގުުތތަކުގައިަކން އެނގޭީތ، ކުރިޔަްށ އޮްތތާނގަިއ މަަސއްކަތެއް ކުުރާވއިުރ، އެކަމަްށ އާްނމުކޮށް އިޢުާލން

ނުޑމުެގ ބަދަލުަގިއ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަާޅ ހުިރހާ ފަާރތްތަ ކެްއެގ ހާޒިުރގައި، ެއއްގަިޑއެްއގައި ްޕރޮޕޯސަލް މަޢުލޫާމތުދީ އެަފރާތްތަކުން ުހށަަހޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަްއ އެކި ގަިޑގަީޑަގއި ކެ

ނޑުމަާށއި، ވީާހވެސް ހާމަކަން ޮބޑުގޮތަކަށް، ުކންުފނީގެ ޕްޮރކިއުމަްނޓް ަގިއޑްލައިނާ   . އޯއަްށ އެންގީެއވެ.ޓީ.ެއއްޮގތަްށ ކުރިަޔށް ގެންދިުއމަްށ އެސް  ކެ
 

ވެލިދޫ .ނ21
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ސައްކަތް ޙަވާލުވެލިދޫ އޮފީހުގެ އިންޓަރކޮމްގެ މަސައްކަތް، އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދުމެއްނެތި، އަދި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްވެސް ނަހަދައި އެމަ.ނ

އިުނވާތީ، އެމަަސއްކަްތ ކޮށްފަިއވަނީ ަދޢުލަތުެގ މިމަަސއްކަތަކީ ައވަސް ަމސައްކަެތއްގެ ޮގުތަގއި ުކރެުވނު މަަސއްކަެތއްކަމަށް ިވޔަސް މިމަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި ެއއްބަްސުވމެއް ަހދާފަ 

ގަުކރެވިަފއިީވނަަމވެސް، މިމަސައްަކތް ކުރުމުަގއި ވަކިީމހަކަށް ފަިއާދއެްއ ހޯަދއިދީފައި ޮއތްކަން ެއނގެްނ ނެްތނަަމވެސް، ކުރިޔަްށ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮަތށް ނޫންަކން ފާހަ 

ވެިލދޫ ކައުންިސލްގެ ިއދާރާައށް .މަށް ންނދިއު އޮތްަތުނގައި އެފަަދ މަސައްކަްތތަްއ ކުރުުމގަިއ ެއްއބަސްވުްނ ަހދަިއގެްނ ދަޢުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގވާއިާދ ެއއްޮގތަްށ ކުރިޔަްށ ގެ 
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ވެލިދޫ .ނ 22
 ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

އްަކްތ ގެ އެއަރޯކން ަމރާމާތުކުުރމުެގ ަމސައްކަްތ އެްއެވސް ކޯޓޭޝަނެްއ ހޯުދމެްއނެިތ ައދި ަމސައްކަުތގެ އެއްބަްސވުެމއްެވސް ނަަހދައި އެމަސަވެިލދޫ ަރއްިޔުތންެގ ބޭްސފިހާރައި .ނ

ފަިއދާ ޯހދަިއދޭްނ ާނޖާއިްޒ ވަކިފަރާތަަކށް ، ވެިލދޫ ރައްިޔުތންެގ ބޭސްފިހާރަިއގެ ެއއަރކޯްނ ަމރާމާުތކުރުމުެގ މަަސއްަކްތ ކުރުވުުމގައި .އިގައި، ނޙަވާލުކޮށްފައިވާކަަމށް ުބނާ މައްަސލަ

ވެލިޫދ .ކަތްަތއް ކުުރވާއިރު ަދޢުލަުތގެ މާިލއްަޔތުެގ ގަާވއިާދ އެއްގޮތަްށ ކުރިޔަްށ ެގންިދއުަމށް ނކުރިޔަށް ޮއތްާތނގައި އެފަދަ މަަސއް ،އެނެގްނ ނެްތަނމަވެސް މަސައްކަްތ ކޮށްަފއިވާަކން 

   .ކައުންސިްލގެ އިާދރާއަްށ އެންީގެއވެ

 

ައހަރު ެވދާނެ ަކމަްށ  2ަރއްޓެއްެސްއެގ ލޯްނޗުަގއި ކުަރމުން ެގންާދތާ ިމާހރު ގެ ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންިސޕަލް އެްސކޫލުން ައތޮުޅގެ ެއކިރަށްރަށަށް ކުާރ ދަުތރުަތއް ޭއނާގެ އަޮތޅު މަަދުރސާ.ނ އަތޮޅު މަދަރުސާ.ނ 23

ަފރާތަކުން ައުގ  3ަގިއވާ ޮގތުެގމަިތން ) ނ(ަވނަ ާމްއދާގެ  8.03އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ޯލންޗް ދަުތރުަތއް ކުރުމުަގއި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ގަާވިއދުގެ .ނ ނާ މައްސަލައިގައި،ބު

ތުުމގަިއ ަދއުލަތުެގ މާިލއްޔަތުެގ ަކން ިލޔުުމްނ ެއނގެްނ ނެތްކަްނ ާފހަގަކުެރވޭތީ، ކުިރއަްށ ޮއތްާތނަގިއ ެއމަަދރުސާިއްނ ޚިުދމަްތ ޯހުދުމގަާއއި، ަތެކތި ބައްލަަވއިގަ ބަލާފައި ހުްނނަ

  .އަތޮުޅ މަދަުރސާއަްށ އެންުގަމށް ވެސް ިންނމުެނވެ.ގަާވއިދާ އެްއގޮަތްށ ކުރިައށް ގެްނިދއުމަްށ ނ

އޯ އިްނ ވަީނ ޔޮްޓ .ޓީ.ސީ އިްނ ޔޮްޓ ޓްއާރސް އަްށ ދައްކަންޖެޭހ ފަިއސާގެ ަބއެއް، ެއސް.ޑީ.ޓީ.ޑޮލަރ ޯހދައިދިުނމަށް ޝަރުުޠކޮށް އެމް. އެސް .އޯ އަށް ބޭނުްނވާ ޔޫ.ޓީ.އެސް  އޯ.ޓ.އެސް 24

އޯ އިްނ .ޓީ .ޅިްނ ިޚލާފަށް ވަކިމީަހަކށް ނާޖާިއްޒ ފަިއދާ ހޯަދއިިދނުމުގެ ގޮތުްނ އެސްޓްއާރްސއަްށ ަދްއކާފައި ކަަމށާއި، މިީއ ސަރުކާުރެގ ަޤވާިޢދުތަާކއި ކުންފުީނގެ އުޫޞލުތަކާ މު 

އޯިއްނ .ޓީ.އޯ އިްނ ޔޮޓް ްޓއާރސް ާއއެކު ވެަފއިާވ ތިްނވަަނ ެއއްބަްސވުމުެގ ަދށުްނ ޑޮލަރު ިވއްކުަމށް ޝަރުތުކޮްށ އެސް.ޓީ.ކޮށްފަިއވާ ކަެމްއ ކަމަށްުބނާ މަްއސަލައިަގއި، ެއސް

ގެ ނިޔަަލްށ އެއްބަްސވުުމގެ މުއްދަތު ަހަމވިިއރު، އެމުއްަދތުެގ ތެރޭަގިއ  2010ޑިސެމްބަރ  31ށް ިދެވހި ރުިފޔާިއން ޮބޑު ޢަދަެދއް ޔޮްޓ ޓްައރސްއަށް ދީފައިވާިއރު އެޑްާވންސަ

ވަނަ  2010/26ގަިއ ބޭއްިވ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުެގ  2010ޓެމްަބރ ސެޕް 20އޯައްށ ޔޮްޓ ޓްައރސްިއްނ ދީފަިއ ުނވާކަްނ ާފހަަގ ކުެރވިފަިއ ވީަނމަެވސް .ޓީ.އެްއވެްސ ޑޮލަރެްއ ެއސް

ޑޮލަރ ) ތިްނ ލައްަކ ަފްނސާސް ހަތްހާސް ( 357,000.00މިިއްނ ކޮންެމ ަމހެްއގަިއ  2011ައިދ ޑިެސމްބަރ  2011ެސޕްޓެމްބަރ ، 2011ޖޫްނ ، 2011ބައްދަުލވުުމގަިއ މާރްޗ 

ަކމަްށ  2010ޑިސެމްބަރ  31ެއ ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިްއާޔއިްނ ެއނގެން ޮއތުާމއެކު އެގްިރެމންޓްެގ ުމއްދަތު ހަަމވާ ތާީރޚެއްކަުމގަިއ  ޔޮޓް ްޓއަރްސ އިން ގަުތމަށް ުހްއދަދީފަިއވާކަން 

އެްގރިމެންޓްެގ މުްއަދުތ އިތުުރ  ވަަނ ނަންބަރުަގއި ދެފަރާތުން އެއްަބސްވެޭވ ުއޞޫލެްއގެަމތިން 7ޖެހިފަިއަވނީ ިލުޔމުަގއި ވާ ކުށަކުންކަމަށް ެބލެޭވީތ އާއި އެއްަބްސވުމުގެ 

 . ޯއގެ ަސމާލުކަަމށް ގެނެްސ ެއއްބަްސވުްނ އިސްާލޙް ުކރުމަްށ އެަފރާަތށް އެްނގީެއވެ.ޓީ.ކުރެވިާދނެކަަމށް ބަޔާންކޮްށފަިއވާީތ މިކަން އެސް
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ފިނޭ .ހދ 25
ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ 

ފޫޓްެގ ާފލަމެއްކަަމށާއި، ިމ ފާލަްނ  120ައހަރު ަސރުކާރުްނ ފިޭނއޮފީަހށް ަތކެތި ފޮނުވި ނަަމވެސް އަޅާފައިަވީނ ަވނަ  1990ފޫޓްެގ ާފލަެމއް ެއޅުަމށްޓަކަިއ  300ފިނޭަގއި .ހދ

ަމްށ ބޭުންނކޮށްފައިވާ ާނެގ ައންެހނުްނެގ ެގ ެހދުއެޅުަމށްފަުހ ބާީކިވ ތަކެިތ އޭުރ އަތޮުޅވެިރޔާެގ ެއހީތެިރޔާެގ ަމޤާުމގަިއ ުހިރ ފަާރުތން ުކޅުުދއްފުީށަގއި ހުިރ ޭއާނެގ ެގ ުނވަަތ އޭ

ފިޭނަގއި ާފލަމެްއ ެއޅުމަްށ ލިބިފައިާވ ތަކެީތެގ ެތރެއިްނ .ވަަނ އަހަުރ ހދ 2003 ކަމަށާއި، ިމތަކެިތ އޭާނ ެގްނގޮްސފަިއ ަވީނ ފިޭނ ބޮޑުކަތީބާ ގުިޅެގންކަމަށްުބާނ ަމްއސަލައިގަިއ،

ގައި ބަޔާން ޮކށްފަިއާވ ފަދައިްނ  8ދައުލަުތގެ މާިލްއޔަުތގެ ަގާވއިދުެގ ބާބު ، ތީ ރިހަމައަށް ަބަލހައްޓާފަިއ ނުވާފާލަން ެއޅުމަްށަފހު ބާކީވި ތަެކީތގެ ސްޓޮކް ިފޭނ ރަށު ޮއފީހުްނ ފު

ތެްއ ދިުނުމގައި ބޭުނންކުރުމަށް ޯހދާަފއި ބަަހއްޓާ ފިނޭ ކަުއްނސިލްގެ އިާދާރަގިއ ބޭނުންުކރުމަްށ ނުަވތަ ެއތަކެތި ޭބނުންކޮްށެގން ެއެހން ެއއްޗެއް އުެފއްުދމަށް ުނވަތަ ަތނުންދޭ ޚިުދމަ .ހދ

ުކ ފުރިަހމަައށް ަބލަހައްޓަުމްނ ެގްނދިއުމަާށިއ ތި ްސޓޮކަްށ ވަްއދަިއ ސްޓޮުކްނ ަތކެިތ ދޫކުރާަނމަ ސްޓޮުކން ބާކީ ކުރަމުްނ ެގންިދއުމަާށިއ ސްޓޮކާ ގުޭޅ ރެކޯޑުަތއް ރައްކާތެިރ ކަމާއެ ތަކެ

ޓަމުން ގެންދިުއމަށާއި، އެްއ ޮއފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއ ހުްނނަ ތަކެތި އެހެްނ ޮއފީހަކަްށ ތަފާތު ޕްޮރެޖކްޓްތައް ހިްނގުަމށް ލިބޭ ތަކެީތގެ ްސޓޮކް ބާކީވެސް ުފރިހަަމއަށް ބަަލަހއް

 .އެންީގއެވެފިނޭ ކައުންިސލްގެ އިާދރާައށް .ބަދަލުކުރާަނމަ، ިލޔެކިޔުމުްނ ެއނެގން ުހްނނާެނގޮަތށް ބެލެހެްއޓުމަްށ ހދ
  

 


