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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ރާކަމަށާއި، އެގޮތުން ޒިންމާދާރު ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ދަތުރުތަކުގައި އެ އިދާރާގެ ވެހިކަލް ބޭނުންކު ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  1

ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލުގައި އަމިއްލައަށް ދަތުރުކޮށްފައިގޮސް ގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަކެއް  10މީގެ ވެރިޔާ ޖަމީލުކަމަށާއި 

ދި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހުންނަ މިފަދަ ގަނެގެން އެވެހިކަލުގައި އުފުލާފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގައި، ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި މިކަންތައްތައް ތަކުރާރުނުކުރުމަށާއި، އަ

 އުޅަނދުތައް އިދާރާގެ ބޭނުންތައް ކުރުންފިޔަވައި އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

 

ންޓްބިލްވެސް މެމްބަރެއް، އެމެމްބަރުންނަށް މަޤާމް ލިބުނީއްސުރެ ލ.އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަ 3ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2

އްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ދީގެން ނޫންގޮތުގައި އަތޮޅުގޭގައި ދައުލަތުން ލިވިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖަދައްކަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، 

އްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރުންކަމަށްވާތީ، ނުތިބުމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް، އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އެތަން ބޭނުންކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަމި

ހިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް އަތޮޅުގެ ބޭނުންނުކުރުމަށާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންނަށް މަގުފަ

 އެއްވެސް އެއްޗެއްވެސް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ. 
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އޮފީސް/ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  3

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް/ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 

އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން/ ކައްދޫ 

 އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

ދޫކުރުމާގުޅޭ އް ކުއްޔަށް ލ.ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ގެސްޓް ހައުސްގެ ކުލި ބަރާބަރަށް ދައްކަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ގެސްޓްހައުސްތަ

އިސާ ވަނަ ދުވަހު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހެވީލޯޑު މޯލްޑިވްސްއިން ދައްކަންޖެހޭ ފަ 2012މެއި  20އެއްބަސްވުން 

ތުރަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ފަރާތުންވެސް އަދި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ވަނަ ދުވަހު ހެވީލޯޑު މޯލްޑިވްސްއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމުގެ އި 2012މެއި  29ދެއްކުމަށް 

ންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންވެސް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސްއިން ސަރުކާރަށް ދައްކަ

 ންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިފައިސާ މިހާތަނަށްވެސް ދައުލަތަށް ހޯދާފައިނުވާތީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަމެއް އެނގެ 

ތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހެވީލޯޑު އުސްހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެކަމުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި  މިކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ގެސްޓްހަ

އަށް ގެންދިއުމަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުރި

 ންސްޕޯޓް އެންޑު ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއަށާއި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގީއެވެ.ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށާއި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާ 

 

 ސ.ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް  4

 

އެކަން  ރިއިރުވެސް، އެވޯކްޝޮޕުންއައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުންނަ ވޯކްޝޮޕުން، ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮފީސްބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރެވެން ހު 

ޖަރގެ ހިއްސާ އޮންނަ،  ކުންފުންޏާ ނުކުރުވައި، އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އެހެންފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭ

މަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، މިމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސް މިހާތަނަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ފައިދާ ނެގުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއްކަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ގެންގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިމަސައްކަތް 

މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކާ  ،އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލ.ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގައި ދެންނެވީއެވެ.

ގައި  8.16 އެންބިއުލާންސް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާނުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ  ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  5

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެކަމަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށާއި، ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލު ލިޔުމުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއިޢުލާނުގައި 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށް ނުދެވެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ދައުލަތުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން

އިރު، މި އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭނެކަމަށް ބުނަނީ ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ކަމާއި، ދައުލަތުގެ ގައި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ލިޔުމުންކަމަށްބުނާ 8.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަންނަންވާނީ ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައިކަމަށް  8.17މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކަމާއި، އެގޮތަށް އޮތުމުން އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް -އިޢުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އީ ބުނާއިރު، މި

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އިޢުލާންތައް ކުރަންވާނީ، ދަ ވަކިގަޑިއެއް ނެތްކަމާއި، އެންމެންގެ ހާޒިރުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، މިފަދަ



 

3 
 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެންނެވީއެވެ.

ތިރީގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޭނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  6

 އެވެ.ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ އިޢުލާންތައް ކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް އެންގީ

 

ދޭންވާނެކަމަށާއި، ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލު ލިޔުމުން ދޭންވާނެކަމަށް ގައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު  8.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  -1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައި ނުވުން.

ށް ބުނާއިރު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގައި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ލިޔުމުންކަމ8.16ަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  -2

 މަޢުލޫމާތު ދޭނެކަމަށް ބަޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ކަން.

ނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު 8.17ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  -3 ގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަންނަންވާނީ ކަ

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން - އީފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައިކަމަށް ބުނާއިރު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހުށަހަޅާ 

 ލައިނުގަނެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަމާއި، އެގޮތަށް އޮތުމުން އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ނެތްކަމާއި، އެންމެންގެ ހާޒިރުގައި ބަ

   

ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ  7

 އިދާރާ 

ހާރައަކުން ގައި ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ފޮގްމެޝިން އަކީ ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފ2011ިޖުލައި  13

ރައެއް (ސާދަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާ މެޝިނަކަށް ވާއިރު، އެގަތް ފިހާރައަކީ އެބާވަތުގެ އެއްވެސް މެޝިނަރީއެއް ވިއްކާ ފިހާ 14,500.00

ތަނުން އަގު  3ގަނެފައިވަނީ ނޫންކަމަށާއި، ފޮގް މެޝިން ގަނެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ނޫންކަމަށާއި، ފޮގް މެޝިން 

ހދ.ހިރިމަރަދޫއިން ފޮގް މެޝިން ، ރުބެލުމަކާނުލައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، މާލެއިން ފޮގް މެޝިން ވިއްކާ އަގަށްބަލާއި

(ސާދަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާ  14,500.00މަރަދޫ ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާ އަގަކީ ކުޑައަގެއްކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަވެސް، އެމެޝިނަކީ ހދ.ހިރި

 ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެޝިނަކަށް ވާއިރު، އެގަތް ފިހާރައަކީ އެބާވަތުގެ އެއްވެސް މެޝިނަރީއެއް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ނޫންކަމަށާއި، ފޮގް މެޝިން ގަނެފައިވަނީ 



 

4 
 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ތަނުން އަގު ބެލުމަކާނުލައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ  3ން ނޫންކަމަށާއި، ފޮގް މެޝިން ގަނެފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަކުން މަޝްވަރާކުރެވިގެ

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫނީ ތަކެތި  އްޔަތުމިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިބާވަތުގެ ތަކެތި ގަންނައިރު ދައުލަތުގެ މާލި

 ނުގަތުމަށް ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.

 


