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މަތިވެރީ .އއ 1

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ަވނަައށް ދިޔަފަރާތަށް  2 ނީ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިން މަސްޖިދުލްނަޞްރު މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަްށ ކޮްށފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ މަޤާުމ ހަމަޖައްސާފައިވަ މަތިވެރީ.އއ

ހަކު ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކުރި ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މަސްޖިދުއްަނޞްރުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީ

 A2ރު ވެފައިވަނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ދިން މާކްސް އިންސައްތައަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް އެއްވަ 2އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 

އިންޓަވިއު ޕެނަްލއިން ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފޯމުގައި އިންސައްތައަށް ބަދަލުޮކށް ޖަހާފައިާވ  ،އޮފް ކޮށްފައިވާތީއާއި-ފޯމުގައި ޖެހިއިރު ބައެއް ނަމްބަުރތައް ނުބައިކޮށް ރައުންޑް 

ރު ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއި ޢަދަދުތަށް ޗެކްނުކޮށް ހުރުމުން ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން

 .މިދެންނެވުނު ކަންތަްއތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ދެންނެވީއެވެ

 

އަތޮޅު .ފ 2

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އަިދ ސްޓޯރަށް ުމދާ ގަތުމަށްފަުހ ންމައި އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ގަންނަ މުާދަތއް ގަންނަން ޚަރަދުކުރާނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ކަމާއި، ގަންނާނީ ިކހާ މުދަލެއް ކަމާއި، ކައުންސިުލން ނުނި.ފ

ނެ މިކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުުނ ޝަކުވާއެއް ޚަރަދުކުރެވުނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ކަމާއި، ގަތް މުދަލުގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލީ ހިސާބެއް ރައްޔިތުްނނަށް ހާމަކުރަމުން ނުގެންދާކަަމްށ ބު

 2015ވަނަ އަހަރު ލަންކާއަށް ކުރި ދަތުރާއި،  2014އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ތަކެތި ގަތުމަށް .ތައްތަކަށް ަބލާއިރު ފއަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓިގައިވާ ކަން.ބެލިބެލުމުގަިއ، ފ

ޅު ސްޓޯރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގިފަިއވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަތޮ.ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ހިސާބުތައް ފ

ދި ބާކީވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ވީހާވެސް ގަންނަ ތަކެއްޗައި، އެތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީާލއި، ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އަ

 .އެވެހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންިދއުމަށް ދެންނެވީ

7އެނެކްސް   
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  3

 ހެލްތު 

 ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުުނ ގަމު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ވޮޗަުރން އަދި ޑްރައިވަރުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއާ.ލ

ވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ާކޑު ނުޖެހުމާއި، އޮފީހުން ބޭަރށް ދާއިރު ކާޑު ނުޖަހައި ބޭރަށް ގޮސް އެނބުރި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމު 2015ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުގަިއ، 

ްނސް ޝީޓްތަކާ ގަޑީ ޝީޓްތަކާއި އެޓެންޑެއޮފީހަށް އައިސް ކާޑު ޖަހާފައި ހުންނަކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރުގަޑީގެ ިހސާބު ހެދުމުގައި ބައެއްފަހަރު ިއތުރު

 .ތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެންނެއެވެދިމާނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް މިނިސްޓްީރ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ބެލުަމްށފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާ

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  4

 ޔާގެ އޮފީސް 

ން ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުގަިއ  2ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސް، ރެހެނދި ފްލެޓް .އެފް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ : (2/2000ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ތިރީގައިދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައި

ެގ ) ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނުގެ -ގައި ބުނާފަަދ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ިހންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ިމ މަްއސަލައަކީ އެންޓި) ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި، މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ިނންމާފައިވާކަމަށާއި، އަދި މި މަްއސަ ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 1 ލަ ތަޙުޤީުޤ ކޮަރޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުާވ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ންނާ ޙިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ބެލެޭވތީ، ކުރިއަްށ ކުރި ކުރުމުގައި، މިފަދަ ތުޙުމަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ އެ ކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ހާމަކަްނ ބޮޑުގޮތެއްގައި ރައްޔިތު

މަށާއި، އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ އޮތްތާނގައި މިދަފަ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާ އުޞޫލުތައް ވީހާވެސް ތަފްޞީލްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރު

 .ޢުލޫމާތު ހާމަކުުރމަށް ދެންނެވީއެވެތެރެއިން ޕްރޮސެސް ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މަ

  

މޯލްޑިވްސް  5

ކަސްޓަމްސް 

 ސަރވިސް 

އިގެން ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންަތްއ ކަސްޓަމްސްއިން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރިކުރުމުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ުމދާ ގެނައުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ވަގު އިންވޮއިސް ހުށަހަޅަ

ާރއްޖެއަށް މުދާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަާކ ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލިމުގައި، އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް 

އެގޮތަށް ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ެއ ، އެތެރެކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްަތކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

 .ސަރވިސްއިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީެއވެ
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ޑިފެންސް އެންޑް 

ނޭޝަނަލް 

ނޑުގެ ވަށައިގެްނ ކާނު ހެދުމަށް ައތުރަން ޭބނުްނވާ ގައު، އެކުންފުިނން ދިނުމުްނ މާލެއިން ބޯޓަ .އިން، ލ) ސިފްކޯ(ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ްށ ގަމުގައި ަހދަމުންގެްނދާ ފުޓްސެލް ދަ

ގައި އަމިއްލަ  2015ނޮވެްނބަރު  03ަށހެޅުމަށް ސިފްކޯ އާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުން ބަރުކޮށް ގަމަށް ގެންގޮސް ގަމުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަގެއް ހު

ދުރުފަހު ރުފިޔާގެ މަގުން އެމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮުތން ސިފްކޯއިން ހަމަ އެދުވަހު ގުޅާފައި މެން 3/-ފަރާތެއްގާތުގައި ބުނުމުން ގަލަަކްށ 



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ސެކިއުރިޓީ

 

ކަށް ތަން ތައްޔާރުކުރުމަްށ ބުނިކަމަށާއި، ހާބަރަށް ގައު ެގންދާނެކަމަާށއި އެހެންކަމުން ބޯަޓށް ގައުތަްއ ބަރުކުރަން ފެށެންެދން ބަނދަުރމަތީގައި ގައުތައް ބަހައްޓާލެޭވެނ ގޮތަނޯތު

މުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގޯންޏާއި އައްސާނެ ޕެލެޓް ގައު ގެންގޮސް އެތަނުގައި ބެހެއްޓު  11އެގޮތުން އެތަން ތައްޔާރުކުރުމުން މެންދުރުފަހު 

ގައުތައް ގެންދެވޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖެިހއްޖެކަމަށް ުބެނ  އެއްޗެތި ހޯދުމަށްފަހު ގައުތައް ޯގނިގޯންޏަށް އެޅުމަށްފަހު ޯދންޏަށް ބަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް މިހާރު މާ ކުޑަ އަގެއްގައި

ންސް މިނިސްޓްރީން ބެލުމަށްފަހު އަތުން އެމަސައްކަތް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ޑިފެ އޭނާގެ

ބަޔަކު ލައްވައި މަސައްކަތެއް ކުރުވަން އެއްބަސްވެ، އެމަސައްކަތް އެފަރާތަކުްނ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށާއި، އަދި 

އުވާލުމަީކ ) އެއީ އަނގަަބހުން ވެުވނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް(ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އެ އެއްަބސްވުން 

ދައުލަތުގެ އިދާާރއެއްގެ ބެލުމުގެ ޫނނާ ޚިލާފު ކަެމއްކަމަށާއި، މީގެފަހުްނ އެފަދަ ަކންކަން ނުިހނގާނެ ގޮތަަކށް ސިްފކޯގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަާށއި، ސިފްކޯއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް ޤާ

 .އްޓުމަށް ސިފްކޯއަށް އެންގުަމށްވެސް ދެންނެވީއެވެދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށްވާިއރު، އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ލިޔެިކޔުމުން ފެންނަން ހުްނނަގޮތަކަށް ބެހެ
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ގޮއިދޫ .އޮތޯރިޓީ، ށ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

މިކޮމިޝަނުްނ  ގޮއިޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޮމިަޝނަށް ހުަށހެޅުނު މައްސަލައެއް.ގޮއިދޫ ގަބުރުސްތާނުގައި ިހަނވާގެއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ށ.ށ

ންތައްތައް ތަކުރާރުނުވާެނ ގޮަތކަށް، ޤާޫނނާއި ބެލިބެލުމުގަިއ، ތިރީގައި ަދންަނވާފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާއިާދ ޚިލާުފ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފަިއވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްަތނުގައި ެއކަ

 .ދެންނެވީއެވެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 

ފަރާތުން ހުށހަޅާފައިވާ އަންދާީސހިސާބުތަކަކީ އެއްފަރާތަކުްނ  03ފަރާުތން ކަމަށްވާއިރު، އެ  03މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  .1

 އަންދާސީހިސާބެއް ކަމަށާއި، 03ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ 

 

ކޮޕީއެއް ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއްގައި އެ އަންާދސީހިސާބު ހުށަހެޅީ ކާކުކަްނ ކޮންމެ އަންދާސީހިސާބަކާއެކު ީމހެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ  .2

 އެނގެންނެތް ކަމަށާިއ،

 

އަންދާސީހިސާބުގައި އަންދާސީހިސާބުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އަނެއް  02އަންދާސީހިސާބުގެ ތެރެއިން  03 .3

 ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުން ކަމަށްވާއިރު .4

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންާވނެ ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތަކީ ީމރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެްއ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ގަވާއިދުން ހިންގާ ުކންފުންަޏކަށް 

ެގ ) ގެ ޤާނޫނުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމު( 18/2014އަދި ޤާނޫނު ނަްނބަރު . ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާނެއެވެ)ށ(ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

 ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި،ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން މިހާރު މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ 7

 

ވަނަ އަހަރު  2014ވިޔަފާރި ނުަވތަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ރަޖިސްޓްީރއާއި އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުްނފުނި ނުވަތަ  .5

 .ޓީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު އެލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.އެސް.ފީދެއްކިކަމުގެ ލިޔުމާއި، ޖީ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނު.ތ ނޑު އެއްވަރުކޮށް، ފަސްއަޅައި ދަ ނޑުގެ ބިންގަ  ، ންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންދިޔަމިގިލީގައި އަލަށްހަދާ ފުްޓބޯޅަދަ

ންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިާވތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެަފދަ ކަންތައްތަްއ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މަްއސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުގައި، ތިރީގައި މިދަންނަާވ ކަ

 .އިސްލާޙްކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީެއވެ

 

 .ގައިކަން 2015ފެުބރުވަރީ  13ދުވަހުން ނިންމާގޮަތށް  30މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  .1

 

ނޑަށް ވެލިއަޅާފައި ލެވެލްުކރަން ބެލިއިރު އެއްކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުނިމި  .2 ނޑު ލެވެލްކުރަން  14ލަސްވެފައިަވނީ ދަ ިއންޗިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޑިކަމަށްވުާމއެކު، ދަ

 .އަޅާނެ ވެލި ކައުންސިލަށް ނުދެއްކިގެން ކަން

  

ދުަވހުެގ  30ވަހުގެ މުއްަދތުކަމުގައިވިޔަސް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ދު 20މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސަްއކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާުތން ުހށަަހޅާފައިވަނީ  .3

 .މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށް ކަން

  

ހުރިކަމުގައި ލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމުގައިވިޔަސް އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބައެއް މައްސަ .4

މަށާއި، އަދި ތަޖުރިބާއާއި ޕްރޮފައިލްގެ ބަޔަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަގަށާއި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން ނޫންކަ 

 .ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން



 

5 
 

 މ.ސ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 3000.00ބިމެއް، ޮކންމެ ބިެމއް  05ފަރާތަކަށް  05ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ަބނުމާއި މަރާމާތްކުރުމަށް .މީގެ ގާތްގަޑަކަށް ފަސްއަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ގއ

ކޮލަމާފުށީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ވަކިވަރަކަށް .އަހަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިންތަކުގެ ކުލި ނުދައްކާތީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ގއ 05ރުފިޔާއަށް ) ތިންހާސް(

މައްސަލަ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް އެފަރާތްތަކުން އެފައިސާ  މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން

ފަރާތްތަކުން އެބިްނތައް ހުސްކޮށްފައިނުވާކަމަްށ ކައުންސިލަށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު ކައުންސިލުްނ އެ ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެ

ކޮލަާމފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ެބލުމަށްފަހު މިކޮމިޝަަނށް އަންގަަވއިދިނުމަށާއި، .މިޝަަނށް ޝަކުވާ ހުަށހެޅިފައިވާތީ، މައްސަލައިގައި ކަްނ ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ގއބުނެ މިކޮ

ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ މައްސަލަ އަދި އެބިންތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސާ އެފަރާތްތަކުން ނުދައްކާނަމަ، ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައާއި އެ

 .އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ތިންހާްސ ( 3,180.00ވަނަ ސެމިސްޓަރުގެ ކޯސްފީގެ ގޮތުގައި  2ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯހުގެ .ހދ

ން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ކޯސްފީގެ ފައިސާވެސް ދީފައިވާކަމަށް އެ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮްށގެން ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް ެއއިދާރާގެ އެހެ) އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ

ަބޔަކަށް މިގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކަމަށްވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ވަކި

ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް އްކަމަށްވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމުގައި މުޅި ރައްޔިތަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭ ކަންކަމުގައި މެނުވީ ޚަރަދުކުރުމަކީ ޝަކުވާ އޮވެދާނެ ކަމެ

 .މިކޮމިޝަނަށް ނުފެްނނަ ވާހަކަ ެދންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ދިނުަމށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު  ދަރަނބޫދޫ ރަުށތެރެ ކުނިކަާހ ސާފުކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުގައި ަމޢުލޫމާތު.ފ

އިރު، އެއަގުތަކަކީ އެންމެ މަތީ އަގުކަމެއް ނުވަތަ އެންމެ ދަށް އަގުކަމެއް ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޖެހޭ އަދަދުކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، އަދި ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ އެންމެ މަދުވެގެން ނުވަަތ އެންމެ ގިނަވެގެން ސާފުކުރަން

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ށް، ޕޮއިންޓް ދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަށުގެ އަންހެނުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި ލިބޭ ފައިސާ ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި އޭގެ އިތުރަ

ކުރާނެ އަިއޓަމެއް ހިމަނާފައެއް ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުްނ ހޭދަކުރާނެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދޭޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ އެބައިތައް ބަޔާން

ޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވުނު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އެކިގޮތަށް އަންާދސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ޕޮއިން
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ަފދަ މަސައްކަްތ ކީ މިަފދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ހިމަނައިގެންވާެނ ކަންތައްތަކެްއކަމަކަށް މިކޮމިޝަނުން ނުދެކޭީތ، ކުރިޔަށް އޮތް ަތނުގައި މިމިދެންނެވުނު ަކންތައްތަކަ

ން ކުނިކަހައި ސާުފކުރަންޖެހޭ އެްއ އިުޢލާނާ ގުޅިގެ) 2015ޖުލައި  373/PRIV/2015/1008 )07(IUL)ކުރުވާއިރު، އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ނަްނބަރު 

ރާގެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭނަމަ، ދައުލަތުެގ ސަރަޙައްދު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ދީފައިވާއިރު، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ އިދާ

ތިން މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި، އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާއާ މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުނުކުރާކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ 6.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 .އެކަން ބެލުމަށްފަހު އެަކން އެގޮތަށް ހިނގާނަމަ އެކަމާމެުދ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ ،މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިަފއިވާތީ
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 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ރުފިާޔއާ ބެހޭގޮތުްނ ) ހަތަރުހާސް ނުަވސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( 4,975.00ެހނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފައިާވ .ގައި ނ 2013ޖުލައި  28

ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ( 2,960.00 މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު މަްއސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ބެިލެބލުމުގައި، ވިލާ ފައުންޑޭަޝނުްނ ހަދިޔާކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރި

ރުފިޔާ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީއަށް ހަމައަށް ލާފައިުނވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ) ދެހާސް ފަނަރަ( 2,015.00ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން ބާކީވި ) ފަސްދޮޅަސް

އްހާސް ސަތޭކަ އެ( 1,187.50ހުރުމުން ތިޖޫރީން ވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވަނީ ) އަށްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( 827.50ތިޖޫރީގައި  ،ތިޖޫރީ ގުނިއިރު

 3ހެނބަޫދ ސިއްހީމަރުކަޒަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިާސ ބަލައިގަނެފައި ދޫކުރާ ރަސީުދ ފޮތްތަކުން .ކަން ާފހަގަކުރެވޭތީ، ނ) އަށްޑިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާްސ ލާރި

ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް އެދުވަސްވަރު އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ ރަސީދެއް ވީދާލާފައިވާތީއާއި އަދި ބައެއް ރަސީދުތަކުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔެފައިނު

އެއްހާސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ( 1,187.50 ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ ރަސީދުތަކުން ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ އާއި ތިޖޫރީން މަދުވާ

ރާޖެއް ހެދުމަްށ ެއކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތުން ޯހދައި، ކަމާބެހޭ އެކައުްނޓަށް ޖަާމކުރުމަށާއި، އަދި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލަންސް ބާއްވަްނ ގަ) ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި ހަތް

ގަިއ ) ހ(3.05ރުފިޔާ ލިބުނުކަން ދަުއަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ) ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަެހއް( 4,975.00ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 

ލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދާ ތްތަނުގައި ދައުލަތުގެ މާބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަްށ އޮ

 .އެއްގޮތަށް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ދެންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ތޮޅުގޭގައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުން ގަވާއިދާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެދުމުގެ ކުރިން ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ގޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވާ ވޭން އަ.ތ

ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގެންގުޅޭ ވޭްނ ދުއްވުމުގައި .ބެލުމުގައި، ތޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުްނދާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުުނ ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނުން ެބލި 

ނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ތ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގެންގުޅޭ ވޭން ދުއްވުމުގައި ކައުންސިލުން އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެ އުޞޫާލ .ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލެއް ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ދަތުރުތައްވެސް އިންތިޒާމު  ރުމަށާއި ވޭންގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތައް ލޮގްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި އަދި އެ އުޞޫލުން އަތޮޅު ލޯންޗުގައި ކުރެވޭއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު

 .ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

ހައުސިންގ  14

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން

ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި، މައްސަލައިގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ހުޅުމާލެއިން ވިއްކާފައިވާ ރޯހައުސްއާ ބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކަމާ 

އިޢުލާނާ ) 2015ސެޕްޓެންބަރު  HDC(161)-EM/IU/2015/80 )01ބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޯހައުސް ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި ނަން

އޮގަސްޓް  HDC(161)-EM/IU/2015/77 )10ފަރާތަކުންކަމާއި، އަދި އޮގަްސޓް މަހު ވިއްކާފައިވާ ރޯހައުސް ވިއްކުމަށް ކުރި ނަންބަރު  3ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ފަރާތުންަކމާއި، މި ރޯހައުސްތައް ވިއްކާަފއިވަނީ ނީލަމުގައި ކަމަށްވާއިުރ، މި ދެފަހަރުވެސް އަގު ުހށަހެޅުމަށް ދީފައިވަީނ  2ނީ އިޢުލާާނ ގުޅިގެން އަުގ ހުށަހަޅާފައިވަ) 2015

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ދުވަހު  2ދުވަހުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ  3އިޢުލާންކުރި ދުވަހާއެކު 

 އެދުވަހު އެންމެ ފަހުން ފޯމް ހުށަހެޅި ނުވާކަމާއި، އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ކަމަށްވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅައިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ

ކުރިން ހުށަހެޅިފައި ހުރި އަގުތައް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން، ފަހުން އަގު ހުށަހަޅާ މީހަކަށް އެނގިގެންދިއުމުގެ ، ފަރާތުންކަމާއި، މިގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އޮތުމުން

ރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތައް ފައިވަނީ ކުފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާކަމާއި، އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށާއި، ބީލަން ކަމިޔާބުކޮށްފައިވާ ަފރާތްތަކަށް ބަލާއިރު، އަގު ހުަށހަޅާ

މުއްދަތަކީ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހޯަދއިގެން އެކަން  އެނގިގެންކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެެވން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާިއ، އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ަމދުެވފައިވަނީ އަގު ހުށަހަޅަން ޮއތް

ީތ ަކމާއި، އަދި ރޯހައުސްތައް ވިއްާކލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި އާންމުކުރުމުގެ ބަަދލުގައި ކުންފުނީގެ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަަރްށވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވާ

ފްލެޓް ނީލަން  ތާނގައި ރޯހައުސް ނުވަތަވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުމުން އެކަން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެނގިގެން ނުދިއުމުން ކަމަށް ބެލެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް

 .ކިޔުއްވުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، ތިރީގައިދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަްއ އިސްލާޙްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 

 .ރޯހައުސް ނުވަތަ ފްލެޓް ގަންނަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް، އެތަްނަތން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖަްއސަވައިދެއްވުން .1

 .ދެއްވުން ވަތަ ފްލެޓް ނީލަމުަގއި ވިއްކާލާއިރު، އިޢުލާންކުރާ ދުވަހާއި އަގު ހުށަހަޅަން ފަށަންޖެޭހ ދުވަހާ ދެމެދަށް އެކަށީގެންވާ ުމއްދަތެއްރޯހައުސް ނު .2

ނޑައަޅުއްވާ ދުވަހާ ދެމެދަށް އެކަށީގެންވާ ުމއްދަތެއް ދެއްވުން .3  .އަގު ހުށަހެޅުމަށް ފަށާ ދުވަހާއި ނީލަން ނިންމުަމށް ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މްތައް ބަލައިގަނެ ފޯްމ ށަހަޅާ ފޯމް ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ފޯމް ހުަށހެޅުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަކި ވަގުތެއް ހަމަޖައްސަވައި، އެވަގުތެއްގައި ފޯއަގުހު .4

ނޑައި، އެދުަވހަކު ހުށަހެޅޭ އެންމެ ަމތީ އަުގ ތިޔަ ކުންފުނީގެ ެވބް އަދި އެގޮތުެގ މަތިން އަގު . ސައިޓްަގއި އާންމުކުރުންހުށަހަޅާ އެންމެންގެ ޙާޟިރުގަިއ އެ ފޯމުތައް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ޢަމަލުޮކށް، އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހުަށހެޅޭ އެންމެ މަތީ އަގަކަށް ނީލަން   .ިނންމާލުންހުށަހެޅުމަށް ކަ

ކުޅުދުއްފުށީ .ހދ 15

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ފަރާތްތައް  ރޯހައުސްތައް ލިބޭ  100ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ުހޅުވާލެވުނު .ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން ހދ 165ކުޅުދުއްފުށީގައި ިޢމާރާތްކުރެވޭ .ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހދ" ގެދޮރުވެރިކުރުން"

އިވާ މަްއސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި ތިރީަގއިދަންނަވާފައިވާ ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގުރުއަތުލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަ

 22ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތައްވެސް ިހމަނައިގެން  20ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާްތތަކާއެކު  25ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ، އެކަންކަން އެގޮތަށް ހުރިނަމަެވސް، އޭގެފަހުން 

އިވާނަމަ، ރުއަތުލުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެގޮތުގެމަތިން ގުރުައތު ލާފައިާވކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅިފައިވާތީ، އެކަްނ އެގޮތަްށ ކޮށްފަރޯހައުސް ލިބޭ ފަރާތްތަްއ ހޮވުަމށް ގު

ޕޮއިންޓް ިލބުނު ފަރާތްަތއް ގުރުއަތުގައި  20ބާޠިލުޮކްށ، އެކަން ކޮށްފައިއެވަނީ ރޯހައުސްައށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަްށ ވުާމއެކު، އެ ގުރުއަތުލުން 

 . ރޯހައުސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ 22ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާްތތަކުގެ މެދުގައި އަލުން ގުރުއަތު ލައިގެން  25ނުހިމަނައި ހަމައެކަނި 

ހޮވާނީ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންކަމާއި، ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގުރުއަތު ލައިގެންކަމަށް ރޯހައުސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރޯހައުސް ލިބޭ ފަރާތްތައް  .1

 .މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން" ސަމާލުކަމަށް"

ފަރާތަށް ގުރުއަތަކާ ނުލަިއ  78ގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ޕޮއިންޓުން ފެށި 30ފަރާތަކަށް  78ރޯހައުސްއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .2

 71ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  25ޕޮއިންޓް ކަމާއި، ނަމަވެސް  25ޕޮއިންޓަށްވުރެ ދަށުން އެންމެ މަިތްނ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބިފައިވަނީ  30ރޯހައުސް ލިބޭނެކަމާއި، 

އަިދ އެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  ،ރޯހައުސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮަވންޖެހެނީ ގުރުއަތުންކަމާއި 22ހުރި ފަރާތް ތިބުމާއެކު، ބާކީ

 . ފޮނުވި ސިޓީގައިވެސް އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  16

 އެޑިޔުކޭޝަން

ޓްރީން ވަނަ އަހަރަށް ބޭުނންވާ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑްކޮްށފައިވާ އެހެންސީތަކުގެ ތެރެއިން އެމިނިސ2010ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް 

އިން ބިޑް ހުށަހަޅާފަިއވަނީ ޓެންޑަރ ) އިންޑިތާ(ބަޔޯޓިކް ބިޒްނަސް ކޮންސަލްޓަންސް އެޖެންސީ ކަމުގައިވާ ސީވާލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް މިމިޓެޑް އާއި ސިން 2އެވޯޑްކޮށްފައިވާ 

 ޑޮކިޔުމެންޓާއި އަދި ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގުނަ  5އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ވަނަ އަހަރު ރެކްރޫޓްކޮށްގެން ގެނައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް  .1

ކުރިައށް އޮތް ަތނުގައި މިފަަދ އެއްަބސްވުންތަކުގައި  ،އޭޖެންސީަތކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރަންޖެހޭނެ ަޢދަދު ހިމަނާފައި ނުވާތީ ،އިތުރުވެފައިވާތީއާއި

  ،ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރަން ޖެހޭނެ ޢަދަދު ނުވަތަ ރަނގަޅު އެސްޓިމޭޓެއް ހިމެނުމަށާއި

 

އިރެއްގައި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކުއެސްޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޓީޗަރުން ބައިތިއްބާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޓީޗަރުން ބައިތިއްބައި ދިނުން އެދި އެއްވެސް  .2

އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ބިދޭސީ ޔުނިޓަށް ބިުލ " ރިކުއެސްޓް ފޯރ އެރޭންޖިންގ އެކަމޮޑޭޝަން"ބިލުތަކާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ، ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ުނބެލެވޭތީއާއި

ތައްޔާރުކޮށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެޭވތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުްނ  ލިބުމުން އެޔުނިޓްގެ ފަާރތުން ިބލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ން ކަމަށާއި ހު އެއަށް ބަލައިގެސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމު ތައްޔާރުކުރަނީ ގެސްޓްހައުސްއިން ބިލުތައް ލިބުމުން އެބިލުގައި ުހންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅުޯތ ޗެކްކުރުމަށްފަ

އި ސަރވިސް މެއިލް ގެ ޒަރީއާއިން ޓީޗަރުން މާލެ އަންނަ ދުވަހާއި މާލެއިން ފުރާ ދުވަހާބެހޭ ތަްފޞީލްތައް ުމޢާމަލާތު ކުރެވިފައި ހުންާނނެ ކަމަށާ-އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ޔުނިޓްގައި އީ 

މެއިލްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާުތތަކަށް ަބލައިގެންކަަމށް މަޢުލޫމާުތ -ަމޢުލޫމާތު ރަނގަުޅތޯ ޗެކްކުރާނީ އީ އޯޑަރ ފޯމު ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފަކު ގެސްޓްހައުސްއިން ފޮނުވާ ިބލުގައި ހުންނަ

  މިއީ އިންޓަރަނލް ކޮންޓްރޯލްގެލިބިފައިވާ ކަމުގައި މިނިސްޓްީރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އޭރުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ުބެނފައި އޮތުމުން

 އެދޭ ފޯމު ފޮނުވަމުން ދިޔުމަށާއި،  މައްސަލައެއް ބެލެވޭތީ، ޓީޗަރުން ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ބެއިތިއްބުުމގެ ކުރިން އެޚިދުމަތަށް އެދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަނަްށ، ޚިދުމަތަށް

 

ރެކްރޫޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އާއްމުކުރި ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީަޗރުން  2010 .3

ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަމަވެސް " އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެކަންކުރުމަށް މާލީ ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަްށ ވާންޖެހޭނެކަމަށް"ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމާބެހޭ ޕޮލިސީގައި 

ވަަނ  12އާރް ކޮމިޓީގެ .އެމިނިސްޓްރީގެ އެޗް ،ހުށަހަޅަްނޖެހޭނެ ލިޔުމުގެ ތަފްީޞލް ބަޔާްނކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެކި ފަާރތްަތކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަހުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން 

 2008ގައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން އަންގައިދޭ ިލޔުމަކީ ) ހ( ވަނަ ނަމްބަރުގެ 3ގައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުކުރެވުނު  މަޢުލޫމާތުގެ ) 2009އޮްކޓޯބަރ  21(ބައްދަލުވުން 

ފަރާތުގެ  25ޕޯސަލް ހުށަހެޅި ގެ ލިޔުމަކަށް ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، އޭގެ ކުރީގެ ިލޔުންތައް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެކަަމށް ނިންމާފައި ވުމާއި އެ ނިންމުމާިއ ގުޅިގެން ޕްރޮ 2009ނުވަތަ 

ކަމަކީ ންސަލްކޮށްފައި ވުމާއި، ިމ މަޢުލޫމާތަކީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ކުރިން ދެވިފައި ނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަން އެނޭގތީއާއި މިފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކެ 3ތެރެއިން 

ހަޅާ ފަހުން، އިުޢލާނާ ގުޅިެގން އާއްމުކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށްވާތީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ އެކިފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަ 8.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުެގ 

 ،މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ެގންނަނަމަ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަާކ އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށާއި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 D/IU/2009/121 )07-22ކުރި ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި  2010 .4

ދުއިސައްތަ ($ 225.00އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކާއެކު އެމިނިސްޓްރީންކުރި އެއްބަސްވުމުގައި، ރެކްރޫޓްކުރާ ކޮންމެ ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ) 2009އޮކްޓޯބަރ 

ަވަނ މާއްދާއާއި ޚިލާފްކަމެއްކަމަށްވާތީ، މިނިސްޓްީރ  67ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2008/2ުތމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްއޮ) ޑޮލަރު.އެސް.ފަންސަވީސް ޔޫ

ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދި  އި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންއޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ

 . ދެންނެވީއެވެ

މ 17

މިނިސްޓަރ އޮފް 

އިސްލާމިކް 

 އެފެއާޒް

 

މިކް އެފެއާޒްއިން ބޭއިންސާފުްނ ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާ 1431

ވަނަ  1431އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ) 2010ޖަނަވަރީ  D1-2010/12 )20(A)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަންބަރ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މަްއސަލައާގުޅިގެން، 

ލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފެްނނަން ނެތްކަމާއި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަައްށ އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަ 

ވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް އް ކަނޑައެޅި ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަްނވެސް ލިޔުމުން އެނގެންނެތްކަްނ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިޙައްޖުކޯޓާ ދޫކުރާނެ ފަރާތްތަ

 . ޓުމަށް އެދި ދެްނނެވީއެވެތަނުގައި ބާއްވާ މިފަދަ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ޙާޟިރީ ލިޔުމުން ފެންނަން ހުްނނާނެގޮތަަކށް ލިޔެ ބެލެހެއް
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އްކާ ޖުމްލަ ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީސް ފަޅާލައި އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ގެންގޮްސފައިވާކަމަށާއި، ތިޖޫރީ ގެއްލުނުިއރު ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ބާކީން ދަ.ވަނަ ދުވަހު ނ 2003ޖޫން  08

ކަމަށާއި، މިފަދަ ަކންކަމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ) ނުަވދިހަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ުނވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި( 96,893.30ޢަދަދަކީ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ަމއްސަލައާގުޅިގެން، 

ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުން ޢަމަުލ ކޮށްފައިވާކަން .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނ 6.18ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށްނަގާފައިވާއިރު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ .ނ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ  6.18ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލާގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ .އެހެންކަމުްނ ނ. އެނގޭކަށް ނެތެވެ

 . ކުރުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ  ޢަމަލު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހު ލެޕްޓޮޕްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ގަނެފައިވަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް މާލިއްޔަތު  2011ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

މުގެ  މަސައްކަތް އްސަލައާގުޅިގެން، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ަގތުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގަތުޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ުބނާ މަ

 . ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

މޯލްޑިވްސް  20

ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސަސް 

 

ތިޖޫރީގައިފައިސާހުރީ އެދުވަހު ހުންަނންޖެހޭ ކަމަށް ހިސާބުތަކުްނ ، އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ ެއންޑް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސާރވިސަސް ތިޖޫރީ ޗެކްކުރިއިރުވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންްޓ  2012

 ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަދުންކަމަށް ބުނެކޮްށފައިވާ ކަމަށް ުބނާ) އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހައެއް ރުފިޔާ ސައްބީސް ލާރި(ރ 8,691.26ދައްކާ ޢަދަދަށްވުރެ 

 

 އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުމުގެ ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ ތިޖޫރީ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިރު، އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިާސ ޖަމާކުރަންޖެހޭ 2012 .1

ވަނަ  1.01ޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ބަދަލުގައި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިހުންނަަކްނ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޑި 

 ،މަށާއިގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް އެފައިސާއެއް  އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ދުަވހު އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރާންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރު)ހ(މާއްދާގެ 

ސަސްގެ ތިޖޫރީ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިރު، އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި 2012 .2

ޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މޯލްއޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަަދލުގައި، ެއ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތިޖޫރީގައި ަބަހއްޓާފައި ހުންނަަކން ތަޙްޤީޤަްށ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާެގ  2.01ސަރވިސަސްއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މާލިއްޔަުތ ަގވާއިދުގެ 

 ،އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަާށއި ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިްކ ބޭންކް

ސާބު އެ ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ ތިޖޫރީ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިރު، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހި 2012 .3

ވަނަ  6.16ނަލް ސަރވިސަސްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަާވއިދު ބަލައްޓާފައިނުވާަކން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަ

ޖޫރީއާ ަބލައި، ތި) އޭގެ ކޮންމެ އަދަދެއްވަކިން ހުރި އަދަދު، ބޭރު ފައިސާހުރިނަމަ، ނަގުދު ފައިސާއިން ުހރި އަދަދާއި، ޗެކުން ހުރިވަރާއި(ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ) ހ(މާއްދާގެ 

އަދި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔަކު އެހިސާބު  ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްމުވައްޒަފަކު އެ ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް، ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނައި،

 ،ބަލަމުން ގެންދިޔުމަށާއި
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އެ ޑިޕާޓްމަންޓުްނ  ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބު، ޖޫރީ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިރުވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ ތި 2012 .4

ފް ފިނޭންްސ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮްނމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮ 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 . އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 2011އަހަރަށް  05އިތުރު  ،އަކަފޫޓްގެ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު) އޮނަތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( 29694ގުޅީގައި ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ .ކ

ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުާނ  ވަނަ އަހަރު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދު އިތުރަށް ހިއްކައިގެން އެއްބަސްވުމާ

 މައްސަލައާގުޅިގެން، 

ގުޅީ .ކ ،ބިން ހިއްކާފައިވަނީ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކުރިންނަމަވެސް، ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ހިއްކައިގެންކަމަށާއިސްލިޕްވޭ ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށް ހިފި  .1

ނޑަކަށް  2011ކައުންސިލުން  ހުންނާނެކަން ތަޙުޤީޤަށް  އަކަފޫޓް) އެއްލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް( 149000ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުން އާކުރިއިރު ސްލިޕްވޭގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަ

 ރޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތަުކން ބުެނފައިވާތީ، ކައުންސިލުން ކުއްޔަްށދީފައިވާ ބިމަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިްނ ބޭނުންކުރާނަމަ އެފަރާތާ ދޭތެ

އުޅުމަށް ޫދކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި ެއހެނިހެން ބޭނުްނތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އަދި މި ބިމުގެ މުއްދަުތ ހަމަވުުމން އެބިން އެއްވެސް ފަރާތަަކށް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ ދިރި .2

 . ފަރާތްތަކަށް ިބން ދޫކުރުމާބެހޭ ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ިއޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުަމށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

 

އެންވަޔަރަމެންޓަލް  22

ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އެޖެންސީގ

 2011އަހަރަށް  05އިތުރު  ،އަކަފޫޓްގެ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު) އޮނަތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( 29694ގުޅީގައި ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ .ކ

ށް ހިއްކައިގެން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުާނ ވަނަ އަހަރު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދު އިތުރަ

 މައްސަލައާގުޅިގެން، 

 

ގައި، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  05ގެ ) ދިވެިހރާއްޖޭގެތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ، ހިއުމަން ދާނެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން، އެކަމުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯރޓެއް ހަދައި، މިނިސްއަތުވެ
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ފި ފަރާތުން އެަފދަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާީތ، ސްލިޕްވޭގެ ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންޓްމަންަޓށް ހުށަހަޅަންާވނެކަމަްށ ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ސްލިޕްޭވ ކުއްޔަށް ހި

ޯހދައިގެންކަމަށް ނުވާތީ، އެމައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުން ބައެއް ހިއްކާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ

 . ވީއެވެއެޅުމަށް އެދި ދެންނެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

) ނަވާރަހާސް ސާޅީސް(  19,040.00އާއި ގުޅިގެން ތިޖޫރީން އުނިކޮށްފައިވާ" އެކި ފަރާތްތަކުން އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އައިޓަމް"ކެނދިކޮޅުދޫ އޮފީހުގައި އޮންނަ .ނ

 ،ކެނދިކުޅުދޫ އޮފީހުން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އޮފީހުގެ ފޮތްތައް ބަލަަހއްޓާފައިނުވާތީ.ރުފިޔާ ތިޖޫރީބާކީ އަށް ވައްދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ނ

 . ލު ކުރުަމށް އެދި ދެންނެވީއެވެމާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަ

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  24

އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ޕލކގ

އޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ މެނޭޖަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު .ޓީ .އޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އެސް .ޕީ .އޯ އެސް .ޓީ .އެސް  .1

 . އްކޮ ވައްދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އަށް އޭނާގެ ކޮ ) މިހާރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް (ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ކުރިން އުޅުނު ޑިޕާރޓްމަންޓް އިންޕޯރޓްސް 

 

އޯއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ .ޓީ.އޯގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި އެސް.ޓީ.އެސް، މިމައްސަލައާގުޅިގެން 1.1

އަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ސްޓާފް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި އެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަްށ އޯ.ޓީ.ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންޮކށްފައިނުވާތީ، އެސް

 ޢަމަލުކުރުމަށާއި، 

މުްނ، ކުރިއަށްއޮތްާތނގައި، އޯއިން ވަޒީފާ ދިނުމަށްޓައި އިންަޓރވިއު ކުރިކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތު.ޓީ.އޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ މެނޭޖަރގެ ކޮއްކޮއަށް އެސް.ޓީ.އެސް 1.2

 .  ދެންނެވީއެވެއޯގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަރވިުއތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފެންނާނެ ހެން ބެލެހެއްޓުަމށް އެދި.ޓީ.އެސް

ތުން އަމިއްލައަށް ވަކިނުވެއްޖެ ނަމަ، ވަކިކޮށްލާނެކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަޒީފާއިން އޯ ގެ މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މާކެޓިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާ .ޓީ .އެސް  .2

 . މައްސަލަ ވަކިވުމުން، މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އޭނާ ގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް މިމަޤާމަށް އިސްކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ 

އޯއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ .ޓީ.ރު ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީ ފޮުތގައި އެސްއޯގައި މިހާ.ޓީ.މިމައްސަލައާގުޅިގެން، އެސް 2.1
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަްށ  އޯއަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ސްޓާފް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި އެ.ޓީ.ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންޮކށްފައިނުވާތީ، އެސް

 ޢަމަލުކުރުމަށާއި،

އޯއަށް ބަަލއިގަނެފައިވަނީ އިޢުާލންގެ މުްއދަތު .ޓީ.މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ ގާްތ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ އެޕްލިކޭަޝން ފޯމު އެސް  2.2

ޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުަރށް އެވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުގައި، ބަ ADM/2010/220-60ޓީއޯގެ ނަމްބަރު .ހަމަވިފަހުންކަމަށްވާތީއާިއ، އޭފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި އެސް

ލާނާ ގުޅިގެން އޯައށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނަ މުއްދަތުގެ ފަހުން އެޕްލިޭކޝަން ބަލައި ނުަގތުމަށާއި، ިއޢު.ޓީ.އެސް، މީހުން ހޮވާފައިވާތީ

ަދދަށް މީހުްނ ރާތްތަކެއް ކުރިމަތި ނުލައިފިަނމަ، އެ ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ހޯުދމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި، އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުެގ ފަ

 . ހޮވުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ކުރި އިޢުލާނުގައި، މާކްސް ދިނުމަްށ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މާކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުން، ގޯއްޗަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ގައި  2013އޭޕްރިލް  01އޮމަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް .އދ

ނޑުއެއްބަފާ އެންމެންގެ ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ އެމީ މާކްސް  10އިން ހެއްގެ ޖުމްލަ މާކްސްފަރާތުގެ މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، ދެމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް އޮވެފައި، އެއްބަ

ނޑު އެްއބަފާ އެެހން އެންމެންގެ އުނިވެގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިާވތީ، އެކަމާގުޅިގެން އޮމަދޫ ކައުންިސލާ ވާހަކަދެއްކުމުން، އެގޮތަށް ަހމަޖެއްސީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަ ާޅ މީހާގެ އެއްބަ

އި، އޭރުން މައިންބަފަިއންގެ ގޯތިން ލިޭބނީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުަށހެޅި ފަރާތަށް އެކަނިކަމަށް ވާތީަކމަށާއި، އަދި މައިންބަފައިްނގެ ގޯތިން އެމީހުން ޭބނުންނުާވެނތީއާ ،ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ

 .އި ިމވަނީއެވެއިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައެއީ މާކުރިއްސުރެ ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލަމުންދާ އުޞޫލުކަމަށްވެްސ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްަސލައާގުޅިގެން، 

ގަިއ ޕޮއިންޓް އުނި ކުރެވޭނެޮގތްތަުކގެ ތެރޭގައި ) ރ(އަިދ ) ނ) (ށ) (ހ(ގޯއްޗަށް އެދޭމީހުންނަްށ ޕޮއިންްޓދިނުމުގެ އުޞޫލްގެ ޕޮއިންްޓ ުއނިކުރުމުގެ ސުރުޙީގެ ދަށުގައިވާ  .1

) ށ(، ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭެނކަމަށާއި 10ހުރީ ހަމައެކަިނ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާ ކަމަްށވާނަމަ ގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިާވ ީމހާގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮވެފައި ގޯތިނުިލބި) ހ(

އޮތުމުން  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެޭވެނކަމަށް، 10ާވނަމަ ގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮެވފައި ގޯތިނުިލބިހުރީ ހަމައެކަިނ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާ ކަމަށް

ރެވޭތީ އެކަމަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޭގެ ސަބަބުން ޕޮއިންޓް އުނިވެ ގޯތި ނުލިބޭގޮތް ވުމަކީ ެއކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކު

މާއްދާގައިވާގޮތުްނ ަމންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮވެފައި  02ފެންާނތީއާއި އަިދ އެ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ބަެއއްގެ ހައްޤުތައް ގެއްލިާދނެ ފަަދ ކަމެއްކަމަށް

ވަތަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ މާއްދާގައި މަންމަ ނު 10އެމީހުންގެ އުފަންދަރިންގެ ތެރެއިން ގޯތިނުލިބިހުރީ ހަމައެކަނި ޯގއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާ ކަމަށްވާނަމަ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އްކަން ަކށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަްނ ބައްޕަގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ގޯތި ނުވަތަ ޯގތިން ިލބޭ ަބޔަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމު ހުަށހަޅާފައިވާ މީހާ އަށް އެކަިނ ިލބޭ ބައެ

ފިޔަވައި ދެން ިތބޭ އުަފން ދަރިންގެ ގޯިތ ) ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމު ހުށަހަޅާފައިވާ މީހާ(ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ގޯއްޗަށް އެިދ ފޯރމު ހުށަހަޅާފައިވާ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ 

ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި މަންމަ ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ލިބޭ ބައި ނުވަަތ ގޯތި ލިބުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަންކަން 

 10ހާ ކަމަށްވާނަމަ އެފަާރތުގެ ޮޕއިންޓް އިން ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގޯއްެޗއް އޮވެފައި އެމީހުންގެ އުަފންަދރިންގެ ތެރެއިން ޯގތިނުިލބިހުރީ ހަމައެކަނި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީ

ނޑު، އެއްބަާފ ނުވަތަ އެ ްއަބނޑުއެއްބަފާ ފަރާތަތަކަްށ ބޭުންނނުވާކަމަށް ނުވަަތ ގޯއްޗަށް އެިދފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނަމަ މައިްނަބފައިންގެ ގޯތިްނ އޭނަ އާއި އެްއބަ

ނޑުއެއްބަފާ ަފރާތަ ނޑު، އެއްަބފާ ނުވަތަ އެއްބަ ތަކުން ލިޔުމެއް ނުވަތަ ސިީޓއެއް ހޯދައިގެން މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އެއްކޮށް ދިނުމަށް ޢިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަަމށް އޭނަ އާއި އެއްބަ

ނޑައެޅުމަށްފަހު އދއެކަ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .އދ ،އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫުކރުމަށް.ން ކަށަވަރުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އުޞޫލެއް ކަ

ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި  ،ުހ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއިއިޢުލާނު ާބޠިލުކުރުމަށްފަ) 2013މާރޗް  348-EM/348/2013/26 )31(IUL)ޢާއްމުކޮށްފައިވާ، އެއިދާރާގެ ނަްނބަރު 

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަްށ މިނިސްޓްރީ .އދ ،ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮމަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސޭޖް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލުަތކާއި، މިންގަ

 އިންފްރާސްޓުރަކްޗާރގެ ދަށުން ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް 

ވާއިދުން ލިޔެ ބެލެހެއްުޓމަށާއި، ޔައުމިއްޔާ ގަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫއިްނ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާއިރު، ގެވަޅު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ އާއި .2

އް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކުލަވާލަފައިާވ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބައްދަލުުވމުގައި ފާސްކޮށް، ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރިކަމަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތަ

 ލައްާވ ސޮއިކުރުވުމަށާއި، ވިލަރެސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

ނޑައެޅުމުގައި އެއް ޝަރުޠު އަނެއް ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި .3 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންާވނެ ޝަރުޠުތަްއ ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠުތައް  7ކައި ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ ޝަރުޠާ ފުށު ނާރާގޮތަށް ޝަރުޠުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ދިރިއުޅުމަށްޓަ

 އެކުލަވާލުމަށާއި،

އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންްޓ  އާއި ގޯއްޗަށްކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލުުމގަ .4

 ޗަށް އެދޭ ފޯމާއި އެޓޭޗްކުރުމަށާއި،ދިނުމުގައި މީހުންގެ ޢާއްމު މަޢުޫލމާތުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަމެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށްފަހު ގޯއް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގައި ޕޮއިންޓް އުިނ ) ރ(އަދި ) ނ) (ށ) (ހ(ނިކުރުމުގެ ސުރުޙީގެ ދަށުގައިވާ ގެ ޕޮއިންޓް އު" 2013ގޯއްޗަށް އެދޭމީހުންނަށް ޕޮިއންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލް "  .5

ނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯރމުން ކަށަަވރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް .އދ، ކުރެވޭނެގޮތްތައް ބަޔާންކޮްށފައިާވއިރު އެ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮމަދޫއިްނ ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަ

ގައި ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ ބައްޕައާއި ބައްޕަގެ  6އަދި   5،  4،  3ނުކުތާ " ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯރމުގެ "އެގޮތުން . ހަގަކުރެވުނެވެނެތްކަން ފާ

ފޯރމުގެ އެބައިގައި ގޯޗަށް އެދޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އުފަންދަރިންގެ މަޢުލޫމާތާއި، މަންމައާއި މަންމަގެ އުފަން ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަން ހުރިނަމަވެސް، 

 ކަމަށް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެކަން މައްޗަށް ބަލައި ބައްޕަ، މަންމަ، މަންމަގެ އުފަން ދަރިން ނުވަތަ ބައްޕަގެ އުފަންދަރިންގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮތްކަމަށް ނުވަތަ ނެތް

ނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯރމުގެ" ންއަދި މީގެ އިތުރު. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ޑީ .ފޯރމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކުގައި ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަގެ އައި" ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަ

ރޑް ކޮޕީ އާއި އެމީހުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީތަކާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން  ންތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަާނ ޖެހޭ ލިޔު ކާ

 އެފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމަށާއި،

ނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯރމުގެ ފޯރމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯޗަށް އެދި.އދ .6  ހުށަހަޅާ މިހާގެ ފިރިމިހާ ނުވަތަ އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަ

ރޑް ކޮޕީ .ހާގެ އައިއަނބިމީ : ނަންބަރު. އެމީހުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީތަކާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ، ޑީ ކާ

(IUL)348-EM/348/2013/26   ނޑަ 06އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ހުންނަންާވ ވަނަ ޝަރުތުގައި  03އަޅާފައިވާއިރު އެ ޝަރުތުތަކުގެ ޝަރުތު ކަ

މިގޮތަށް އޮތްއިރު އެކަން ކަށަވަރު " ންބަންޑާރާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަނބި ނުވަތަ ފިިރމީހާގެ ނަމުގައި ރަގިސްޓްރީވެފައި ނެތު"

ރޑް ކޮޕީ.މިހާ ނުވަތަ އަނބިމީާހެގ އައިކުރުމަށް ގޯޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ މިހާގެ ފިރި އެމީހުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީތަކާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ، ޑީ ކާ

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެޭރގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ އެފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމަށާއި،  

ނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯރމުގެ ފޯރމާއެކު ހުށަހަޅަްނ ޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޯގއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާއޮމަދޫއިން .އދ .7  މިހާގެ އުަފންދަރިންެގ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަ

ރޑް ކޮޕީ.އައި އަދި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭކުދިންގެ ކައިވެނި ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އެމީހުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީތަކާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ، ޑީ ކާ

ން އަދި ގޯޗަށް އެދި ހުަށހަޅާ މިާހގެ އުފަން ދަރިންގެ އުމުރު ފުާރތަކާއި އެކުދިންގެ ތެރއިން ކަިއވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކުދިންނާއި ުނކުރާ ކުދި. ހުށަހަޅަން ެނތްކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ

ގެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ސުރުޙީގެ " 2013ގޯއްޗަށް އެދޭމީހުންނަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލް " ޗެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނަމަ އެކުދިންގެ ނަމުގައި ގޯއް

ރޑް ކޮޕީ.ގެ އުފަންދަރިންގެ އައިއެހެންކަމުން ހުށަހަޅާ މިހާ. ކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 5އަދި  4ދަށުގައިވާ  އެމީހުންގެ ، ޑީ ކާ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ެޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ ނަމުގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީތަކާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަދި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭކުދިންގެ ކައިވެނި ސެޓްފި

 ކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދިނުމަށާއި، ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ އެފަރާތްތަ

ތެރެއިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫިއން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ނަގަން އަންނަ ފަރާތްަތކުގެ  .8

އަދި ފޯމު ފުރައިގެން އަންނަ ކޮންމެ ފަާރތެއްގެ ފޯމުވެސް ބަލައިގަތުމަށާިއ، ބަލައިގަންަނ ، ކަށްެވސް ފޯމު ދޫކުރުމަށާއިހުންނަންވާެނ ޝަރުޠުގައި ުބނާ ޢުމުރު ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަ

ނޑައެޅުމަށްފަހު، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާ މަނުވާކަމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ްތތަކުގެ ޝަރުޠު ހަފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

 ލިޔުމަކުން އެންގުމަށާއި، ،ޝަރުޠު ހަމަނުވި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް

އިވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލް ލިސްްޓ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފަ .9

އެކަމެއް ނިމުނު ގޮެތއް ބަޔާންކޮށް ، ހުށަހަޅާ ޝަކުވާަތކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، ފަހު، ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެްއ ދިނުމަށާއިޢާއްމުކުރުމަށް

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުން އެދޭ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އެ ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މައުޫލމާތު ހޯދުމަށް 

 މައުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު އޮއްވައި، އެަފރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުމަށާއި،

ޢުމުރު، ރަށްވެހިކަން، ދަރިންގެ އަދަދު، އަދި މިނޫނަސް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާއިރު، ކައިވެނި .10

 2ވަނަ އަދި  1ލިޔެފައިވާ ސުރުޙީގެ " ނޯޓް"ގެ  2013ގޯޗަށް އެދޭފަރާތުގެ އެހެނިހެން ަމޢުލޫމާތުތައް މިހާތު އެކުލަާވލާފަިއވާ ގޯއްޗަށް އެދޭމީހުންނަށް ޕޮއިްނޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު 

މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތުމުން ސީދާ ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ތާރީޙެއް ނޭނގޭކަމަށްވާނަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ." އުމުރު ބައި ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރާ ތާރީޙަށެވެ"ކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނު

ނޑައެޅުމަށާއި،އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ފޯރމަކަށް ޕޮއިންޓްދޭން އުދަނގޫކަމަަކށްވަނެތީ، ބަލާނެ ވަކި ތާރީޚެ  އް ފެންނަން އޮންާނނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަ

 އުޞޫލު ފަރުމާކުރާއިރު ތިރީގައިވާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމަދޫިއން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން، ގޯއްަޗށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިްނޓް ެދވޭނެ .11

 .ށްކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަ

 އެއްވެސް ކެޓަގަރީއެއް ފަރުމާނުކުރުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންަނންވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ އެންމެންަނށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެަފދަ ގޮތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫުލގެ •
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑައަޅާއިރު، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ގޯތި ބޭނުންވެފައިާވ މީހުންނަށް އެންމެ މަތިން މާުކސް ލިބޭނޭހެން ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫ • ލު އެކުލަވާލުން އެގޮތުން މި އުޞޫލު ކަ

ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ގޯތި ދޫޯކށްުލމުން ދެން ިމތަން ިލބޭނީ ިމ ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ) ރ(ވަނަ ަނންބަރުގެ  7މި ގަވާއިުދގެ "ވަނަ މާއްާދ،  11ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުެގ 

ނަމަވެސް، މިގޮތުްނ ދޫކޮށްލާ ގޯއްޗަކީ އަމިއްލަ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ މިތަނުގެ އަގު މިތަން ލިބެން އޮންނަ ބެެހނިވެރިން ގޯތި . ބެހެނިެވރިންނަށެވެ ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން

ގައިވާ ގޮތަށް، ޯގތި ނުވަތަ ފްލެޓު ) ބ(އަދި ) ރ(ވަނަ ނަންބަރުގެ  7މި ގަވާއިދުގެ "ވަނަ މާއްދާ  12އަދި ގަވާއިދުގެ ." ދޫކޮށްލާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ދަްއކަންޖެހޭނެއެވެ

ވަނަ  15އަދި ގަވާއިދުގެ ." އުނިވުމުންނެވެދޫކޮށްލުމުން އަލަށް ނަގާ ގޯތި އެފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ، ދޫކޮށްލި ގޯތީގެ ނުވަތަ ފްލެުޓގެ ރަޖިސްޓްރީން އެމީހެއްގެ ނަން 

 ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ބުނެފައިވާ ޝަރުުޠ ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ އަދަދު، އެސަރަހައްދަުކން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޯގީތގެ އަދަދަށްވުރެ  7ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ިމގަވާއިދުގެ " މާއްދާ، 

ގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ އުަފން ދަރިންނާއި، ހުންއިތުރުވާނަމަ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަީށގެންވާ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއް ަކނޑައަޅާނީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީ

އެމީހާގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިވާ މީހުންެގ ،  ތޯއާއިއެމީހަކަށް ޝަރުޢީގޮތުްނ ބަަލްނ ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދަށާއި، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާއާއި، ދެމަފިރިން ދެ ގޯއްޗަށް އެދިފަިއވޭ

." ވެގޯއްޗަށް އެދިފައިާވ މީހާއަށް ކުރިން ގޯއްޗެއް ިލބި، ނުވަތަ އޮވެ، އެ ގޯއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެ ، އިބިމުގެ ތަނަވަސްކަްނ ހުރިގޮތެއްެގ މައްޗަށާ

 .މި މާދާއަށް ޙާއްސަ ސަމާލުމަމެއް ދީގެން ފަރުމާކުރުން

 


