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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ރަސްމީގަޑީގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ އޮފީހުގައި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި  ،ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެން ،ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަމިއްލަގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަށް ނަގާފައިވާ މަސައްކަތް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ  1

ގެ ދިވެހިފޮތާއި ސާނަވީ މުޤައްރަރުގެ މަސައްކަތް  4ރޭޑް ރައީސްގެ ރައްޓެހިން އޮފީހަށް އައިސް އޮފީހުގައި އެސައިންމަންޓް ހެދުމާއި ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ގް

ގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް އޮފީހުގެ އެތަނުގައި ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަން އެ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އޮފީހު 

 .ފީހުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެވަޞީލަތްތައް ބޭނުންނުކުރުމަށާއި، އަދި ރަސްމީގަޑީގައިވެސް ރަސްމީނޫންގަޑީގައިވެސް އޮ

 

ހަނިމާދޫ .ހދ 2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 30ހަމަޖައްސާފައިވާ ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް .ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން، ހދ 100ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ .ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހދ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިޞްލާހުކޮށްގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް

 .އުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެއްކަމުގައި ދެންނެވީއެވެހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދި

 

ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ނުވަތަ މަންމަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން /ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހާގެ ނުވަތަ އެމީހާގެ އަނބިމީހާ  .1

ފިރިމީހާގެ ބައްޕައަށް ނުވަތަ މަންމައަށް /އެމީހާގެ އަނބިމީހާ، އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް އޮވެފައި 600ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން /އަނބިމީހާއެމީހާއަށް ނުވަތަ އެމީހާގެ 

ތެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ، ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޕޮއިންޓް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނެތް މީހަކަށް އެބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބޭގޮތަށް ނެތުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮ 

 .ދެވޭނެ ގޮތަށް އުޞޫލު އިޞްލާހު ކުރުމަށް

7އެނެކްސް   



 

2 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 600ން ތިމާއަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުން ބަހާލުމު Uއަނބިމީހާގެ Uތިމާގެ "ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި،  .2

އެ  ފެދޭތީ،ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް އޮތްއިރު، އެމީހާގެ އަނބިމީހާގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން އެމީހާއަށް ލިބެނީ ކޮން ބައެއްތޯ ސުވާލު އު 10އެބަޔަށް " އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ 

މިގޮތަށްކަމަށް " އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ  600ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުން ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  Uމަންމަގެ Uމާގެ ތި"ޢިބާރާތުގައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަނީ، 

 .ބެލެވޭތީ، އުޞޫލުގެ އެމާއްދާ އެގޮތަށް އިޞްލާހު ކުރުމަށް

 

މިގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް އޭގެ ތަފުސީލުގައި ޢާއިލާގައި " ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު "ޚީއަކަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ސުރު 2ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  .3

ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،  ގައި ހިމެނޭނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް އެނގެން" ޢާއިލާ"އަދި ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ލިޔަން އޮތްއިރު،  ،ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ލިޔަން އޮތުމުންނާއި

 .ނގޭނޭ ގޮތަށް އުޞޫލު ހަމަޖެއްސުމަށްކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އުޞޫލު ހަމަޖަސާއިރު ސުރުހީގައި ބުނާ އެއްޗަކާއި ތަފުސީލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އޮޅުންނާރާ ގޮތަށް ސާފުކޮށް އެ

 

  

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމަޢުލޫމާތު .ބާޠިލްވި ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް ހދޝަކުވާ ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް  .4

ޠިލުވި ގޮތެއް ފޯމު ކާހުރެ ފޯމު ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ، ފޯމު ބާފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުންނާއި މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، އެއްވެސް ސަބަބަ

 .ކުރުމަށްހުށަހެޅި މީހާއަށް އަންގައި، ނުވަތަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓުގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމަނައި ފޯމު ބާޠިލުވި ސަބަބު ޢާންމު

 

ގުރައިދޫ .ތ 3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ) 2015އޮގަސްޓް  386-B/2015/02 )13(IUL)ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ނަންބަރު  02'' މަސްޖިދުލް ސަމާޙާ''ގުރައިދޫ .ތ

ލިބެންހުންނަ ތަނަކުން ނޫންކަން، އެކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން  ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެތަކެތި ބައްލަވައިގަނެފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެތަކެތި

މަށާއި، ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ  އިދާރާއަށް ބޭނުން ތަކެތި ގަންނައިރު އެކަމަށް ކުރާ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރު.ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ތ

 .ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެތަކެތި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ތަނަކުން  ބައްލަވައިގަތުމަށް ދެންނެވީއެވެ ) ޅ(ގެ  8.01އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  4

 ސަރވިސް 

ކެފޭއެއްގެ ޚިދުމަތަކަށް އެ ކެފޭގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ބިން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަން މިކޮމިޝަނަށް މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ .މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި ރ.ރ

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް   ބަލައި،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން

 .ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ސްޓޭޓް އިލްކެޓްރިކް  5

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ  17ގެ  )2014އިންޓަރންޝިޕްގެ އުޞޫލު (ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް އިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ވެއްދުމުގެ އުޞޫލު 

ށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެކަމަކީ ކުދިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތާއި އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަ

ސްލާޙުކުރުމަށާއި، އަދި ވަޒީފާތަކަށް ދާނޭ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ކުދިންނަށްވެސް އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލާ ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ގޮތަށް އެމާއްދާ އިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެ 

ގެން ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާ އަދި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެންމެ ޤާބިލް މީހުން ހޯދުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށް 

ލު އާންމުކުރުމަށްވެސް ކުންފުންޏަށް އިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ވެއްދުމުގެ އުޞޫލު އެ ކުންފުނިން އާންމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެއުޞޫ ،އަދި. ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 .ދެންނެވީއެވެ

 

އަތޮޅު .ހދ 6

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

: ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2015ޑިސެންބަރު  27އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން އެ މަރުކަޒުން .ހދ

GS02/IUL/2015/38 ިވާ ފިހާރައަށް ކަމަށާއި، އެ ފިހާރައަކީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައ

އަތޮޅު .އްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެފިހާރައިގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވަނީ ހދއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔެއްގެ ފިހާރައެއް ކަމަށާއި، މިމަސަ.ހދ

ގުޅޭ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީއާއި އަދި މިކަމާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އޭނާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ކަމަށް ބުނެ މި

ގައި ކަމާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިހާރައިގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ  11:00ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮތީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 

އޮތުމުން، ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ ފައިދާވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްކަން ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން.ހދ

 .ކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  7

 ކޮމިޝަން 

ގެންދަނީ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އަނބިދަރިން ކަމަށާއި، އެ ލެޕްޓޮޕް އޭނާގެ ދަރިން ކުޅެން ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލެޕްޓޮޕް ބޭނުންކުރަމުން .ހދ

ންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ދި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޑިޕާޓްމަގެންގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކީބޯޑުގެ ފިތްތައް ނައްޓައި ހަލާކުކޮށްލުމުން އެ ލެޕްޓޮޕް ހަދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށާއި، އަ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި  7.12އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މޮޓޯސައިކަލުވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ދުއްވަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އިކަލް މަރާމާތުކުރަމުންދަނީ ކޯޓުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށާއި، މޫދަށް އެރި ލޮނާއެކު ސައިކަލް ބޭނުންކުރުމުން މިހާރުވެސް ސައިކަލް ހުރީ އެސައިކަލް ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު ހަލާކުވާ ކޮންމެފަހަރަކު ސަ

އް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު، މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތެ ވަރަށްބޮޑަށް ދަބަރުޖަހައި ބައެއް ތަންތަން ފޫގޮސްފައިކަމަށް ބުނެ 

 .ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ



 

4 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

ސްޓޭޓް އިލްކެޓްރިކް  8

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު 

ގުޅުމަށްޓަކައި ކޯރެއް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށް ސްޓޭޓް އިލްކެޓްރިކް ކެޔޮދޫ އިންޖީނުގެއިން ބަނދަރަށް ތެޔޮހޮޅި .އެޕްރީލް ހިސާބުގައި ވ 2015

 .ސައްކަތް ކުރުވުމަށް ދެންނެވީއެވެއެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން މަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ބުނެފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ 

 

ނަރުދޫ .ށ 9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރުފިޔާއަށް  ) ނަވާރަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި( 19,294.19ގައި  2015ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސެކުއުރިޓީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޖޫން .ށ

 ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކަމާއި، ކެމެރާ ސިސްޓަމް  3އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމާއި، އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ 

ރުފިޔާއަށް ހަމަ އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމާއި، ކެމެރާ ) ތޭރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަރުފިޔާ ސާދަލާރި( 13,506.14ގައި  2015އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އޮގަސްޓު 

ންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ތަކެރި ގަތުމާ އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ 3އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރުވާފައިވަނީ 

ކުރެވިފައިވާ  ރުފިޔާއަށް އަރާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިއީ، އެއް މަސައްކަތަކަށް ) ތިރީސްދެހާސް އައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ތިރީސްތިންލާރި( 32,800.33އެއްމަސައްކަތަކަށް ވުމުން ޖުމްލަ އަގު 

ގައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.15ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޚަރަދަކަށްވެފައި، ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކަންތައް އެއްފަހަރާ ކުރެވިދާނެކަމަށްޓަކައި މިމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދައު

އިކޮށް، ލުކުރަންވާނީ އެއް މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް އެއްފަހަރާ ކުރެވޭނެގޮތަށް ކަމަށާއި، އެއް މަސައްކަތެއް ބައިބަގޮތުގެމަތިން އިޢުލާންކޮށްގެންކަމާއި އަދި މަސައްކަތް ހަވާ

ގައި ) މ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.01ގެ ގަވާއިދުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ހޯދައި، އެ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ މަސައްކަތް ވަކިވަކިން ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ރާއިރު މަސައްކަތްތައް ބައިބައި ކޮށްގެން ނުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެމާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، ކުރިއަށްއޮތަތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކު

 .ވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެމާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި
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 ކޮމިޝަން 

ފުވައްމުލަކު މަދަރުސަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު .ޖީ ގްރޭޑްތައް ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ޏ.ކޭ.އާއި ޔޫ.ޖީ.ކޭ.އެލް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ) 2015އޮކްޓޫބަރު  GS48/2015/16 )29ބަރު ޓީޗަރުން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަން 06ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2016ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް 

 އަދި ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޓީޗަރުންކަމަށް ސްކޫލުން ފޮނުވި  04މީހުން ހޮވާފައިވަނީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  11ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވި  21

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުން އިންޓަވިއުއަށް ހޮވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އިންޓަވިއުއަށް  04އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  ،ވީނަމަވެސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

އެއް މީހުންނާއި، އޭރު ޓީޗަރުކަމުގެ ވަޒިފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހުން ތިބިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބަ 04ހޮވާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ރިހާ މީހުންވެސް އިންޓަވިއުއަށް ން އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ހު އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މުޅިންވެސް ތިބީ ދަޑިމަގު ފިޔަވައި އެހެން އަވަށްތަކުގެ މީހުން ކަމަށާއި، ދަޑިމަގު

ފަރާތަކީ ދަޑިމަގުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ބައިން  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން  06ހޮވާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ 

 މާކްސް ކްސް ލިބިފައިވާ މީހުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ އިންޓަވިއުއިން އެމީހުންނަށް މަތިންއެވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ މީހުންނަށްވުރެ ދަށުން މާ

ދިޔަ ފަރާތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭނާއަށް އިންޓަވިއުގައި މާކްސް  ވަނައަށް 3ލިބިގެންކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު، 

ފަރާތް ކަމަށާއި، އެދެމީހުންނަކީ ޑިޕްލޮމާއިން އާރލީ ޗައިލްޑްހޫޑް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އޭނާއާއި އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ އިތުރު ފަރާތަކީ މާލެގަން އަވަށުގެ ދެ 

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެދެފަރާތުގެ  04ޔުކޭޝަން ސްޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ދެފަރާތް ކަމަށާއި، އެ ދެފަރާތް ފިޔަވައި އެރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އަނެއް އެޑި

ފަރާތްކަން މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި  02ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ) ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައި ނުވާ(އިވާ ހާޞިލުކޮށްފަ) 4ލެވެލް (ބަދަލުގައި ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  އެކަމަކާމެދު . ހަގަކުރެވިއްޖެނަމަބެލުމުން އެނގޭތީ، އެކަމުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާ 

 .ދެންނެވީއެވެ
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ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ) 2015ޖޫން  U5MC/2015/09  )21މަތިވެރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވޮޗަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެކޯޓުން ކުރި ނަންބަރު .އއ

ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީ އޭނާ  3 އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުން އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެވަޒީފާ ހަމަނުޖައްސައި، ޕޮއިންޓުގެގޮތުން

ރާނަމަ، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކީއްވެގެންކަން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، މިގޮތަށް ޢަމަލުކު އެ

ވަޒީފާތަކަށް އެދޭ އެތައް ބަޔަކު މިގައުމުގައި އުޅޭއިރު، އަދި ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ އަދި . ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވީއެވެ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންވާ އިން ރައީސު) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  115ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  20ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއްކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  20ޖެއްސުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން ޢައްޔަންކުރައްވާ މަޤާމުތައް ފިޔަވައި އެހެން މަޤާމުތަކަށް އެގޮތަށް މީހުން ހަމަ

 .އީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެހަމަހަމަކަމާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއްކަމާއި، އަދި އެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  12

ޑިފެންސް އެންޑް 

ނެޝަނަލް 

 ސެކިއުރިޓީ 

-28(IUL)ރިޔަލު ދޯނި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  05ރިޔަނުގެ  09މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 

FA-1/1/2016/01 )24  ީއަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި 10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2016ފެބްރުއަރީ  01ރީޚަކީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވާންވީ ތާ) 2016ޖަނަވަރ

 ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިންނަމާދޫއަށް ގޮސް ދޯނިތައް ބަންނަމުންދާ ޞަރަޙައްދު ބަލާފައި އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ  2016ޖަނަވަރީ  29މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރިން 

ރިޔަލު  05ރިޔަނުގެ  09ށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަޙަވާލުކުރަން 
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އަދި، އެ މަސައްކަތަށް ލިބޭ އަންދާސީހިސާބުތަްއ ދޯނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެ

 .އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ

 

މާއުނގޫދޫ .ށ 13

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

މިކޮމިޝަނަށް  ބުނެ ގައި އެމަޤާމަށް ހޮވި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް  2011އޭޕްރީލް  01މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން .ށ

މާއުނގޫދޫ  ކައުންސިލްގެ .ވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ށހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައި

 .އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

ތިންފަރާތުންވެސް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްގެޔަކުން ބިޑް ހުށަހަޅި 11މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުން ކުރި އެ އޮފީހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި  .1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8.46އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބިޑްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލި 03ހުށަހެޅި 

ޑުލު ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެގެން ބީލަން ހުށަހެޅުންކަން ތަޙްޤީޤްޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިލަދުންމަ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

 ހަޅާފަވާ ބިޑްތައް ކެންސަލްކުރުމަށާއި،އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ އެއްވެސް އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާބިޑްތައް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ބަލައި ގުޅިގެން ހުށަ

 

ފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުން ކުރި އެ އޮފީހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅިފާރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އެވެލުއޭޓްކޮށް .2

މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން އެނގެންއޮތަތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިލަދުންމަޑުލު " ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލްތައް"ޙިއްޞާކުރި 

އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އެދި އެ ބިޑްތައް އެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ، އުތުރުބުރީ ތައޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާނެއްކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުން

 .ދެންނެވީމެވެ

 

އަތޮޅު .ގއ 14

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ނުމެއް ގެމަނަފުށްޓަށް މީހުން ބަދަލުކުރިއިރު، އެ ރަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެ ރަށުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ޖެނެރޭޓަރުތަކެއް ބަދަލުދި.ދިޔަދޫއިން ގއ.ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ގއ 2010

އްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ބުނެނެތި އެތަންމިތަނަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ގއ

ގައި ވެފައިވާ  2010ފެބްރުވަރީ  24ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހާއި އެފަރާތާ ދެމެދު ދިޔަދޫ ވަރުވާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .ވިލިނގިލި ފަރާތަކާ ގއ.ގއ. 1

ފަޅުރަށްތައް  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ވަރުވާގެ ގޮތުގައި  14އެއްބަސްވުމުން އެނގެންއޮތްއިރު، އެކަންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 



 

7 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ދިނުމުގައި މި ދެންނެވުނު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި

ވިލިނގިލި ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތާއި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހާ ދެމެދު ވެފައިވާ .ދިޔަދޫ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ގއ.ގއ. 2

ރުފިޔާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހަށް ދައްކާފައިނުވާތީ، ) ތިރީސް ހަހާސް ހަސަތޭކަ( 36,600 ،މީލަދީ އަހަރަކަށް ވަރުވާގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ

 އެފަރާތުގެ އަތުން މިފައިސާ ހޯދާދިނުމަށާއި 

ގައި ދިޔަދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ރަށުން ފައިބާ  2010ފެބްރުވަރީ  11"ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ގައި  2010ފެބްރުވަރީ  11ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުން .  3

އިންޖީނުގޭގައި ދިޔަދޫ .ގއ"ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ،ލިޔުމުންނާއި" ނިމުމާގުޅިގެން ރަށުގައި ހުރި އިންޖީނުގެ އަތޮޅުއޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ . ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓާރެއް ގެއްލިފައިވާކަން އެނގެއެވެ 10ދިޔަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި .އިން، ގއ" ހުރި ބައެއްތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

 .ގުޅިގެން ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ބެލުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

 

ފެންފުށީ .އދ 15

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 02ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2012ތަރައްޤީކޮށް އެޕާކްގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް " ހިޔާ ޕާކް "ފެންފުށި .އދ

ވާކަމަށާއި، ލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަނާޅާކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައި ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އިޢު

ގެ ކުއްޔެއް ކަމަށާއި، އަދި މިއަގަށް ފެންފުށި ) ރަސަތޭކަ ފަނަ( 1500ދެވަނައަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެފަރާތަކުން ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގެ އިތުރުން މަގުގެ އަނެއް ފަޅީގައި އޮތް ޕާކް " ހިޔާ ޕާކް" ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެތަން ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ

ކެތި ފެންވަރު ރަގަޅުވާންޖެހޭނެކަމަށް އި، މީގެއިތުރުން، ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަންޖެހެނީ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ހެދިފައި ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަށި ސަމުސާ ފަދަ ތަހިމަނާފައިވާ ކަމަށާ

ލަކުޑިން ކަމަށާއި އަދި އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ތަކެތި ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެތަނުގެ ދޮރުތައް ޖަހާފައިވަނީ އާދައިގެ ބަބުކެޔޮ 

ކަމަށް އިވާ ރަށުތެރޭގައި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މީހެއްމިކަމާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ފެންފުށީގެ ކުރިން ކަތީބުކަން ކޮށްފަ

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

 .ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.އދ

އިވެލުއޭޓްކުރުމަކާއި ނުލާ ކަމަށްވާތީ، މިގޮތަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިޔާޕާކް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ، ހިޔާޕާކް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންކުރުމަށްފެންފުށީ .އދ

ބީލަން އުސޫލުން ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ، އެބީލަމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކޮރަޕްޝަންނަށް މަގުފަހިވުމަށް ޖާގަ އޮންނާނެތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި 

ނޑު ޙިއްސާކޮށް، އެ އުޞޫލު ނުވަތަ ނޑާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ  އެބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓު ދޭނެ އުޞޫލު ނުވަތަ މިންގަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މިންގަ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

 

މޯލްޑިވްސް  16

 އިމިގްރޭޝަން 

 

 ބުނެ މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަމަށް  07ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަން 

 .އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް އެންގީއެވެ 

 

ސައްކަތްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ވާރކްޕާމިޓް ފީއަށާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތުހުމަތުގައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުނފުނިއާއި އެކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުގެ މަ

އުމަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި އޮތްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހި) އަށްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( 8,707,250.00ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް  2010އޮކްޓޯބަރ  12ތެރެއިން 

ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އެ ކުންފުނިއަށް ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ސިޓީ އިން އެނގޭކަމާއި، މި ފައިސާ ހޯދަން އެކިފަހަރުމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، 

 . ޙްޤީޤަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެމިހާތަނަށް އެ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަ ،ސިޓީ ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް

 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން  އެހެންކަމުން، މިފައިސާއަކީ ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް 

މިޓް އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރާ ފަރާތަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ކުރަމުންގެންދިޔަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމާއި އެމީހުންގެ ވިސާފީއާއި ވަރކް ޕާ

އާއެކު  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ،ގައިވާ ފަދައިން 03ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ-އެންޓި ( 2008/13ކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ތިޔަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ
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ސީ ކަޅު ހަމެއް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒުން އެއްވެސް އަގެއް އަދި ކުއްޔަކާ ނުލައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި .ވީ.އެމްއެލް ޕީ 2500ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޯފެންއަޅާ .ލ

ނޑުވެރިކަންކުރާ ނާސަރީއެއް، ދަނބިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ބިއްދޮށުގައި، .ދަނބިދޫ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، ލ ކެއާރ ސޮސައިޓީން އަޅާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދަ

އްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި ކ ކޮމެޓީން އަގެއް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށްދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އަދި މިހާތަނަށް އެނާސަރީއަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދަ.ކައުންސިލް އައުމުގެ ކުރިން ރަށުއޮފީހުން، ރ

މިކޮމިޝަނަށް  ބުނެ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އެއްވެސް ނީލަމަކަށް ނުލައި ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް .އޭރު ނާސަރީ ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން ކަމަށާއި، ލ

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ލ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި



 

9 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .އެންގީއެވެ

 

އުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެގޭގެ ވެރި ފަރާތަށް ކައުންސިލުން ގެއަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަޅުހަމަކީ ކައުންސިލުން އެގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ދީފައިވާ ހަމެއްނޫން ކަމާއި، އެހަން ކަ ،ދަނބިދޫ.ލ

އެކަޅުހަމަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް . އެންގުމުންވެސް، އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން ކައުންސިލާ ޙަވާލު ނުކުރާނެކަމަށްބުނެ އެގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 . ކައުންސިލަށް ރައްދުކުރުމަށް އެގޭގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ ،އެހަންކަމުން، 
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ލެޕްޓޮޕް އެއިދާރާއަށް ނުގެންގޮސް އަމިއްލަ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަނދައިގެން ދިޔައިރު  ހަވާލުކުރި  އެކައުންސިލުން  މެމްބަރާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .ގދ

މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެ އެލެޕްޓޮޕްވެސް އަނދައިގެން ދިޔަކަމަށް ހަދައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު އޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ގދ

އްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު އެއެއްޗަކާއި ޙަވާލިވިކަމަށް ގައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވަކި މުވަ 7.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .1

 ،ވާލުކުރުމަށާއިސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށްވާއިރު، އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މުދާ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރާނަމަ، ލިޔުމުން ތަކެތި ހަ

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް  14ގެ ) ރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޮ ( 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އޮފީހުން ބޭރަށް  މުވައްޒިފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ ލެޕްޓޮޕް ،ބޭނުންކުރުން ކުށަކަށްވަނީ ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުމުން ކަމުގައިވުމާއެކު

ނޑައަޅައި ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، އެފަދަ މުދަލެއް މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނައިރު މުވައްޒަފެއްގެ އިހްމާލުން ގެއްލުމެއް ލިބިއް ޖެނަމަ، އެގެއްލުމުގެ ބަދަލުނަގާނެ އުސޫލެއް ކަ

 .މަށް އެދި ދެންނެވީމެވެގަވައިދެއް ހެދު
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ނޑަކަށް  ތޮއްޑޫގައި އުޅެ މިހާރު ނިޔާވެފައިވާ މީހަކަށް އޭރު ވަކިކޮށްދީފައިވާ ގޯއްޗެއް، އޭނާ ނިޔާވިފަހުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް .ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އއ 15މީގެ ގާތްގަ

މިކޮމިޝަނަށް  ބުނެފޫޒުން ތޮއްޑު އެހެން ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މަގާމުގެ ނު.ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު އއ 2010ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދީ އޮއްވައި، 

ލްގެ އިދާރާއަށް ކައުންސި އަތޮޅު.ތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް އއހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .އެންގީއެވެ

 11ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ހައްދދައިދީފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު .ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ހައްދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ، އއ.އއ .1

ޚިލާފަށްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ތުހުމަތުގައިވާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ވަނަ މާއްދާ އާއި  17އާއި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ 

 ކިބައިން ވަކިކުރުމަށާއި 

އީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް ބެލުމެއްނެތި ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ހައްދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ، ހައްދާދީފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސުންނަކީ ކޮބައިކަން ޝަރު.އއ .2

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ .އއ ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށްވާތީ 17ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ކަމަށްވާތީ، މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވައިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ޤާނޫނާއި ހައްދައިދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ

 

އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ބެލުން ޝަރުޠުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ، ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

ލުން ޝަރުޠުކޮށް ގޯތިދިނުމާބެހޭ އެގްރީމެންޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ޤާނޫނު ހުރަސްނާޅާ ކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ، ބެރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  2002/1ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން، ބެލުން ޝަރުޠުކޮށް ގޯއްޗެއް ލިބޭ މީހަކަށް، އެގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުދިނުމަށް އެދި  ކުރިން ބެލުން ޝަރުތުކޮށް ގޯތި ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މި

 .ދެންނެވީމެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  20

 ލިމިޓެޑް 

 

 ބުނެ އެލްގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތައް ދިންކަމަށް .ޕީ.ނަށް އެމްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން

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

 .ލިމިޓެޑް އަށް އެންގީއެވެ

 

ދުވަސް ފަހުން ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ  09އޭރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ގައި އިޢުތިރާޒްވެފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ޙްޤީޤްހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއުއަށް ގެނައުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ގާތުން އެދިފައިވާކަމަށް އޭނާ ތަ

 އެކަނި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި  ލިމިޓެޑުން އިޢުލާނެއްކޮށް ވަކި ހާއްސަ މުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް 

އިވާ ޝަރުޠުތައް ނަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށްއެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފަމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ޕޯޓްސް އޮތޯޓީން އިޢުލާނާކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ނަގާއިރު، އެ  ހަމަކުރުމުގެ މުއްދަތު ދޭކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް

 .އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

 

  އައްޑޫ ސިޓީ 21

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ރުފިޔާގެ ކުރެހުންތައް ) ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ( 369,500.00ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސިމެންތިން ހަދާފައިވާ  17

ންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ގުދަންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ހަދާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެ ކުރެހުންތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކޮށް ކޮ

ށަހެޅިފައިވާ މިކޮމިޝަނަށް ހު ބުނެ ށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މަސައްކަތްތަކަކީ އިސްރާފުގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އަދި މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަ

އަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ޙުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް އިސްލާ

 .އެންގީއެވެ

ގެ ކުރިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ރީފިލް އާރޓްތައް ހެދުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމު  .1

ރީފިލް އާރޓް  10ފޫޓުގެ  4ފޫޓު  2އިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނުނަމަވެސް، ރީފިލް އާރޓް ހެދުމަށް އެސްޓިމޭޓް ނަގާފަ  10ފޫޓުގެ  4ފޫޓު  2ފަރާތެއްގެ އަތުން  02އިދާރާގެ ފަރާތުން 

ރީފިލް އާރޓް  10ޓް ނަގާފައިވަނީ ފަރާތުން އަގު ބެލިކަން ނުވަތަ ނުބަލާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި އެސްޓިމޭ 03ހެއްދުމަށް 

ސިއްކަ ހެދުމަށް ކަމަށްވާއިރު، އެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ  20ރީފިލް އާރޓް އަދި  84ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހެދުމަށް 

ރޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށްވީނަމަވެސް، ރީފިލް އާ) ފަންސަވީސް ހާސް( -/25,000އެކަނިވެސް 

ފިޔާއިން ރު ) ފަންސަވީސްހާސް( -/25,000ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.15އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ 

 ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާނަމަ، އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި ) އެއްމިލިޔަން ފަސްލައްކަ( -/1,500,000ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގައި  8.22ތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ގައި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާ 2011އޮކްޓޯބަރު  09އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  .2

ނިންމަންޖެހޭނެ ތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ފައިސާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަދި މަސައްކަތް 

 ލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމަށާއިވިފައިވާތީ، ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަންޖެހޭނެކަމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުފާހަގަކުރެ 

ރޓް ވޯކްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވަނީ ސާކްސަމިޓު ބޭއްވުނުތާ ގާތް ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ރީފިލް އާ .3

ނޑަކަށް  ގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  2012ފެބްރުއަރީ  06މަސްދުވަސްފަހުން،  03ގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތްތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް އެދި  8.28ހަގަކުރެވޭތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާކަން ފާ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ  ،ގަސްމުށީގެ ބޭނުން ކުރެވެމުން ނުދާ ކަމަށާއި 1000ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި މިލިއަން  2.4ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް  17

ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ތިރީގައި ބުނެއިސްރާފުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރުން ކަމަށް 

 .އަށް އެންގީއެވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ 

ން ކުރިއަށްދާއިރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގަޔާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެ

އް ރައްކާތެރިކާއެކު ފައިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެދި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަހަ ކުރުމަށާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަ

 .ދެންނެވީމެވެ

 


