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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގާދޫ ކައުންސިލްގެ .ލ 1

 އިދާރާ

ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުގެ މުސާރައިން ބައެއް ނުދީ .ގާދޫ ޕްރީސްކޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ލ.ލ

ގާދޫ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް .ޝަނުން ބެލިެބލުމުގައި ލބަހައްޓާކަމަްށބުނެ މިކޮމިޝަނަްށ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމި

 2,000.00ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޮނުވާ މުސާރަ ކޮންމެ މަހަކު އެފަރާތަށް ދޭއިރު،  2015ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތަށް 

ގާދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން .ހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ލރުފިޔާ މަދުން ދޭކަން ފާ) ދެހާސް(

 .އެފަރާތަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  2

ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް  4މަސައްކަތަށް  ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ.ބ

ވެލުއޭޓްކުރިގޮތް ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓުތައް އި

ްތ ސާފުކޮށްދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްަތނުގައި މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރިގޮ

ނޑާފައިވާކަން .އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނާއި ބ.މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް ބމި  ކެންދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބަލައިގަނެ، އެ ދެކޯޓުން އެސްޓިމޭޓްތައް ކަ

އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، މީގެަފހުްނ ކުރުވާ މިފަދަ ) ހ(މާއްދާގެ  ވަނަ 8.17މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއެކު، މިކަމަކީ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑާގޮތަށް މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންމެވެސް އެއްތަނަކަށް އެސްޓިމޭޓްތައް ހުަށހަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްަތކެއް ގެ ހާޒިރުގައި އެސްޓިމޭޓްތައް ކަ

 .އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ ހަމަޖެއްސުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް

7އެނެކްސް   
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ކަލައިދޫ .ލ 3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަލަިއދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ .ކަލައިދޫ ކުރީގެ ރަށު އޮފީސް ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދަން ބޭނުންވެެގން ލ.ލ

ބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަްނ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަވެސް، އެމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާ

ާދސީހިސާބު ހޯދައިގެން ކުރުވާ ިމފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަކި ފަރާަތކާ ޙަވާލުކުރަްނ އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މިކޮިމޝަނަށް ޝަކުާވ ހުށަހެޅިފައިވާީތ، ކުރިޔަށް އޮތްަތނުގައި، އަން

 .ޞާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެނިންމުމަށްފަުހ، އެކަން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަަކށް އެންގުމަށާއި، އަދި އިވެލުޭއޝަން ޝީޓުވެސް އެފަރާތްތަކާ ޙިއް

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  4

 އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ގެ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވެގެްނ ނެއްލައިދޫގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރައަށް ފާމަސިސްޓަކާއި ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓެއް.ހދ

ބެލިބެލުމުގައި، ފާމަސިސްޓުގެ ވަޒީފާއަށާއި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނީ އެކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުުނ ޝަކުވާއެއް 

ޖުރިބާއަށް ާގމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ތަުޢީލމާއި ތަތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި ިއންޓަވިުއއަށް ބަލައި އެންެމ މަތިްނ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައްކަަމށް އިޢުާލނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަ

މަސިސްޓުންނާއި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓުން މާކްސް ނުދީ، ހަމައެކަނި އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދީގެން މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރޭތީ އާއި، ބޭސްފިހާރަތަކަށް ފާ

އަދި މީގެ ސަބަބުން އެވަޒީފާތައް އަސްލު ލިބެންވީ ފަރާތަށް ނުލިބި، ގިަނ ފަރާތްތަކެއްގެ ، ވާތީނެގުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި

ވެސް ލިބޭ ، ތަޖުރިބާއަށާއި، އަދި އިްނޓަރވިއުއަށްޙައްގު ގެއްލިގެންދާތީ، ހަމައެކަިނ އިންޓަރވިއުއަށް މާކްސްދީގެން އެވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ ަބދަލުގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަަރށާއި

 .ދެންނެވީއެވެ  ޖުމުލަ މާކްސްއަށް ބަލައިގެން އެވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކަްނތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  5

 އެޑިޔުކޭޝަނު

އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގައި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުްނވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުދިްނ  މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި އެއިޢުާލނާ ގުޅިގެން ބީަލން ކާމިޔާބުކުރި

 މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާއިރު، އެ އަތުން ނަގާނެ ފީއާއި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި

 . ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާުތގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ ތަފްީޞލުތައް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިގެން ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ ބީލަމެއް

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  6

 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ ގުޅިގެްނ މިކޮމިޝަނަްށ ) ކޭ ސްކޮލަރޝިޕް ޑިގްރީ.ޔޫ(ގައި ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕް  2014ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން ނޮެވންބަރު 

މާކްސް ދޭނެކަމަށާއި މާކްސް ދެވޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަ،  ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުގައި، ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ޕްރޮޕޯސަލްއަށް

ކްސް ނުލިބޭ އެއްޗަކަށްވާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ގިނައިން މާކްސް ލިބޭފަދަގޮތަކަްށ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ސަމާލުކަން ދޭނެކަމާއި، ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ މާ



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 . ރުމަށް ދެްނނެވީއެވެއެހާބޮޑު އިސްކަމެއް ނުދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ިތރީގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކު ފެންވަރު ރަގަނޅުކުރުމަށް

 

ޓަކައި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މާކްސް ދޭނެގޮތް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ނޮމިނޭޓްކުރުމަށް  -

 .ތަފްޞީލްކޮށް އެނޭގނެހެން ޢާްނމުކުރުން

 

ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަާޅފަހުން، މާކްސްދިނުަމށް ޢާންމުުކރާ އުޞޫލަށް ބަަދލެއް ގެނައުމަީކ ކޮ -

 .ލެއް ެގންނަކަމަށްވާނަަމ، އެބަދަލު އެނޭގނެހެން އަލުން އިޢުާލންކޮށް އަުލން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ދިނުމަށްޢަމަލަކަށްވާތީ، އެފަދަ ބަދަ

 

ރި މުހިއްމު ކަންތައްތައް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިންނަށް ނޭނގި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އިޢުލާން ކުރުންފަދަ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގުޅުންހު  -

 .ނާ ކުރުމަށްކުރަމުންދާކަން އެނގޭތީ، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެތެރޭގެ ހިންުގން ރާވައި ހަރުދަ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  7

 އެޑިއުކޭޝަން

، ޓީޗަރުން އެެފންވަރަށް ތަމްރީނުކޮްށދޭނެ ފަާރތެއް ހޯދުމަށް 2000ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުވެފަިއ ނުވާ 

ގައި ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ރިކުއެސްޓް ޯފރ ޕްރޮޕޯސަލުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ  2015ޖޫން  09މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން 

 . ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

ވާ ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި .1

ރިކުއެސްޓް ފޯރ ( 5.5ގައިވާ ތާވަލްގެ  2ކޮންސަލްޓެންޓް އާއި ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ހިމެނޭކަމަށާއި، އިންސްޓުރަކްޝަންސް ޓު ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ސެކްޝަން 

ގައިވާ ޓާރމްސް އޮފް  5ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ސެކްޝަން  ،ށް މާކްސްދޭނެ ކްރައިޓީރިއާ އާއިގައި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަ ) ވަނަ ޞަފްޙާ  17ޕްރޮޕޯސަލްގެ 

ގައިވަނީ ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަްއ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  46ގެ  15ރިފަރެންސްގައިވާ ކްރައިޓީރީއާ ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ބާބު 

ލަން ފޮތުގެ ދެ ަތނެއްގަިއ ދެ ގޮތަކަްށ ލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާްނކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށާއި، ބީއިވެ

ރައިޓީރީއާއެއް ކަމެއް ބީލަންވެރިންނަށް ޭނނގޭނެކަމާއި، ދެ ތަނެއްގަިއ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުްނ، އިވެލުއޭްޓކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮްނ ކް



 

4 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގައިވާ ފަދައިން އިެވލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޯފމިއުލާ ބީލަން ) ހ(ވަނަ މާްއދާގެ  46ގެ  15ކްރައިޓީރިއާ ތަފާތުކޮށް އޮތުމުްނ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިުދގެ ބާބު 

 .ގައި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އިސްލާހުކޮށްފައިވާކަން 2ފައިވާކަމަކަްށ ނުބެލެވުނުނަމަވެސް އެމެންޑްަމންޓް ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވި

 

ނޑައަޅާފައިވާއިރު، ސަބް 100ގައި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޖުމްލަ  2އެމެންޑްމަންޓް  .2 ކްރައިޓީރިއާތަކަށް މާކުސްތައް ބަހާލެވިފައިާވ -މާކުސް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މާކުސްތައް ދިމާނުވާކަން-ސަބް އަށް އަރާތީ، ޖުމްލަ މާކުހާއި  105ނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްގެ ޖުމްލަ މާކުސް ގޮތުން ޓެކް  .ކުރައިޓީރިއާތަށް ކަ

އިތަކުގެ އިންސްޓްރަކްޝަންސް ޓު ކޮްނސަލްޓެންޓް އަދި ޓާރމްސް އޮްފ ރިފަރެންސްގައިވާ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބަ .3

ޞަފްޙާ  50އެޕްރޯޗް އެންޑް މެތަޑޮލަޖީގެ ބަޔަށް ، ޞަފްޙާ 20ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު ތަފާތުކަމާއި، މިގޮތުން ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ކުރީގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ގިނަވެގެން 

 4ވާކަމާއި، ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައިވާ ގޮތުން ކުރީގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަްށ ގިނަވެގެން އަދި ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބަޔަށް ވަކި މިންަވރެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނު

ޞަފްޙާކަމަށާއި، ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގެ  2ޞަފްޙާ އަދި ސީވީގެ ގޮތުގައި ޮކންމެ ސީވީއަކަށް ގިނަވެގެން  12ޞަފްޙާ، އެޕްރޯޗް އެންޑް މެތަޑޮލަޖީގެ ބަޔަށް ގިނަވެެގން 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލަނީ ޓާ ،އިދެ ތަނެއްގަ ރމްސް އޮފް ިރފަރެންސްގައިވާ އެއް ކަމަކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ކަމެއްގައި ޞަފްޙާގެ އަދަދު ތަފާތުވުުމން ޞަފްޙާގެ އަދަދު ކަ

ނޑަށްކަމެއް ނޭނގުނުަނމަވެސް އެމެ ނޑުކަމެއް ނުވަތަ އިންސްޓުރަކްޝަން ޓު ކޮންސަލްޓަންޓްގަިއވާ މިންގަ  .ގައި މިބައިތައްވެސް އިސްލާހުކޮށްފައިވާކަން 2ންޑްމަންޓް މިންގަ

 ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތައް އަގު އަދާކުރަނީ ކިިހނެތްކަން އެނގޭކަްށ ނެތްކަމަާށއި، ފައިނޭޝިއަލް  .4

ށް ކަމެއް ނުވަތަ ކޯސް ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، ރިވައިޒްޑް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލަނީ ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ކޯސް ފީއަ

 price of the proposal“އަދި   ”lowest price“ކްރައިޓީރިއާގައި ފައިނޭޝިއަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާކުސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާގައި ޭބނުންކޮށްފައިވަނީ 

under consideration” ްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަމަށާއި، ޕްރައިޒް މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތުމުން ޕްރައިޒް އަކީ ކޯސްފީގެ އަގުކަމެއް ނުވަތަ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބީލަނ

ކަންތައްތަކަީކ އިވެލުއޭޝަްނ ކްރައިޓީރިއާގައި ސާފުކޮށް ބަާޔންކުރަންޖެހޭނެ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަގުކަމެއް ނޭނގޭތީ، އިވެލުއޭްޓ ކުރެވެނީ ކޮްނ އަގެއް ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، ިމފަދަ

 . މަޢުލޫމާތުކަން

 

ނޑައަޅާފައިވާއިރު 100ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޖުމްލަ  .5 ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ދަށްވެގެން ވަކިވަރަކަށް މާުކސް ލިބިގެންނޫީނ ، މާކުސް ކަ

ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާތަކުގައި  2ވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނަކަމަށް އިންސްްޓރަކްޝަން ޓު ކޮންސަލްޓެންޓް، ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް އަދި އެމެންޑްމަންޓް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޕޯސަލް އި

ނޑައަޅަނީ ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލް އަދި ފައިނޭންޝިައލް ޕްރޮޕޯ ސަލްއަށް ލިބިފައިވާ މާކުސް އެްއކުރުމުން އެންެމ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ ފަރާތެްއ ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ މަތިން ލިބޭ ފަރާތްކަމެއް ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭ ފަރާތައް ކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތު

 .ށް ީބލަން ހަވާުލކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ހޮވާނެގޮތް ބީަލމުގައި ދޫކުރެވޭ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާކަންގައިވާ ގޮތަ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  46ގެ  15ބާބު 

 

އޮފް ރިފަރެންސްގައި މަތީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގެ އިންސްޓުރަކްޝަން ޓު ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި ޓާރމްސް 

ގަކުރެވޭތީ، އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެންވެސް އެއް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާނަމަ އެއްގޮތަކަށް ހިމެނުމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަން ފާހަ

ކަމަށްވާތީ، މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންތައް އިޞްލާހުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ފަރާތް ހޮވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ
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 އިދާރާ

ުކރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ވާދޫ ބޯޅަނދުގެ ވަށާފާރު ޭރނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ަފރާތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެގެން .ރ

ވަނަ އެމެންޑްމަންޓްގައި  03ނެވުނު ބެލިބެލުމުގަިއ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެ

ރާނަން ނުޖެޭހނަަމ އެމަސައްކަތަށް ) އިންޗި އުސް 6ފޫޓު ދިުގ،  15(ގްރީން އޭރިޔާގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތީގައި ހުރި ގަސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ގާފޮޅު ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް

ނޑައެޅުމަށްފަހު ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއަގު އުނިކުރުމަށާއި، އަދި، އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުވާއިރު ދަ ވަނަ މާއްދާގެ  8.33އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަގެއް ކަ

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބޮެޑތި މަސައްކަތް ގައިވާ އުސޫލުން މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ) ށ(

ނޑައަޅަން އެނގޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޮކުރުވާއިރު އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަ ޑެތި ން ޖެހިދާނެކަމަށް ބަލައި އެ މާއްދާގައި ބުނާ އުސޫލުން އިތުރު މަސައްކަތުގެ އަގު ކަ

މަޢުލޫާމތު ދޭއިރު ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތް  ންމަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯަދންެޖހޭ ތަކެތީގެ އަުގތައް ވަކިވަކިްނ ހޯދުމަށާއި، މަސައްކަތާ ގުޅޭޮގތު

އި، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާުތ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެލިޔުން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަ

 .ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ 

 

ންގގައި މަޢުލޫމާތު ނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އޮތްނަމަވެސް ފެންސްޖަހަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ޕްރީބިޑް މީޓިއިޢުލާ .1

 ކާއެކު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ކަމާއި،ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެލިޔުމުގައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް މަޢުޫލމާތު ކަރުދާހުން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އެބަދަލުތަ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

ނޑުގެ ވަށާފާރުގެ އެތެރެއަށް އަރާ ބައެއް ގަސްތައް ކަނޑައި ބިން އެއްވަރުކުރަންޖެހުމާއި، އިރު .2 މަތީ ފަރާތުގެ ގޭޓު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަހުންވެސް ދަ

ނޑު ތިރިވުމުން އެތަނަށް ފަސްއަޅަންޖެހުމާއި، ގްރީން އޭރިޔާގެ ފާރުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްކުރިއިރު ބައެއް ދިމަ، ބޮޑުކުރަންޖެހުމާއި ދިމާގެ ފަސްގަ

 ެއބަދަލުތައްެވސް ގެނެސްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި، ، ގެންނަންޖެހިގެން

 

ނޑައަޅައި ގްރީން އޭރިޔާގެ ފާރުގެ ޑިޒައިނަށް ގެންނަންޖެހުނު ބަދަުލތައް ފިޔަވައި  .3 އެހެން މަސައްކަތްތަކަކީ އިތުރަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ހަމަޖައްސައި އެއަގު ) 10%މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅި އަގުގެ ) (ތިރީސްނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަފަސް ރުފިޔާ ވިހިލާރި( 39,495.20އެމަސައްކަތްތަކުގެ އަގު 

ރާނަްނ ނުޖެހޭނެކަމަށް ) އިންޗި އުސް 06ފޫޓު ިދގު،  15(ވާކަމާއި، ގްރީން އޭރިޔާގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތީގައި ހުރި ގަސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ގާފޮޅު ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދީފައި

އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރަން ނިންމިކަމެްއ  ވަަނ އެމެންޑްމަްނޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމަސައްކަތަށް އަގުގެ ތެރެއިން 03މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު 

ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްހަތް ( 434,447.20އެނގޭކަށް ނެތްކަމާއި، މިމަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ އިތުރަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތުގެ އަގާއެކު، 

މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތަްށ ) ހަތަރުސަތޭކަ ސާދަހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( 414,699.60ކަމާއި، މީގެ ތެރެއިން ) ރުފިޔާ ވިހި ލާރި

ނޑައެޅި އަގުގެ) ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( 19,747.60އޮތް  އެފަރާތަށް ދޫުނކޮށް، ދޫކޮށްފައިވާއިރު  5% އަކީ، މަސައްކަތަށް ފުރަތަމަ ކަ

 .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެއީ ރިޓެންޝަން ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭ ކަން 5.1ކަމާއި، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

 

ވެލިދޫ .ނ 9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑޫދޫ ބެލެހެްއޓުާމ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޭބނުންެވގެން ނ.ނ އިޢުލާން ބާޠިލްުކރިނަމަވެސް އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ އެރަށް ކުއްޔަށް ވެލިދޫ ކަުއންސިލްގެ ިއދާރާއިން ކުރި .ދޮނައެރިކަ

ކުރުމުގެ ކުރިން ޮފނުވާފަިއވާ ކަމަށާއި، އެ ދިނުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއް ްޑރާފްޓްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ިފޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފައެއް ހޯދުމަްށ އެއިޢުލާން ބާޠިލު

ވާ ފަޅުރަށެއް ދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ރަށަކަށްވެފައި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވެލި.ނ ،ޑްރާފްޓާ ގުޅިގެން

ދެވޭެނ ކަމަށާއި، ވެލިދޫ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއިން ބެލެހެއްޓުން ެއހެންފަރާތަކާ ހަާވލުކުރިކަމަށްވިޔަސް، އެރަށެއް ލިޔެގެން އުޅޭ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެރަށް ލިޔެނު

ވަނަ މާއްދާއަށް  5، 4، 2ވިޔަސް، އެއެއްބަސްވުމުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ްށ އްޓުން އެެހން ފަރާތަކާ ހަާވލުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ނުފެްނނާތީ، އެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހުއްދަ ނުެދވޭނެ ކަމަރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެއީ އެރަށް ބެލެހެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެެއއްބަސްވުމަކީ އެރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް  5، 4، 2މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަަމށާއި، އެއެއްބަސްވުމުގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ްށ ބެލެހެއްޓުމުގެ ންކަމަށް ބެލެޭވތީ، އެރަކަމަށާއި، އެރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންތައް ހުއްޓިފައިވަނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެގޮތަށް އެންގުމު

 .ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެްއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދުމަށް ދެްނނެވީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  10

 އެޑިއުކޭޝަނު

ވިލިނގިލީ އެދުރުވެހި ޢިމާރާާތބެހޭ މަޢުލޫމާުތ .ކ"ޢިމާރާތުން، " އެދުރުވެހި"އި ޢިމާރާތްކޮށްަފއިވާ ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެްނ ޓީޗަރުންނަށް ކުއްޔަށް ދިނުަމްށޓަކައި ވިލިމާލޭގަ

ތިން އްޮގތްާވ ގޮތުގެމަގެ ަދުށން ހަމަޖެހިފައިވާ ުއޞޫލާ ޚިލާަފށް ފްލެްޓ ދީފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ކިބައިން އެފްެލޓްތައް ވަކިކޮްށ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެ)" 2013މާރިޗު  31(

 .އެފްލެޓްތައް ދިނުމަށް ެދންނެވީެއވެ

 

ތިމަރަފުށީ .ތ 11

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭެނ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާ.ތ

އްކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެަމސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ތިމަރަފުށީ ކައުްނސިލްގެ ރައީސަކީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރެމަތިން 

ވެސް ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ ބީލަމާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ބީަލން ހުށަހަާޅ ފަރާތާއި، އެ މަސައްކަތަކަށް ހުޅުވާލާ އިދާރާއެއްގެ ވެރިޔަކާ އެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ  8.01ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓައި އެކަން އެނގުމަކީ ބީލަން ާބޠިްލކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ދައުލަތު

 .ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އިޢުލާންތަާކ ގުޅިގެން ބީލަންތައް ބަލައިަގތުުމގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ގައި) ކ(

 

، ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުަމްށ އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއިރަސްމާދޫ ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި  ރަޖިސްޓްރީ  ކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުގެ .ރ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 12

ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ މިހާރު ހިނގަުމންދާކަމަށް ުބނެ  Cv-C/2015/544މިއުޅަނދާ ގުޅިގެން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

ސްޓްރީ އެހެން ފަރާތަކަށް ށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެޝަކުވާގައި ބުާނ ގަޟިއްޔާއާގުޅޭ އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމުގެ ކުރިން އެއުޅަނދުގެ ރަޖިމިކޮމިޝަނަ

 .ބަދަލުކޮށްނުދެއްވުަމށް ދެންނެއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  13

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ

ށް މަންފާ ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވަނީ ވަކިަބޔަކަ 4މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ .ށ

ންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތައް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީގެ ލިބިދެވޭފަދަ ގޮތަަކށް ކަމަށް ުތުހމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާ

އަށް ގެންދިއުމަށް އަދި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުނުވާނެ ފަދަ ގޮތަށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރި ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި، 

 . ދެންނެވީއެވެ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑައެޅި ބަޖެޓުގެ ދަށުން ެއރަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީަމށް ކުޅޭ އެއަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކުޅުންތެރިން.ފުްޓބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ހއ 50މިނިވަން  ގެނެސް  ފިއްލަދޫ ކައުންސިުލން ކަ

 ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ގެންދިއުމަށް ކޮށްފައިވާ ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުގައި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ފިއްލަދޫގެ ޓީމުގައި ކުޅޭ 

ވަީނ ފިއްލަޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިޭނންސް އޮފިސަރގެ ބައްޕަގެ ލޯންޗުގައި ކަމާއި، ކޮށްފައި) ފިއްލަދޫ/މުރައިދޫ/ދިއްދޫ/ފިއްލަދޫ(ދަތުރު  2ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދިގު  4

ފަރާތުން އަގު ބަލާފައިވާކަމަށް  03ކަމާއި، ކޮންމެ ދަތުރަކަށްވެސް ) އެއްހާށް އަށްސަތޭކަ ފަންާސސް ރުފިޔާ( 1,850.00ދަުތރުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  2އެލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ 

އި، ފިްއލަދޫ ކައުންސިލުން މުތަކުގައި ލިޔެފައިީވނަމަވެސް އަގު ބެލީ ކޮން ގޮަތކަށްކަމެއް އެފޯމުތަކުންވެސް އަދި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއަގުބަލާ ފޯ

އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތަކުން ދަތުރުކުރުމަށްކަމަްށ އެ އިދާރާއިން  އަބަދުވެސް ދަތުރުތައް ކުރަީނ އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތަކުން ކަާމއި، މިދަތުރުތައް ކުރުމުގައިވެްސ ބަލާފައިވާނީ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް މިކޮމިޝަނުްނ  6.08ދުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް، އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބައްޕަގެ ލޯންޗުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

އެލޯންޗުަގއި އަގުހެޔޮކޮށް  ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށްވާތީއާއެކު 6.08ންކަން ާފަހގަކުރެވޭތީ، މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫ 

ށާއި، މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ދަތުރުކޮށްފިނަމަ، އެކަމާ ދަތުރުކޮށްދޭން ބުނިނަމަވެސް ިމކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ މީގެފަހުން އެލޯންޗުގައި ދަތުރު ނުކުރުމަ

 .ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިކޮމިޝަނުން އަޅާނެކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ
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 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

އެމުވައްޒަފުްނގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުްނ މިކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެުޅނު ޝަކުވާއަކާ ނަޑެއްލާ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންންގެ ނުރަސްމީގަޑީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، .ގދ

ފައިވާ ސަރގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ތަކުރާރުވެގުޅިގެން ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފި 

ގަޑިއިރަށް ބަލައިގެން ގަޑިތައް ޖެހުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި، ތަރުޖަމާނަކު  24ގަޑިތަކުގެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދަންނަވައި އަދި ހާޒިރީގައި ގަޑިޖަހާއިރު 

 .ނުވީ އެހެން މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެމަސައްކަތް ނުކުރުވުމަށް ދެންނެވީއެވެހުރި ކަމުގައިވާނަމަ އެމުވައްޒަފަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތް ވަގުތެއްގައި މެ

 

އެނގެން ނެތްކަމާއި، ނަޑެއްލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވޮޗަރު ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި ބެޑް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން .ގދ .1

އިން ފެށިގެން ކަމަށާއި، އޭނާ އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ޑިއުޓީގައި އިތުރަށް ހުންނަންެޖޭހ  2015ޖޫން  21ފަށާފައިވަނީ  އޭނާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރަން

 .ގަޑިއިރު ޑިއުޓީގައި ހުރުން ކަން) އެކެއް( 01

 

ރުޖަމާނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ތަ  .2
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އާއި، އެންރޯލްޑް ނަުރސް ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން އެސިސްޓަންޓް ) އޭނާގެ މަގާމަކީ ތަރުޖަމާނުގެ ަމގާމުކަމަށްވެސް ބައެއް ލިޔުންތަުކގައިވޭ(އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

އެންރޯލްޑް ނަރުސް އޭގެފަހުންވެސް އިތުރުގަޑީގައި  ،ހުގެ ފަހުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސްމާރިޗުމަ 2015އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 .ންނަ ކަން އެނގެން އޮމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީން

 

ވާ ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އެންމެ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނައިރު، އެންރޯލްޑް ނަރުސް އިތުރުގަޑީގައި ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައި .3

ޒިރީގައި ލިޔެފައިވާ ކަމާއި، އަދި އޭނާގެ އިތުރުގަޑީގައި ބައެއް ގަޑިތައް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވެސް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް އިތުރުގަޑީގެ ހާ

ނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވާ ތަކުރާރުވެފައިވާ ކަމާއި، އިތުރުގަޑީގައި ޑޮކްޓަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ބައެއް ގަޑިތަކުގައިވެސް ތަރުޖަމާކޮށްދި

 .ގޮތެއްގައި އިތުރުަގޑީގައި ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި، ޢާންމު

 

ގެ ނިޔަލަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްފަހަރާކަން  2015ޮއގަސްޓު  15އިން ފެށިގެން  2015ޖޫން  16އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި  .4

މަށްވާތީ ކަމާއި، އަދި ގަިޑތައް ލިޔުމުގައި ގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން ެއނގެނީ ސޮއި ފިޔަވައި ހާޒިރީގައި ލިޔެފައިވާ އެހެން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ކަފާހަ

 .ދުރުފަސްކަމެއް އެނގެން ނެތްކަންތަރުތީބެއް ނެތްކަމާިއ، ބައެއް ގަޑިތައް ލިޔެފައިވާއިރު އެއީ މެންދުރުކުރިކަމެއް ނުވަތަ މެން

 

ކުރިކަމެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައިވެސް ގަޑިތައް ލިޔުމުގައި ތަރުތީބެއް ެނތްކަމާއި، ބަެއއް ގަޑިތައް ލިޔެފައިވާއިރު އެއީ މެންދުރު .5

 .މެންދުރުފަސްކަމެއް އެނގެން ނެްތ ކަން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  16

ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މާލޭ ހުޅަނގު ހާބަރު ސަރަޙައްދުންނާއި އަލިމަސްއުފާ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަްށ، ބައެއް ސަރަޙައްދު ކު

މަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގިަނ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރު

ށާއި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކަށް، ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން މިކޮިމޝަނަށް ފާހަގަވާީތ، އެ އިޢުލާްނ ބާޠިލްކޮށް، އެކަަމށް އަލުން ިއޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންިދއުމަ

ނޑު ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީގެްނ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ ހުރިހާ ފަރާްތތަކެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ސަލްގައި ހިމަނަންވީ މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަ

ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެމަަސއްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި އެއިޢުލާނާ  އެއްގަޑިއެއްގައި ބަލައިގަންނަ ގޮަތށް އިޢުލާން ކޮށްެގން، އިންސާުފވެރިކަމާއެކު، އަދި ދައުލަތަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އަދި މީގެ އިތުރުން، މާލޭ ހުޅަނގު . ނެވީއެވެގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޓޯލްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެން

ތަްށ ނަގާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ސަރަޙައްދުންނާއި އަލިަމސްއުފާ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިހުރި ބައެއް ކެޭފ އަިދ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ކުލި ނުދަްއކައިގެން ދައުލަ ހާބަރު

އްހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމަާށއި، އަދި އެގޮތަްށ ދައުލަަތށް ަނގާ ހުރިހާ ކެޭފ މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވާތީ، އެގޮތުްނ ދައުލަތަށް ނަގާ ކެފޭ އަިދ ެރސްޓޯރަންޓްތައް ދައުލަަތށް ނެގުުމގައި އެ

 .އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާމެދު އެއްހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ

 

ނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި  .1  ނުވާކަންއެކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ވަކި މިންގަ

ނޑާނެ އިންތިޒާމެއް ނެތްކަން .2  .ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް، ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައި ކަ

 .ސްޓޯލްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ނުވާކަން .3

ާރތްަތކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާްނކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސްޓޯަލތަކުގެ ކުލި ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ސްޓޯލްތައް ބޭނުންވާ ފަ .4

ނޑައަޅުއްވައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާކަން  .ސްޓޯލްތައް ދޫކުރައްވާނެ އަގު ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ނޑަެއޅުމުގައި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭ .5  .ކަން ސްޓޯލް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

 

އޭވިއޭޝަން  17

 ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު 

ވެހިކަލް ހޯުދމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ިމކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލިއިރު،  02އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގައި ބޭނުންކުރުމަްށޓަކައި ސެކަންޑް ހޭންޑް 

އެތަކެތި ގެނައުމުގެ ކަންތައް ވަކިގޮތަކަށް ނުނިންމާކަމަށް އެ  ،އަގު ހުށަެހޅިފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުަވސް ވެފައިވާތީއާއިވެހިކަލް ގެނެސްދިނުމަށް  02އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އޮތް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، އެ ކޮމާންޑުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާީތ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާނެފަދަ ގޮތަަކްށ އެކަން ހިނގައިދިއުމުގެ ފުރުޞަތު 

 .ވެހިކަލް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިމަށް ދެްނނެވީއެވެ 02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ، އަލުން އިޢުލާން ޮކށްގެން، ށްފަހުކޮމާންޑުގެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަ 

 

އައްޑޫ ސިޓީ  18

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ) ތިންވަނަ ފަހަރަށް(ގައި  2015ޖުލައި  07ކުރިއިރު  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުމަށް ހަތަރު ފަހަރަކު އިޢުލާން

ށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ޮބޑުވުމުންނާއި، ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމާިއ، އެއީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އެއް ފަރާތެއްގެ އަގު ކައުންސިލުން އެކަމަށް ބަޖެޓްކޮ 4ހުށަހެޅި 

އެތިން ފަރާތަކީ އެއްބައެއްކަން ހާމަވާތީކަްނ  ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އަނެއް ތިން ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތެއްކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނޭގތީ

 ،ލިުބނު ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިަފއިވާ ކަމަށާއި އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަމަށް  އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން



 

11 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.46ފަރާތުން ދައުަލތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  3އެކޮމިޓީން އެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް އަދި ނިންމާފައިނުވާކަމަްށ އެއިދާރާގެ ސިޓީން ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އެ 

 ،އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާޠިލުކޮށް ،އިވާނަމައާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، އެ އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުމަށް އެންމެފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަ

 .އެޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޝަނުގައި ނުހިމެނުމަށް ދެންނެވީއެވެ

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  19

ންސް އެންޑް ފިނޭ

 ޓްރެޜަރީ

 3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  4ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި 2015ޖުލައި  07އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

އެތިން ފަރާތަކީ އެއްބައެއްކަްނ ހާމަވާކަން އެއިދާރާގެ އިވެލުއޭަޝން ރިޕޯޓުން  ،މިންވަރަށް އެނޭގތީ ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތެއްކަން ަޝއްކެއްނެތް

މަށް އެކުންފުނިތަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިަޔވަޅު އެޅު ،އާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.46ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެތިން ަފރާތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 .ދެންނެވީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  20

ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އްޔަށް ދިނުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް މާލޭ ހުޅަނގު ހާބަރު ސަރަޙައްދުންނާއި އަލިމަސްއުފާ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަްށ، ބައެއް ސަރަޙައްދު ކު

ފަހިވާގޮތަށް ގިނަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުހައުސިންގ އެންޑް 

އް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުލި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަން ދިރާސާކުރިކުމުގައި ތިރީގައިދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަ

ނޑުތަކެއް ނެތި ނޑައަޅާފައިވުމާއި، ވަޒަންކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ މިންގަ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފަިއއޮތުމީ، ދައުލަތަށް އެންމެ ފަިއދާހުރި ގޮތްކަމަށް  ،ކަ

ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާ /ކި ފަރާތަކަށްނުވުމުގެ އިތުރުން، މިއީ ވަ

ނޑުޮދށް ސަރަޙައްދު [ގޮތެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކެީތ، އެކަންތައްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ  ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުެގ ، 2ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު ހެދި ގޮ، 1ހެދި ގޮ

އަލުން ] ން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންަތން ހިންގުމަށް ބި

 . އެވެބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ޯހއްދުމަށާއި، އަދި އެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދަންނަާވފައިވާ ބިންތައް ދޫ ނުކުރުމަށް ެދންނެވީރިވިއުކުރުމަށާއި، އެކަމުގައި ދައުލަތުގެ 

 

ނޑައަޅާނީ ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިޢުލާނުގައި ބިން ދޫކުރާނެ ފަރާ 2015ޖުލައި  15 .1 ތެއް ކަ

ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު [ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާްތތަކުގެ މެުދގައި ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަްށ ބަާޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އަދި  ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު ، 1ެހދި ގޮ ުހޅަނގު ދެކުނު ، 2ެހދި ގޮ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ން ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކު

ފަރާތްތަކަށްކަމަށް  ވަނަ މާއްާދގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް ހުރި ބިންތަކާިއ، އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ިބްނ ދޫކުރެވޭނީ ގުރުއަތުން ދިމާވާ  09ގެ ] އުޞޫލު

ިދރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯިތ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުްނތަކަށް ސަރުކާރާއި [ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫުނގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިާވ، ބަޔާން

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފު ގޮތެއްކަން ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  03ގެ ) 2008މާރިޗް  01] (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުުރމުގެ ގަވާއިދު

 

ނޑައަޅާފައިވަނީވެސް  .2 ނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭުނންތަކަށް [އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރުމަށް ކަ

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  2015ޖުލައި  15އާއި އެ މިނިސްްޓރީއިން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  03ގެ ) 2008މާރިޗް  01] (ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 .ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފަށްކަން 12އުޞޫލުގެ 

 

  

ނޑޭ .ގއ 21 ކޮ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑޭ ޝަކުވާގައިވާ ގޯތީގެ އުތުުރފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިން .ވަނަ އަހަރު ގއ 2012 ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ މަޤާމުގެ ނޫފޫުޒ ބޭނުންކޮށްގެން .އޭުރގެ ގއކޮ ކޮ

ހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އޭނާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިއަށް ވިއްކާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ކަމާއިބެ

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ ބޭނުންތަކަށް "ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ސިލްގައިނުވާއިރު ކައުން

ގަިއ ) ޕްލޭން ަހދާފައިނުވާ ރަށްރަށުން ބިން ޫދކުރުން ިބންބޭނުންކުރާނެޮގތުގެ(ވަނަ މާއްދާ 14ގެ " ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ގަާވއިދު

ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނު ވަތަ ސަރަޙައްދުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ، ިބން ޭބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ެހދިފައިނުވާ ރަށްރަށުން ބިންދޫުކރާއިރު، ކަ

 .ދެންނެވީއެވެސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށް އެޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުމަށް ޕްލޭންކުރުމަށްފަހު، އެޕްލޭން މިިނސްޓްރީ އޮފް ހައު

 

މޯލްޑިވްސް  22

އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ

 

ން ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، އެތަނުގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިން ގުޅިގެ.ގއ

ލަ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ގައި އަމިއް 2012އެސް ޑޮލަރު އަގުހެޔޮކޮށް ފެބްރުއަރީ .ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫ 8ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި 

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންަތއްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ



 

13 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭރުފައިސާ ގައި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ މިހާރުގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަކީ އާންމްދަނީގެ ގޮތު .1

ކުންފުނިތަަކށާއި، މޯލްޑިވްސް  ވަންނަ ކުންުފންޏަކަށް ވާތީއާިއ، އެ ކުންފުންޏަށް ަވންނަ ބޭރުފައިސާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެހެން ކުންފުިނތަކުގެ އިތުުރން ޕްރައިވެޓް

ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ވީހާވެސް ދެފުށްފެންނަ ނިޒާެމއްގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނޭހެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ވިއްކާފައިވާ

 ،އިބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ބޭރުފައިސާ ަގނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށާ

އުޞޫލުގައި، ބޭރުފައިސާ ވިއްކުމުގައި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، ކުންފުނީގެ އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ  .2

ރުމަށްފަހު، ލިޔުންތަްއ ޗެކްކުރިކަމާއި އް ފުރިހަމަ ކުމުވައްޒަފުންނަށާއި އެހެނިހެން ަފރާތްތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ވިއްކާނަމަ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތަ

 .އެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބުނުކަން ލިޔުމުން އެނގޭނެ ފަަދ ނިޒާމެއް އުޞޫލުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރުމަށް

 

ނޑޫދޫ .ތ 23 ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑޫދޫގައި ކޭބަލްޓީވީ ގާއިްމކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ޭބނުްނވެގެން .ތ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން،  2011ކޮޅުމަޑުލު ކަ

ނޑުދޫއަށްގޮސް ފޮށިތައް ބަހައްޓާނޭ ތަްނތަން ފާ އަށް ހަގަކޮށް ހަދާފައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް އެބިޑް ކާމިޔާބުވިކަން އެންގުމާއި ގުޅިގެން، ކަ

ދުަވސް ފަހުންކަމަށް  30މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ލިޭބީނ ކޭބަލް އަޅައިނިމޭތާ ، ހުށަހެޅުމުން އެއިދާރާއިން ތައްާޔރުކޮށް އޭނާއަށް ދެއްކި އެއްަބސްވުމުގެ މާއްދާއެއްގައި

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެގޮަތށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން، އެއިދާރާގެ ރައީސްގެ ބު ނުމަށް އެކަން ބަޔާންކޮށް ކަ

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ިތރީގައި މިވަނީއެވެއެއިދާރާގެ ރައީސްގެ ކޮއްކޮއަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 

 

ކުން އެޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުންއޮންނަ ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަަހޅާފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކޮޅުމަޑުލު ކައުންސި. 1

 ،ން ލިބުމުންކަމަށާއިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަލިޔުމަކު-ދަށުން އެޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ އެންޓި  6.08ކުރިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހެން ފަާރތަކާއި އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ަމސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް. 2 ކުރުމަށް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުން  ކޮޅުމަޑުލު ކަ

 .ބަަލއި ޗެކްކުރުމަށްބޭނުންކުރަމުންަދނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތިތޯ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް.ގއ 24 ވިލިނގިލީ މީެހއްގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދާަފއިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް ކުޑަކުދިން ކިރާކަށި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ގއ.ގއ 

 .ކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީެއވެއިޞްލާޙުޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާުގޅިގެން، 

ރުފިޔާ  -/25000) ތަކެތީގެ އަގާއެކު(ވަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހޯދާއިރު، މަސައްކަތުގެ އަގު  8.14މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ  .1

ން ފަރާތަކުން އަގު ބަލައިގެްނ އެންމެ ރަގަޅު ހަމަނުވާ އެއްޗެއް ހައްދަންވެއްެޖނަމަ، އެއެއްޗެއް ހަދައިދިނުމަްށ ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއް ކޮށްދިުނމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ަތފާތު ތި

ފަރާތްތަކުގެ ިލޔުންތައް ބަލާ، ވަކި ފަރާތެއް ޮހވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކޮށް އިސްވެރިއަކު އެ  ކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކާއި އެމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށާއި، އަދި އެކަމަށް ހުށަހެޅި

 ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށާއި އަދި  އެފަދަ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި،

 

ކަތެއްކުރުވާނަމަ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމެންޓްއާިއ ގުޅުންހުރި މަސަކަތެއްކުރުވާނަމަ، އެ ކުރުވާ މަސައްކަތަކާއި އެކަމާއި ބެހޭ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން، އެހެްނ ފަރާތެއްލައްވާ މަސައް.ގއ .2

ނޑު ޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ުއޞޫލެއްގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތެްއގެ ވަ އި ހިމެނި، އެކަމާ ޙަވާލުވެ ޒީފާގެ ބަޔާނުގައެންމެހާ ލިޔެކިޔުމާއި ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތައްގަ

 .ރުމަށްހުންނަ މުވައްޒަފެއް އިޙްމާލުން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތަަކށް އިދާރީ ހިންގުން އިޞްލާޙުކު

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  25

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާ ގޮތަށް  MRDC/ITB/2012/12: ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އިންޓަރލޮކިންގ ްބލޮކްސް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރުމޯލްޑިވްސް 

ނޑައެޅުމަށް އެމްމިލިއަން ގައު ސަ 1.2ސީ .ޑީ.އާރު.އެމްބެލިއިރު،  ކަންކަން ހިންގަމުންދާކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ސީ އިން .ޑީ.އާރު.ޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަ

ވަނަ އަށް އެންމެ ަމިތން މާކްސް ލިބިފައިވާ އަމްޓްރެްޑ ހޯލްޑިންގްސް  3ސީގެ އިވެލުއޭޝަން ޓީމުން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭަޝން އިން .ޑީ.އާރު.އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމާފައިަވނީ އެމް

 ތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާަފއިވަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ްކރައިޓީރިއާ އާ ޚިލާފަށްކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ާފަހގަކުރެވިފައިވާތީ،އާ ކަމާއި، އެފަރާތާ މިމަސައްކަ

-އެންޓި ( 13/2008: ުނނަންބަރުޤާނޫ ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި އިވެލުއޭޝަން އިން އެންމެމަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް،

 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އެންގީއެވެ 3ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން

މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައި ނުޙައްޤު އަދަބުތައްދީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ާނޖާއިޒުފައިާދ  ،މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އްޓީ ހިތަދޫ ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހާގެ ދަރިފުޅު ބަލިވެގެން އިންޑިއާއަށް ދިޔަގޮތަށް ޗު.އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ސ ،ނެގޭ ގޮތަށް އެތައް ކަމެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި

އޭާނ  ،އޭނާެގ ދަރިފުޅު އިންޑިއާގެ އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދިކަމަށް ީދފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ަކމަށާއި ،ހަމަވިފަހުންވެސް އެތައް ދުވަހެްއވީފަހުން އޮފީހަްށ ނުކުމެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އަލުން ފޮނުަވްނ  ،ގެ ގޮތުގައި ކަނޑާފައިހުރި ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓްތައް އިސްލާޙްކޮށްވީނުވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިން ގަޑީލާރީ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 42ދަރިފުޅު ބަލިވެގެން ސަލާމް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  ،ނަމަވެސް ،އެއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު  ،ޑީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި.ހިތަދޫ ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އެފައިސާ ދިނުމަށް އެމް.ސ ،އެރިޕޯޓްތައް އެގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް ،ކަމަށް ބުނުމުންވެސް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެފަރާތް ސަސްޕެންޑް ކޮ ،ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެވާހަކަ ދައްކާތީ

 .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

އަށް  2013ސެޕްޓެމްބަރ  28އިން  2013އޯގަސްޓް  29) ވަގުތީ(ހިތަދޫ ސައިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސުޕަވައިޒަރ .މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސ .1

ފައިވާ ބަޔާންތަކުންގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެކަން އެނގޭނެ މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުނުވެ ވާއިރު އެދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ޢާއިލީޒިންމާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ދީ

ދެފަރާތުގެ ޕާސަނަލް  ސީގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެަތތީ އާއި .ޑީ.ރާރް.ދުވަހާމެދު ނިންމި ޮގތެއް ެއއް 12ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފަިއނުވާީތ އާއި ޢައިލީޒިންމާއަށްފަހު ޮއތް 

 ސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލްފައިލް ރަނގަޅަށް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުަމށާއި މުވައްޒަފުްނގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ރެކޯޑް ގަވާއިދުން .ޑީ.އާރް.ފައިލް ބަލަހައްޓާފަިއނުވާތީ، އެމް 

 ބެލެހެއްޓުމަށާއި ޗުއްޓީތައް ނުވަަތ ޙާޟިރީ އާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ އެކަން ލިޔުމުން ފެންނާެނގޮތަށް ހެދުމަށާއި،

 

ސީ މާލެ ހެޑް އޮފީހުން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އެފޯމް އެންޓްރީ .ޑީ.އާރް.ޢާއިލީ ޒިންމާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ލީވް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އެމް) ވަގުތީ(އިޒަރ ސުޕަވަ .2

 ސީ އަށް ވަންނަ ލިޔުންތައް ޤަވާއިުދން އެންޓްރީކުރުމަށް ލަފާދިނުމަާށއި،.ޑީ.އާރް.ކޮށްފައިނުވާތީ، އެމް

އަށް އެއޮފީހުގަިއ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު، އެމުވައްޒަފާ ގުޅޭ  2013ޑިސެްމބަރ  02އިން  2013ނޮވެމްބަރ  25ސީއިން .ޑީ.އާރް.އެމް .3

ީތ، މުވައްޒަފުންނާ ގުޭޅ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ލިޔުމުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިކަން އެފަަދ މައްސަލައެއް ބެލިކަން އެނގޭެނ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާ

 .އޮންނަގޮތަށް ހެދުަމށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި މުވައްޒަފެއްގެ ިއދާރީ މައްސަލައެއް ބަލާނަމަ އެކަމަށް ބަޔަކު ހަމަޖައްސާ އެމައްސަލަ ބަލާއިރު ލިޔުމުން ފެންނަން
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މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަކެތި ދޫކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެތަކެތި .ވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބޭނުންތަކަށް އަނބުރާ ދޭގޮތަްށ އއމަތި.އއ

މަތިވެރީ އޮފީސް ދުވަސްވަރު .އއބެލިއިރު،  ވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަނބުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައި

މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފަިއނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ިލބިފައިވާ ަބޔާންތަކުންނާއި .މަތިވެރީ ޮއފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަެކތީގެ ތެެރއިން ބައެއްތަކެތި، އއ.އަނބުރާދޭގޮތަށް އއ



 

16 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މަތިވެރީ އޮފީހުން .މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، އއ.ތީ އާއި އެތަކެތި ހޯދުމަށް އއލިޔުންތަކުން އެނގޭ

 . އަނބުރާދޭގޮތަށް ދޫކޮްށފައިވާ ތަެކތީގެ ތެރެއިން ނުލިިބހުރި ތަކެތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ ބަަދލު ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ
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 ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، ވެލިދޫ އިްނ ޫދކޮށްފައިވާ ކުލީބިމުެގ މުއްދަތު ިއތުރު ކޮށްދީފައިވަީނ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި، އަދި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް.މާލޭ މީހަކަށް ނ

ވެސް ކޮމިޓީއަކާއި މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ވަކި ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ އެއް

 ،އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި 10ލާރީގެ ރޭޓުން  -/50ބެލުމެއްނެިތ، މިހާރު އޮޑި ހަރުގެތަކާއި އެހެން ބިންތައް ދޫޮކށްފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 

ލައާމެދު ގޮތެއް ނިންުމން މަުޑޖައްސާލުމަށް މިކަންކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޭލންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ިއން މިކަން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަުހ ވަކިއެއްޗެއް އަންގަންދެން އެމަްއސަ

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލަފާދީފައިވާ ފަދައިން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ .ޓީއިން ނއަންގާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރި

އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދީ އަދި މުއްދަތް އިތުރުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ތަނުގެ  5އަހަރުގެ ބަދަލުގައި  10ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުްއދަތް އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި 

ަށހަޅައިގެން ލޭްނޑް ޔޫޒް ޕްލޭން މަތީ ކަންކަން ހިަމނާފައިީވނަމަވެސް، އަލުން ސިލިޕްވޭ ައޅާނެ ބިމުގެ ކުރެހުްނތައް މޯލްިޑވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހުސަލާ

ޯމލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިްނ   ،ޢުލާން ކޮްށފައިނުވާތީފައިނަލްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަްށ ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަުކން އެނެގންނެތަތީ އާއި އާ ސްލިޕްވޭ ހަަދން އި

ނޑައަޅައި އެބަދަލު ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންއަށް ގެނެސް، ސްލިޕްވޭ ހަދަ.ލަފާދީފައިވާ ފަދައިން ނ އިގެން ހިންގާެނ ވެލިދޫަގއި ސްލިޕްވޭ ހަދަން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ސަރަޙައްދު ކަ

 . ން ހޯދުަމްށ ދެންނެވީއެވެފަރާތެއް އިޢުލާންކޮށްގެ
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ށް އޮފީސް ޢިމާރާްތ މަރާމާތުކުރުމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ދިން ފައިސާތަކެއް ކައުންސިލުްނ ފާސްނުކޮށް މާލިއްޔަތުގެ ާޤޫނނާ ޚިލާފަ.އއ

 .ިމވަނީއެވެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައިބޭނުންކޮްށފައިކަމަށް ބުނާ މައްަސލައާގުޅިގެން، 

 

ނުޑ ބީލަންކުރެވޭ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިޢުލާނު ނުވަތަ ަމޢުލޫމާތުކަރުދާުހގައި އެ މަސައްކަތެއްގެ ތަފްޞީލާއި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުަތއް  .1 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާެނ މިންގަ

ވި، އެކި ބީލަންވެރިންނަށް އެކި ގޮތަށް ވިސްނި، އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންާވ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، އެކި ބީލަންވެރިންނަށް އެކިވަރަށް މަޢުލޫާމތު ޙިއްސާކުރެ

ންކުރެޭވ ކުރިމަގުގައި ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދާއިރު، ބީލަ  ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަަކށް މަގުފަހިވެގެްނ ދާނެތީ،

ތުގެ ތަފްޞީލާއި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް މަސައްކަތަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، ބީލަމާގުޅޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި، ބީލަންކުރެވޭ މަސައްކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ލޫމާތުތައް، ހަަމަހމަ ގޮތެއްގައި، ލިޔުމުން ޙިއްސާކުރުމަށާއި،އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީުލ ބަޔާންކޮށް، އެންމެހައި ީބލަންެވރިންނާ އެ މަޢު

ބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިެމޭނ ސަބަބެއް ބީލަމަށް ހުަށހަޅާ ބިޑެއް ބާޠިުލކުރެވޭނެ ސަބަބުތައް ބީަލންކަުރދާހުގައި ބަޔާންނުކުރާނަމަ ނުަވަތ ބީލަންކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ ސަ .2

ކޮރަޕްޝަނަށް ، މަ، އެކި ބީލަންވެރިންނާމެުދ އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވި، މުއައްސަސާ އާ މެދު ބީލަންވެރިންނަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިމެދުވެރިވެގެން ބިޑް ބާޠިލުކުރާނަ

ސަބަބުތަކާއި ޙާލަތްތައް ބީަލންކަރުދާހުގައި ނުވަތަ މަގުފަހިވެދާނެތީ؛ ކުރިމަގުގައި ީބލަމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެ ބީލަމަކަށް ހުށަހެޭޅ ބިޑެއް ބާޠިލުކަމުގައި ބެލޭނެ 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމާއި ެއގޮތުގެމަތިން މެނުވީ އަންދާސީިހސާބެއް ބާޠިލުނުކުރުމަށާއި،

 -/25000ރުފިޔާއިންފެށިގެން ) އެއްހާސް( -/1000ތަކެތީގެ އަގު  ގައި ބަޔާްނކުރާފަދައިން، އެއްފަހަރާ ގަންނަ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.09މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ  .3

ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  03ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ) ފަންސަވީސްހާސް(

 ތި، ހޯދުމަށާއި،އެކަށިގެންވާ ފަރާތަކުން، އެތަކެކެ 

ކައުންސިލް އިން ިހންގާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ފައިސާގެ އެހީއެްއ ދީފިނަމަ، ، ގައި ބަޔާންުކރާފަދައިން) ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  3.05މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ  .4

 .ނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއަށް އެންގުމާއި، އެފައިސާ ފޮނުވުމަށްއެފައިސާ ލިބުނުކަމަކާ ބެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި މިނިްސޓްރީ އޮފް ފި

 

ވިލިނގިލީ .ގއ 30

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބިޑްކުރުމެއްނެިތ ޕޯސްޓް އޮފީސް ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ވިލިނގިލީގައި ަހދާފައިވާ ފެރީޓާމިނަލް. ގއ

ވިލނގިލީ ަކއުންސިލްއިން ފެރީ ޓާމިނަލް ިޢމާރާތަށް ބަދަލު .ގޭ ގޮތުގައި ގއކަމަށް ުބާނ މައްސަލައާގުޅިގެން، ތަޚްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނހިންގުމަށް ދީފައިވާ 

އްޔަށްހިފާނެ ކަން ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެފައި ގެނެސް ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބޭނުންވެގެން ކަމަށާއި އެަބދަލުތައް ގެނައުމުން އެ ޢިމާރާތް ކު

ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ (ރ 13,144.31ވިލިނގިލީ ކައުސިލުން ޚަރަދު ކުރި .ރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިނުވާތީ އެަބދަލުތައް ގެަނއުމަށް ގއއެޢިމާރާތް އެފަ

 . ންނެވީއެވެލިބިފައިނުވާަނމަ އެކުންފުނިން އެފައިސާ ހޯދައި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެ) އެއްތިރީސް ލާރި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑޫދޫ ސްކޫލު.ތ 31 ކަ ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ވޮޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި ަނންބަރު.ތ  ރުިފޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާެނ ގޮަތށް އެސްޓިމޭޓް ) ބާރަ ހާސް( -/12,000އިޢުލާނުގައި  GS-177/2011/18: ކަ

ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ) ފަނަރަ ހާސް( -/15,000ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަހަކު 

ނޑުދޫ ސްކޫލުގެ ސެ.ކުރިމަގުގައި ތ ނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި އެއްގޮތަކަ ށް ކިޔުރިޓީ ބެލެހެއުޓުމުގެ ަމސައްކަތް އައުޓްސޯސްކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ކަ

 . އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  32

 އެޑިޔުކޭޝަން

އިޢުލާނުގައި،  22-AP/1/2013/144(IUL)ޓީޗިންގ އެކްސަލަންސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި ނަންބަރ 

 31ގެ ކުރިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 12:00ގެ 2013 އޮކްޓޯބަރ 30ޓީޗިންގ އެކްސަލަންސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފޯމްތަްއ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 

 ތާޖުއްދީން ެގ ފަހުން އެޑިއުކޭޝަނަލް ސުޕަިވޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްަމންޓް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް ވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުެގ ނުޫފޒުން 14:00ގެ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ޑަރި އެޑިއުކޭޝަންގެ ފޯމްތަކެއް ބަލައިެގންފައިވާ ަކމަށާއި، އެފޯމްތައް ބަލައިގެންފަިއވަނީ، ސުންގަޑީގެ ފަުހންކަން ެއވޯޑް ކޮމިޓީގެސްކޫލް އަދި ސެންޓަރ ފޮރ ަހޔަރ ސެކަން

ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ކަމަމެމްބަރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުވުުމން އެކަން އޮޅުވާލުމަށް ފޯްމތަކުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި، ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާރީޚު ބަދަލުކޮްށފައިވާ 

 .އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ

 

ނޑު ޖަހައި އެންޓްރީ މަޢުލޫމާތުތައް  2013ޓީޗިންގ އެކްސަލެންސް އެވޯޑު  .1 ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބަލައިގަތުމަްށފަހު އެންޓްީރ ތައްގަ

ޓްރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ލިބުނުކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބި، އެން. ފުރިހަމަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެންޓްރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވިދާނެ ވަރަށްމުހިްއމު ކަމެއްކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ތަރުީތުބ އެނގި، ހާމަކަމާއި ސަލާމަްތކަމާއެކު ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓި، މަކަރާއި ޙީލަތުން ސަލާމަްތވުމަށް ކުރެ

 މަޢުލޫމާތު ކަމުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބަލައިގަްނނަ ލިޔުންތައް ަބލައިގަތުމަށްފަހު ެއންޓްރީ ރަިޖސްޓްރީއަށް އަރުވައި ރަޖިސްޓްރީގެއެހެން. ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

 ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ގިނަ ފޯމުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯުމ  2013ޓީޗިންގ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް  .2

ލިޔުންތަކުގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަނެްއގެ ޝަރުތެއްގެ  ދައުލަތުގެ ރަސްމީ. ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި ވަނީ ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަލުކޮށްފައިަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާގުޅޭ ލިޔުމެއް ލިޔުމުގައި ޓިޕެކްސް ޖެހުމަކީ އެ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެ ދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ހުޅުވިގެންދާކަމެއްކަމަށް ގޮތުގައި ބެލުމަށް ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ޓިޕެކްސް ޖަހަން ނުޖެހޭނެ އެހެންކަމުްނ ުކރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިަފދަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކުގައިވާ ލިޔުްނތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް އެންޓްރީާއ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި .ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

 ގޮތަކަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ަހމަޖެއްސުމަށާއި،

ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ގިނަ ފޯމުތަކުގައި، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި ކުގެ ތެރެއިން ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަ 2013ޓީޗިންގ އެކްސަލެންސް އެވޯޑު  .3

ގެ ކޮޕީގެ ގޮތުގަިއ ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ޖަހާފައިަވނީ ސުންގަޑީގެ ފަހުގެ ގަޑިއެއްކަމަށްވިޔަސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކު ،ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަލުކޮށްފައި ުހރުމާއި

ލުކުރުމަށްފަހު އެޕްލިކޭަޝން ހުށަހެޅުމުގެ މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބައެްއ ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީގައި ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑީގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައިހުރީ ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވެސް މިހާރު ޖަހާފައިއޮތީ ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  06ފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރީގެ ގަޑިއެއްކަމަށް ވާތީއާއި، ތާޖުއްދީން ސްޫކލުން ހުށަހަޅާ

ތުގައި ގައި ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑީގެ ގޮސުންގަޑީގެ ފަހުގެ ގަޑިއެއްކަމަށްވިޔަސް މި ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަްށ ބެލެވޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކެއް 

ނޑީގެ ކުރީގެ ޖަހާފައިވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުަށހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ކުރީގެ ގަޑިއެއްކަމަށްވުމުން އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯމުތައް ަބލައިގަތުމަށްަފހު ޯފމުގަ އި ޖަހާފައިވާ ތާރީޚް ސުްނގަ

ނޑީ މިފަދަ ކަންތައްތައް . ގެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ޓިޕެކްސްޖަހައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެތާރީޚަކަށް ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ފަހުން އެތާރީޚްތައް ސުންގަ

ވާތީއާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ހިނގާފައިމިވަނީ ޓީޗިންގ އެްކސަލެންސް އެވޯޑުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ިލޔެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށްދެވިފައި ނު

މުވައްޒަފުންނަށް ައންގައިެދވިފައި ނެތުމުގެ  ތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަައށް ބެލެހެްއޓިފައި ެނތުމުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަްނަތއްތަކާއި ކޮށްގެން ނުާވނެކަންތަްއތައްރައްކާ

މުގައި، މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމްތަްއ ެއހެންކަމުން ކުރިއަށްއޮތްަތނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރު. ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ

ވެރިކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭނެ ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ލިޔެ މުވައްޒަފުން އެ އުޞޫލުތަކަށް އަހުލު

 .ކޮށްގެން ނުވާނެަކންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ައްނގައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވަ ތަމްީރނު ދިނުމަށް ކަންތައްތަކާއި

ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާގެ  33

 އޮފީސް

ކަންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ަގވާއިދުތަކާއި  މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުުމގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ ކޭޓަރިންގގެ

  ބެލިއިރު، އް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަކަށްކަމަށާިއ، ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތެ

  

މަށް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އަދި ބޭުންނވި ފެންވަރަށް ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަ 

ނޑުގޮތެއްގައި ދިމާ ވެފައިމިވަނީ ރަސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަން ނިންމުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާއިރު، އެކަން މައިގަ

ސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކުރިން އެފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ބައެއްތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބަލައި ޔަޤީންކޮށްފައި ނުވާތީކަމާއި އަދި ރަ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެުތމާއި އަދި ރަސްމީ ޖާފަތް ބާއްވަން ބޭނުންވާޮގތް ނުވަތަ އުޞޫުލތައް ލިޔެކިޔުމުން ) މަސައްކަތުގެ ރިކުއަރމެންޓް(ތާއި ެފންވަރަކީ ކޮބަިއކަން ބޭނުންވާގޮ

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން މިޮކމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެިވފައިވާތީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާ ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވުންވެސް މި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަަބބުތަކު

އްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ަފރާތެއްތޯ ބަލައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ިއވެންޓްތައް ބޭއްވުމުގައި އެ މަަސއްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެމަސައްކަތުގެ ރިކުއަރމެންޓާ އެ

) މަސައްކަތުގެ ރިކުއަރމެންޓް(ން ށްފަހު ނޫނީ އެމަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭުނންވާގޮތާއި ފެްނވަރަކީ ކޮބައިކަޔަޤީންކުރުމަ

ންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެިކޔުމުން ޙިއްޞާ ކުރުމަށާއި އެ މަސައްކަތަކަށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނާނެގޮތަކަށް ަތއްޔާރުކުރުމަށާއި މި އުޞޫލުތައް އެ މަސައްކަތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހު

 ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްަތކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މުޢާމަލާތްަތއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނާނެގޮތަކަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، 

 

ންވަރަށް ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ކަންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަމަށް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އަދި ބޭނުންވި ފެ 

ގެ ފަރާތުްނ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުބަޔާންދިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބުެނފައިވާކަމާއި، އަދި ރަސްމީ ޖާފަތާ ގުޅިގެން ގިނަ މައްސަަލަތކެއް ރައީ

އިން މިހާތަަނށް ނުދައްކާވާ ފައިސާ ދިނުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިަޝންެގ ތަޙްޤީޤަށް ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފަިއވާތީ، ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ޭކޓަރިްނގގެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެ

ކޮމިޝަންގެ ަތހުޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކަށާއި މިމައްސަަލއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވީ ފަރާތާ ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ފެްނވަރަށް އަދި މި

 ގު ަކނޑައެޅުމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފުިރހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިމަސައްކަތަށް އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އަ

 

ޖޫން  29އޮފީހުގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަުނން މިނިސްޓަރ ސޮއިކުރައްވައި ފައިނޭންސް އެންޑު އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަަފށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރިއްކޮޅުގެ  ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި 26ގެ މުނާސަބަތުގައި ޖުލައި 50ވަނަ ދުވަހުގެ ތާރީޚްގައި ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓުގައި، މިނިވަން  2015

އްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ކަންތައް ކުރުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  15ސިޓީގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ) 2015ޖޫން  FR/13/2015/245 )29-1ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންަބރު  

ްފ ިފނޭންސް އެންޑު ހުން މިނިސްޓްރީ އޮކޭޝް ފްލޯޓެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވިދާޅުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

ގެ ޚާއްޞަ ަދރުބާރާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެ އޮފީހާއި އެހެްނ  50ސިޓީގަިއ މިނިވަން ) 2015ޖުލައި  FR/13/2015/250 )01-1ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ަންނބަރު 

ދެވޭނެ ހުއްދައެއް ބޭނުްނވާތީ އެފަދަ ހުއްދައެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް  އިންސައްތައާ ހަމައަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ 50ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވިކަން  ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި ،ސް ލިޔުމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުއެނގޭނޭ އެއްވެ

ހުގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނުން މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯާދފައިނުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

 އިޢުތިރާފްވެފައިވާކަންވެސް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވާތީ، 

  

އްވުމުގައި، ވަކި ޭބފުޅަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު މިކަމަކީ މީގެ ކުރިން މިކޮމިަޝނުން ެބލި އެހެްނ މައްސަލައެއްގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަ ލިޔުންތަްއ ލިޔު

ޙަވާލާ ނުދިނުމަށާއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ލިޔުއްވުންތައް ނުލިޔުއްވުމަށް އެބޭފުޅަކު އެކަމެއް ވިދާޅުވިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަ ކަމެއްގައި މެނުވީ މިގޮތަށް 

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ ވެރިންނަށް އަންގަވައިދެްއވުން ދެންނެވީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  34

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ

 ކަންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ަގވާއިދުތަކާއި މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުުމގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ ކޭޓަރިންގގެ

ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ  އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަކަށްކަމަށާިއ، ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް 

 .އިޞްލާޙުކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަީނއެވެމައްސަލައާގުޅިގެން، 

 

ތަނުން ކޯޓޭޝަްނ  1ތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި  3ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުގެ އިންތިޒާމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދުކުރުމުކުގައި  -

ވާދަވެރި ބީލަމުގެ ، ށް ދީފައިވާކަމާއިހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަ

ިމ ުހއްދައިގެ ދަށުން ވަރަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތަކެއް  ،ޝައުޤުވެރިކަން ހުރެާދެނ ފަރާތްތަކަށް ހަަމހަމަ ފުރުަޞތެއް ދިނުމަކާ ނުލައިމާހައުލެއްނެތި އަދި އެމަސައްަކތަކަށް 

ން ދީފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދައިގެ ނޭންސް އިކޮށްފައިވާކަމާއި، ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާ ޚިލާފަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ދި މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ސަބަބުން މާކެޓް ކޮމްޕެޓިޓިވްެނސް ގެއްލި ޚިދުމަތުގެ އަގު އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމާއި، އަ

 ފައިވާތީ،ދޮރެއްކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މުކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް މިފަދަ ޚާއްޞަ ހުއްދަތައް ދިނުމުގައި އެކަމެއްގެ ހާލަތަށާއި މުހިން -

 .  ދިނުމަށް އެދި ެދންނެވީއެވެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުން ވީހާެވސް ކުޑަވާނެގޮތަކަށް މިފަދަ ޚާއްޞަ ހުއްދަތައް

 


