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ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
1

މނސްޓްރީިއޮފްިޓޫރޒަމްި

މނސްޓްރީ ިއޮފް ިޓޫރޒަމްި ،އާޓްސް ިއެންޑް ިކަލްޗަރގެ ިހެރޓޭޖް ިޑޕާޓްމަންޓްި ،ކުރން ިހންގ ިޢމާރާތުން ިމހާރު ިއަލަށް ިހުޅުވ ިދާރުލްއާޘާރުގެ ިޢދާރީ ިބލްޑންގަށް ިބަދަލުކުރަންި

އާރޓްސްިއެންޑްިކަލްޗަރގެި

(ޑޕާޓްމަންޓްގެިތަކެތިއުފުލަން)ިބޭނުންވެގެންި،އެިޑޕާޓްމަންޓުންިކުރިއޢުލާނަކާިގުޅގެންިއަންދާސީހސާބުިހުށަހެޅިި6ފަރާތުގެތެރެއންިއެންމެކުޑައަގުި(ި13,500/-ރުފޔާ)ިހުށަހެޅި

ޓް
ހެރޓޭޖްިޑޕާޓްމެން ި

ފަރާތައްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުނުކޮށްިއެއަށްވުރެންި ބޮޑުއަގުިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮއްފައވާކަމަށާއި،މއީިއެފަރާތާއ ިހެރޓޭޖްިޑޕާޓްމަންޓްގެިކޮންމެވެސްިބޭފުޅަކާި

ގުޅގެންިކޮށްފައވާކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި ،
-2

ޢާންމުކޮށްިއޢުލާނުކޮށްގެންިތަކެތ ިގަތުމާއ ިޚދުމަތްިހޯދުމުގައ ިހުށަހަޅާިއަންދާސީިހސާބުތައްިބަލައ ިވަޒަންިކުރުމުގައ ިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި 9.28ވަނަިނަންބަރުގައި

ރުި ،މަސައްކަތަށްިއެންމެިއެކަށީގެންވާިއަގެއްިކަނޑައެޅުމުގައ ިއެމަސައްކަތެއްިކުރެވޭނެިކަމަށް ިއޮފީހުންިއަންދާޒާި
ބަޔާންކުރާިކަންތައްތަކަށްިބަލައ ިއަންދާސީިހސާބުތައްިވަޒަންިކުރާއ ި
ކުރާިއަގަށްިރޢާޔަތްކޮށްިއަންދާސީހސާބުތައްިވަޒަންިކުރުމަށާއ،

-1

ޢާންމުކޮށްިހުޅުވާލައގެންިކުރޔަށްިގެންދާިބީލަންތަކުގެިކަންތައްތައްިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށާއި ،އަދ ިޚާއްޞަކޮށްިއެިގަވާއދުގެިި 9.26ވަނަި

ނަންބަރުގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިމަޢުލޫމާތު ިދނުމަށާއި ،ގަވާއދުގެ ި ި 9.28ވަނަ ިނަންބަރުގައވާ ިކަންތައްތަކަށް ިބަލައ ިއަންދާސީ ިހސާބުތައް ިވަޒަން ިކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތާއ ިތަކެތި
ބަލައގަނެ ިފައސާ ިދނުމުގައ ިއެ ިގަވާއދުގެ ިި 9.19ވަނަ ިނަންބަރުގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިޢަމަލުކުރުމަށް ިއތުރު ިސަމާލުކަމެއް ިދނުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިޓޫރޒަމް ިއާރޓްސް ިއެންޑްި

ކަލްޗަރގެިހެރޓޭޖްިޑޕާޓްމެންޓަށްިއެންގީއެވެި .
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
2

މނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްި

ޅ.ކުޑަދުއާއ ިޅ.ހުރުވަޅ ިބަލަހައްޓާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިޅ.ހންނަވަރުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރ ިނަންބަރުި 12(ި 326-D/2011/06ި:އޭޕްރީލްިި)1122އޢުލާނާގުޅގެންިދންި

ރީ
އެންޑްިޓްރެޜަ ި

މަޢުލޫމާތުިފޯމްގައިމާކްސްދީގެންިފަރާތެއްިހޮވާގޮތަށްިއޮތްއރުިއެކަންިކޮށްފައވަނީިކައުންސލްިމެމްބަރުންގެިމެދުގައިނެގުނުިވޯޓަކުންކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައ،
 .2ކުރއަށް ިއޮތް ިތަނުގައ ިބީލަމުގެ ިކަންތައް ިކުރއަށް ިގެންދާއރުި ،ބީލަމާބެހޭ ިލޔުންތަކުގައވާ ިމަޢުލޫމާތާމެދު ިނުވަތަ ިއެލޔުމެއްގެ ިޞައްޙަކަމާމެދު ިސުވާލުއުފެދއްޖެ ިހނދެއްގައި
އެކަމަށްިޖަވާބުދާރީވާނެ ި އަދ ިޒންމާިއުފުލާނެިފަރާތެއްގެިގޮތުގައ ިިއެލޔުމެއްިތައްޔާރުކުރ ިނުވަތަިއެބީލަމެއްގެިޕްރޮޖެކްޓްިއޮފސަރެއްގެިގޮތުގައ ިމަސައްކަތްކުރާިމުވައްޒަފެއްގެި
ނަމާއިމަޤާމުިލޔެިސޮއކުރުވުމަށްިސަމާލުކަންދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

.1

ކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދާއރުި،ތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއްބަސްވުމުގައ ިފުރހަމަކުރަންޖެހޭިމަޢުލޫމާތުތައްި
ފުރހަމަކުރުމަށްފަހުގައިމެނުވީިއެއްބަސްވުމުގައިސޮއިނުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

.0

ކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދާއރުި،ތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިތަކެތ ިނުވަތަި
ދަ ިކަމެއްގެ ިސަބަބުން ިތަކެތ ިނުވަތަ ިޚދުމަތްި
ޚދުމަތް ިފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ިޙާލަތެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ ިއެކަމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރަންވާނެކަމާއި ،އެފަ ި
ފޯރުކޮށްދނުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމުއްދަތު ިހަމަވާ ިތާރީޚަށްވުރެ ިލަސްވާނަމަ ިއެސަބަބުތައް ިލޔުމުން ިމުޢާމަލާތުކުރުމަށް ިސަމާލުކަންދނުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑްި
ޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

.4

ކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައިތަކެތިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދާއރުި،ތަކެތިޚދުމަތްިބަލައގަތުމުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި9.19ވަނަިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައވާގޮތުގެިމަތންިޢަމަލުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެިިި.

.5

ޕްރޮކއުމަންޓްގެިމަސައްކަތަކާިގުޅގެންި ،ތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިފޯރުކޮށްދޭިފަރާތުންިޕާފޯމަންސްިގެރެންޓީއެއްިހޯދާނަމަި،ތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއްބަސްވުމުގެި
ގު ިމުއްދަތެއްިއެކުލެވޭިޕާފޯމަންސްި
މުއްދަތާއ ި ،އެއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިހޯދާިތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތުގެިފެންވަރުިބަލައ ިޗެކުކުރުމަށްިހނގާނެކަމަށްިލަފާކުރާިމުއްދަތަށްވުރެިދ ި
ގެރެންޓީގެިމުއްދަތުި
ގެރެންޓީއެއްިހޯދުމަށާއި،އެ އްވެސްިސަބަބަކާހުރެިތަކެތިނުވަތަިޚދުމަތްިފޯރުކޮށްދނުންިލަސްވާނަމަިއތުރުވާިމުއްދަތާިއެކަށީގެންވާިމންވަރަކަށްިޕާފޯމަންސްި ި
އތުރުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

.6

ފޯރުކޮށްދީފައނުވާނަމަި،
ކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައ ި ތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދާއރުި،އެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާިފެންވަރަށްިތަކެތ ިނުވަތަިޚދުމަތްި ި
އެކަން ިޙައްލުކުރުމަށް ިތަކެތ ިނުވަތަ ިޚދުމަތް ިފޯރުކޮށްދން ިފަރާތާ ިޙަވާލުކުރާއރު ިއެކަމަށް ިވަކމުއްދަތެއް ިކަ ނޑައެޅުމާއި ،އެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާ ިކަންތައްތައްި
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ފުރހަމަނުވަނީސްިސަޕްލަޔަރަށްިފައސާިދޫނުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

.7

ދައުލަތުގެިބޭނުމަށްިި 5ކާރުިގަތުމަށްިސެންޓަރިއެންޓަރޕްރައސަސްިޕްރައވެޓްިލމ ޓެޑްިއާިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއާިދެމެދުިި 6ޑސެމްބަރިި1020
ގައ ިވެފައވާ ިނަންބަރު ިި TEB/2010/92އެއްބަސްވުމުގެ ިދަށުން ިއެކުންފުނން ިސަޕްލައކޮށްދީފައވަނީ ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާ ިސްޕެސފކޭޝަންގެި
ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނުންިހުޅުވާލާ ިބީލަންތަކުގައި
ކާރުތަކެއްކަމަށްވުވާތީއާއި،އެކަންކަންިޙައްލުކުރުމަށްިއެކުންފުންޏަށްިއެންގުމުންވެސްިއެކަމަށްިއޖާބަދީފައނުވާތީި،ޓެންޑަރިއ ި
އެކުންފުންޏަށްިބައއވެރިނުވެވޭގޮތަށްިއެކުންފުނިބްލެކްލސްޓްކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

.9

ސއަކާ ިދެމެދު ިބަދަލުކުރަންޖެހޭ ިލޔުންތަކުގައ ިސޮއކުރާނެ ިފަރާތެއް ިނުވަތަ ިފަރާތްތަކެއްި
ކުރއަށްގެންދާ ިބީލަމަކާ ިގުޅގެން ިހުޅުވާ ިއެލް.ސީި .އެއްގެދަށުން ިބޭންކާ ި އެމުއައްސަ ާ
ނަކަށް ިނުފޮނުވުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފްި
އެލް.ސީި .ހުޅުވާއރު ިކަނޑައަޅަންވާނެކަމާއި ،އެގޮތުން ިސޮއކުރަން ިކަނޑައަޅާ ިފަރާތް ިނޫން ިއެހެން ިފަރާތަކުން ިސޮއކޮށް ިއެއްވެސް ިތަ ި
ފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

3

ޑް
އަޕަރސައުތުިޔުޓލޓީޒްިލމޓެ ި

4

ލް
ނޫރާނީިޕްރީސްކޫ ި

ވާ ިހަތަރުި
ގދ.ގައްދޫ ިއންޖީނުގެ ިި 02މެއ ި 1020ން ިފެށގެން ިއަޕަރ ިސައުތު ިޔުޓލޓީޒް ިލމޓެޑުގެ ިދަށަށް ިބަދަލުވުމާ ިގުޅގެން ިގައްދޫ ިއންޖީނުގޭގައ ިބޭނުންކުރުމަށް ިހަމަޖެހފައ ި
ޖަނަރޭޓަރުި އޮޕަރޭޓްކުރެވޭިގޮތަށްިތައްޔާރުކުރެވފައހުރ ިއލެކްޓްރކްިޕެނަލްިސސްޓަމާއ ިގނަިޢަދަދެއްގެިއލެކްޓްރކްިކޭބަލްތައްވަނީިގދ.ވާދޫއަށްިގެންގޮސްފައ ިކަމަށާއި،މދެންނެވި
ޚޔާނާތުގެ ިޢަމަލު ިހންގާފައވަނީ ިއެއްވެސް ިލޔެކއުމެއް ިނެތ ިސަރުކާރުގެ ިމުދަލާއ ިފައސާއާބެ ހޭ ިގަވާއދާ ިމުޅން ިޚލާފަށް ިބޮޑު ިއޮޅުވާލުމެއްގެ ިތެރޭގައކަން ިޔަގީންކުރެވޭ ިކަމަށާއި،
ކުންފުނީގެިމެނޭޖންގިޑރެކްޓަރިއޭނަގެިއުފަންިރަށަށްިޕެނަލްިގެންދއުމަށްިއެންގުމުންިއެކަމާިހތްހަމަިނުޖެހގެންިބައެއްިމުވައްޒަފުންނާއި،މުވައްޒަފުންނާިމަޝްވަރާކޮށްިއަދިބައެއްި
ޢާންމު ިރައްޔތުންނަށް ިއެކަން ިއަންގާފައވާނެކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،މކޮމޝަނުގެ ިފަރާތުން ިއަޕަރ ިސައުތު ިޔުޓލޓީޒް ިގައްދޫ ިބްރާންޗްގެ ިލޔުންތައް ިބެލއރުި ،އެތަނުގައހުރި
ހަރުމުދަލުގެިފުރހަމަިރަޖސްޓްރީއެއްިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވފައވުމާއެކުި،ކުންފުނީގެ ިމުދާިބަލަހައްޓަންޖެހޭނީި،އެތަކެތީގެިފުރހަމަިރަޖސްޓްރީއެއްިހެދގެންިއެއަށްިއަންނަިއުނއތުރުި

ދެންނެވީއެވެި .
އެނގޭގޮތަށްިކަމަށްިފެންނާތީި،އެކުންފުނީގެިބްރާންޗްތަކުގައިއެފަދަިރަޖސްޓްރީިއެކުލަވައލުމަށްިއަޕަރިސައުތުިޔުޓލޓީޒްިގައި ި
ގުފަހވާިޒާތުގެިޢަމަލުތަކެއްިނމގެންދޔަިލޯކަލްި
ޅ.ނައފަރުިނޫރާނީިޕްރީސްކޫލާއި،ނައފަރުިޖުވެނައލްިއަށްިނސްބަތްވާިބަޔަކުިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލުތަކެއްިނުވަތަިކޮރަޕްޝަނަށްިމަ ި
ކައުންސލް ިއންތޚާބުގެ ިތެރޭގައ ިހންގާފައވާ ިކަމަށާއި ،މގޮތުންި ،ނައފަރު ިޖުވެނައލްއަށް ިނސްބަތްވާ ިބަޔަކު ިމނވަން ިކެނޑޑޭޓުންކަމަށް ިބުނެ ިލޯކަލް ިކައުންސލް ިއންތޚާބުގެި
ނައފަރުިރަށުކައުންސލަށްިކުރމަތލާފައވާިކަމަށާއި،ކެމްޕެއންިކުރުމުގެިގޮތުންިސޓީއާއި،ލީފްލެޓްތައްިތައްޔާރުކުރުމަށްިި 5ރީމްިި A4ކަރުދާސްިގެންގޮސްފައވާިކަމަށާއި،ކެމްޕޭންި
ދުވަސްވަރުިރޭގަނޑުގެިވަގުތުތަކުގައާއި،ސްކޫލްިބަންދުިދުވަސްތަކުގައ ިއެތަނުގެިބޭނުންިހފުމުގެިގޮތުންިތަޅުދަނޑ ިގެންގޮސްފައވާިކަމަށާއި،ނައފަރުިދެިޕްރީސްކޫލަށްިހންގާނެި
އސްމުވައްޒަފަކުިހޯދަންވެގެންިކުރިއޢުލާނާިގުޅގެންިކުރމަތލިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިއެވަޒީފާތަކަށްިހޮވުނުިދެފަރާތަށްިވަޒީފާނުދޭންިމަސައްކަތްިކުރާިކަމަށާއ ،ޓީޗަރެއްިއަމއްލަގޮތުންި
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ކޯހެއްިހަދަންިމާލޭގައިހުރއރުި،ކޮންމެިމަހަކުިއެލަވަންސްއެއްގެިގޮތުގައިި2111/-ރުފޔާިއެއްވެސްިއުޞޫލެއްިނެތިއޭނާއަށްިދެމުންިގެންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި ،
ޅި .ނައފަރު ިނޫރާނީ ިޕްރީ ިސްކޫލުން ިި 1020އާއ ި ި 1022އާ ިދެމެދު ިހންގާފައވާ ިމުޢާމަލާތްތަކެއްގައ ިހންގާފައވާގޮތް ިމކޮމޝަނުގެ ިފަރާތުން ިތަޙްޤީޤުކުރ ިކުރމަގުގައ ިމފަދަި

ރީގައިމވަނީއެވެި .
މުޢާމަލާތްތައްިހންގާއރުިއޞްލާޙުކުރުންިމުހއްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ި
ި
 .2ކުރއަށްިއޮތްތާނގައ ،ނޫރާނީިޕްރީސްކޫލުގެިސްޓޮކާއިއންވެންޓަރީިބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްތައްިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤަވާޢދުގައިވާގޮތަށްިކުރއަށްިގެންދޔުމަށާއި،އޭގެތެރޭގައި
ސްޓޮކުންިތަކެތިދޫކުރުމުގައިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގައވާިފަދައންިސްޓޮކުންިތަކެތިދޫކުރެވޭިގޮތުގެިރެކޯޑްިބާކީކޮށްިބަލަހައްޓަންިއެންގީއެވެ.

.1

ޅ.ނައފަރު ިރަށުކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިތަޅުދަނޑ ިޙަވާލުކުރ ިފަރާތާ ި ތަޅުދަނޑ ިހަވާލުކުރނަމަވެސްި ،އޭނާއާއ ިއެތަޅުދަނޑ ިހަވާލުކުރީ ިކޮން ިއުސޫލަކުންކަމާއި ،އޭނާގެި
ޒންމާތަކަކީ ިކޮބައކަ ން ިޞަރީހަކޮށް ިއެނގެން ިނެތުމުންި ،މުސްޓަޤުބަލުގައ ިއެފަދަ ިކަންކަން ިކުރާއރުި ،ކަމެއް ިފަރާތަކާއ ިހަވާލުކުރާނަމަ ިި ،އެކަމެއްގެ ިޒންމާތަކާއި
މަސްއޫލއްޔަތުތައްިޞަރީޙަކޮށްިއެނގޭނޭހެންިބޭއްވުމަށްިއެންގީއެވެ.

ި .0ވަޒީފާއަށް ިމީހުން ިހޯދަން ިއޢުލާންކުރުމުގައ ި ޒންމާދާރުކަމާއެކު ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ިއެގޮތުން ިވަޒީފާއަށް ިމީހުން ިހޯދުމަށް ި ިއއުލާން ިކުރާއރު ިސްކޫލަށް ިލބދާނެކަމަށް ިލަފާކުރާި
ރަ ިދެވެން ިހުރތޯ ިބެލުމަށްފަހުިވަޒީފާއަށްި
ފައސާއަށް ިބަރޯސާނުވެި ،ސްކޫލްގެ ިބަޖެޓުގައ ިލބފައ ިހުރ ިނުވަތަ ިޔަގީންކަމާއެކު ިލބޭނެ ިފައސާއން ިއެވަޒީފާއަށް ިކަނޑައެޅފައވާ ިމުސާ ި

މީހުންިހޯދުމަށްިއއުލާންިކުރުމަށްިއެންގީއެވެި .
ރާ
ފ.ނލަންދުިކައުންސލްގެިއދާ ި
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 ި 2012ވަނަ ިއަހަރު ިފ.ނލަންދޫގެ ިއޖްތމާއީ ިސަރަހައްދުތަކާއި ،މަގުގޯޅތައް ިސާފުކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިނލަންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި،
އެމަސައްކަތަށް ިއަންދާސީ ިހސާބު ިހުށަހެޅ ިބައެއް ިފަރާތްތަކުން ިމަހަކު ިި 10،000.00ރ(ި .ވހހާސް ިރުފޔާ) ިއަށް ިމަސައްކަތް ިކޮށްދނުމަށް ިހުށަހަޅާފައވާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސްި،
އެއަންދާސީިހސާބުތައްިބާޠލްކޮށްި،މަހަކުިި 00،000.00ރ(ި.ތރީސްހާސްިރުފޔާ)ިއަށްިއެމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއެރަށުިއަންހެނުންގެިތެރެއންިބަޔަކާިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވާި
ށް ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިި4
ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކާ ިއެމަ ސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ިމކަމަށް ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިދީފައވާ ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައ ިކުނކަހާ ިސާފުކުރަންޖެހޭނެ ިކަމަ ި
ސަރަހައްދެއްިއުނކުރުމަށްފަހުގައކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި 2012ި،ވަނަިއަހަރުިފ.ނލަންދޫގެިއޖްތމާއީިސަރަހައްދުތަކާއި،މަގުގޯޅތައްިސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިނލަންދޫި
ކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި ،އެމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ،އެއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިދީފައވާ ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހާ ިއެއްގޮތަށް ިއވެލުއޭޓްކޮށްގެންކަން ިއެނގެންި
ނެތުމުންި ،އޢުލާނާިގުޅގެންިދީފައވާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހާިއެއްގޮތަށްިއވެލުއޭޓްކޮށްގެން ،އވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތންިޕޮއންޓްިލބޭިފަރާތަކާިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރޔަށްި

ގެންދއުމަށްިފ.ނލަންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެި .
4

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

އައްޑޫ ިސޓީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިރަށްރަށުގެ ިއޮފީސްތަކުގެ ިއަވަށުބޯޑުތަކަށް ިވަގުތީ ިރައީސުންނާއި ،ވަގުތީ ިނާއބްރައީސްގެ ިމަޤާމްތައް ިއުފައްދައ ،އެމަޤާމްތަކަށް ިމީހުންި

6

ރާ
އައްޑޫިސޓީކައުންސލްގެިއދާ ި

7

ގއ.ކޮލަމާފުށީިކައުންސލްގެި

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައ ިި 2011ވަނަ ިއަހަރު ިގާއމްކޮށްފައވާ ިި 30,000.00ރ(.ތރީސްހާސް ިރުފޔާ) ިއަށްވުރެ ިއަގުބޮޑު ިލައުޑް ިސްޕީކަރ ިސސްޓަމްއން ިހަމަހަމަި

ރާ
އދާ ި

އުޞޫލުންިބޭނުންކުރަމުންނުދާކަމަށާއި،އެގޮތުންިއެމް.ޑީ.ޕީއންިބޭއްވ ިއެކއެކ ިއެއްވުންތަކުގައ ިއެސސްޓަމްިބޭނުންކުރުމަށްދީފައވާއރުި،އެމް.ޑީ.ޕީިއންިމހާރުިހންގާިޣައރުިޤާނޫނީި

ޞޫލުންިހންގުމުގެިޤާނޫނު"ިއާިޚލާފަށްކަމަށްވާތީި،އެމަޤާމްތަކަށްިޢައްޔަންކޮށްފައވާި
ހަމަޖައްސާފައވަނީި،ޤާނޫނުިނަންބަރު"ި 7/1121ި:ދވެހރާއްޖޭގެިއދާރީިދާއރާތައްިލާމަރުކަޒީިއު ި

ގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
ފަރާތްތައްިއެވަޒީފާތަކުންިވަކކުރުމަށްފަހުި،އެކަމާމެދުިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްފަހުި،މކޮމޝަނަށްިއަންގުމަށްިއައްޑޫިސޓީިކައުންސލް ި
ި

ޙަރަކާތްިކުށްވެރކޮށްިއެރަށުގައިގުޅފައވާިއއްތހާދުގެިފަރާތުންިނެރުނުިބަޔާނެއްި،މސސްޓަމްިމެދުވެރކޮށްިގޮވައިދނުމަށްިއެދުމުންިއެއދާރާއންިއެކަންިނުކުރެވޭނެކަމަށްިބުނެފައވާި
ކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ޝަކުވާއެއްިލބފައވާިކަމަށްިބަޔާންކޮށްި،ގއ.ކޮލަމާ ފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާގައިހުރިލައުޑްިސްޕީކަރިސސްޓަމްި،ކަނޑައެޅޭިވަކިއަގެއްިރކޯޑްތަކުންި

އެނގެންިއޮންނާނެހެންިއެންމެނަށްިހަމަހަމަިއުސޫލަކުންިދޫކުރުމަށްިގއ.ކޮލަމާފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެި .
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އައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެި

އައްޑޫ ި ސޓީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިހުޅުމީދޫގައ ިހުންނަ ިޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއެންވަޔަރަމަންޓްި /ޖެނެރަލްސަރވސް ިސެކްޝަނާއި ،ޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއެންވަޔަރަމަންޓްި/

ރާ
އދާ ި

އެންވަޔަރަމަންޓް ިސަރވސް ިސެކްޝަނުގެ ިސެކއުރޓީ ިބަލަހައްޓައދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިއެއދާރާއން ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހެޅ ިބޑްތައް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައާއި ،ބޑްި
އެވޯޑްކުރުމުގައ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ިކަންތައްތަކެއް ިހނގާފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،އައްޑޫ ިސޓީގެ ިޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއެންވަޔަރަމަންޓްި /ޖެނެރަލްސަރވސްި
ސެކްޝަނާއި،ޑޕާރޓްމަން ޓްިއޮފްިއެންވަޔަރަމަންޓްި/އެންވަޔަރަމަންޓްިސަރވސްިސެކްޝަނުގެިސެކއުރޓީިބަލަހައްޓައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާއންި
ކޮށްފައވާިއޢުލާނާއިގުޅގެންި،އަންދާސީިހސާބުިހުށަހެޅިފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތަކަކީިވޮޗަރުންިއައުޓްިސޯސްކުރުމުގައިއަމަލުކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެއެއާޒްިއންި
ކަނޑައަޅާފައވާިމންގަނޑުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިއަގުތަކަށްވުރެިބޮޑުިއަގުތަކެއްކަމާއ ،އަންދާސީިހސާބުިހުށަހެޅއރުި،އެިމންގަނޑުގައވާިއަގުތަކަށްވުރެިބޮޑުއަގުތަކެއްިހުށަހަޅާފައވަނީި
ުރހަމަ ިމަޢުލޫމާތު ިއެފަރާތްތަކަށްި
އޢުލާނާއ ި ގުޅގެން ިމަޢުލޫމާތު ިދންއރުި ،މަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރުމަށް ިހާޒރުވ ިފަރާތްތަކަށް ިއެ ިމންގަނޑުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިއަގުތަކުގެ ިފ ި
ދީފައނުވާތީކަމަށްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެއޢުލާނުިބާޠލްކުރުމަށްފަހުި،އަލުންިއޢުލާންކޮށްގެންިއެމަސައްކަތްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށާއި،އަދި ،ކުރއަށްިއޮތްތާނގައ ިއެއދާރާގެިބެލުމުގެި
ޒްި
ދަށުގައ ިހުންނަިތަންތަނުގެިސެކއުރޓީިބަލަހައްޓައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރާިއޢުލާނާއ ިގުޅގެންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިހާޒރުވާިފަރާތްތަކަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާ ި

އންިޢާންމުކޮށްފައވާިވޮޗަރުންިއައުޓްސޯސްިކުރުމުގައިއަމަލުކުރާިމންގަނޑުގެިފުރހަމަިމަޢުލޫމާތުިއެފަރާތްތަކަށްިދނުމަށްިއައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެި ި.
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ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ި
ރާ
ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާ ި
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ގދ.އަތޮޅުގެއާއި ،ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިގދ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެިއދާރާއން ިކުރ ިއޢުލާނާިގުޅގެންި ،ދެއދާރާގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމަށްި
އެންމެިކުޑައަގެއްިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތްިނޫންިއެހެންިފަރާތަކަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެި ރައީސްގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްގެންިއޭނާއަށްިތާއީދުކުރާިޕާޓީގެިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްި
ްސލްގެި
ޙަވާލުކުރަން ިނންމާފައވާކަމަށް ިބުނާިމައްސަލައގައ ި ،ގދ.އަތޮޅުގެއާއި ،ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެިސެކއުރޓީ ިބަލަހައްޓައދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުނ ި
އދާރާއން ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިއެސްޓމޭޓްތައް ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދާ ިއެއްގޮތަށް ިއވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ިއެންމެ ިމަތން ިމާކްސް ިލބޭ ިފަރާތަކާި

ރާގައިދެންނެވީއެވެި .
އެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާ ި
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