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 ސ.މ
 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް 1
 ކޮމިޝަން 

 27މައްސަލައެއްގައި މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުންގެންދާ އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާގެ މޯލްޑިވްސް
ނުނިމެނީސް އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް  ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް  ވަރަކަށް ދުވަހު ބަންދުގައި 10އިން ފެށިގެން  2015ޑިސެންބަރު 

ވަކި މުއްދަތެއްނެތި ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް  ނާއަށް ހަމަމުސާރަ ލިބޭގޮތަށްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، އޭ ނުނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މަންދޫ
ކޮމިޝަނަށް ރަ ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ މިއަދި އޭނާއަށް މުސާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރެވިފައިވާކަމަށް އދ.އަތޮޅު

އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ  އެ މައްސަލާގައި ކަންހިންގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން،ށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެއް މިކޮމިޝަނަ ޝަކުވާ
ކޮށްފައިވަނީ  އަދި އެކަން އެގޮތަށް ތީއާއިން ފާހަގަކުރެވޭ ފާގެމަތިންކަކޮމިޝަނުގެ ލަ  ސިވިލް ސަރވިސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އިދާރާގެ 

އިދާރާއާއި އދ.މަންދޫ  މިޝަނާއި އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެއެކޮތުން މަނާކުރުން( ގެ ދަށުންކަން ނުކު )އޮފީހަށް  27ގެ ޗެޕްޓަރ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 
ކަމަށް މި ކުރެވެމުންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެޤަވާޢިދުގައި ލިޔެވި ޢަމަލު ތީއާއި ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ

  ވަކިގޮތަކަށް ނިމުމުންސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރާނަމަ، ތީ،ކޮމިޝނުން ނުދެކޭ 
މައްސަލައިގައި  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް، އަދި މައްސަލަ ނިމޭއިރު  ނޫނީ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، މައްސަލަ ނިމޭއިރު މައްސަލައިގައި ކުށެއް

 ވުނެވެ.ފެންނަވާހަކަ ދެންނެ ހަމަޖައްސައި، އެގޮތަށް ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ދޭގޮތަށް ކުށެއް ސާބިތުނުވާނަމަ މައްސަލަ ނިމުމުން އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  

a 



 

2 

 

 ސ.މ
 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު  2
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަހެއްގެ މުސާރަ އެއްކޮށް  ވެސް ކޮންމެމަދު ދުވަސްތަކެއްގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން  ތިޔަ އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވަނީ ވަރަށް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  އެ މައްސަލާގައި ކަންހިންގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން،އެއް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާބުނެ މި ނަގަމުން ގެންދާކަމަށް 

 ކައުންސިލަރުންނަށް ) އ/2016/221/07ނަންބަރު  ލުއުޞޫ  އަދި( އުޞޫލު ގުޅޭ ޙާޟިރީއާ ކައުންސިލަރުންގެ) އ/2015/221/08ނަންބަރު  އޮތޯރިޓީން ނެރުއްވާފައިވާ އުޞޫލު
ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން  އުޞޫލު( ގައި ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާއި، ގަޑިޖެހުމާއި، ގަޑީލާރި ނެގުމާއި، ގުޅޭ ޗުއްޓީއާ އަހަރީ  ޙައްޤުވާ

އޮތޯރިޓީގެ  ދުވަސްތަކުގައި މުސާރައިން އުނިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ނުނިކުންނަ  ތަފްޞީލްކޮށް
 އިދާރާގެ އެ ށް އެކަން ހިނގަމުންދާނަމަ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަ، ކަން އެނގޭތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރކިއުލަރ( 2013 ޑިސެންބަރު 10) LS/CIR/2013/11-221ނަންބަރު 

އަށް ކުރި އުޞޫލުތަކާއި ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރއާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙްކުރައްވައި، ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ނިޒާމް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ދެންނެވުނެވެ.ޙާޟިރީއާއި ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް  އޮތްތަނުގައި އެއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ

 

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  3
 މަރުކަޒު 

ޓީޗަރުން ހޯދުމުގައި އެމަގާމުތަކަށް އެންމެ ޤާބިލުނޫން ޕްރީސްކޫލަށް  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2016ްއޮކްޓޫބަރު  26)  GS05-A/HR/2016/19ތިޔަ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު 
 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި  މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ފަރާތްތައް 

 

 މާކްސްދީ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަން. އެގޮތުން؛ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްޙަވާލާދީފައިވާ  .1    
 ދާފައިވާކަން.ޕަސެންޓޭޖް ހަ ނިސްބަތަށް ނުބަލައި ޢަދަދުގެ ޕަސެންޓޭޖް ހެދުމުގައި އެބައިތަކަށް އެންމެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު މާކްސް   ހ()
 ސް ދީފައިވުމާއި، ވަޒީފާއާ ނުގުޅޭ ކޯސްތަކަށް މާކް ތަމްރީންތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހޯދާފައިވާ އެކިއެކި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ   ށ()

 .ވެސް މާކްސް ދީފައިވާކަންތަމްރީންތަކަށް  ކުރު މުއްދަތުގެ 
ފޯމްތަކަށް އެޅުމުގައިވެސް ނުބައިކޮށް  A2ބައެއް ނުބައިކޮށް ޖުމްލަކޮށްފައިވުމާއި، އިންޓަރވިއު ފޯމްތަކުގައިވާ މާކްސް  ތެރެއިންއިންޓަރވިއު ފޯމްތަކުގެ   ނ()

 އަޅާފައިވާކަން.
 

އިސްކަންދޭނެކަމަށް   ފަރާތްތަކަށްހޮވުމުގައި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް .2
 ހަމަޖައްސާފައިވާކަން. ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ވަރަކަށް ޕްރީސްކޫލް

ހިމެނޭކަން. އަދި،  ވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްމައްސަލައެއްގައި ސި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަޚްލާޤީ .3
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު، އެ  ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕްރީސްކޫލް

ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ،  ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން. އެހެންކަމުން، ޕްރީސްކޫލް  ދުވަސްވަރެއްގައި ޕްރީސްކޫލްފަރާތަކީ އެއްވެސް 



 

3 

 

 ސ.މ
 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

  ޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށްކަން.ބަ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާއިރު، އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި  އަދި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް
މަރުކަޒު ހިންގުމާ  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތުގެ އަންހެނުންކަން )ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  މީގެ އިތުރުން، އެ ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތައަކީ ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 ވާ ފަރާތުގެ މަންމައަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެންކަން(.ހަމަޖައްސާފައި ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތުގެ އަންހެނުންނާއި ވަޒީފާ
 

ލިޔުންތަކާއި،  މެމްބަރުން ފުރިހަމަކުރި ބައެއް ފޯމްތަކުގައިވާ 2މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ  .4
 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން. ފަރާތުން މި 2ސޮޔާއި، މާކްސްއަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށް އެ 

 

ނުވާކަމަށް  ގޮތުގައި ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް ވަޒީފާގައި އުޅެފައި ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ތަޖުރިބާގެ .5
އެހެންކަމުން،  ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ބައެއް މެމްބަރުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން. ށް އިންޓަރވިއުއިންޓަރވިއުގައި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަ

ދި އެކަން މި އެފެދޭކަން. އަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއް ކަމާމެދު ސުވާލު ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމަށް
 ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބަލަމުންދާނެކަން.

 

މީހުންކަމަށް  6ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީގައި އެވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ .6
މީހުންކަމަށް  5އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ނަގާފައިވާއިރު، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އެ ނަންބަރުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް 6ވެފައި، އެ ވަޒީފާއަށް 

 ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން. ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ފޮނުވި އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ވާތީ، މި ކޮމިޝަނަށް ގއ.އަތޮޅު
 
ވަޒީފާ ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2016ްއޮކްޓޫބަރު  26)  GS05-A/HR/2016/19މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު  ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ، ވީމާ

ށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރައްވައި، ތެރެއިން، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެ ފަރާތްތަކާ އަލުން އިންޓަރވިއު ކުރައްވައިގެން އެންމެ  ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި، ތަޖްރިބާގެ ބައި އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރައްވައި، އަދި  ތަޢުލީމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ

 ދެންނެވުނެވެ.ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ޤާބިލް ފަރާތްތައް

ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް  ދީދީ އެމަދަރުސާގެ ފައިސާއަށާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެތަކެތިން ނާޖާއިޒް ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާ  4
 .އްތައް ފާހަގަ ކުރިވިފައިވެއެވެކަންތަ މައްސަލާގައި ކަންހިންގިފާއިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، ތިރީގައިވާ ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެ

 



 

4 

 

 ސ.މ
 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ނަމަވެސް ތްރީއިންވަން ، އިކަމާ އަގުބޮޑުތަކެތި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ފޮނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ  .1
އަގަށްވުރެ ވަރަށްބޮޑުތަން  ރިހަމަރުފިޔާ އަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ މިފަދަ މެޝިނެއްގެ ފު  3,500.00 ންރައްޔިތެއްގެ ފިހާރައަކުބްރަދަރ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ކޮނޑޭ 

 ފަށްކަން.އާ ޚިލާ  މާއްދާގެ )ނ( 8.09ގެ  8ގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު ގަނެފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ކުޑަ ޢަދަދެއް ކަން އެނގޭތީއާއި މިމެޝިން
 

ލަކުޑިފަތި ހިމެނޭކަން  ސިމެންތިފިލައާއި 90ޕްލައިވުޑާއި  80އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  މަދަރުސާގެ ކްލާސްތައް ސީލިންގ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް .2
ކިހާފައްޗެއްކަމެއް ބާކީހުރީ ކޮންކޮން  ބަލަހައްޓައިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވުނީ ކިތައް ފިލާކަމެއް ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރިނަމަވެސް ސްޓޮކް

 ސިމެންތި ފިލައާއި ފަންކާގެ  އިޢުލާނުގައި A/2008/196-GS-02ގައި ކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރު  2008ފެބްރުއަރީ  5 އެއްޗެއްސިއްކަމެއް އެނގޭކަންނެތް ކަމާއި،
ތަކެތިވިކުނީ ކޮންއަގަކަށް ކަމާއި، ތަކެތިނެގީ  ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާކަމަށް އޮތްނަމަވެސް އެނީލަން އޮތްކަމެއް ނީލަމުން ބައިތަކަކާއި ހޮޅިބުރިއާއި ތަންޑުތަކެއް

 ކިހާވަރަކަށްކަމެއް އެނގެން ނެތްކަން. ކޮންބައެއްކަމާއި، ފައިސާލިބުނީ
 

 22ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އެގޮތުން  ގެންގުޅުނުނަމަވެސް އެރަޖިސްޓްރީ ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުދާކަން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއްގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި  .3
 އަރުވައިފައިނުވާކަން. ގަނެފައިވާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ރަޖިސްޓްރީއަށް  ރައްޔިތެއްގެ ފިހާރައަކުން ގައި ގއ.ކޮނޑޭ 2008އޮކްޓޯބަރ 

 

 ކަމާއި، ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ 6,000.00ޑޭ މަދަރުސާއިން ގއ.ކޮނ .4
 ފުރިހަމަނުކޮށްކަން. ގައިވާ ކަންކަން 8.22އާއި  8.14ގެ 8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

 

 ގެ ދޯނީގައިކަން.އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުވިލިނގިއްޔަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ،  ން މުސާރަ ނެގުމަށްޓަކައިގއ.ކޮނޑޭ މަދަރުސާއި .5
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 2006ތަފްޞީލް ލިޔެފައިނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،  ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާ ލިޔެފައިވާއިރު، ބިލުގެ  2005 .6
ޢަދަދުތައް ނުހިމަނައި  ގެ ބިލް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާއިރު ބައެއް RS-551/06/34 ގެ ނަމްބަރފިހާރައެއްމަހުގެ ހުއްދަދެއްވާގައި ލިޔެފައިވާ ވިލިނގިލީ 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް  އްފައިސާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާފޮތުގައި ލިޔެފައި ނުވާކަންބައެއްބިލްތަކާއި ބައެ ވަނައަހަރުގެ 2007ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، 
ރާއްޭޖގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުރާދަތުރުތަކުގައި ހުރުމުގެ  ބައެއްފައިސާވެސް ޙަވާލުކުރާފޮތުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ހުއްދަދިންކަން އެނގެންނެތް

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2008މެއި  22ބަޔާންކުރައްވައި  ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސާއި އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދު ދޭންވާގޮތް އި ކެއުމުގެޚަރަދާ
ތަކެއްޗަށްއެދޭ  އި، ކޮނޑޭ މަދަރުސާގައި ޚިދުމަތާއިނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާ ނެރުއްވައިފައިވާ ސާކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް، ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ޓްރެޜަރީން

ގިނަފަރާތުން އަގުބެލުން(އާއި،  ފަރާތަށްވުރެ 3) ފޯމާއި، ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ވަކިފަރާތެއް ހޮވުމަށް ފުރާފޯމް ފޮތާއި، ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމާއި، މުދާ ގަންނަން އެދޭ
 ނުވާކަން.މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާފޯމް ބަލަހައްޓާފައި 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ޢަމަލުކުރުމަށާއި، މަދަރުސާއަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ރަނގަޅަށް މާއްދާގެ )ނ( އެއްގޮތަށް 8.09އޮތްތަނުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  ކުރިޔަށް ވީމާ،
ނީލަން އޮތް ތާރީޚާއި، ނީލަން  ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެއްޗެއް ނީލަން ކީކަމުގައިވިޔަސް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެހެން  ސްޓޮކަށް ވައްދާ ތަކެއްޗާއި، ސްޓޮކުން ނަގާ ތަކެތީ ތަފްޞީލް

ކުރުމަށާއި، ހަރުމުދާ، މަދަރުސާގެ ހަރުމުދަލުގެ  ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ރެކޯޑް ކިޔާފައިވާ އަގާއި ނީލަން ކީތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި،
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8.22އާއި  8.14މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެރަޖިސްޓްރީ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، ދައުލަތުގެ  ރީއަށް އަރުވައިރަޖިސްޓް

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތުން  ހޯދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން ލޯންޗް ދަތުރުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އަގު  ކުރުވުމަށާއި، ދަތުރު ކުރާނަމަ، ރަށުގައި  މަސައްކަތްތައް
 3) ގަތުމަށްޓަކައި ވަކިފަރާތެއް ހޮވުމަށް ފުރާފޯމް ފޮތާއި، ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމާއި، މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމާއި، ތަކެތި އެދަތުރުކުރުމަށާއި، ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ

 ންނެވުނެވެ.ބެލުން(އާއި، މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާފޯމް ބެލެހެއްޓުމަށް ދެ އަގު ފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  5
ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުން  ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން  2012އިދާރާއިން  ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތަކަށް  ހިންގުމަށް ލ.ގަމު ސައިހޮޓަލެއް  
 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 2010މާރިޗު  09ބިމެއްކަމާއި، އެބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ލ.ގަމުގެ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގައި ކެފޭއެއް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ ދަންނަވާފައިވާ މަތީގައި .1
 ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ"ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ދެކުނުގައި މެދު 

ދޫކުރާނެ މުއްދަތާއި އެންމެ ކުޑަކޮށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިން   (i)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ގެ "  ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް އެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިންވެސް އިޢުލާންގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުލި އިޢުލާންގައި

 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން. މަޢުލޫމާތު
 

ގެ އެނެކްސް " ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގައި ނެރެފައިވާ 2005ހައިސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ޖުލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  .2
ބޮޑުވެގެން ދޫކުރެވޭނީ  ށް އެންމެސައިހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން  3.5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  3.4ގެ  1

އަކަފޫޓުގެ  1500ދޫކުރެވޭނީ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެންމެ ބޮޑުވެގެން  3.7.6އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަމާއި، އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  1500
 އަކަފޫޓު ކަން. 6500ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ފަރާތަށްކުރި ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ބިމެއްކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ކުރިން ބުނެވުނު އިޢުލާނާ

 

އޮފީހަށް ނަންބަރު  އްގެ ނަމުގައި ކަމާއި، މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކުންފުންޏެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުން  .3
C209/2010/425 (30  ު2010މާރިޗ) ް06ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް،   އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން އެބިންއެކުންފުންޏާ މެސެޖުން އަންގާފައިވަނީވެސ 

 ގެ ނަމުގައިކަން.އެފަރާތު ހަދާފައިވަނީ  ގައި އެއްބަސްވުން  2010އެޕްރީލް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ބޮޑު ބިމެއް ދޫކުރާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  އަކަފޫޓަށްވުރެ 6000ރު، އަކަފޫޓު ކަމަށްވާއި 6500ދޫކުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތަށް .4
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި" ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް  އެންޑް އިންފަރާސްޓްރަކްޗަރގެ

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިމެއް ދޫކުރާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަދި  5ގެ " ޤަވާޢިދު ދޫކުރުމާބެހޭ
 ދަތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނަންބަރުގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެ ހުއް  ވަނަ  3އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ 

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހޯދާފައިނުވާކަން.
 

ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން   ލާރީގެ މަގުން ކަމުގައިވީ  59ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަކަފޫޓަކަށް  އެފަރާތުންގެ ނަމުގައި އެބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީ  .5
 19އިޞްލާޙުކުރުމަށް މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން  ލާރީގެ މަގުން ކަމާއި، މިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެއްބަސްވުން 15ފޫޓަކަށް އަކަ ހަދާފައިވަނީ
ގައި  2011އޮކްޓޫބަރު  18އަދި އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކޮށް  ގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމާއި، 2011 ސެޕްޓެންބަރު

އިދާރާއިން އެ  ގައި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ 2016މާރިޗު  31އަންގާފައިވާ ކަމާއި، އޭގެފަހުން  އެކަން އެފަރާތަށްކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު
" އަތޮޅު އޮފީސް  ހައްދުންމަތީ" ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިމައިގަނޑު ބޭނުމެއް  އެ އިޞްލާޙުގެ ، އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމާއި

ގެނައުން ކަމާއި، އެކަން އެގޮތަށް  ބަދަލުކޮށް، އެބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިގޮތަށް " ލ.ގަމު ކައުންސިލް " ހުރި ތަންތަން 
 59ނަގަމުންގެންދާނީ އަކަފޫޓަކަށް  ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެން ކަމާއި، އެ އިޞްލާޙުގައިވާ ގޮތުންވެސް ކުލި 11 ނަ އަހަރުގެ ވަ  2016ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމާފައިނުވާކަން. ލާރިއަށް ކުލި ބަދަލުކުރާކަށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުން 15ލާރީގެ ރޭޓުން ކަމާއި، އަކަފޫޓަކަށް 
 

ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާކަން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރާތުންއިސްވެ ދެންނެވުނު ފަ .6
އެއްބަސްވުމަށް  އެ ގައި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2016މާރިޗު  31ސިޓީއިންނާއި  ފޮނުވާފައިވާ އެފަރާތަށްގައި  2011އޮކްޓޫބަރު  18އިދާރާއިން 

 6 އިން ފެށިގެން 2016މޭ  01ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ  ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުން އެނގޭ ކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ކަމާއި، އަދި  ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއެއިސްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށް،  ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެކަމަށް)

ކަމާއި، އެ އިޞްލާޙުގައި  އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށް އެ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްދުވަހު އެ ޝެޑިއުލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 3ވިދިވިދިގެން 
ފައިސާގެ ތެރެއިން އެންމެފަހުން ދައްކާފައިވަނީ  އުލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާކަމާއި، އެ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސޮއިކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ޝެޑިއެފަރާތުން 

ންކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި ކަމާއި، އެ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2016ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމާއި، އެފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި  2016
 މިހާތަނަށްވެސް ދައްކާފައިނުވާކަން. އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 2016ފައިސާގެ ތެރެއިން 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ޝެޑިއުލްއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެ ފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްވި  މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 3ވިދިވިދިގެން  ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެހެންކަމުން، 
އަތުން އެބިން ވަކިކުރުމަށް އެފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ކުލިވެސް ދައްކާފައިނުވާތީ،  އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން އެބިމަށް 2016ބާޠިލުވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނާތީ، އަދި  އެއްބަސްވުން

 ންނެވުނެވެ.ދެ
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް  6
 އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސާމާނާއި ޔޯގާ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ޖިމް އިކުއިޕްމެންޓްސްއާއި އެރޮބިކްސް 15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލާގައި  ން މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއިޢުލާނާ ގުޅިގެ 141-LM/1/2016/109(IUL) ކުރި ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީއިން އެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ބެލިބެލުމުން، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރިވިފައިވެއެވެ. ކަންހިންގިފާއިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން
 

މަޢުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށްއެކުގައިކަމަށާއި ބިޑު  މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ބިޑު ފޯމާ މި .1
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ނަމަވެސް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ބިޑުފޯމާއެކުގައި ނޫންކަން ބިޑު ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

 ފޯމު ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން. އިން އަމިއްލައަށް ބިޑު ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ އެފަރާތުގެ ހިމަނައިގެން، މާތުތައްބިޑު ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫ
 

ބިޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ، އެފަރާތުންކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ދޭންވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު 01އައިޓަމަކަށް  ކޮންމެ .2
 ރިކްއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ބިޑަކަށްވުމުން އެއީ ބާތިލް ބިޑެއްކަން. ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކީ މިނިސްޓްރީގެ އެފަރާތުން ކަމަށްވުމުން، އަހަރު ދުވަހުގެ ޕާޓްސް ވޮރެންޓީ ދޭން  01

 

މަސައްކަތް  ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން ކަންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތް ނުވަތަ  ފުރިހަމަ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި އޭގެ މަންފާ އެންމެ .3
ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށްވެސް ހޯދަނީ  15ކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 36ގެ  15މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ވަކިވަކިކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
 ސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮކިއު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން.މަ މި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންޖެހެނީ މާލެއަށް ކަމަށްވުމުން، މިއީ އެއް އެއް އައިޓަމްތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި

 

 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމާއި، މި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނެތީ މިތަކެތި ގަނެވޭނީ 1.5މުޅި ތަކެތީގެ އަގު  އަދި .4
 ހުރިކަން. ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ރޫހާ ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ގެންދިއުމުގައި ކުރިއަށް  ތްމަސައްކަ

 

 ފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ޚިލާ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސަބަބުތަކަށް މަތީގައިވާ 
މަސައްކަތް އަލުން  އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް، އެ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ 141-LM/1/2016/109(IUL)ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީގެއެމަގުފަހިވާގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިނގާފައިހުރުމުން 
 ވުނެވެ.އަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް  ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ރ.ރަސްގެތީމު  7
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 300-EC/300/2016/49(IUL)ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު  އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ
އަންދާސީހިސާބު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅޭ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެއިޢުލާނު ދިވެހި އިޢުލާނާ 

އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  2014/18ފަރާތްތަކަކީވެސް ގާނޫން ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ 
 ދެންނެވުނެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  އަލުން އިޢުލާނު ކުރައްވައިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވާނެފަރާތެއް އެއިޢުލާން ބާތިލްކުރައްވައި އެކަމަށް

ބަޔަށް މާކުސް ދެއްވާފައިވަނީ  އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމުގައި މާކުސް ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލުގައި އިވެލުއޭޝަންގައި އަގުގެ  އަންދާސީހިސާބުތައް އަދި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ   
އި، އެގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުން މިބަޔަށް އިތުރުވާގޮތަށްކަމާ ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ މާކުސް ދިނުމަށްފަހު އަގު ކުޑަވާ ނިސްބަތުން މާކުސް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިބައިން

 މާކްސް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަގުގެ ބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި  މާކުސްއަށްވުރެ ގިނައިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 70ޖުމްލަ މާކުސް ކަމުގައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
މާކުސް ދިނުމެވެ.  ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ މާކުސް ދިނުމަށްފަހު އަގު ބޮޑުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް މަދުވާގޮތަށް ތަކަށް މި ބައިންއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާ 

ށް އެންގެން ނެތް ބައެއް ކޮންކަމެއްކަން ސާފުކޮ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މި ބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅީ މާކުސް ދިނުމަށް 20ކޮށްދެވޭނެ އިތުރުކަންތައްތަކަށް 
އެއްކަމެއްގެ  ތީއާއިދީފައިވާ އިބާރާތްތަކަށްވެސް އެއީ ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ކަމެއްގެގޮތުގައި މާކުސް ފަދަ" ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން " ކަންތައްތަކަށް،

އަދި ކައުންސިލުން ވަކި  ތީއާއިމާކުސް ދީފައިވާ ނުމާއި ބަގީޗާއަށް ފެންޖެހުން އެއީ ދެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންހައްދައި ދި  ކަމެއް ކަމުގައިވާ ބަގީޗާ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ ދެ
 އިތުރުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މީގެ ވިފައިވާތީއާއި ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ  އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށްވެސް މާކުސް  ކަމެއް ކޮށްދިނުމުން

ށްފައިނުވާކަން ރިޢާޔަތްކޮ ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު މާކުސް ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގައި އެކަމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއަކީ މުހިންމު
ކަނޑައެޅުމުގައާއި އިވެލުއޭޝަންގައި މާކުސް   ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން މާކުސްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފައިވާތީފާހަގަކުރެވި

 އެންގުނެވެ.ސަމާލުވުމަށް ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ދިނުމުގައި މިކަންތައްތަކަށް

ތ.ދިޔަމިގިލީ  8
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  B-385/2017/01(IUL) ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު ކުރާ ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރާޅުތ.ދިޔަމިގިލީގައި އަލަށް ޢިމާރާތް
އަމިއްލަ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު ފަރުދީ ގޮތުން  ފަރާތަކީ  03ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި، މީގެތެރެއިން  04ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް،  04

ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ  )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2014/18ކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއް
ޙަވާލުނުކުރެވޭނެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ވުމުން، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައިގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ވިޔަފާރިއެއް ގެ

އްކަތެއް ނުކުރުވޭނެކަމަށް އަގުދީގެން ކުރުވާ މަސަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއް ލައްވާ އެތަނަކުން  ވަނަ  6.22ކަމާއި، އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ކުރިމަތިލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދާރާގެ މުވައްޒަފެއް އެމަސައްކަތަށްއެއިދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

މަސައްކަތް ކުރާނެ  ޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރައްވައިގެން މިއި B-385/2017/01(IUL) ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު 
 ނެވެ.ދެންނެވު ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
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 ސަރވިސް ޕަބްލިކް
 މީޑިއާ

އެޕްރީލް  19ގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ އިންޓީރިއާ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ކުންފުނިން ( އެމް.އެސް.ޕީ)ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 
ހުރިހާ ލޮޓެއްގެ ލޮޓަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު އެ 5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  PSM-FP/PSM/2016/104(IUL)ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2016

ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްތައްވެސް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހު 
 ؛ ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާންގައި ތިޔަ ކުންފުނިން ޕީ.އެސް.އެމްއިން ހޯދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި 
ގުޅިގެން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢުލާންތަކާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އެފަދަ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅެންދެން ތިޔަ ކުންފުނިން ކުރާ އި 

 ދެންނެވީއެވެ. ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
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 މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް
 ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން

 އެ  ބޭނުންވެގެން  ހިފަން ކުއްޔަށް( ދިގު  މީޓަރު  27-30) ދޯނި 4 ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ލިމިޓެޑުން ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް
 ހުށަހެޅި  ބިޑް ފަރާތަކުން 6 ގައި 2016 ނަވަރީޖަ 21 ގުޅިގެން އިޢުލާނާ( 2016 ޖަނަވަރީ 11) WAMCO-LOG/IUL/2016/004 :ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޝަނުން

 ފަރާތަކުން  ބައެއް އެހެން ،ނިންމާފައިވާއިރު ހަދައި އެއްބަސްވުން ގައި 2016 ޖަނަވަރީ 28 ދެމެދު އެފަރާތްތަކާ ކުއްޔަށްހިފުމުގެގޮތުން ދޯނި ފަރާތެއްގެ  2 އޭގެތެރެއިން ،ކަމަށާއި
 މިކޮމިޝަނުން  މައްސަލަ  ބުނާ ގޮތަށްނޫންކަމަށް  ހުރި  އެންމެފައިދާ  ދައުލަތަށް  އެވަނީ ޢަމަލުކޮށްފައި ކޯޕަރޭޝަނުން އެ އެހެންކަމުން ، ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި ކުޑައަގު  އެއަށްވުރެ

 ، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި

 ހިފަން  ކުއްޔަށް( ދިގު މީޓަރު 27-30) ދޯނި 4 ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް ކުރިއަށްގެންދާ މާލޭގައި ލިމިޓެޑުން ކޯޕަރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް .1
 އިވެލުއޭޝަން  ހިސާބުތަކުގެ އަންދާސީ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވުމާއި ންކޮށްފައިބަޔާ މުއްދަތު ބޭނުންވާ ހިފުމަށް ކުއްޔައް  ދޯނިތައް އިޢުލާނުގައި ކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ،ބޭނުންވެގެން
 ލިބެންޖެހޭ  ޕޮއިންޓް  މަތިން އެންމެ މިކަމަށް  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  ބިޑް  މި ނޫންކަމުން އެއްގޮތައް ކްރައިޓީރިޔާއާ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހަދާފައިވަނީ 

 މަތިން  ފަހަރެއްގެ 3 އެގްރީމެންޓަށް  މި  ކަމަށްވެފައި އެގްރީމެންޓެއް އެއްމަސްދުވަހުގެ  އެގްރީމެންޓަކީ ހެދިފައިވާ ގުޅިގެން  ބިޑާއި  މި ކުރެވިފައިވާތީއާއިފާހަގަ  ފަރާތްތަކަށްނޫންކަމަށް 
 ވޭސްޓް  މާލޭގެ ގޮތުގެމަތިން ލަފާދީފައިވާ ކޮމިޝަނުން ޕްޝަންއެންޓިކޮރަ ،ގޮތުގެމަތިން ނާންނާނެ ހުއްޓުމެއް މިމަސައްކަތަށް ،ދާތީ އާކުރަމުން އެގްރީމެންޓް ،ގެނެސް އިސްލާޙްތައް

  ؛ގެންދިއުމަށާއި ކުރިއަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އަލުން ކަންތައްތައް ނެގުމުގެ  ކުއްޔަށް ދޯނިތައް ބޭނުންކުރާ މެނޭޖްމަންޓަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 މެނޭޖްމަންޓުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ މަންޓްމެނޭޖް ވޭސްޓް ނުކުރާގޮތަށް ބޭނުން ދޯނިތައް މި ނިމުމުން މަސައްކަތް ޒޯންގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ކުރިއަށްދާ ހާބަރގައި ވެސްޓް ސައުތް އަދި .2
 ؛ހިފުމަށާއި ކުއްޔަށް  ދޯނިތައް މުއްދަތަށް  އެ އަންދާޒާކުރުމަށްފަހު ދުވަހެއް ނިމޭނެ މަސައްކަތް  ޒޯންގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ،ތީނިންމާފައިވާ

 މަސައްކަތް  މި  ކުރިން ޙަވާލުވުމުގެ  މިމަސައްކަތާ ކޯޕަރޭޝަނުން  މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް ކަމަކަށްވެފައި  އަންނަ ކުރެވެމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތަކީ  ކުރުމުގެ  މެނޭޖް ކުނި  މާލޭގެ .3
 މިލިއަނަކަށްވުރެ  މައްޗަށް މަހެއްގެ އެވްރެޖްކޮށް ކުއްޔަށް ދޯނިތަކުގެ މި ހިފައިގެންކަމަށްވެފައި ކުއްޔަށް ދޯނިތަކެއް އަގުބޮޑުކޮށް ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް މި ފަރާތުންވެސް ކުރި
 މަސައްކަތްކުރުމާއި  މި  ހިފައިގެން ޔަށްކުއް ދޯނި  ބެލެވޭތީ ޚަރަދުކަމުގައި ދާނެ ގަތުމަށް  ދޯންޏެއް ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  މެނޭޖް ކުނި  މިއީ އަންނާތީ  ޚަރަދުކުރަމުން ރުފިޔާ  ގިނަ

 ދައުލަތަށް  ހެދުމަށްފަހު އެނަލިސިސްއެއް ބެނެފިޓް އެންޑް  ކޮސްޓް ހިމަނައިގެން  ގޮތްތައް އެ  މެނޭޖްކުރާނަމަ މިކަން  ގޮތަކަށް  އެހެން އަދި  ކުރުމާއި މިމަސައްކަތް  ނެގެންދޯނިގަ
 ؛ކުރުމަށާއި މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މި ފައިދާވާގޮތަށް އެންމެ

 އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ  ހުށަހަޅާ ބޮޑުގޮތަކަށް  ހާމަކަން އުސޫލަކުން ހަމަހަމަ އިތުރުން  ގައިޑްލައިނެއްގެ ކުރާ ފޮލޯ ކުރިމަތިލާމީހުން ބިޑަށް ކްރައިޓީރިއާއަކީ އިވެލުއޭޝަން ބިޑް. 4
 އިވެލުއޭޝަން  އަންދާސީހިސާބު ދީގެން  ޕޮއިންޓް  މަތިން ގޮތުގެ  އޭގައިވާ ،ބައިތަކަށް ހިމެނޭ ކްރައިޓީރިޔާގައި އިވެލުއޭޝަން އެއްޗަކަށްވާތީ އެހީތެރިވެދޭ  ހެދުމަށް އިވެލުއޭޝަން
 ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ.  ކުރިއަށް ކަންތައްތައް ޕްރޮސެސްގެ

11 

 ސިޓީ ފުވައްމުލަކު
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

މޮނިޓަރ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެފަރާތަކުން ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރުވެސް،  01ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި  04ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
 ލާއިރު، ވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަމައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެ  ނާއްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުއެތަނުން އެއްފަރާތާ މަސަ

ތީ، ގައިވާފަދައިން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 8.18ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ގައި ހަމަޖައްސުމަށްފަހު އެކޮމެޓީ މެދުވެރިކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ )ކުރީގެ 

 ށާއި،އެކައުންސިލްގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަ

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2014މާރޗް  9)243-S02/243/2014/9(IUL)ތިޔަ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 ފާހަގަކުރެވޭތީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ބިޑްތައް ހިމެނޭތީ އަދި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު، ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތް އެނގެންނެތްކަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ރީގައި ފުރިހަމަތޯ ބެލުމަށާއި ފުރިހަމަނުވާ ބިޑްތައް ބާޠިލް ކުރުމަށާއި އަދި ބިޑް ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒި އިދާރާއިން ބިޑް ބަލައިގަންނައިރު ބިޑްތައް
 އި،ނަން، މަގާމު އަދި ސޮއި ކުރުމަށާ

( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް 2014މާރޗް  9)  243-S02/243/2014/9(IUL)ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  
އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަނީ  ފާހަގަކުރެވޭތީ އަދި އެކަން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ,އިލުމަށްފަހު ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާގުޅިގެންތޯ ބެ

( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތަކަށް މާކުސް ދިނުމުން އެންމެ 2014މާރޗް  9)   243-S02/243/2014/9(IUL)ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނާއިބްރައީސް ގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ޙިއްޞާ އެކުންފުނީގައި ށްވާއިރު، ކަމައަމިއްލަ ކުންފުނިއަކަށް ގިނަ މާކުސް ލިބުނު 

ފުވައްމުލަކު ، އްދަ ހޯދާއިނުވާތީކޮރަޕްޝަންގެ ހު -ފަދައިން އެންޓިގައިވާ 6.08ޙަވާލުކުރުކުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެކުންފުނިއާ އޮންނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް 
 އެދި ދެންނެވީއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
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 މަދުރަސަތުލް 
 އިފްތިތާޙް 

މި މިސައްކަތަށް  ގުޅިގެން އިޢުލާނާ GS51-PPT-101/INDIV/2014/29 ނަންބަރު ކުރި ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓަދޭނެ  ސެކިއުރިޓީ  އިފްތިތާޙުގެ  މަދްރަސަތުލް  ނައިފަރު.ޅ
 ފަރާތަށް  ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގު ރުފިޔާއަށް ( ހާސް  ސޯޅަ) 16000.00 ވަނިކޮށް، ހުށަހަޅައިފައި އަގު ރުފިޔާއަށް( ހާސް ސާދަ ) 14000.00 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން

 ތަޖުރިބާ  އަހަރުގެ 3 ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް  އޭނާއަށް ނަމަވެސް ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް އެފަދަ  ދުވަހު އަހަރެއްހާ   2 އެފަރާތަކީ ކަމަށާއި، ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އެމަސައްކަތް
 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު 3 ބެލެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީ  ޖަމިއްޔާއެއްގެ ނައިފަރު  ފަރާތަކީ ރުފިޔާ ހުށަހަޅައިފައިވާ  14000މި މަސައްކަތަށް  ކަމަށާއި، ބަލައިގެން ހުރިކަމަށް 
މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި  ކަމަށްބުނާ ނުވާ ދީފައި ޕޮއިންޓްއެއް އެއްވެސް ބައިން ތަޖުރިބާގެ އަށް އޭނާ ނަމަވެސް ކަމަށާއި، ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒް

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

 GS51-DPT-101/INDIV/2014/29(IUL)މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  . ޅ. ނައިފަރ1ު
ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ލިޔުމެއް، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މާފަހުން، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ބަލައިގަތްފައިވާކަން ފަރާތަކުން  ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އި ގުޅިގެންއިޢުލާނާ

 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައި ނުގަތުމަށާއި،ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ސުންގަޑިއެއް ދިނުމަށްފަހު އޭ 
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 ސ.މ
 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 GS51-DPT-101/INDIV/2014/29(IUL). ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 2
ގައިވާ  8.46ބިޑްގައި އެއްގޮތަކަމެއް ހުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބިޑް ހުށަހަޅައިފައިވާ ދެ ފަރާތެއްގެއި ގުޅިގެން އިޢުލާނާ

ބިޑް  03ގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ އި، މިކަން މިގޮތުގެމަތިން ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެގެން ބިޑް ހުށަހެޅުންކަމަށާ
ން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަކީ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކެއްކަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ އިޢުލާން ބާޠިލް ވާނެތީކަމަށް

 ޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދަން ދެންނެވީއެވެ. އިޢުލާނެއް ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބި އިވެލުއޭޝަން ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ
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 ސިޓީ އައްޑޫ
، އިދާރާ ކައުންސިލްގެ
 އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެފެއާޒް  ފޮރިން

ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  4ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ގަމު އާސާރީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  17
މަސައްކަތް ކުރި  ވަނަ ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ގަމު އާސާރީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 17ތަޙްޤީޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

( ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއިދާރާގެ 2011ސެޕްޓެމްބަރު  11) 8935222ރު ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ ނަންބަ،ފަރާތުން
ރު އެއިދާރާއިން ( ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދިއ2011ިސެޕްޓެމްބަރު  18) PV/F/2011/500ނަންބަރު 

 އެދި ދެންނެވީއެވެ. ފެނިފައިނުވާތީ، ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް 

14 

 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ހެލްތް 

 މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ލިޔުން މުޢާމަލާތްތަކުގެ ހިންގާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ގަތުމާ މެޝިން  ހޭނައްތާ 09 ގަނެފައިވާ އަހަރު  ވަނަ 2007 އަދި 2006
ނުވާކަން  ބަލަހައްޓާފައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި އާއި މައްސަލަ އެ ،ބަލާއިރު ކަންތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ކުރިކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު  މިކޮމިޝަނުން 

 ދެންނެވީއެވެ.  ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްކާކޮށް  ލިޔެކިއުންތައް މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ އެކިއެކި ކުރާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން

51  

 ސްކޫލް  މާފަރު ނ

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ކުރުވި މަސައްކަތްތަކުގެ  އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި މާފަރު ސުކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި .ނ
ގޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  3ފޫޓުން ތަނބު ޖެހުމާއި، މުޅިފާރު އެއްކޮށް މަތީބެރި ދުއްވުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ  10ފޫޓުން  10ފޫޓަށް އުސްކުރުމާއި،  6ތެރޭގައި ކުރީގެ ބާފާރު 

  ،ގެން ކުރުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުއެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 2014އޯގަސްޓް  28) GS115/2013/14މާފަރު ސުކޫލުގެ ނަންބަރު . 1
ގެ ފަހުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ދޭ މާކުސް ދިނުމުގެ ކްރައިޓީރިޔާގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ މާކުސްގެ އިތުރުން އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، މީ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ "މިސާލަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ )މާކްސް ޝީޓުތަކުގައި މާކުސް ދެވޭނެ އުޞޫލު ތަފްޞީލުކުރުމަށް 
 އެންގުމަށާއި،( މާކުސް 01" ލިޔުމަކަށް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓު ކުރުމުގައި ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ( 2014އޯގަސްޓް  28) GS115/2013/14މާފަރު ސުކޫލުގެ ނަންބަރު . 2
އްބަސްވުމުގައި އްމު އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުއްދަތުގެ ބަޔަށް މާކުސް ދީފައިވާތީ، އިވެލުއޭޓު ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ޢާ

 އި،ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު ގުނުމަށާ

ރުފިޔާއަށް ވުރެއް އިތުރުވާ ހާލަތުގައި ( ފަންސަވީސް ) 25,000.00އިޢުލާންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި ވަކިވަކި ބިލްތަކަށް . 3
ކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް، މާފަރު ސުކޫލުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީ، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޕްރޮއެކަނި 

 ށާއި،ވަނަ ބާބަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަ 08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އޮކްޓޫބަރު  GS115/2014/50(08 ދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް މާފަރު ސުކޫލުން ފޮނުވި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު އެޑްވާންސް ފައިސާ ޖަމާކޮށް. 4
ން ފޮނުވި ފެކްސް މެސެޖުގެ ލުފެކްސް މެސެޖުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ޢަދަދު ސައްޙަނުވުމުން، ސައްޙަ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އަ( 2014

ފެކްސް މެސެޖުގެ ނަންބަރު ނެގުމަށް އަދި  ނަންބަރާއި ތާރީޚް އެއްގޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީއާއި
 ލުމަށާއި، ޖެމްސް ބޭނުންނުކުރާނަމަ، ނަންބަރު ޖެހުމަށް ވަކި ނިޡާމެއް އެކުލަވާ

ވަނަ ދުވަހު އެފަރާތާއި މާފަރު ސުކޫލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި  2014ސެޕްޓެމްބަރު  22މާފަރު ސުކޫލަށް އިތުރުކުރި ބިމުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް . 5
މާފަރު ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން، އިތުރުކުރި ބިމަށް ޚަރަދުވާ .ކުރުމަށް ނފޫޓު އިތުރު  35ސޮއިކުރިފަހުން، ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި މާފަރު ސުކޫލުގެ ބިމަށް 

ރުފިޔާ އިސްވެ ޙަވާލާދިން އެއްބަސްވުމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި އެ މަސަްއކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިތުރު ( އެއްތިރީސް ހާސް އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ފަސް) 31,185.00
މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައިގެން ނުވަތަ ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން އެނގޭތީ، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުއެއްބަސްވުމެއް ހަ

 ނެވީއެވެ. އެދި ދެންމަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމުގައި ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެހެން ޙަވާލުކުރުމަށް 
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61  

 ތިމަރަފުށި. ތ
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 ބުނާ  ކަމަށް ކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ހޯދަން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ  ބޮޑު ލިބުނު ޕިކަޕަށް ރައްޔިތުންގެ އިހުމާލުން ޑްރައިވަރުގެ ޕިކަޕް އިދާރާގެ ކައުންސިލް ތިމަރަފުށި.ތ
 މުވައްޒަފުގެ  ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ  ބޭނުންވި ހޯދަން  އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ  ތިމަރަފުށި .ތ ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ކުރިކުރުމިގައި ތަޙްޤީޤު މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ލައްވާ މުވައްޒަފުން ބަޔާންތައް ވަޒީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ނެތްކަން އިދާރާގައި ކައުންސިލް މަރަފުށި.ތ ފައިލް ޕާސަނަލް

 ދެންނެވީއެވެ.  ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފައިލްތައް ޕާސަނަލް ލުމަށްފަހު ފައިލަށް  ޕާސަނަލް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ މެދު މުވައްޒަފުންނާއި ބެލެހެއްޓުމަށާއި

17 
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ފާޚާނާ ތައްޓާއި، އަލަށް  08ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރި ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްޓާފްރޫމާއި، ފާޚާނާބަރީގެ މަސައްކަތުގައި އެތަނުގައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި
ލުވެ ފައިސާދޫކޮށް އެމަސައްކަތް ނިންމައި ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ފެންމޯޓަރު ނުބަހައްޓައި މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް ދެއްކުމުން އެސްކޫލުން އެތަނާ ޙަވާ 

ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު ސައިންސްލެބްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ހިލޭ ކޮންދިންކަމަށް ބުނެ އެކަމަށްވެސް ލިޔުމެއް 
ވަނަ އަހަރު އެމަދަރުސާގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2013 ފާޚާނާގެ މަސައްކަތުގައިވެސް ނުނިމޭ މަސައްކަތް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެމަސައްކަތުގައިވެސް އަދި

ތާއަކަށްވެފައިވަނިކޮށް އޭވީރޫމުގެ ދޮރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުނިމި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ހަފް  10އެމަސައްކަތްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ %
ރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އޮއްވައި އޭވީރޫމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތާއި އޭވީރޫމުގެ ދޮރުތައް ބަދަލުކު 

ކެއް އެފަރާތާ މަސައްކަތްތަކެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އެނގިފައިނުވާއިރު ސްޓާފްރޫމުގެ އިތުރު މަސައްކަތްތަ  ސީލިންގއާއި ކަރަންޓުވައިރުގެ
ވަނަ އަހަރު ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ހުރި  2013 ރު،ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްކަށް ބަލާއި 

ތަފާތު ހަތަރު އިޢުލާނެއްކޮށް އެ ހަތަރު އިޢުލާނުގެ ދަށުންވެސް މަސައްކަތް ލިބިފައިވަނީ އެއް ފަރާތަކަށްވެފައި،   އެކިއެކި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކިއެކި ވަކި އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހުމުން، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގު ލައިގެންގޮސް ދިމާވި އެ އެއްފަރާތުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަކި

ތެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދުރާލާ މައްސަލަތަކާހުރެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީވެ، އެއްބާވަ
 ދެންނެވީއެވެ.އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެއް އިޢުލާނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
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 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ހައުސިންގ

އަމިއްލަ ކުންފުނިއަކާއި ވަނަ އަހަރު  2005ވިލިގިލީގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމަށް .ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ގއ 2004
ށް އެކަން ނުކުރެވިގެން ފިނޭންސް ކުންފުންޏަކަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏައަމިއްލަ އެހެން  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަލުން ޙަވާލުކުރުމުންވެސް އެކުންފުންޏަށް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވިގެން ބައެއް  ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރި ކުންފުނިއާ މިނިސްޓްރީން އަލުން އެ މަސައްކަތް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

 އިންފްރާ
 ސްޓްރަކްޗަރ

އެ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ހަވާލުކުރި ބައެއް މަސައްކަތް ކުދި ކުދި ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ކަމާއި،މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވިލިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތައްގަޑު ޖަހާ.ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ގެރެންޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ގއ އްއޭގެތެރެއިން އެ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަމަށް  09ނުނިމި  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް އޮޅުވާލިގެން ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދިޔަ .ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގއ ،ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކު

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ދެމެދު ގެތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ނުނިމިވާ ބައި ނިންމުމަށްޓަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް 
ގެ ކުރިން ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް،  2014ޑިސެމްބަރ  04އްދާގައި ރަސްމީ އެގްރީމަންޓްގައި ވަނަ މާ 10ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމޯރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭޑިންގގެ 

ވާތީއާއި، ރަސްމީ ފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްކަމަށް ނު އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ގާއިމުކުރެވޭ އެމްއޯޔޫއަކީ ގާނޫނީގޮތުން ބަދެވި
ދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، ކުރިމަގުގައި މިފަދަ އެމްއޯޔޫއެއް އެގްރީމަންޓެއް ނެތި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ 

 ދެންނެވީއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަސްމީ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ގައި 8.22ސޮއިކުރިނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 ތިލަދުންމަތި
 ދިއްދޫ އުތުރުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ފެންލިބެނީ އެއަށް ގުޅާފައި ހުންނަ  ފެން އިސްކުރުންއިދާރައިން ބަނދަރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ  ހއ.ދިއްދޫ އޮޑިވެރިންނަށް ފެން ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެރަށު ކައުންސިލްގެ 
 ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން ހުރިއިރު ދިއްދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުންނަ  މޯޓަރުގެ ކަރަންޓްބިލް ދައްކަނީވެސް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ފެންމޯޓަރެއްގެ އެހީގައި ކަމަށާއި، އެ
 2ކަރަންޓްނަގައި ބޭނުންކުރާތާ މިހާރު  ކަރަންޓް ގުޅާފައި ހުންނަ ބޯޑުން ގަވާއިދާޚިލާފަށް އެ ޖަގަހައަށް ގާ ފަރާތްތަކުން އެ ފެންމޯޓަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައެއް ހިން
ރ. )ބާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަރާ ކަމަށް ބުނާ  1200/-ގާތްގަނޑަކަށް  މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ފެންމޯޓަރުގެ ކަރަންޓްބިލަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް މަހެއްހައި ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި،

  މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ބޭއްވޭ މަޝްވަރާތައް ނުވަތަ އެންގޭ  ތުންފައިސާ ހޯދުންކަހަލަ ކަންކަމުގައި އަނގަބަހުން ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް ފަހުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވާނެތީ އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ .1
 އި،އެންގުންތަކުގެ ލިޔުންމުން އެންގުމަށާ 

 ބެހެއްޓުމަށާއި އެ ފަދަ ކަރަންޓް ކި ބޭނުންތަކަށް ކަރަންޓް ދޫކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ކަރަންޓް ބޯޑްތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓް ބެނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށްއެ .2
 ދެންނެވީއެވެ. ދުމެއްނެތި އެކި ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރޭތޯ މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ބޯޑުތަކުން ހުއްދަ ހޯ
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 ޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
 ލިމިޓެޑް 

ތަކެއްގައި ޝައްކު ކުރެވޭ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ހަދާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަން  އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް( އެލް.ޕީ.އެމް)މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
އެލް ގެ .ޕީ.މުގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެމްކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަރު ގަތު

ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓެންޑަރ  އެލްއާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހުރިކަމަށް.ޕީ.އެމް ޏަކާއިއަމިއްލަ ކުންފު  ބައެއް މުވައްޒަފުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމަށް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ފޯކްލިފްޓް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި  06ޑޮލަރުގެ . އެސް.ޔޫ( ހަތަރުލައްކަ ) 400،000.00ނުކޮށް 
ފޯކްލިފްޓް ގަނެ އެ  06 މެލޭޝިޔާ ކުންފުންޏަކުން އެސް ޑޮލަރަށް.ޔޫ( ހަތަރުލައްކަ އެގާރަހާސް) 411,000.00އިން ( އެލް.ޕީ.އެމް)މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  ،ބަލާއިރު

ލް އޭޖެންޓް އަށް ދައްކާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގައި މިވަގުތު ޑޮލަރު ނެތުމުންނާއި އަދި ބޭންކުންވެސް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެ ކުންފުނީގެ ލޯކަ ( ސަތާރަ) 17.00ތަކެއްޗަށްވާ ޑޮލަރު 
ފައިނޭންޝިއަލް ކޮސްޓް )ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ( ފަނަރަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ދެލާރި ) 15.42ޑޮލަރު ލިބެންނެތުމުން ބޭރުގެ ސަޕްލަޔަރުން ކަނޑައަޅާ ލޯކަލް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް 

އެތަކެތީގެ އަގުގެގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ ބަލައިގަންނަގޮތަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އެގޮތަށް ފައިސާ ( ރުފިޔާގެ ރޭޓަށްވުރެ މަތިނުވާގޮތަށް ( ސަތާރަ) 17.00ނުމުން ޑޮލަރަކަށް ހިމެ
 ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ބޭރުގެ ސަޕްލަޔަރުންގެ އަތުން އެލްގެ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން.ޕީ.ދޫކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް އެމް

ގެ ކުންފުނިތަކަށް ފައިދާވާނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ގަންނަ މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޑޮލަރު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުން ދަޢުލަތު 
އް ކަމަށް ރީ އޮތޯރިޓީ އާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެދުވެރިވެގެން އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެމޯލްޑިވްސް މަނިޓަ  ފެންނާތީ، 

 ދެންނެވީއެވެ. 
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 ހުވަދުއަތޮޅު
 އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 ގަންނަން  ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ ދިއުމަށް  ދަތުރު ޕިކްނިކް ރަށަކަށް ކިޔާ މާދިގެވަރާ.ގއ މުވައްޒަފުން ބައެއް އެއިދާރާގެ އަދި ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރާއި އޮފީހުގެ ޕްރޮވިންސް މަތިދެކުނު
 އެލަވަންސްގެ  އެދުވަހުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ދިޔަ ޕިކްނިކްދަތުރު މީގެއިތުރުން އަދި ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ބަޖެޓުން ރުފިޔާ ( ނުވަދިހައެކެއް ފަސްސަތޭކަ އެއްހާސް) 1,591
 މުވައްޒަފުން  އަށް  2010 އޭޕްރީލް 15 ން 2010 މާރޗް 16 ވަނީ މިފައިސާ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ރުފިޔާ ( ދިހައެއް ނުވަސަތޭކަ) 910 ބަޖެޓުން އެއިދާރާގެ ގޮތުގައި

 އެފަރާތްތަކުގެ  ހިމަނައިގެން ތެރޭގައި ރުފިޔާގެ( ފަސްދޮޅަސްފަހެއް އެއްސަތޭކަ އަށްހާސް) 8,165 ނަގާފައިވާ  ބަޖެޓުން ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އެލަވަންސް ދަތުރުތަކުގެ  ކުރި ރަށުންބޭރަށް 
 މި  މައްސަލަ ބުނާ  އްކަމަށްފައިސާއެ ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ 4.01 ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މިއީ ،ޖަމާކޮށްފައިކަމަށްވާތީ އެކައުންޓަށް  އޮންނަ  މޯލްޑިވްސްގައި އޮފް ބޭންކް

 ކޮއްތު  އެލަވަންސްގެތެރޭގައި ދަތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވި ދަތުރުގައި ކުރި މާދިގެވަރާއަށް.ގދ ،ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކުރިކުރުމުގައި  ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުން
 އެއްހާސް ) 1591.00 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން އޮފީހުގެ ޕްރޮވިންސް މަތިދެކުނު ގަތުމަށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ އެދަތުރަށް ،ދީފައިވަނިކޮށް އެލަވަންސް ހިމަނައިގެން ޚަރަދު

 އެފައިސާ  ންއަތު  ފަރާތެއްގެ ޒިންމާވާ އާމެދު ފައިސާ އެ ،ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ރުފިޔާއަކީ( އެކެއް ނުވަދިހަ ފަސްސަތޭކަ
 ދެންނެވީއެވެ.  ދަށުން ނަންބަރުގެ  ވަނަ 3 ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  25 ގެ( ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ހޯދުމަށް  ދައުލަތަށް އަނބުރާ
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 ހުވަދުއަތޮޅު
 އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދަތުރެއް  2015އޮގަސްޓް  10އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލާންޗްގައި .ގދ
އިރު، ގދ.ނަޑެއްލާއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް ފާސްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުން ކަންތައްތަކަށް ބަލާ 

 ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ ލިޔުން ލިޔުން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެ ލިޔުން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނިފައިނުވާތީ، ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ޔާރުކުރަންޖެހިއްޖެ އިދާރާގައި ނެތުމުން އެ ލިޔުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުމުން ލިޔުންތައް ނެތް ހާލަތެއްގައިވެސް އަލުން ލިޔުމެއް ތައް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ރު ކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަނަކުން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ނަމަ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެ ލިޔުން ތައްޔާ
 ދެންނެވީއެވެ. ފަރާތަކުން އެ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 
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 މަޑިފުށީ  ކޮޅުމަޑުލު
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 އި އެތަނުގެ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި އަދި އެހެން ހަރުގެއެއްވެސް އަޅަމުން ދިޔަ ކަމަށާއިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ހަރުގެ އެއް ހަދައިގެން ތ. މަޑިފުށި 
ނގިގެން ސްއަށް ވެސް އެއީމި ހަރުގެތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަކަމަށާއި، އަދި އެމީހުން ހަރުގެ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ހުއްދަ ނުހޯދައި 

އޮޑި ދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް  ވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެ  ކަމަށް ބުނާ ރައީސްގެވެސް ހާޒިރުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ
ންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި ލިޔުމުން އެންގުމުން ބިންތައް ހުސްނުކޮށްފިނަމަ ނުންކުރަމުންދާ ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް ބިންތައް ބޭނުންކުރަމުބޭޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

 ދެންނެވީއެވެ. އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް ކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ވީކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަ 
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 ހުވަދުއަތޮޅު
 ތިނަދޫ ދެކުނުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 02ގެ ހަރިއްމަ ފާރު ރޭނުމަށްފަހު ކުލަލާ އެތަނުގެ ލައިޓް ހަރުކޮށް (މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް)ތިނަދޫ އުތުރުފަރާތު ހިއްކި ސަރަޙައްދުގައި އަލަށް އަޅާފައިވާ މިސްކިތް .ގދ
އެތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކިފަހަރުމަތިން ބިލްކޮށްގެން ފައިސާ ކޮމްޕެނީއިން އެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމުމަށް 

ގެ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނެގުމަށްފަހު އެންމެފަހުން އެތަނުގައި ކުލަލީކަމަށް ހަދައި ބިލް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެކަން ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ތިނަދޫ ކައުންސިލް 
 އެ  އެއްލައްކަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ  ނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފު ބިލްގައި ސޮއިކުރުމުންތި

ލްގެ ކީ އަތޮޅު ކައުންސި ސިލްގެ މެމްބަރަގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، ކައުން ކޮމްޕެނީއަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އެ ކޮމްޕެނީއަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
ވަނަ އަހަރާ  2015ދެބެއިންގެ ދެދަރި މީހެއްކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަކީ ދެ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތަށްވެފައި  އާ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ތް ނުނިމުމުން އެއްބަސްވުމުގެ ތް ނުނިންމައި އެތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތަށް މަސައްކަހަމައަށް މި މަސައްކަ
ގެ ދަށުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާވެސް ވަނަ މާއްދާ 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުކަނޑާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ  7

މީހުން ގުޅިގެން  4 ސިލްގެ މެމްބަރު އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރާނުބަހައްޓާކަމަށާއި، މިކަމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އަތޮޅު ކައުން
 އިރު، ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ގައި  2008ފެބްރުއަރީ  05ދެމެދު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏާއި ތިނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުއޮފީހާއި .ގދ .1
އަށްޑިހައަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ )ރ 88,533.00އަށްވާ  15%ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

ދީފައިވާތީ، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާއިރު އެ  ކުންފުނިއަށް  އެ ން އަތޮޅުއޮފީހު( ތިރީސްތިން ރުފިޔާ
ގައި ފައިސާ ދޫކުރިއިރު މި  2015އޭޕްރިލް  29ބިލަށް ހުށަހެޅި  އެ ކުންފުނިން  އުނިކުރަންޖެހޭއިރު، 15%މަސައްކަތުގެ އަގުން އެޑްވާންސްކޮށް ދީފައިވާ ފައިސާއަށްވާ 

( ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހައެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)ރ 5,671.50އުނިނުކޮށްފައި ނުވާތީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް  %15
 ށާއި،އަނބުރާ ހޯދުމަސާ ދައުލަތަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ދީފައިވާކަން 

މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައި ނުވާއިރު، މަސައްކަތަށް ފައިސާ  6ގައި ފައިސާ ދޫކުރިއިރު މަސައްކަތް ނިމުނުތާ  2015 އޭޕްރިލް  29ހުށަހެޅި ބިލަށް މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނިން .2
ނުވާކަން  އުނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައި 5% ފައިސާގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން 19އަދި  11ދޫކުރިއިރު އެއްބަސްވުމުގެ 

ޢަމަލުކުރުމަށް  ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތީ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
 ންނެވީއެވެ. ދެ
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 ނައިފަރު  ފާދިއްޕޮޅު
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ  2015ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭވުމަށްޓަކައި އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެޕްރިލް 
)ނަވާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް އެކަން ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި މުބާރާތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކުރަނީ  29,500.ށް ކަޖަމިއްޔާއައެ ރަށުގެ ތެރެއިން  

ލުން ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ސް ކައުންސިކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަމަށާއި، އެގޮތުން އިނާމު ހުށަހެޅުމާއި، ޓްރޮފީ ގަތުމާއި، ބެނާ ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ކުޅޭނެ ބޯޅަ ގަންނަނީވެ
ރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާއިން ކުރާ ކަމަކީ ހަމައެކަނި ގަޑިއަށް މެޗް ފެށުން އެކަނި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކަމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކު

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެ މުބާރާތަށް ޅ.ނައިފަރު   IUL)327-C/327/2015/45 ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ބަލާއިރު،
އިޢުލާނަކާ  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީފައިނުވާކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ތަކެތި ބަޔާކޮށްފައިނުވާތީ، މުބާރާތާގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ދެވި 

ހަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރުމަށް އަދި ފުރި  ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ހިއްސާކުރާއިރު، ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅަން އެނގޭނޭ ފަދަ މުހިންމު
 ދެންނެވީއެވެ. 
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 އުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު
 ކައުންސިލްގެ އްޑޫތޮ

 އިދާރާ 

ދަ ނަގަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި އަދި ހުއް  މީހަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އއ.ތޮއްޑޫ އެކިއެކި
އްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެލްގެ އިދާރާއިން ބިން ދީފައިވަނީ ހުއްދައެއް ނެގުމެއްނެތި އެބިމުގައި ސައިހޮޓަލެއް ހިންގައި ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށާއި، ތޮއްޑޫ ކައުންސި

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު  ދީފައި އޮތް ބިމުގެ ކުލި އެއްއަހަރު ވަންދެން ނުނަގާގޮތަށްކަމަށް ބުނާއެފަރާތަށް  ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވަނީއަދި ކައުންސިލަރުންގެ 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަ

ބިމެއް  އޭނާއަށްއއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ސައިހޮޓާ ހިންގުމަށް ބިމެއް ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް އެދުމުން އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ތޮއްޑޫ އަމިއްލަ ފަރާތެއް، .އއ .1
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  3ބެހޭ ޤަވާޢިދު ގެ ދީފައިވާތީ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާ

(iޭގައިވާ ފަދައިން ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދ )ާއި،އިރު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށ  

އެ ބިން ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޭނާސައިހޮޓާ ހިންގުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޭން ނިންމި ބިމަށް އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގެ ކުރިން  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް .2
 ދެންނެވީއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކަށް އެގްރިމެންޓް ހަދައިދިނުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް  9 ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
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 ހުވަދުއަތޮޅު
 އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރެ، އަދި ބަޖެޓުގެ .ގދ
ގެ މުސާރަ ތިނަދޫގެ ޢާންމު ރައްޔިތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވުމުން، މަސްދުވަހު  04ވަނަ އަހަރުގެ  2012ހުރެ އެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެ އިދާރާގެ ޑްރައިވަރު ގެ 

ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށާއި އަދި މި  އެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރާ.މިކަމަކީ ގދ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި މި ފައިސާއަކީ ސަރުކާރަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށްވީހިނދު މި  އާއެ އިދާރާގެ ޑްރައިވަރު އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ފައިސާފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ 

ން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނު
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުސާރަ އާއި އެކިއެކި އެލަވަންސާއި އިތުރު ގަޑީގެ އެލަންވަންސް ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބަލާއިރު،

ން އްވެސް ފައިސާއެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިއްޖެނަމަ، އެކަމުގައި ޒިންމަވާ މީހާ ފައިސާ ލިބުނު މީހާ އަތުމިނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެ
ދެހާސް އަށްސަތޭކަހަތް ) 2,807.17 އިދާރާއަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ގދ މިމައްަސލައިގައިހޯދައިގެން ނަމަވެސް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭނެތީ، 

 ދެންނެވީއެވެ. އިދާރާއަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް  އެއެ ފައިސާ  އި،ސަރ ގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި އަންގައިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިއެއަނބުރާ ހޯދުމަކީ ، (ސަތާރަ ލާރިރުފިޔާ 
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 ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ
 ލިމިޓެޑް 

މިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ނަމުގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮރަޝީދުގެ هللا ބީކަން މާލެ، ޢަބްދު.ވ
 . ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ރަސީދު ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާތީ، މީގެ ފަހުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަންނަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގަތުމަށްފަހު،. 1
 އި، ލަރަށް ރަސީދު ތައްޔާރު ކުރުމަށާޑޮ

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ކުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގަތުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދެއް . 2
ރުކުރާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުގައި ފައިސާ ލިބޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ފައިސާ ލިބޭފަރާތާއި ފައިސާއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނޯންނާތީ، މީގެ ފަހުން ތައްޔާ

 އި،މެނުމަށާފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހި ފަރާތާއި ފައިސާއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

ރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްތޯ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގަނެފައިވަނީ، ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަ. 3
 ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޔަޤީންކުރުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ޑޮލަރު ގަންނައިރު

 ދެންނެވީއެވެ. ފަރާތެއްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް 
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 ދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު
 މާމިގިލީ

 އިދާރަ  ކައުންސިލްގެ

މާމިގިލިން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބިން ދޫކުރާ މިންގަނޑާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް .ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށާއި، އދ އަށްމާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބޭބެ.އދ
ގައި އެއްބިމެއް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް  ނަމުމާމިގިލީ އުތުރު ފަރާތުން ބޮޑު ބިމެއް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ޑިންގީ، ފައިބަރ ލޯންޗް، ދޯނިފަހަރު، ބަނުމަށް އެކި ފަހަރު އެކިމީހުންގެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އޭނާ ދޯންޏެއް ބަނުމަށް އޮޑިހަރުގެ ވަޅަކަށް  މާމިގިލީ .އދ ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ  އެރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްއަހަރު ދުވަހަށް  2މާމިގިލީ އޮފީހުން ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީ ހަރުގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި .އެދުމުން، އދ

ވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ބިމުގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ލޯންޗް ފަހަރު ބަނދެ ވިއްކަމުންދިޔައީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަ
މާމިގިލިން .އދޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ، އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ( i)ގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބަންޑާރަ ބިން ދޫކުރާއިރު، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަދިރިއުޅުމަށް ފި 
 ނެވީއެވެ. ދެންވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ބިންތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމަށް  3ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 
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 މޯލްޑިވްސް
 އެއަރޕޯޓްސް

 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ

ޙަވާލުކޮށްގެން ގެނައި ފަޔަރ ލޮރީ ގެނެސްފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ބޭނުމަށް 
 މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްފަރާތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި  IFB/MACL/B5/2008/06މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  .1
ލާނާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޓޫއެންވެލޮޕް ސިސްޓަމަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އިޢު

 ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،ބިޑާރސް

ތަނެއްގައި ތަފާތު ރިކުއަޔަމެންޓްގެ ޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި އެއް ފީޗަރއެއް ދެ .2
ބަބުން އިވެލުއޭޝަން އަދި ވެހިކަލްގެ އެކްސެޕްޓެންސްގައި އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެކަމުގެ ސަ

ސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް، އި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސެޕްސިފިކޭޝަންއަކީ އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ނޫންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގަ
ގޮތަށް ގެނެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެއް މަޢުލޫމާތެއް ފައިނަލްކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދިނުމަށާއި، ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ތަފާތުގޮތަކަށް އެކި ނަންބަރުގައި އެކި 

 ގައިނޫނީ އިޢުލާން ނުކުރުމަށާއި،އަނެއް މަޢުލޫމާތަކާ ފުށުއަރާތޯ ބަލައި އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު

ވާތީއާއި، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު، ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެންމެ ބިޑެއް ކަމަށް  .3
 ބިޑްކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލީ ރިޕޯޓުން ޓެކްނިކަލީ ފާސްވީ ކިތައް ބިޑްކަމެއް އަދި ފެއިލްވީ ކިތައް

ވް ބިޑިންގ އަށް ސިޓީފޮނުވުމުން، ޓެކްނިކަލީ ފެއިލްވި ބިޑްތައް ފަހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، މިފަދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓެޓި އެލް.ސީ.އޭ.ފެއިލްވި ސަބަބު ހޯދުމަށް އެދި އެމް
ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނައިގެން ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑު  އަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެކަމަކަށްވާތީ، ކުރިމަގުގައި އެފަދަ 

 ދެންނެވީއެވެ.ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
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ހުވަދުއަތޮޅު 
ނަޑެއްލާ ދެކުނުބުރީ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

( 2014މާރިޗު  17)  418-A5/418/2014/07(IUL) ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު.ގދ
ފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި، އަދި މިމަސައްކަތަށް މާކްސްދޭން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 04އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 

ނަޑެއްލާގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަނުން .ޕަސަންޓު ދިނުމަށް އޮތްއޮތުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަމަށާއި ގދ 40ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ފުރިހަމަ ޕްރޮޕޯޒަލަކަށް 
 ށް ބަލާއިރު،ން ނިންމާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަމިކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އޮފީހެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ އާއިލީ ތިމާގެކަމެއް  ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި.ގދ. 1
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމެއް ނޭނެގޭކަމަށް -އޮންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާނަމަ، އެންޓި

ތަކާއި ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ގދ
 ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށާއި، އަދި ޙާއްސަކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި،

އިޢުލާނާ ( 2014މާރިޗު  17) 418-AS/418/2014/7(IUL) ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އެއިދާރާގެ ނަންބަރު .ގދ. 2
ޅަންވީ މުއްދަތެއް ނުވަތަ ތާރީޚެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މާލީ ޤާބުލިކަމަށް ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، ހުށަހަ

ތްތަކުން ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލަށް ޕޮއިންޓު ދޭނެ މިންގަނޑާއި އުޞޫލު ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާ 
ރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެންދޭ  ދިނުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު، އެބަޔަށްވެސް ޕޮއިންޓްދޭނެ ތަފްޞީލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކައުންސިލުން ކުޕޮއިންޓް %40

އި، ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކުރުމަށާ
 ދެންނެވީއެވެ. ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް 

32 

 ހުވަދުއަތޮޅު
 ތިނަދޫ ދެކުނުބުރީ

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެއަށް ޢާންމުކޮށް . އޯ ހިންގުމަށްފަހު، ފަހުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުހިންގި ބިން ގދ.ޓީ.ތިނަދޫގައި ކުރިން އެސް.ގދ
ބަލާއިރު، ހުވަދު އަށްވުރެ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ( އެއްރުފިޔާ) 1/-އިޢުލާންނުކޮށް 
. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގދ( 2012ޖަނަވަރީ  05) IUL)415-MIS/2012/01ރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރުއަތޮޅު ދެކުނުބު

-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އެންޓި 6.08ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެއަށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ދައުލަތު ތަނަކަށް އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހު

 އެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ. ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުކަމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ -ހޯދަންވާނީ އެންޓިނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ 
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 މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް

 ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން

ކޮޅުވެއްޓިތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއިން  03އިން، މާލެއިން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި އުފުލުމަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ( ވެމްކޯ . )ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ
ޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މިޝަނުން ތަޙްޤީބޮޑުބައެއް ލިބެމުންދަނީ ވެމްކޯގެ އިސްފަރާތްތަކަށާއި އެ އިސްފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮ

 ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

މްކޯގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ކުންފުނީގައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ވެ .1
 ކަނޑައަޅައި ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

ހުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރިކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ޖެހުމާއި، ނަންބަރު ޖެ. 2 
އެއް ތަކުގައި ނަންބަރުޖަހާފައިވަނީ ތަރުތީބުން ނޫންކަމާއި، އިޢުލާނުތަކުގެ އެންޓްރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމާއި، ވެމްކޯގެ ބައެގޮތުން، އިޢުލާނު. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޔުންތަކަކީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އިޢުލާނު ނަންބަރުތަކަށް ރިފަރކޮށްފައިވާއިރު، އިޢުލާނު ނަންބަރުތައް ޖަހާފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަމާއި، ބައެއް ލި 
ންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފަރުވާބެހެއްޓުމަށާއި ލިޔުންތަކެއްކަމާއި، ބައެއް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތައް އެނގެން ނުހުންނަކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ލިޔު

 ރަނގަޅައްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި، ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރީ 

ހުރިކަމާއި، ިއޢުލާނު ނަންބަރުތައް ނުބައިކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގެ ފޯމިއުލާތައް ނުބައިކަމާއި، ގިނަ ކުށްތަކެއް . 3
ޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ސަބްކްރައިޓީރިއާ ތަކެއް ހިމަނައި ޕޮއިންޓްދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެ ބައިގެ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ އިވެލުއޭ

ދަ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޓީރިއާ ފަ ބަޔަށްވެސް ޕޮއިންޓްދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައި 
 ފަރުވާބެހެއްޓުމަށާއި ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރީ ރަނގަޅައްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި،

ޔަށްނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން އެ ކުންފުންޏަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން، ލޭން. 4
އްވި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް އިޢުލާނާގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ހިމަނާފައިހުރި ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭ

ލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއެއް ކަމެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތުމުން، އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެއް މަޢުލޫމާތު ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ވެމްކޯއިން ދިނީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮން އިވެ
ކްރައިޓީރިއާ އެ  ލޫމާތު ކަރުދާހާއި އިވެލުއޭޝަންކަރުދާހަށްވުރެ ގިނައިން ތައްޔާރުނުކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެމްކޯއިން ދޭ މަޢު 

 އިޢުލާނަކާ އެޓޭޗްކުރުމުގައި ފަރުވާބެހެއްޓުމަށާއި،

 އިވެލުއޭޝަން ޝީޓަށް އެންޓަރކުރުމުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް. 5
ވާކަން ތަޙްޤީޤަށް މާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ ޚިލާފަށް ބަޔެއް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަ

ން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، އަގުގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ޕްރޯރާޓާ އުޞޫލު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އެންޓަރކުރުމުގައި  ބައި ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި
 މުގައި ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށާއި، އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރުމަށާއި،ފަރުވާބެހެއްޓުމަށާއި އިވެލުއޭޓްކުރު

ނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ތަރުތީބުން ންމެ ގިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި ރޭންކްކޮށްފައިހުރީ އެ. 6
ންކުކުރުމުގައި ދެވަނައާއި ތިންވަނަ އޮޅިފައިވާކަން ނޫންކަމާއި، ރޭންކްކޮށްފައިހުރީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ރޭ 

ންޓް ލިބޭ ތަރުތީބަށް ބަލައި ރޭންކުކުރުމަށާއި، އަދި އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، ކެޕޭސިޓީއަށް ބެލުން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެންމެ މަތިން ޕޮއި
ޗާއި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް މަށާއި، ތަކެއްމުހިންމުވާ ކަންކަމުގެ އިޢުލާނުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ކެޕޭސިޓީއަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށާއި، ކެޕޭސިޓީއަށް ޕޮއިންޓްދޭނެގޮތް ބަޔާންކުރު
 ތް އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު، ވެމްކޯއަށް މުހިއްމުވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ ޕޮއިންޓްދޭގޮ 

ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިންމި ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ އި. 7
ބައިކަން އެނގޭނެގޮތަށް، އެ މާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގައި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިން

 ދެންނެވީއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އެ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުމަށް 
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 މިލަދުންމަޑުލު 

 މިލަދޫ ދެކުނުބުރީ
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވައިފައި އިންޓަރނެޓް ހޯދުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކިބަޔަކަށް މަންފާއެއް .ނ
  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރި ކުރިކުރުމުގައި

ކުރިއަށްއޮތް  ވާތީ،އަށް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އިޢުލާންނެއްކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިމިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.ނ
 ދެންނެވީއެވެ. ތަނުގައި މިފަދަކަންތައްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް 
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 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިނޭންސް
 ޓްރެޒަރީ 

ން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު، މިފަދަ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ދެނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .ނ
ތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެމުންގެންދާ ގެންދިއުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އަ.ނިންމުމެއް ނުނިންމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނ

ގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ންސިލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީކަމުގައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކައު

ކަމެއްކަމުގައިވުމާއެކު އެކަމުގައި ޛިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ ކަމުގައި ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  އެންގި އެންގުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ބޭރުން ކޮށްފައިވާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ( 2011އޯގަސްޓް  18) E2/CIR/2011/32-13 މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު ތިޔަ
 ދެންނެވީއެވެ.  އެކަމުގައި ޛިންމާވާ ފަރާތުން ހޯދައި އެފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފައިސާގޮތުގައި ދީފައިވާ 
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 ތިމަރަފުށީ ކޮޅުމަޑުލު
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް، އެ އެގްރީމެންޓްގެ  05ބިމެއް  03ފަރާތަކަށް  03ކައިރިން ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ތިމަރަފުށީ ބަނދަރުގެ ދެކުނުކޮޅުން ބަދަރު  2008
އަހަރުދުވަހަށް އެފަރާތްތަކަށް  10ބިން އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި  03މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ބިން ހުސްކޮށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަންގާފައިއޮއްވާ، 

ގުޅުން ންމުމަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާގައި ވޯޓް ދީފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބިން ކުއްޔަށް ދިން ފަރާތްތަކާއި ގާތް މިކަން ނި ، ކުއްޔަށްދީފައިވާކަމަށާއި
ފަރާތަކަށް  03 ދެކުނުކޮޅުން ބަދަރުކައިރިން ތިމަރަފުށީ ބަނދަރުގެ އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ގެން ކޮޅުމަޑުލު އަހަރުފަހުން އެ ބިންތަކާ ގުޅި 02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށް، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  05ބިމެއް  03
ތަށް އްވައި އެ ބިންތާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތަނިންމާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެގޮތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާ

 ދެންނެވީއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މޮނިޓަރކޮށް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ބިންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
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 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

 އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގައި  2007ޖޫން  25މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހިންގި ދުރުރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
  އަމިއްލަ އެހެން ކުންފުންނިއަކާއި ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް  44ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް، އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ނިންމާފައިނުވާތީ، އެމަސައްކަތް  2ޙަވާލުކުރެވުނު 

ދޯނީގައި  2ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތަކަކީ އެ  11އި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމުން ބެލުމަށްފަހު، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގަ
ދޯނީގެ ކަންތައް ނިމި މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުވިއިރު، އެކަންތައްތައް  2ނިންމަން ހުރި ކަންތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާއިރުވެސް، އެ 

ބަސްވެފައިވާ އަގުގެ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެރިޕޯޓުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިނުވާއިރު، އެއްފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބަލާ 
އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާއިރު  އިތުރުން ވޭރިއޭޝަނުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރުމެއްނެތި، ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި،

ދޯންޏާ ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުވިކަން މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު  2ޖޫރިމަނާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ 
 ށް ބަލާއިރު،ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަ

 ގެންދިޔުމަށާއި، ޢަމަލުކުރަމުން އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ  ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް  މުދަލާއި އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ .1
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމައަށް ން މީގެ ފަހުން އެމިނިސްޓްރީގެ އެންމެހަ ނެތުމު އެނގެން ވީތަނެއް ލިޔެކިޔުންތައް ގިނަ  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އެންޑް  ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ .2
 ދެންނެވީއެވެ. ތައްޔާރުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް އެދި 
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 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

ގައި ކުރި  2016މަގޫދޫގައި ހަދާފައިވާ ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދުމަށްޓަކައި ހޮޅިއަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފ
އިވާ ކަމަށްބުނާ ފަރާތެއްގެ ކޮޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފަ 03އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށްބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިކުރުމުގައި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު

ވެހި ގައި ދި ( 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު )އާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ތް ޙަވާލުކުރި އަޙްމަދު ޙާފިޘު މިފަދަ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިޔަފާރި ހިންގަންވާނީ އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި މަސައްކަ

ން އެނގޭތީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާއިރު އެފަރާތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރަނީ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނޫންކަ
 ދެންނެވީއެވެ. އެފަދަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު 
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 އަތޮޅު ކޮޅުމަޑުލު
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް .މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ތ 03ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ " އަތޮޅު ސްޓޯރ.ތ"އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ .ތ 
ވަޒީފާދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހަކަށް 

ނެތުމުން އަތޮޅު ސްޓޯރުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ބައެއް މުދާ އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި .ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭނުންވެގެން ތ
އަތޮޅު .އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ގެނެސްގެން އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ހުރި މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ތ.ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން އެމުދާ ތ

ރުގެ ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމަށްފަހު ވިޔަފާރިކުރަން ފެށި ދުވަހުގެރޭ އެތަނުގައި ހުރި އަތޮޅު ސްޓޯ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް ތ
ވާލުކުރުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިތަން ފެނިގެން ސު. ބައެއް މުދާތައް ސިއްރުން ތ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ކައި ތޓޯރުގައި އަގުހެޔޮކޮށް ހުރި މުދާތަށް ފައިސާދީގެން ގަނެގެން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މުދާ ގެނައުމަށްޓައަތޮޅު ސް.ތ
ގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ރައީސް ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފިހާރައަށް މާލެއިން މުދާ ފޮނުވަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއް 

ގައިވެސް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ގެނައި މީހާ ލައްވާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެހުރެގެން އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފިހާރާ " ބަރ ކޯޑް"މުދާތަކުގައި 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފިހާރަގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު އަތޮޅުގޭގައި . އި، އަދި އެމީހާ ތއެސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާ 

 ، ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ސޭލްސްމަނެއް ހޯދުމަށް .އިޢުލާން އިން ތ( 2012ފެބްރުއަރީ  21) C-2012/01(IU) ނަންބަރު އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ތޮޅުއަ ކޮޅުމަޑުލު .1
މުވައްޒަފުން ނެގުމަށްކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ކަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ވަޒީފާތަ 

 ށާއި،އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރުމަ

އަތޮޅު .ފަހަރު މުދާ ގަނެފައިވަނީ ތ 03ފަހަރަކު މުދާ ގަނެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން  04ވޭމަންޑޫގެ އެކި ފިހާރަތަކުން .އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ތ.ވަނަ އަހަރު ތ 2012 .2
ޝަރީފް هللا އިންނާއި އަދި އެއްފަހަރު، ޢަބްދު'ވެޔޮ ޕްލާޒާ'، ޝަރީފު ޢަބްދުލްފައްޠާހުގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާهللا  ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ޢަބްދުއަތޮޅު

އިންކަމަށްވީނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު މުދާ ' ކްސްފަޒާ ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެ'ޢަބްދުލްފައްތާޙުގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކު ހިއްސާވާ ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ، 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވާކަން -ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި 6.08ގަތުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޮރަޕްޝަން -ޓިތަނަކަށް އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ގަންނަންވާނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެންފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ 
 އިކަމަށާއި،އްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގަކޮމިޝަނުގެ ހު

ރުފިޔާގެ ( ދިހަހާސް) 10,000.00އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ( ވޭމަންޑޫ .ތ /ޕާޓްރާ )، ދު ޢަބްދުއްރަޙީމްއަތޮޅު ސްޓޯރަށް މާލެއިން މުދާ ގަތުމަށް އަޙްމަ.ވަނަ އަހަރު ތ 2012 .3
 /ނިޝާން)ރުފިޔާ އަދި، ޙުސައިން ސަނާޙް، ( ދެހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަށް ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި ) 2,269.80ތެރެއިން، މުދާ ގަތުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ސާދަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ) 14,469.96ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން، މުދާ ގަތުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( ފަސްދޮޅަށް ހާސް ) 60,000.00އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ( ފުށި ތިމަރަ.ތ
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ( ތިރީސްނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަ ލާރި ސޯޅަހާސް ހަތްސަތޭކަ )   16,739.76ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ ( ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހައެއް ލާރި

 ދެންނެވީއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް 
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ފްލޯރ ކުއްޔަށްނަގައިގެން ކުލި ދައްކަމުންދަނީ ގަވާއިދާ  02ޖޯޖެޑްވިލާ ހަދާނުނިމޭ .ހުޅުވުމަށްޓަކައި ހ" މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް "ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން 
 ށް ބަލާއިރު، ޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކަމިޝަނުން ތަޙް

ކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްއިން ހޯދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ތަ.އެސް.ޕީ .1
 ށާއި،އެމްއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރުމަ.އެސް.ކަނޑައެޅުމަށާއި، އެފަދަ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅެންދެން ޕީޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް 

 ހުށަހެޅި އެހެން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑްފަރާތަކީ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމީޔާބުކޮށްފައިވާ މީޑިޔާ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރި އެމްގެ.އެސް.ޕީ .2
ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ޢިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ދެ ޢިމާރާތްތަކެއްކަން ދެ ޢިމާރާތަކީވެސް އެއްފަރާތަކުން ބައްފަކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ ފަރާތެއް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  ނަން އޮފީހުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  8.46މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެނގިފައިވާތީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ހުށަނާޅައިފިނަމަ އިޢުލާން ބާޠިލް ވާނެތީކަމަށް ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބިޑް  03ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެގެން ބީލަން ހުށަހެޅުންކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ އެމްއިން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަކީ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކެއްކަން ކުންފުނީގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ.އެސް.ޕީ
 ދިއުމަށާއި،އް ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެން އިޢުލާނެ

އެމްއިން ކުރި އިޢުލާނު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ގެޒެޓްގައި ހިމަނައިގެން މެނުވީ އިޢުލާން .އެސް.މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕީ .3
 އި،ކުރުމަށާނު

އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތްތޯ  ،ކުއްޔަށްހިފިއިރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޢިމާރާތްއެމްއިްނ .އެސް.މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕީ .4
ތަންތަން ކުއްޔަށްހިފާއިރު އެތަނަކީ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންތަކަށް ފެތޭ ތަނެއްތޯއާއި، އެތަންތައް  އެނގިފައިވާތީ،ން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަލާފައިނުވާކަ

 އި،ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާ

ކުއްޔަށް ހިފާއިވަނީ އިމާރާތް ކުއްޔައް ހިފާއިރު ހުނަންޖެހޭ މިންވަރަށް  ޢިމާރާތް އިވާ އެމްއިން ކުއްޔަށް ހިފާފަ.އެސް.މި މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުން ޕީ .5
 ،ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާތީ( ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް) 481000/-އެމްއިން މިހާތަނަށް .އެސް.ނުވަނީސްކަން އަދި އިމާރާތް ބޭނުންނުކުރެވި ކުލީގެ ގޮތުގައި ޕީ ފުރިހަމަކޮށްފައި

ޖެހޭ މިންވަރަށް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކުއްޔަށް މާރާތް ބޭނުންކުރުމާމެދު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި، އަދި އިމާރާތް ބޭނުންކުރާނަމަ އެތަން ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ހުންނަންއެ އި
ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ  ،ށްދޫކުރި ފަރާތުން ނިންމުމަށް އެންގުމަށާއިއެ އިމާރާތުގައި ފުރިހަމަކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ކުއްޔަ ،ދޫކުރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ
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