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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އިލެކްޝަން  1

 ކޮމިޝަނު 

ޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގު

ގައި ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގެނެވިފައިވާ  2013މާރިޗު  25އަށް ) ހ(ގެ  4.02އާއި ) ބ(ގެ  4.01މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 

ގައި ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙް ބާޠިލްކޮށްގެން  2013މާރިޗު  25ފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތަށް އިސްލާޙެއް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީ

 .ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް އެމާއްދާތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ
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ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ން ދިޔަނަމަވެސް ކުލި ނުދައްކާ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ކެންޓީން، އެމިނިސްޓްރީ އުވިގެ 

) ރަމަޟާން މަސް ނުހިމަނައި (ދުވަހުގެ  7މަހާއި  37މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކެންޓީން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުގައި، 

އަށްވާ  25%ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން  ،ރުފިޔާއާއި) އެއްލައްކަ އެގާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ( 111,700.00ކުއްޔަށްވާ 

) އައްޑިހަހާސް( 80,000.00ދުވަހައްވާ  8ތަން ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށް ކެންޓީން ހިންގި  ،ރުފިޔާއާއި) ހަތާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސަވީސް( 27,925.00

 .އެފަރާތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ، ރުފިޔާ ކެންޓީން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ނުދައްކާވާނަމަ) ލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސްދެ ( 219,625.00ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ 
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 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުސިލުން ތަރާވީސްކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުމުގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީ އަށް .ހަފްތާކުރިން ޏ 2ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ  1433

ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަނަށް އޭނާގެ ވިސާ ފައިސާ ދައްކައި ޓިކެޓް ގަނެފައިވަނިކޮށް، ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅުމުން، ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ޙާފިޒުން ގެނައުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ކަމަށާއި، ހުއްދަދިނުމާ 

މުގެ ހުއްދަ ހާފިޒަކު ގެނައު 1ފަރާތަކަށް  2ރީން އެ ހާފިޒް ފޮނުވާފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކަމަށް ބުނެ މިކޮޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ ބެލިއިރު، މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ހުއްދަ ދޭއިރު އެފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރުނުޥަނެ ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަމަޟާން މަހުގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުމުގެ

 .ށް ދެންނެވީއެވެދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ
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 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ދިރާގަށް ) ސަތާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި ( 17,973.22ދެއްވަދޫ ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މޮބައިލް ފޯންގެ ބިލަށްވާ .ކުރިން ގއ

ދިރާގު ކަސްޓަމަރ އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ (އާ ހަމައަށް މިފައިސާ ދެއްކިފައިނުވާތީ ދިރާގުން ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  2013ޖެނުއަރީ  13 ،ނަމަވެސް ،ދައްކަންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި

ބެލުމުގައި، އެ ކައުންސިލަރ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު މޯބައިލް ފޯންގެ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށްބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލި) ސްޓޭޓްމަންޓް 

ނަންބަރު ފެކްސް މެސެޖުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސިމްކާޑަކީ ދައުލަތުގެ  B-411/129/2011ދެއްވަދޫ އޮފީހާއި ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން އެ އިދާރާގެ .ސިމްކާޑް ގއ

 ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް އެ ސިމްކާޑު އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި، އަދި، އެ ނަންބަރުގެ ބިލަށް އަރާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިއަދާހަމައަށް އޭނާ ނުދައްކާހުރި އެއްޗަކަށް ވާތީ

 .ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަސް ދެންނެވީއެވެ
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 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ނޑަކަށް މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހުން ފެށިގެން ގެންގު ޅެނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑްރައިވަރަކަށް އުޅޭ ފަރާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކާރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަ

ލައްވައި ކާރު ފޮހެ ސާފުކުރުވުމާއި މިނިސްޓަރ އޮފީހަށް ގެންދިޔުމާއި މިނިސްޓަރުގެ ޢާއިލީ ދަތުރުތައްވެސް އޭނާ  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު އޭނާ ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިޔުމުން އޭނާ

މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ގޮތުން އޭނާ ކުރަންޖެހޭ  ލައްވައި ކުރުވުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުވާކަމަށާއި، އެގޮތަށް އޭނާ ލައްވައި އެމަސައްކަތް ކުރުވާއިރު އެމިނިސްޓްރީގެ ޑްރައިވަރުގެ 

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ޝަކުވާގައި މިކަންތައް ކުރަމުންގެންދަނީ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބާއި، އެމިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައިކަމަށް ބުނެ މި

 . ވީއެވެގަވާއިދާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނަމަ މީގެ ފަހުން އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ދެންނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  6

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އިން އެކަން ހުއްދަކުރާތީ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓުން ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ތަކެތި ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ ކުންފުނީގެ

ލިބުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކަށްވާތީ، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް  ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެކަމަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ހަމަހަމަކަމުގެ ޙައްޤު

 . ދެންނެވީއެވެ

މޯލްޑިވްސް  7

އެއަރޕޯޓްސް 

 ކޮމްޕެނީ

މެއްނެތި ވަކި ބަޔަކަށް އާރު ކުންފުނިން އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގި ދުވަސްވަރު އެއަރޕޯޓުގައި ހުންނަ ސުވެނިއަރ ޝޮޕްތައް ބިޑުކުރު.އެމް.އިންޑިޔާގެ ޖީ

ފުނިން އެއަރޕޯޓް ހިންގި ދުވަސްވަރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތައް އާރު ކުން.އެމް.ދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބެލިބެލުމުގައި، ޖީ

ވުންތައް މޯލްޑިވްސް އާރު ކުންފުނިން ވެފައިވާ އެއްބަސް.އެމް.ހިންގުމަށް ވަކިބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ޝޮޕްތަކުން ވިއްކަން ބޭނުންވާ ސުވެނިއަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ވެންޑަރުންނާއެކު ޖީ



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމާއި، އެފަރާތްތަކާއެކު  4އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން އެއަރޕޯޓް ހިންގުމަށް ހަވާލުވުމަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް 

ތަކުގެ ންފުނިން އެއަރޕޯޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވިފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން އައުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންއާރު ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެ ކު.އެމް.ޖީ

ވިޔަފާރިކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް  އަށް ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު މިހާރު ހަމަވެފައިވާތީއާއި 2015ޑިސެންބަރު  31މުއްދަތު 

 . ންނެވީއެވެހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ސުވެނިއަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ވެންޑަރުން ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުވެ.ރ އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މިކޮޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް  30000އަނގޮޅިތީމުން .ރިކަން ކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ރއަނގޮޅިތީމުން ދަ

 .ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  .1 އަނގޮޅިތީމުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދެއަހަރުދުވަހަށް ދޫކުރި ބިންތައް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް .ތެރޭގައި ރވަނަ އަހަރުގެ  2002ދަ

 ކަން؛ ދޫކޮށްފައިވާ) އަކަފޫޓޫގެ 30000(ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް އެމީސްމީހުން އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އެބިންތައް 

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުން މުއްދަތު އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެމީހުންނަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާތީއާއި އަދި  .2

 .ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން 2ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  އިތުރުނުކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވަކިވާނެކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރިއިރު

 .ނުކުރެވޭނެ ކަންއަދި ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި މީހަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބިމެއް އެމީހާއަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫ .3

ވަނަ  5ގެ ) 2008މާރޗް  01(އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު  އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި .4

 .ފައިވާކަންއަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުބިމެއް ދޫކުރެވޭނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  6000މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 

ކުރިން ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ބިން  މަތީގައި ދެންނެވުނު ބިންތައް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޫނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ

 . އަކަފޫޓުގެ ބިން އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ 30000ތީ، އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަވެ އެބިންތައް އެފަރާތްތަކުން ވަކިވި ފަހުން ކަމަށްވާ
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 ލިމިޓެޑް 

ފަރާތަކާ  04އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމްތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލީ  NUL/2012/125ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  2މާފިލާފުށީގެ އިންޖީނުގޭގެ .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޅ

ށްވުރެ ތަޢުލީމީގޮތުން ދަށް ފަރާތްތަކަކާކަމަށް ބުނެ ފޯނުން ގުޅައިގެން އިންޓަރވިއުކުރި ނަމަވެސް، އެތަނުން އެއްފަރާތާ ގުޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އެ މަޤާމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެ ފަރާތަ

ކުވާ ހުށަހެޅެމުންދަނީ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ޅުނު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެން ނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ ޝަމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

އޮތްތާނގައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭ ސަބަބު ރަނގަޅަށް އަންގާދީފައިނުވާތީކަން މިކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ، ކުރިއަށް 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ސަބަބާއެކު އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

މަޑުއްވަރީ .ރ 10

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަ  1436

 3,526.40ރުފިޔާ އާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ) ނަވާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް ( 29,635.00ތުން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަ

ވަނަ  4ގެ ގަވާއިދުގެ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ) ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި(

 .ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ ، ގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވާތީ) ޅ(އާއި ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ބާބުގެ 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  11

 އެޑިޔުކޭޝަން 

ން ދީފައިވާ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް ޢިމާރާތް ކުރުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީ 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

އްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އޮތްއިރު ހަމައެކަނި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް މަސަ

 ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް އެފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކަމަށްވެފައި އެފަރާތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން ކު

ވިޔަފާރި ( 18/2014: ށަހެޅިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެންދާކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހު

ލައަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި ބަޔަކު ގޮވައިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެމީހަކު އަމިއް 10، 9، 7ގެ ) ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައް ކުރުވުމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އެފަދަ މަސައްކަތް

 .ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

މަތިވެރީ .އއ 12

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑު މަތިވެރީ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާގޮތް އަންގައި އއ.އއ މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފޮނުވި ނަންބަރު .މަތިވެރީ ފުޓްސަލް ދަ

(LTR)-A/342/2015/15  ުއަހަރު ދުވަހުގެ  5އިންސައްތަ ޙިއްސާވާގޮތަށް  50ނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެމެދުގައި ސިޓީގައި، ދަނޑުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާނީ އެ ކައުންސިލާއި ޔ

 މަތިވެރީ ފުޓްސަލް ދަނޑާ .ވާތީ، އެ ކައުންސިލުން އއމުއްދަތަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން ހެދިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި

 .ހަވާލުވުމަށާއި، ދަނޑު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  13

 އޮތޯރިޓީ 

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއިޢުލާން ނެރުނު ދުވަހު  ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން.އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ށ 2015ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް މީހުން ހޮވުމަށް .ށ

އި ނުވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް އިޢުލާން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއިޢުލާން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހައްޓައިފަ

ކަން ބެލިބެލުމުގައި އެއިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ތިލާން ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން އެކުރިމަ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ވާލައިގެން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅު

މިނިސްޓްރީ އޮފް  14

 އެޑިއުކޭޝަން 

ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުން ކުރަން ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ފޯނެއް ) ފަސްސަތޭކަ ( 500.00ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަށް ފޯން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު .ލ

ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ) އަށްހާސް( 8,000.00ރުފިޔާ އަދި ޖެހިގެން އައި މަހު ) ފަސްސަތޭކަ އެއްހާސް ( 1,500.00ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ފޯނުގެ ބިލަށް ފުރަތަމަ މަހުގައި 

ހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަފޯނުގެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވަނީ ފޯނުގެ ސިމްކާޑު ޕްރިންސިޕަލްގެ އަމިއްލަ ފޯނަށް ލުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަމިއްލަ ކޯލްތައް ކޮށް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންގުޅުނު  2012ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްއަކަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހުރިއިރު އެ ސްކޫލުގެ ބޭނުމަށް .މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ލ

ތަކަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅޭ ފޯނަކަށް ނުވާތީ " ރަށު ފޯނު "ގައި ބޭނުންކުރެވުނު ނަންބަރަކަށްވެފައި " ރަށު ފޯނު "އެނަންބަރަކީ  ،މާއިސިމްކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ގުޅާފައިވާކަ

މާއި، އަދި ސިމްކާޑު ނަންބަރު ގެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވަނީ ކައެނަންބަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅާފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މޮބައިލް ފޯނަށް ސިމްކާޑު ލައްވައިގެން ނުވަތަ ސެޓިންގ ބަދަލުކޮށްގެން

ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ޝަކުވާގައި .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅާފައިވުމުންނާއި އަދި އިންޓަރނެޓަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާތީކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ލ

އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ރިއިރު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ސިމްކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަރނެޓަށާއި އަދި ރާއްޖެއިންބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ކޯލްތަކުގެ ޚަރަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހު 

ސެޓިންގ ބަދަލުކުރުމުން ނުވަތަ ސުކޫލުގެ ބޭނުމަށް ދީފައިވާ ސިމްކާޑު އަމިއްލަ ފޯނަށް  އަދި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅުމަށްޓަކައި ސްކޫލުގެ ފޯނުގެ . މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 .ލައްވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅާފައިވާތީ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުކާރު ނުކުރުމަށް އޭނާއަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުމަށް ދެންނެވީއެވެ 
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ހައުސިންގެ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މީ ކާރު ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެޒޯނުގައި މިނިސްޓަރުގެ ކާމިނީމަގުން މަޖީދީމަގަށް ނުކުންނައިރު ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް މިނިސްޓަރުގެ ރަސްމީ ކާރު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޒޯނުގައި ރަސް

ލަ ރު ބޭއްވުމަށް އެ ޒޯން ހަމަޖައްސާ، އެކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަސްމީ ކާރުގައި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ އަމިއް އަމިއްލަ ކާރު ބާއްވަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ރަސްމީ ކާ

މީ ކާރު ބާއްވަނީ މާވެޔޮމަގާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ސްކާރުގައި އެ ހުއްދަ ޖެހުމަށްފަހު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޒޯނުގައި އެ ކާރު ބާއްވާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ރަ

ކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަންތަނުގައި ކަމަށްބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ވާތީ، މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާތީ މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ 

 .މަށް ދެންނެވީއެވެމިކަމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުވު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 GS-215/IUL/2015/17 )03ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2016ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ .ލ އިހައްދޫ ސްކޫލް  16

" އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި"އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ނަމަވެސް އެ ފަރާތުން ) 2015ޑިސެންބަރު 

މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް،  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާތީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދީ، އެ

ށަހަޅާ ފަރާތްތައް އަންދާސީހިސާބު ހު/ އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، އެ ސްކޫލުން ކުރަ މަސައްކަތްތަކަށް އަގު. އެމަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 .ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ނުހިމެނުމަށް ދެންނެވީއެވެ" އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި "އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި 

 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ) 2015ޑިސެންބަރު  GS-215/IUL/2015/17 )03ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2016ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ .ލ އިހައްދޫ ސްކޫލް  17

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނަމަވެސް، ކަނޑަ އަޅާފައިވާ އުޞޫލުގައި ވާގޮތުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ކަ

ނާ ގުޅިގެން ކުރެވޭކަމަށާއި، އެކި ކަންކަމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނިސްބަތުން ނޫންކަމަށް ވާތީ، އެ އުޞޫލަކީ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ރަނގަޅު އުޞޫލެއް ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާ  ތަކަށް އެބަޔަށް ކަ

ބަލައިގެން އެހެން ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުން ކަމުގައި ) ރޭޝިޔޯއަށް(ކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ނިސްބަތަށް ދިނުމަށްފަހު، އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި އެހެން ފަރާތްތަ 

އް އަންނާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެ ސްކޫލުން މިދެންނެވި ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓް ދީފިނަމަ އިވެލުއޭޝަނުގެ ނަތީޖާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ ، އަދި. ދެންނެވީއެވެ

 .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ހުރިހާ ބަޔަކަށްވެސް ނިސްބަތުން މާކްސް ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ/ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަގު 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ  18

 އެންޑް ޖެންޑަރ

މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތިރީގައި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަތައް ނުކުޅުދުންތެރިކަން 

ވަނަ އަހަރު ޢާއްމު  2015ން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަ

އް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަށް އަލުން ޕޮއިންޓް ދީގެން، ފްލެޓްތަކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ފޯމްތައް މުރާޖައާކޮށް އެފޯމްތަ 

ނޑައެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ  .ކަ

 

ވަނަ އަހަރު އާންމު ކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  2015ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް  .1

ތުތަކެއް ގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބުރަވެ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަކީ ސައްހަ މަޢުލޫމާ" ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު"ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި 

ނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަމުގައިވާއިރު، ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަކީ އެންމެ ރަ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ންކަންދެވޭނީ ބެލެނިވެރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޔަގީންކުރުމަށް އެކަމަށް ބާރުދޭނެ އިތުބާރު ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެ

 

ޙާލަތު ބަލާ "އަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، " ލަތު ބަލާ ފޯމުޙާ"ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަސާސެއްކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ  .2

ގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް " ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު"ނީ ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޯމުތަކުގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވުމުން، ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަ " ފޯމު

 .ބެލެވެން ނެތްކަން

 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ  15ފަރާތް ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އެ  15ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ފްލެޓްތަކަށް ޝޯޓް ލިސްޓްވި  2015އޮކްޓޫބަރ  26 .3

އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓް ކޮށްފައި ނުވުމުން، ޝޯޓް  62.75 ،ޕޮއިންޓް ކަމަށް ވީނަމަވެސް 62.75ނީ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަ

 .ލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަން

 

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ   .4

 .ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދޭ ފޯމުގައި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވަނީ " ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު"ން ހުންނަ އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބަލާކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަ .5

އެކުދިންނަކީ  ،ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ޙާލަތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނެތްއިރު ހަމައެކަނި ފްލެޓަށް އެދޭ ކުއްޖާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ޙާލަތު އެނގޭނެ ލިޔުންތައްކަމަށް ވާތީ، ދެން ބާކީ ތިބި

 .ށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ކަމަށް ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިޔާ ދޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމުގެ ބަޔަ

 

އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ  600ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މައިންބަފައިންނަށް މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .6

ރައްވާފައިވާ އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ ޝަރުތަކަށްވީ ނަމަވެސް، އެކަން ވަނަ އަހަރު  ޢާއްމުކު 2015ފްލެޓެއް ލިބިފައި ނެތުމަކީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް 

 .ވާކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ޔަޤީންކުރުމަކާ ނުލައި ބެލެނިވެރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޕޮއިންޓް ދީފައި 

 

ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބެނީ މާލެއިން ކަމަށްވާއިރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސިއްޙީ އަދި  .7
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން  އެބަޔަށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ" ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު "ފަރާތްތަކުންވެސް ދިރިއުޅޭ ރަށުން ސިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތްކަމަށް 

އިވާއިރު، ދިރިއުޅޭ ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަށް ސިއްޙީ ގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އެފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށުން ލިބޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ" ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު" .8

 .ތޮޅުން އެފަރުވާ ލިބެން ނެތްކަމަށް ބަލައި އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން އަތޮޅުން އެފަރުވާ ލިބެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ދިރިއުޅޭ އަ

 

 ،ށަހަޅާފައި ނެތް ޙާލަތްތަކުގައިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ އާއިލާއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރު އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހު .9

 .ޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިޔާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބުރަވެ ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަންބެލެނިވެރިޔާ ދީފައިވާ މަ

 

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށް  އެފަރާތަކީ ،ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި މާލޭގެ އެޑްރެހެއް ދީފައިވާނަމަ" ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު" .10

 .ކަން ބަލައި، އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ، އެފަރާތަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ޔަޤީންކުރުމަކާ ނުލައި

 

ނޑައަ .11 ޅާފައިވާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ، އެބަޔަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހޭދަވި މުއްދަތައް ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން  .ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

 

ކަމަށްވުމުން، އެފޯމުތަކުގައި ލިޔެފައިވާ  ގެ ބައެއް ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ފަންސުރުން" ޙާލަތު ބަލާ ފޯމު"އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އަދި " ޕޮއިންޓް ދޭ ފޯމު" .12

 .މަޢުލޫމާތާއި ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  19

އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ވާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން، ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދި ފޮނު 

 . އުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ އިދާރާއަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކި

މިނިސްޓަރ އޮފް  20

ޑިފެންސް އެންޑް 

ނޭޝަނަލް 

ދާރާތަކަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އި  2010

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ) ސް އަށާރަސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ނުވަދިހަ ހަހާ( 127,096,018ކަ

އުރިޓީއަށް ށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިމިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަ



 

9 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .އެންގީއެވެ ސެކިއުރިޓީ 

ދާރާތަކަށް ފާސްކުރަށްވާފައިވާ ބަޖެޓަގައި ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އި 2010

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީގެ ) ތާވީސް މިލިއަން ނުވަދިހަ ހަހާސް އަށާރަ ރުފިޔާސަތޭކަ ހަ . (ރ127,096,018ކަ

ތާނގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ކުރިއަށްއޮތް) ހ(ގެ  4.06ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އަދި މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 . ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ)ހ(ގެ  4.06

ތިމަރަފުށި .ތ 21

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް، އިޢުލާން ކޮށްގެން ގެނައި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަމަޔަށްވެސް ނުގެނެސް، ތަކެތި ގެނައި ފަރާތާއި )މިހާރުގެ ޕޮލިސްޓޭޝަން(ތިމަރަފުށީ ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް .ތ

 ބުނެ ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދައްކަމުން ފާރުގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ގުޅިގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގި ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ 

ތިމަރަފުށި .ތސްލާޙުކުރުމަށް އިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ

 .އަށް އެންގީއެވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ނެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކިމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ޚާއްސަ މަސައްކަތަކަށް، އާންމުކޮށް ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ އެއްޗެއް، ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ގެ  .1

ތިމަރަފުށީ .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ތ 8.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  އެމުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް ސޮއި އަތުލުމުން ފުދޭނެކަމަށް

ވައްޒަފު ތަކެއްޗާ އި އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރިކަމާ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،    8.12ޙަވާލުވިކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީވެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 

އްކަތެއްގެ ފެންވަރާ އަގާބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އެމަސަ .2

ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ތަކެތި ގެނައުމުގެ .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ތ 8.21ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  8.21ގަވާއިދުގެ އްކަތާއި ފާރުރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަސަ

 . އެދި ދެންނެވީމެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

ތިމަރަފުށި .ތ 22

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ތިމަރަފުށީ .ތ

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ފައިސާ ނަގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ، ނުލައި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަކާއި

ޒަފުން ބޭނުން ކޮށްގެން  ކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލުގެ މުވައްކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލުގެ ދެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔަފަހުންވެސް، އެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެފަރާތުން ނަގަމުންދާ

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފައިސާ، އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އެފަރާތުގެ އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން އެފައިސާ ބޭނުން ކުރަ

 .އަށް އެންގީއެވެ ތިމަރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ތށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަ

ތިމަރަފުށީ ޕްރީސްކޫލުގައިވެސް ފެންނަން ނެތުމުންނާއި .ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދި ތ.ލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ތތިމަރަފުށީ ޕްރީސްކޫލަށް ފީގެ ގޮތުގައި .ތ

 .އެދި ދެންނެވީމެވެލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީވެ، ލިޔުންތައް ފެންނަން ހުންނާނެހެން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

  

ތިމަރަފުށި .ތ 23

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ގައި ކަމަށާއި، ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން  2012ޖޫން  19އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ  10ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގު ނަމަކަށް ކިޔާ އިމާރާތް، ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިއަކަށް .ތ

ޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ ކޮއްކޮގެ ވަނަ އަހަރުގައިކަން އެއްބަސްވުމުން ފާހަނގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑެ 2011އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

ނޑީ ކޮން ، ފިރިމީހާ، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޅިޔަނަށް ކަމަށާއި  މިކަން ހިނގިއިރު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބިޑްތައް ކެ

ން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނު ބުނެވަގުތަކު ކަމެއް، ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް 

 .އަށް އެންގީއެވެތިމަރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ތކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް 

 

ދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގު އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އި.ތ .1

ރުނުވާ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް ހާޟިރީގައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟި ' އަމިއްލަ'މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ހައިސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ، ފަރާތްތަކުން ހާޟިރީގައި ސޮއިކުރިއިރު

 ވުމަށް ޙާޟިރުވި ހައިސިއްޔަތު ސާފުވާނެހެން ލިޔުމަށާއި، ފަރާތްތަކަށްވެސް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭތީވެ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދުލުވުމުގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކުރާއިރު ބައްދަލު 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނަން ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހާޟިރުވި ދުވަހާއި ގަޑި ލިޔެފައިނެތުމުން، އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ޙާޟިރީގައި  .2

 ން ޙާޟިރީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި،ވާ ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެހެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައިކަމެއް ނުވަތަ އޭގެ ފަހުންކަން އެނގެން ނެތުމުން، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއް

 

އި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޅިޔަނު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްކަން އެކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލުން އެނގޭއިރު އޭނާގެ ނަމުގައާ.ތުހުމަތުގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިއަކީ ތ .3

ތައް އިގަނެ އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވާ ތަބަޢީ ވާދަވެރިކަން ކުޑަވެގެންދާތީވެ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑްއޭނާގެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ބަލަ

 ބަލައިނުގަތުމަށާއި، 

 

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރގެ ކޮއްކޮއަކީ އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ކުރިމަގު އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރި  .4

 ނެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް އަންހެނުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވިދާ

 .ބަރުންނަށް އެންގުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ތަނާޒުލުވުމަށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމް

 

ނިލަންދޫ .ގއ 24

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ތަނެއް ގޮތުގައި ނިލަންދޫ ނިލަންދޫ ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުނިއަކުން ތައްޔާރުވަމުންދިޔައިރު، ނިލަންދޫ ބަނދަރު ފެއްޓުމުގެ ރަ.ގއ

ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، މިތަން އެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ ބަނދަރުމަތީގައި އަޅާފައިވާ ހަޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ނޑިފަނުން، ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ރައްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެ ޓުން އެތައްބައިވަރު ފައިސާ ތި ރައްޔިތުންގެ އެކައުން ދަ

ނެފައިވަނީ ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަމަށާއި، އަދި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަން ހިޔާކުރުމަށް ޓިނު ގަނެފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ނުބަލާ ކަމަށާއި، ހިޔާކުރަން ޓިނު ގަ 

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް  ބުނެ ހިޔާކޮށްފައި ބާކީހުރި ޓިނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް 

 .އަށް އެންގީއެވެނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ގއފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް 

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ) މަސްވެރިންގެ ހިޔާ (ކަތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޢިމާރާތްކުރި މަރިޔާދުގެ ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައް.ގއ

 .ނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެވަ 7.10ކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ޓިނުތަކާއި ތިނބިތައް ނީލަން ކިޔާފައިނުވާތީވެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  25

ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި  ނޑައިދިއްދޫގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެޑްވާންސަށް އެއްމިލިއަން .ރަށުގެ ތެރެއިން ނ 11ވަނަ އަހަރު ބީލަމަށްލާފައިވާ  2007ދަ ބަ

 10ފައިސާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެރަށުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިނުވާއިރުވެސް އެ ރަށުގައި  ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 

އަޅައި ސަރުކާރާއި  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 18ކޮމަންޑޫގައި .މިލަންދޫގައާއި ށ.ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނ 100އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި  50ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅައިގެން 

އިވާތީ، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ބުނެކަމަށް ހަވާލުކުރާގޮތަށް އެގްރިމަންޓް ކޮށްފައިވާ 

 .އަށް އެންގީއެވެ ޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި 

އޮތް ފަރާތެއްތޯއާއި، ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތް  ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް

ކަންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއްތޯ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ސާފުކޮށް، ދަޢުލަތަށް ދައް ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ

 . ދައްކަމުންނުދާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުނުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

ނިލަންދޫ .ގއ 26

 ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ރައްޔިތުންގެ  ،ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރ، އޭނާއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން.ގއ

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ  ބުނެކަމަށް  ފައިސާއާއި މުދާ ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ

 .ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް އެންގީއެވެ.ގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ގއކަންތައްތައް ފާހަ

ށުއޮފީހުން އެ މޯބައިލް އެކު ފޯނު އެލަވަންސް ދެމުންދާތީ، ރަހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަންބަރު ފެކްސް މެސެޖުގައި، ރަށުއޮފީހުން މޯބައިލް ފޯނުގެންގުޅޭ އިސްވެރިޔާއަށް މުސާރައާ

ގެ ބިލް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އިތުރުވާ ފައިސާ ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފައިސާ ނުދިނުމަށާއި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެމުންގެންދާ ޢަދަދަށްވުރެ މޯބައިލް ފޯނު 2010ފޯނުގެ ބިލަށް 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތުން، އެދުވަސްވަރު އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ .އަންގާފައިވީއިރު، ގއ ދައްކަންވާނީ މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ ފަރާތުންކަމަށް

 ،ހު އޭނާ ކައުންސިލަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ހަމައަށްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަ 2010ދިރާގުގެ ނަންބަރު  ސިމްކާޑުގެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ގެ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް ) ދިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތަރު ރުފިޔާ ވިހި ލާރި(ރ 10,484.20ދިރާގުގެ ނަންބަރު  ސިމްކަޑަށް ބިލްކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ، 

 .ފައިސާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެއެންގުމަށާއި އޭނާގެ އެ 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  27

ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

ޖޫން  20ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓާލި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން 

އިވާއިރު، އެފައިސާ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ރުފިޔާ ތިޖޫރީއާއި އެކައުންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓިފަ) އެއްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ތިނެއް( 1,908,543.00ގެ ނިޔަލަށް  2011

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  2010ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ 1Tިމނިސްޓްރީ އޮފް 1Tބަޔާނުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ކަލްޗަރ އަށް ގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރި މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީ

 .އެންގީއެވެ

އެފައިސާތައް ޚަރަދުނުވެ، އެމިނިސްޓްރީގެ  ،ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާވަނަ އަހަރު، އެމިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  .1

މާލީ ބަޔާނުގައި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ، ދު ރިޕޯޓު ތަކުގައާއިތިޖޫރީގައާއި، ރަށްރަށާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް، އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަ

ލެހެއްޓުމުގައި، ކުރިއަށް މިކަމަކީ، ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމުން، ހިސާބުތައް ބެ. ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެހިމަނާފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން، ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާ ފައިސާ އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު  4.14ގެ ގަވާއިދުގެ އޮތްތަނުގައި ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި، މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

ޜަރީއަށް ލިޔަންވާނެކަމާއި، ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެނުވާގޮތް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެކަންވީގޮތް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށް، ފައިސާ ނެގި އައިޓަމާއި، ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް މިނިސްޓް 

ޑީ ފޯމް ދޫކުރާނެކަމާއި، އެފޯމުގައި .އެންޑް ޓްރެޜަރީން އޭއެގޮތަށް ލިޔުމަށްފަހު، ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސާ ގޮތް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

، ޚަރަދު ނެ ގޮތަށް ލިޔެ، އެމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ވާނެކަމާއި އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިގޮތުގެ މަތިންފައިސާގެ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސި ގޮތް ސާފުކޮށް އެނގޭ

 ރިޕޯޓާއި، މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި،

 

ވަނަ އަހަރު އެމިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގުމަށްފަހު،  2010ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް،  ވަނަ 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  .2

މިކަމަކީ، ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި  .މާލީ ބަޔާނުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ، އެފައިސާތައް ޚަރަދުނުވެ، އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ތަކުގައާއި

އި ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި، މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމުން، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ

ތެރެއިން ފައިސާއެއް  މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން، އަހަރު ފާއިތުވުމަށްފަހު، ޚަރަދު ހިސާބުތައް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށްފަހު، ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ  ވަނަ  4.15މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ، މިދެންނެވުނު ގޮތަށް ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި، އަނބުރާ ލިބިއްޖެނަމަ، އެއީ ކޮންފައިސާއެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިޔެ، އެތަނެއްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަ

 .މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

 

 

މޯލްޑިވް ގޭސް  28

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ގޭސް ސިލިންޑަރު ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެކުންފުނިން ކިލޯގެ  45ކިލޯ އަދި  11ލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަށް މޯ

މިގޮތަށް  ،ބާޠިލްކުރަނީކަމަށާއި ކުރުމަށްފަހު ކުރީގެ އިޢުލާންތެރޭގައި އެތަކެއްފަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް ބަޔާން

އަދި މިހާރު އެކުންފުޏަށް ބިޑް އެވޯޑް  ، ބޭނުމުގައިކަމަށާއިއެކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަނީ ކުރިންވެސް އެކުންފުނިން ގޭސް ސިލިންޑަރ ގަންނަ ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އިވާތީ، އެކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ބުނެކަމަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް 

 .އިސްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އެންގީއެވެ

ލްކޮށް ލާނާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ސިލިންޑަރ ޝިޕްމަންޓް ހޯދުމަން ޑައިރެކްޓް ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިމޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިޢު

އިފިކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ލަސްނޮކޮށް ޢާންމުކުރުމަށް އެދި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށްވާތީ، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންކުރާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމަ

 .ދެންނެވީމެވެ

މިނިސްޓަރ އޮފް  29

ޔޫތް އެންޑް 

 ސްޕޯރޓްސް

 އަލުން  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތްއިވިގެންދިޔަކަމަށާއި  މީޑިއާތަކުން ވާހަކަ ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަކާ 06 މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ދަނޑުތައް ފުޓްސަލް އަހަރު ޖޫން މަހު ވަނަ 2014

 ރޭވިގެން  ބޮޑަށް ވަރަށް ލިބޭގޮތަށް ފައިދާ ވަކިބަޔަކަށް ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ މިއީ  ކަމަށާއި، ފަރާތަކާ 06 ހޮވާލެވުނު ތެރެއިން ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކުރިން އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި

އިވާތީ، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ބުނެކަމަށް ޢަމަލެއްކަމަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ ހިންގާފައިވާ

 .އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް އެންގީއެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ .1 ނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަ

ނޑު އިތުރަށް  ނޑުގައި ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލްގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ތަފްޞީލުކުރުމުން ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދެވޭނެކަމަށް  މިންގަ

ނޑު ކަނޑައަޅާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ޕޮއިންޓް  ދޭނެ އުޞޫލެއް ތަފްޞީލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ

 ބަޔާންކުރުމަށާއި 

ށާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބީލަމެއް ބާޠިލު ނުކުރުމަ .2

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބީލަމެއް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭފަދަ

 އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި

ނޑާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއި .3 ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ ންޓް ދިނުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކަ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން، އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި  8.20ގަވާއިދުގެ 

ނޑާ އެއްގޮ .4 ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ، ތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުންއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކަ

އަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ (ރ 1,500,000.00) ތަކެތީގެ އަގާއެކު (ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

 . ރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެމަސައްކަތަކާ ބެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ތަފްޞީލްތައް، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކު 8.25
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

މަޑަވެލި .ގދ 30

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އަކަފޫޓު ކަމަށާއި، ދެންއޮތް ގޯތީގެ  8852ވަނަ އަހަރު އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދިއިރު، އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  1977އެއް ގޯތި މަޑަވެލީގައި ޖެހިގެން އޮންނަ ދެގޯތީގެ ތެރެއިން . ގދ

ބޮޑުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދެންއޮތް ގޯތީގެ ސައްހަމިނާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެތަނުން އެއް ގޯތީގެ މިންތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އެގޯތި ، އަކަފޫޓު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 5625ބޮޑުމިނަކީ 

އިވާތީ، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ބުނެކަމަށް ގާތަށް އެގޯއްޗަށް މިހާރު މިންހަމަނުވާ 

 .އަށް އެންގީއެވެ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ގދލާޙުކުރުމަށް އެކަންތައްތައް އިސް

 އި މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ގޯތި ގެދޮރާބެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކެއްގެ ލިޔުންތަކެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާ.ގދ .1

މިންނަގައި އެ މިންތަކަކީ ޞައްޙަ މިންތަކެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށާއި، ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދޭއިރު ގޯތީގެ  .2

 ހަދާދޭއިރުވެސް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި

ނޑު ޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ގޯތި ގެދޮރާބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތަކާއި އެކަމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމާއި .ގދ .3 ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތައްގަ

އެކަމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފެއް އިޙްމާލުން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ، ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނި

 .ން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެއިދާރީ ހިންގު

ފަރެސްމާތޮޑާ .ގދ 31

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ރުފިޔާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެފައިސާވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ) ހަތަރު ލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ( -/460,000ކ ކޮމިޓީގެ އެކައުންޓްގައިހުރި .ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރ.ގދ

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ބުނެއްނެތިކަމަށް އެކުންފުންޏަށް އެފައިސާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނުކުރުމެ، އިންޖީނުގެއަށް ޕެނަލްބޯޑެއް ގަންނަންވެގެން އަމިއްލަ ކުންފުނިއަކަށް ދީފައިކަމަށާއި

އަށް  ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .ގދޙުކުރުމަށް މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާ

 .އެންގީއެވެ

ކުންފުނިއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އޮފީހަށް ސިންކްރޮނައިޒްޑް ޕެނަލް ބޯޑެއް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިއަކާ ޙަވާލުކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާ އޮފީހާ އެފަރެސްމާތޮޑާ .ގދ

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި  1އްބަސްވެފައިވާއިރު، މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން، މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާތާ އަށްވާ ފައިސާ ދިނުމަށް އެ 50%ސޮއިކުރުމުން މަސައްކަތަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން 

ގެ ) 2009ބްރުއަރީ ފެ(އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދެވިދާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  15%އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، މީގެ ފަހުން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.23
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .އެދި ދެންނެވީމެވެ

ފަރެސްމާތޮޑާ .ގދ 32

 އިދާރާ ކައުންސިލްގެ 

 

ރުފިޔާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެފައިސާވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ) ހަތަރު ލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ( -/460,000ކ ކޮމިޓީގެ އެކައުންޓްގައިހުރި .ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރ.ގދ

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ބުނެކަމަށާއި، އެކުންފުންޏަށް އެފައިސާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތިކަމަށް އިންޖީނުގެއަށް ޕެނަލްބޯޑެއް ގަންނަންވެގެން އަމިއްލަ ކުންފުނިއަކަށް ދީފައި

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަމަށް މިއްލަ ކުންފުނިއަމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ތުހުމަތުގައި ބުނާ އަ

 .އަށް އެންގީއެވެ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ގދނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 

ރުފިޔާއަކީ ) ހަތަރު ލައްކަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތާވިސް ރުފިޔާ ތޭރަ ލާރި( 405,827.13ތުހުމަތުގައި ބުނާ އަމިއްލަ ކުންފުނިއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަމަށް ނުލިބިވާ 

ވަނަ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ( 2008/13ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ އެ ފައިސާ އެފަރާތުގެ އަތުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އަންގަމެވެ 3ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

ހުޅުދެލި .ދ 33

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ރުފިޔާއިން އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލާ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ) ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ( -/350,000މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދިން .ހުޅުދެލީ ޖެޓީއެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ.ދ

އިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަ ބުނެ ޚިލާފަށްކަމަށް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ

 .އަށް އެންގީއެވެ ހުޅުދެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ދށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދައިން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ  8.05ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޚަރަދުތައް ކުރާއިރު މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  .1

 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދިނުމުންކަމާއި،

ރުފިޔާ ހަމަނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ،  -/25,000) ތަކެތީގެ އަގާއެކު(ދާގައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ އަގު ވަނަ މާއް  8.14ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  - .2

ކުރުމަށާއި،  އެކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތް ހަވާލު އެމަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ތަފާތު ތިން ފަރާތަކުން އަގު ބަލައިގެން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކާއި އެ

 ލިޔުންތައް ބަލާ، ވަކި ފަރާތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކޮށް އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެކަމާއި،

 -/25,000ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  ގައިވާފަދައިން އެއްފަހަރާ)ހ(ގެ  8.15ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  - .3
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ރާތަކުން ކަމާއި،ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާ ނަމަ އެތަކެތި ގަންނަންވާނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ބަލައި އެންމެ ރަނގަޅު ފަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ  8.18އްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ވަޒަންކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާއިރު ދައުލަތުގެ މާލި - .4

 އި، ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި، މަޤާމު އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެ ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެންބަރުންނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށާ ،ކޮމެޓީ ހަމަޖެއްސުމާއި

އަދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  26ގެ ) ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ( 15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ ބާބު ، ތަނުގައި ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުކުރިއަށް އޮތް  - .5

ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލާނޭ ކްރައިޓީރިއާ ބަޔާންކުރުމާއި، ފެންވަރު އެބީލަމެއް، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ބީލަމަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ ބީލަންކަރުދާހުގައި) ނ(

 ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކުރުމަށާއި،

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  46ގެ ) ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ( 15ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ ބާބު  - .6

ގައި ބީލަން ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވާނެގޮތް ބީލަންކަރުދާހު ގޮތުގެމަތިން، އެބީލަމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންކުރާނެގޮތާއި، ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ އަދި

 ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށާއި،

ގައި އެކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދައްކާ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އެބީލަމަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ބީލަން ވަޒަންކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކު  - .7

 ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ،ގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވާހަކަތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަފްޞީލުކޮށް އެނގޭނޭހެން ކޮމިޓީ 

ކުން މާކުސްދިނުމުގައި ބީލަން ވަޒަންކުރާ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އެބީލަމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ވަކިވަކި ކެޓެގެރީތަ .8

ބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ވާގޮތާއި، ރިޢާޔަތްކުރި ކަންތައްތަކާއި، ބެލި މިންގަނޑުތަކާއި، ވަކިވަކި ކެޓެގެރީތަކުން ބީލަންވެރިންނަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކުސް ހިސާކޮމިޓީން ޢަމަލުކޮށްފައި

ވަނަ  3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންޓި ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ލިޔުންތަކުގައި ބީލަން ވަޒަންކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮ

 .ނަންބަރުގެ ދަށުން އަންގަމެވެ

34 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

 

ރުފިޔާއިން އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލާ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ) ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ( -/350,000މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދިން .ހުޅުދެލީ ޖެޓީއެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ.ދ

އިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަ ބުނެ ޚިލާފަށްކަމަށް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ

 .ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އެންގީއެވެމިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ

 

ގައިވާ ފަދައިން މަދުވެގެން  8.14ދެމެދުގެ ތަކެތި ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ ) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ( -/25,000އާއި ) އެއްހާސް ރުފިޔާ ( -/1,000ޓީޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާ ) ރުފިޔާ ފަންސަވީސްހާސް ( -/25,000ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު ) ހ( 8.15ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިފައިނުވުމާއި، މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ  3

ދިނުމާއި، އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފައިސާ  ތަކެތި ގަތުމުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވުމާއި، ޓީޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ތަކެތި ގަތުމާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ

ންތަކުން ގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދިންކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔު 8.05ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 

ޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައީނަމަވެސް، ޤާނޫނު ހު.ފެންނަންނެތްކަމާއި، މިތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ހުއްދަދީފައިނުވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭކަން އެނގިފައިނުވާތީކަމަށް ދ

ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި  88ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 7/2010ނަންބަރު 

ގައި ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ) ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  34ލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމާއި، ހަމަ އެ ޤާނޫނުގެ ފައިސާ ބެ

އްދަދޭންޖެހޭކަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ އެކަމުން ބަރީޢަނުވެވޭނެކަމާއި، މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިގެ ރައީސްގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ހު

ލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އި މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚި ގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ރިކޯޑްސްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބެއްކަމުގައިވުމުން، ތަކެތި ގަތުމުގަ

ގެ ދަށުން ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާތީ، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48އާއި ޙަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  47ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހުޅުދެލި ކައުންސިލްގެ .އާ ދ) ހ( 8.15އަދި  8.14، 8.05މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ ، ހަކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާތީދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، އެމީ

 .ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައިގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި، އެ 8.45ރައީސް ޚިލާފްވެފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 
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ޑިޒާސްޓަރ 

މެނޭޖްމަންޓް 

 ސެންޓަރ

 

މިލިއަނަށްވުރެ  2ވިލުފުށީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު .އިން ތ) ސީ.އެމް.ޑީ.އެން(ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ 

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެސީ އަށް ފެންނަ ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށް .އެމް.ޑީ.ބޮޑުވިކަމުގައި ވިޔަސް އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑެއްކުރުމެއްނެތި އެން

 .އަށް އެންގީއެވެމަންޓް ސެންޓަރ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްށް މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަ

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އިޢުލާންކޮށް ) ފަންސަވީސް ހާސް( 25000/-ގައިވާގޮތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ތަކެތީގެ އަގާއެކު  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  .1

 އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދައިގެން މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފަހުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރުވެސް ކުރިން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ ) ހ(ގެ  8.33މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ .2

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ،ން، ވަކި ދެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިގުޅުންހުރި އެއްޒާތެއްގެ މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާއިރު، މި މަސައްކަތަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ މަސައްކަތެއްކަމު

 ކުރުމަށާއި،

އްދަ މަށްބުނެ ސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ހުވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަދި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ މީހަކު ނެތިގެން ކަ .3

ނޑައަޅާފައިއޮންނަ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ މަތިން ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ ،ލިޔުމުން ،ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  .ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެކަމެއް ކުރުމަށް ކަ
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