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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

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

U ް01 މާރިޗު  2016ން 31 މާރިޗު  2016ށ 

 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ .ގއ 1

 މަރުކަޒު 

އަށް ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ކަމާއި،  ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  2015ޖުލައި  09ން  2015މޭ  28އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .ގއ

އެވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އޭނާއަށް ދީފައިވީ އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމުން، މަސައްކަތްކުރި ވަގުތުތަކަކީ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި ވަގުތުތަކެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އޭނާ 

ސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންނައިރު މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންނައިރު އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަ

ށް ދީފައިވާ ފައިސާ ގައި ބަޔާންވެގެންވާތީ އޭނާ ޗުއްޓީގައި ހުރި އިރު އޭނާ މަސައްކަތްކުރި ވަގުތުތަކަ ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  178ގެ  2014ނުވާނެކަމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 .އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ 

 

އޮމަދޫ ޞިއްޙީ .އދ 2

 މަރުކަޒު 

ބޭނުންވާފަދަ ގައި ހަވާލުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  2015ޑިސެންބަރު  03ރުފިޔާ އެމްބިއުލެންސްގެ ޑްރައިވަރާ  5000/-އޮމަދު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލެންސްގެ ފުރޮޅު ގަތުމަށް .އދ

 ގައި އެފައިސާ އަނބުރާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ހަވާލުނުކޮށް ލަސްވެފައިވަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު  2016ޖަނަވަރީ  03ފުރޮޅެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

އޮމަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާތީ، މަރުކަޒުން ގަންނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ .ތީކަމަށް އދހޮސްޕިޓަލުގެ އެދުމުގެމަތިން އެފަދަ ފުރޮޅެއް ގަންނަން ލިބޭތޯ ބަލަމުންދާ 

 .ދެންނެވީއެވެއޮމަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި .ޚިދުމަތެއް ލިބޭގޮތްވުމުން ނޫނީ އެކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ނަގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލު ނުކުރުމަށް އދ

 

7އެނެކްސް   
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ކޮނޑޭ .ގއ 3

 މަދަރުސާ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ނަންބަރު  02ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2016ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ .ގއ

GS196/IUL/2015/27 )03  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ނަންބަރު ) 2015ޑިސެންބަރ

GS196/IUL/2015/28 )13  ުޓުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް ކުރާ އިޢުލާްނ އިޢުލާންވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒު 2އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަދި އެ ) 2015ޑިސެންބަރ

ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  2އަޑުގަދަކުރާގެ ޒަރީޢާއިން ރައްޔިތުންނަށް އިއްވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، އެމަސައްކަތަށް ކުރެވުނު 

އެ އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް  ،ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ، އެއަގަކީ އެމަސައްކަތުގެ ބަޖެޓަށް ފެތޭ އަގަކަށް ނުވާތީ) ސަތާރަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ( 17,500.00ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

ނޑޭ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާތީ، އެމައްސަލައިގައި ކޮ.އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގއ ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، އެމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ކޮ

ކާއި ގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެފަހަރަށް އިޢުލާން ބާތިލް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ނުވަތަ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތް ތަ) ހ( 8.32ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 

ކޮނޑޭ .ކަ ދައްކައިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމުގައި ގއވާހަކަ ދައްކައިގެން ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ، ދެވަނައަށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފާރާތާ ވާހަ

 .މަދަރުސާގައި ދެންނެވީއެވެ 

 

ފުޓްބޯޅަ  4

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

ވްސް މޯލްޑި  

ނޑު  02ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އޮންނަ  ނޑު(ފުޓްބޯޅަ ދަ އެއްވެސް ގަވާއިދަކަށް އަދި އުޞޫލަކަށް ބެލުމެއްނެތި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާލިބޭގޮތައް ) ޓަރފް ދަ

ނޑު ދޫކުރުމުގައި ، ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިދޫކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަ މި  ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޓަރފް ދަ

ނޑު ދޫކުރުމުގެޢަމަލުކުރާގޮތުގެ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފަދަ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ އު  ކަންތައް ކުރިޔަށް  ޞޫލުގެ މަތިން ޓަރފް ދަ

ޔެކިޔުން މިކޮމިޝަނުން ހޯދަން ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ޖުލައި މަހާ ދެމެދު އެ އެސޯސިއޭޝަންއިން ޓަރފް ދަނޑު އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލި 2014ގެންދިއުމަށާއި، 

ނޑު ކުއްޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ އެދުމުން އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީ ފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބެލުމުގައި ހުރި ޓަރފް ދަ

 .ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް  5

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

ޝަން އެމިގްރޭ  

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ިމ  2010ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ "ޕާޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ޑި

ނުމަށް މަގުފަހިވެދާނެފަދަ އި ދިފުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް މީހަކަށް ހޯދަ" މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ޗެކް ކުރާ މުވައްޒަފުން، އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެ ގޮތަށް، އިތުރަށް ، މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ އެފަދަ އިދާރީ މައްސަލަތައް މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފޯމްތައް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި

 .ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ

ބޭފުޅަކު ސޮއިކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިންޓަވިޔު ފޯމް ފުރާފައިވަނީ  5ޝީޓުގައި އިންޓަވިޔު ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި " ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް " .1

 .ބޭފުޅުންކަން 3

 

 5%މާކްސް ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އެޕްލިކަންޓަކަށްވެސް  25%ހުނަރުގެ ބައިގައި ގައި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ " ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" .2

އަދި ޖުމްލަ އިންސައްަތ  ،ގައި މިބަޔަށް އެކި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެކި ވަރަށްކަމާއި" ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު ފޯމު"ދީފައިވާ އިރު، 

 .މާރކްސް ނަގާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން  50%އި ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް ލިބޭ ކޮލަމުގަ
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 އޮތޯރިޓީ 

ށް ގޮސް ނިދުމާއި، އަދި އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަސްމީގަޑި ނިމުމުން އަތޮޅުގެއަ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފ.ފ

 15ނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން، އަތޮޅުގެ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފެންވެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށްބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅު

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން  އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އަންގާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އަތޮޅުގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ  2011މާރިޗު 

މިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައި ވީނަމަވެސް، އަދިވެސް ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންނުދާ ކަމަށް މި ކޮ.ނުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ސިޓީން ފ

 .އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެލިބިފައިވާތީ، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް އެ 
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 އޮތޯރިޓީ 

މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ .ޤަޟިއްޔާ ނ D12C/2012/69މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .ނ

2013/HC-A/381 ންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ޤަރާރު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިލަދޫ ކައު 04/2013މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު .ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ނ

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެންޓްރީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނުބަލައި ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމު

ނޭންސް ލްގެ ނާއިބުރައީސް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ކަމާގުޅޭ ޞައްޙަ ލިޔުންތައް ނެތިގެން އެފަރާތަށް ދޫނުކުރުމަށް ފައިކުރުމަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކައުންސި



 

4 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ހައި ލިޔެކިޔުން ލިބެންދެން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް އޮފިސަރަށާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަށާއި ނާއިބުރައީސަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަނގަބަހުން އަންގައި، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

ވަޅު އަޅަން ޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަ 

 .ޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެއެކަމަކާމެދު ފިޔަވަ
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 އޮތޯރިޓީ 

ށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެޖެންޑާއަށް އައިޓަމެއް އިތުރުކުރުމަ 19މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ .ނ

ށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް މެންބަރަކު ތާއީދުކުރުމުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ރިޔާސަތުގައި އިނދެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ އައިޓަމް އިތުރުކުރުމަހުށަހަޅައި އިތުރު 

ކައުންސިލަރ ތާއީދުކޮށް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  2ސާއަށް  ވަނަ ޖަލް 21ދެކޮޅުހަދައި އެ އައިޓަމް އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ 

ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ( 7/2010މައްސަލަ ތަފާތު އެކިއެކި ބަހަނާތައް ދައްކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެޖެންޑާ ނުކުރި ކަމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރަކު ސޮއިކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލްގެ  2ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުން އެދި ކައުންސިލްގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  116ގެ ) ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

މަށް ދެކޮޅުހަދައި ޖަލްސާ ބާއްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަމުގައި ނާއިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވު

 .ދެންނެވީއެވެ މަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެކަ

 

މާލެ ސިޓީ  9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޓާފައިވާ ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑީގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭ މަޖީދީމަގުގައި ބަހައް

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި  ބުނެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކަމަށް  މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިޕާޓީއެއް

 .ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

 

ށް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަސަރުކާރުގެ  .1

ބުނެފައިވުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މުނިސިޕަލް އެމްޕްލޯއީްޒ ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  14ގެ " ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު " 2000/2: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭނުންތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި 

އްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި، ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީގަޑީގައި، މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަމި .2

ވަނަ މާއްދާގެ  14ގެ " ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" 2000/2: ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުވުމަކީ، ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ރުގެ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭނުން ވުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މުނިސިޕަލް އެމްޕްލޯއީޒް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ސަރުކާ ގައި ބުނެފައި) ހ(

 ނުކުރުމަށާއި 

ފަކު، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެންމުވައްޒަފެއް، ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަ .3

 ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީގަޑީގައި، އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަށްޓަކައި، ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި އަދި ސަރުކާރު 

ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަށްޓަކައި، އެ

ނޑު(ވަނަ ބާބު  7ގެ  2005ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަވާޢިދު  މާރިޗު  12" (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު " 2013/4ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާތީ އާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  34) ސްލޫކީ މިންގަ

ގަޑީގައި ން ނުކުރުމަށާއި އަދި ރަސްމީ ގައިވެސް މިފަދައިން ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނު) 2013

 .މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ
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ނޑާއި، .ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އަގުދީގެން ތަޅާލާފައިވާކަމާއި އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ހެދިގޮތް ބަލައިދިނުމަށާއި، އއ 2011ހިމަންދޫ ކުރީގެ މަދަރުސާ .އއ ހިމަންދޫ ބޯޅަ ދަ

ނޑާ ނެތިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އއ 2011އެހެނިހެން ތަކެތި ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ދެމެދު އޮތް ތަނުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ލަކުޑި ގަސްތަކާ  ހިމަންދޫ ކުރީގެ .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަ

މަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހި.ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ވިއްކާލުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، އއ 2011އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ މުދާ 

މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  2އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ރުހުމަކާއި ނުލައި ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އެތަނުގައިހުރި ތަކެތީގެ އަގު 

ކަޅު ހަންދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ  85ހިމަންދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެރަށަށް .ގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އއ 2011ނޮވެމްބަރ  18މައްސަލައާއި، 

އިރު، އެފައިސާތައް ކޮބައިކަމެއް ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ) ދެހާސް ރުފިޔާ(ރ 2000.00މައިންނަށް މީހަކަށް  114ކަޅު ހަންތައް ކޮބައިކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، ރަށުގެ އެކަނިވެރި 

އިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ބުނެނޭނގޭކަމަށް 

 .އެވެހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީ.އއ

ތަނުގައިހުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު  2ހިމަންދޫ ކުރީގެ މަދަރުސާގެ ޢިމާރާތުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗާއި ބައު އިންޖީނުގޭގައިހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔައިފައިވާއިރު، އެ .އއ .1

ތަކެތިކަމެއް ނުވަތަ ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަލާކުނުވެހުރި ތަކެތިކަމެއް އެނގެން ނެތަތީވެ، ތަނުގައިހުރި ހުރިހައި  2ކިޔައިފައިވަނީ އެ  ބަލައިފައި ނުވާކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން، ނީލަން 

ގައިވާ ) ކ(ގެ  7.10ގެ " ދައުލަތުގެ މުދާ "  7އިދުގެ ބާބު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ ޢިމާރާތެއް ނައްތާލަން ވެއްޖެނަމަ، އެތަނުގެ ފުރިހަމަ އިންވެންޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ

 ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި) އ(ގޮތުގެ މަތީން ނެގުމަށްފަހު، އެ ނަންބަރުގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑާލަން ކައުންސިލުން ނިންމަ.އއ .2 ނޑާފައިވަނީ، އެ ގަސްތައް ކަ ނޑާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ދެމެދުގައި ހުރި މިދިލި ގަސްތައް ކަ އިގެން ކަމާއި ގަސްތައް ހިމަންދޫ ބޯޅަ ދަ

ނޑުމުގެ މަސަ ނޑާފައިވަނީ ކިތައް ގަސް ކަމެއް އްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލަރުންނާއި ރަށުގެ އޮޑިވެރިން ކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރީ ކިތައް ގަސްކަމާއި ކެ ކަ

އެއީ ކޮން ވައްތަރުތަކެއްގެ ގަސްކަމާއި އެގަސްތަކުގެ ބޮޑުކުޑަމިން އެނގޭގޮތަށް ފޮތެއްގަިއ  އެނގެން ނެތުމުން، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެތަނެއްގައި ހުރީ ކިތައްގަސްކަމާއި

 ލިޔެ އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ހުއްދަދިން ވެރިއަކު ސޮއިކުރުމަށާއި

އަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމާއި އެތަކެތި ނީލަމުގައި ގަތް ފަރާތުގެ ) ސާޅިސްއަށް ރުފިޔާ(ރ -/48ލަ ފުނަ ގަސް ޖުމ1ްއަދި ) ފޯދިފައި(ރުއް  5އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  .3

 ހަދައި " ގެންފައިދޭ ރަސީދުފައިސާ ބަލައި"މި ޝީޓްގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، " މަގުމައްޗަށް އަރާ ރުއްގަސް ނީލަންކިޔުން "ނަމާއި އަގާއި ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚާއި ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި 

ގެ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ) ދެރުފިޔާ . (ރ2/-ކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މަދުވާ ) ސާޅީސްހަ ރުފިޔާ(ރ -/46ދުވަހު ފޮތަށް ނަގާފައިވަނީ  ލިބޭ ފައިސާ އަދި

 .ދެންނެވީމެވެ
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 ޓޫރިޒަމް

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި  ބުނެ ފުށިދިއްގަރުކިޔާ ފަޅެއް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބޭރުބަޔަކަށް ދިންކަމަށް .ކ

 .ތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް އެންގީއެވެކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން

އެ މަޝްރޫޢުކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ދިވެހި  ފުށިދިއްގަރުފަޅު ސްޕެޝިއަލް ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކުރިއިރު،.ކ

ފުށިދިއްގަރުފަޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް .ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެއްގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކޙިއްޞާވާ  50%ސަރުކާރުން 

އެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައި  ،ންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމެއްގައިގައި ވެފައިވާ ޖޮއި 2013ޖަނަވަރީ  18ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏަކާ ދެމެދު  ،އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ވަނަ އަހަރު  2011ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވަޒީރުންގެ ކެބިނެޓުން ނިންމީ .ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ގޮތަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ ކ 25%ދިވެހިސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާއަކީ 

ސްޓެއް ނަގާގޮތަށްކަމަށް ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުއައިއިރު، ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދޭއިރު އިކުއުޒިޝަން ކޯ 2012ކަމަށްވެފައި 

އިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏާ ދެމެދުވެފަ .ނިންމުމުންކަމަށް ކ

ގޮތުން ސް އަދި އެކަމާ ގުޅޭފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏާ ދެމެދުވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގައިވެ.ކ ،ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް

 .ފުށިދިއްގަރުފަޅު ކުއްޔަށްދޭއިރު އިކުއުޒިޝަން ކޯސްޓެއް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކޮށްފައިވާ އެހެން މުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް ކ

ފުށިދިއްގަރުފަޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް .ނިޏާ ވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކފުށިދިއްގަރުފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފު .ވީމާ، ކ

ކަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ދައުލަތުން އަކަފޫޓަ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޭނަމަ ދޭންވާނީ ދައުލަތުގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަޅުގެ 

 .މިންވަރަކަށް އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 
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އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޮކްޓޯބަރު  13ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެދި އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ސަރކަމްސިޝަން ވޯޑެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކަން އެދޭ 

ކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް އިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް .ޑީ.އެޢިއުލާނުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅީ ހަމައެކަނި އޭ، ގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2010

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެމެންޓުގައި އިސްކޮށްހުރި ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏަކުން ތަކެތި ގަންނަގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓީ ޑިޕާރޓް.އެޗް ގެ އައި.އެމް.ޖީ.އައި

 .އް އިސްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެންގީއެވެމިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތަ

ގައި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް  2010ސެޕްޓެމްބަރު  25ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ދަށުން ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 

ގައި ކަމަށްވާއިރު، އެކުންފުނިޏަކީ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކުރާ  2010ސެޕްޓެމްބަރު  26ހަޅައިގެން އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަ

އީމެއިލް ކޮށްފައިވަނީ ، ނީގެ ނަމުގައި އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނަށް އެކުންފު .އެޗް.އެމް.ޖީ.ގައި އައި 2010ސެޕްޓެމްބަރު  22ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓަށް އެންގުމަށް އެކުންފުނީގެ ނަމުގައި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށްވާތީ، އެ ކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސް

 .ވަނީ ނިންމާފައެވެ މިކޮމިޝަނުން 

ކޮޕީ ލިޔުމުގެ  2މިސިޓީއާއެކު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ . ވީމާ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ

 . ފޮނުވީމެވެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރޭގައި ފޫޓުގެ ފައިބަރ ދޯންޏެއް، ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެ 75ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ .ތ

އާއި ) ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( 30,000.00އާއި ) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ( 25,000.00ފަރާތްތަކުން މަހަކު  ގާދިއްފުށީ ދެތިން ފަރާތެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި، އަދި ގާދިއްފުށިން ކުރިމަތިލީ

މާބައިދޫ ފަރާތަކަށް .އަށް ލ) ހަތްހާސް ރުފިޔާ( 7,000.00 ދެމެދުގެ އަގެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެދޯނި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަހަކު

އަހަރު ވެދާނެކަމަށާއި، އަދި މިކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އެއްވެސް އެގްރިމަންޓެއް  2-3ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދީފައި އޮންނަތާ މިހާރު 

ލަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްގެންކަމަށާއި، މިއީ ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގައި ނުކޮށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް އެދޯންޏަށް އެއްވެސް ކަހަ

ވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ބުނެތިބި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެމީހުންނަށް ބައިއަޅާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް 

 .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ތ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއެކު މައުލޫމާތު ޝީޓެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް، ގާދިއްފުށީ ކައުން.ތ

ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މިކަންތައްތަކަކީ ނެ ލިޔުމެއް ތައްޔާރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތައް އެނގޭ

އިޢުލާނާއި އެކު މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއް އެކުލަވާލުމާއި، މަޢޫލުމާތު ކޮރަޕްޝަން ގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ މަގެއް ކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ސަރުކާރުގެ މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރާ 

 .އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ފަރާތަތައް އެނގޭނެ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވިމެވެ، ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާއި
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 ސްކޫލް 

ބަޔަކަށް ލިސްޓްކޮށްފައި ހުރިއިރު އަންދާސީހިސާބު ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ދެ .ސ

ނޑައެޅިގެން ވަކިބަޔަކަށް އެމަސައްކަތް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެއްކޮށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަންދާސީހިސާބު އެއް ކޮށް ހުށަހެޅަން ބުނުމަކީ ކަ

ގެ ކުރިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ޏަކަށް ކަމަށާއި އިޢުލާން ކުރުމުއެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން އުޅެނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ބައްޕަ ކަމުގައިވާ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓަރގެ ގާތް ބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުން

ންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ މުއްދަތެއް ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެކުންފުންޏަށް ސްކޫލުން ދިނުމުން އެކުންފުނިން އެތަކެތި މާލެއިން ގެންނަ ކަމަށާއި އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަ

އިސްލާޙުކުރުމަށް އިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަ ބުނެކަމަށް ކަމަށް 

 .ޝަރަފުއްދީން އެންގީއެވެ

ދުވަސް ނުވަތަ  2މަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވަނި އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ކުރާ އިޢުލާން ތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރު

ފެންނަ ގޮތަށް އެހެންކަމުން، ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ދެފަރާތް . ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 3

ށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ބަލައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މުއްދަތަކީ އިޢުލާން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އެކަހަމަހަމަ

 .އެދި ދެންނެވީމެވެ
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 އިމިގްރޭޝަން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި  ބުނެމަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަ

 .ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމްގްރޭޝަނަށް އެންގީއެވެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ލިސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައި ނުވާއިރު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝޯޓް  .1

 ބަޔާންކުރުމަށާއިކޮށްފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރާނަމަ، އެކަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 

 މާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ވަކިކަންތައްތަކަކަށް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެކަންތައްތައް މައުލޫއަން .2

އިން މާކްސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެކިއެކި ބައިތަކުން ވަކި ރޭންޖެއްގެ ތެރެ .3

 އެކުލަވާލުމަށާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލުއްގެ ތެރެއިން މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު

 .ސް ދެވޭނެ ކަންތައްތަކަށް ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ފޯމިއުލަރ ބޭނުންކޮށްގެން މާކްސް ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެރިކޮމެންޑޭޝަންގައި، ފޯމިއުލަރ ބޭނުންކޮށްގެން މާކް .4
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ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސަސް 

ކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ މާފުށީ ޖަލު ހަލާކުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، އެތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލު.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކ 2009

ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގި ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާގެ އެއްބަސްވުން ނުހަދައިކަމަށާއި، އެތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު 

ނޑާފައިނުވާ ކަމަށް  ނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަން ބުނެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކަ

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް އެންގީއެވެ

ބުނާފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި  ގައި 8.32ގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް "  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު (ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަވަސް ގޮތެއްގައި ކުރުވަންޖެހޭ، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދައިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުމަށްފަހުގައި  8.21ގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް "  8މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ) ކުރަންޖެހޭ 

 .ވީމެވެނޫނީ، އެފަދަ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެ 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިންކަމަށާއި އެދުވަހުން ފެށިގެން އެފަޅުރަށުގެ ވަރުވާ އޭދަފުށީ  10ފަސްދޫތެރެފުނަދޫ ލިޔެދެއްވާފައިވަނީ މީގެ .އޭދަފުށީ އޮފީހަށް ލިޔެދެއްވާފައިވާ ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ ބ.ބ

) ދެހާސް ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ. (ރ2500/-ލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު ރަށުގެ އެކައުންޓަށް އޮފީހުން އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އެރަށް ހަވާ 

ހަރު ދުވަހުގެ ވަރުވާ އަ 2ވާ ނުދައްކާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަށުއޮފީސް ހިންގުން ކައުންސިލަރާ ޙަވާލުވިފަހުން އޭނަގެ އިހުމާލުން އެރަށަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރު 

އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައިހުރި ފައިާސ .ކަމަށާއި، ބނުދައްކާ ވާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރަށް ވަކިކޮށްފައި

އަށްކަމަށާއި، މި މަސައްކަްތ ) ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސްރުފިޔާ . (ރ-/490,000ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކައުންސިލަރ މިކަން ކޮށްފައިވަނީ، އޭދަފުށީ ބަނދަރުގައި ޝީޓްޕައިލް .ބޭނުންކޮށްގެން ބ

މިކޮމިޝަނަށް  ބުނެ  ބޮޑުކޮށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމަށް ފަރާތަށް ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މިކަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  2ކުރުމަށް ރަށުއޮފީހަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ބހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން

 .އެންގީއެވެ

ވަނަ  8.16ގެ ) ވައުޗަރު ނިޒާމު( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  .1

ކުރުވުމަށްޓަކައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތަކެތި ގަތުމާއި ފަންނީ މާހިރުން ހޯދުމާއި މަސައްކަތް ) މަޢުލޫމާތު ދިނުން(މާއްދާ 

 މަށާއި ދިނުމަށާއިއެ ލިޔުމުގައި އެކަމެއްގެ ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން އެކަމެއް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުވެސް ބަޔާންކުރު

 

ވަނަ  8.17ގެ ) ވައުޗަރު ނިޒާމު( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(އް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބީލަމުގެ ކަންތަ .2

ނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހި) ހ(މާއްދާގެ  ސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ހޯދާ އަންދާސީ ހިސާބު ކަ

ނޑުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ އެފަރާތްތަކުގެ ސޮިއ ޙާޟިރުގައިބަލައިގަތުމަށާއި  އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް، ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެ

 ހޯދުމަށާއި 

ގެ ) ވައުޗަރު ނިޒާމު( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(ކުރުމުގެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބީލަންތައް ވަޒަން .3

އް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކިކަންކަމަށް ލިބޭ އަގުތައް ބަލާ އެކަމެ)އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީ އުފެއްދުން(ވަނަ މާއްދާ  8.18

ހަމަޖެއްސި މެންބަރުންނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށާއި ތެރޭގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސުމަށާއި މިކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ނަމާއި، މަޤާމު އެގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ކޮމިޓީއަށް 

 އާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި މިކޮމިޓީގެ ޙާޟިރީ

 

ގެ ) ވައުޗަރު ނިޒާމު( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  .4

 ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި އެ ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި) ކަންތައް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީން ބަލަންވީ (ވަނަ މާއްދާ  8.19

 

ނޑައެޅުމުގައި .5  8.20ގެ) ވައުޗަރު ނިޒާމު ( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށާއި ) މަސައްކަތް ހަވަލުކުރުން(އްދާ ވަނަ މާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ފަރާތަކުން  3ވެސް ވަނަ ފަހަރު އިޢުލާން ކުރުމުން  2އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދާއިރު،  .6

ނޑައެޅުން (ވަނަ މާއްދާ  8.32ގެ ) ވައުޗަރު ނިޒާމު( 8ގެ ބާބު ) 2009ފެބްރުއަރީ  11(އަގު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ) މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 .ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ) ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން(ރުވެސް ލިބެންއޮތް އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށާއި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާއި

އަތޮޅު .ގއ 18

 ހޮސްޕިޓަލް 

 ނުލާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގަމުންދާ ސިއްހަތާބެހޭ ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އިޢުލާންކުރުމަކާ.ގައި ގއ 2014އޮގަސްޓް 

ންދަނީ އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ ދޭގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރު މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި، އޮފިސަރ އަމިއްލައަށް އެ މަސައްކަތް ނަގައިގެންކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އެމަސައްކަތްކުރަމު

ނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބ1Tު އަގު ބެލުމަކާނުލާކަމަށް އަދި ހަމައެއާއެކު އެ ވޯކްޝޮޕްގައި އެކި ރަށްރަށުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުފަތުރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެހެން ފަރާތްތަކުން

 .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގީއެވެ.އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ގއ ،މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -މާއްދާގައި މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ އެންޓި ވަނަ  6.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .1

ނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި އެހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން.ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް ގއ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާތީ، އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ މިކޮމިޝާންގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި،-ހޯދުމުގައި އެންޓި 

 

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމާ ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް  8.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .2

އަށް ކުރިޔަށް  2014އޮގަސްޓް  15އިން  2014އޮގަސްޓް  09އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި .ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ގއ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން .، ގއއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާތީވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ ކެ

 .ން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި  8.22އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 ،އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 19

ފެމިލީ އެންޑް 

ކިލްޑްތެންސް 

 ސަރވިސް ސެންޓަރ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހުރި ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  2012އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ބެލުމުގެދަށުގައި 

އި އެ އޮފީހުގެ އިސްމީހަކަށް ހުންނަ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް އެފައިސާ އޭނާއަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގަ

ލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ ބުނެއެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކުއްޖާއަށް ކާންދީ ހަދަންޖެހެނީ އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަމަށް 

 .ފެމިލީ އެންޑް ކިލްޑްތެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރއަށް އެންގީއެވެ ،ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ

ދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކި ފަރާތްތައް ނަގާފައިވީނަމަވެސް އެކަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދައިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަ  .1

ވެސް ލިޔުމެއްގައި ސެންޓަރުެގ ފައިލް ފިޔަވާ އިދާރީ އެއް އިދާރީ ގޮތުން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސެންޓަރުގައި ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާތީ އާއި ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައްހައްޓާ ފަރާތުގެ ކޭސް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނަ އުމުގައި މިނިސްޓްރީން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި އަދި ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ފަރާތް ހުންނަ މުއްދަތް އެނގޭ ރެކޯޑެއް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާތީ، ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހުން ގެން

 ތައް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ މުއްދަތް އެނގޭނެ ލޮގެއް އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި،ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާ ފަރާތް

 

ވަނަ އަހަރު ހުރި ކުއްޖާ އަށް ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެސެންޓަރުގެ  2012އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  .2

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ނުހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އައްޑޫ ސިޓީ -ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެންޓި  6.08މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތު ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތު 

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް، "ވަނަ މައްދާ  6.08ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތު ގަވާއިދުގެ  ހިތަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ އިން ތަކެތި ގަތުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

." ފަހުގައެވެ ޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށް އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން، އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެންޓި ކޮރަ

 .ގައި ވާފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

 

 


