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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އިޢުލާާނ  ރަސްގެތީމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ.ރަސްގެތީމް ގައި ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް ރ.ރ

ނޑު ޭބނުންުކރަން ބުނެފައިާވ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދީފައިވާ މަޢުޫލމާތާއި، ކުރެހުމާ ޚިލާފަްށ ކަމަާށއި، އެގޮތުްނ، މަޢުލޫމާުތ ދިންއި  ރު ކޮންކްރީޓް ދަގަ

ނޑު ޭބނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާިއ، ާތންީގ ހަދާފައިވަނީވެސް ކުރެހުންތަާކ މިންތަކަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަާށއި، އަދި ތަނބުތައް ަޖހާފައިަވނީ މަދުންކަމަށް ބުެނ  ވަރަށްވުރެ މަދުން ދަގަ

ވަނީ ރަސްގެތީމް ގައި ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައި.މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެިޅފައިވާތީ، ރ

 . ތަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާުތ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުަމށްފަހުގައި ނޫނީ އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

މާުއނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ .ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ށމާއުނގޫދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި .ށ

ބަލައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ިމކޮމިޝަނަށް ވަނީ  ދިޔަ ފަރާތްތަކަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފައި ީވނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކުގެ ބިޑްަތއް ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގަޑިޖެހިގެން

ތްތަކަށް ބިޑް ހުަށނޭޅޭނެކަަމށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވތީ، މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ގަޑިޖެހިެގން ަމޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވާ ފަރާ

ތްތަކުގެ ވާތީއާއި، އަދި އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައިވެސް އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޯންނާތީ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިން ފަރާކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނު

ާވނަމަ، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ ހުަށހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް ބިޑްތައް ބަލައިގަްނނަންޖެޭހނެ ަކމަށް މިކޮމިޝަނަށް ެފންނާީތ، އެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް އެއްެވސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނު

7އެނެކްސް   
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އުމަށާއި،  އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް ބާޠިލްކޮްށ، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދި

 .ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ެދންނެވީއެވެކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުެނ ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު ފައިސާ  2މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ .ލ

 13000/-ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގި  2މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ .މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު ޝަކުާވއެއް މިކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުގަިއ، ލ

ނަށް ފާހަގަކުރެިވފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ތިން ފަާރތުން އަގުަބލައިގެންކަމެއް ނުވަތަ އޯޑަރުފޯުމ ފޮނުވައިގެންކަމެއް އެނގެން ެނތްކަން މިކޮމިޝަރުފިޔާއަށް ތަކެ

އި ވާ ފަދައިން ތިން ފަާރތަކުްނ އަގު ބަަލންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ، ތިން ފަާރތަކުން އޮތްތާނގައި، ެއ އިދާރާއިން ަތކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ 

 .އަގުބެލުމަށްފަހު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ
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މެމޯރިއަލް 

 ހޮސްޕިޓަލު

ނޑީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި  ލަ ލިފްޓް ބަހައްޓައިިދނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުާލނާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސައިންދިރާ ގާ

ވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ކަމަށްވާީތ، އެަމސައްކަތް އެފަރާތާ އި ބެލިބެލުމުގަިއ، އެމަސައްކަތް ހަާވލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އިެވލުއޭޝަނުން އެންމެަމތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފަ

ޔުންތައް ބެލިެބލުމުގައި، ެއ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެްނނަކަމަާށއި، ނަމަވެސް އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ލި

 ،އެސް ޑޮލަރުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވުމާއި.ޓީ ހިމަނައިގެން އަގު ހުށަހަޅަން އަންގަވާފައި ޮއއްވައި ބިޑް ހުށަހެޅި ކުންފުންަޏކުން ޔޫ.އެސް.އި ޖީދިވެހިރުފިޔާއިން އަގު ހުށަހެޅުމަށާ

ވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތް އެފަރާތުގެ ބިޑް ހިމަނައިގެން ބިޑްތައް އި ،ޓީ ނުހިމަނައި އަގު ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި.އެސް.އެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅިއިރު ޖީ

ޢުލާނުގައާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނުގައި އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުާރ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު އި

 .މަށް ދެންނެވީއެވެމަވޭތޯ ބަލަިއ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ތަޢާރުޒުނުވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ކުިރޔަށް ގެންދިއުޝަރުޠުތައް ފުރިހަ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ކޮލަމާފުށީ ރައްޔިތަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ބިމާ .ގއ ކޮލަމާފުށީ އިރުމަތީފަރާތު އަތިރިމަތިން ދެކުނުއަވަށު މަސްވެރިންގެ ހިޔާހުރި ދެކުނުއަވަށު ޕާކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް.ގއ

ގައި އެފަރާތުން  2012މާރިޗު  21ންޖެހޭ ކުލި އެފަރާތުން ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާކަމާއި، ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލިބެލުމުން، އެބިމަށް ދައްކަ

ވަހުގެ މަސްދު 7ނުދާކަމާއި، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން އެފައިސާ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، އޭގެފަހުންވެސް ގަވާއިދުން ކުލިދައްކަމުން 

އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އެ އިދާރާގެ  10ކުލި ނުދައްކާ އޮތްކަމާއި، އެގޮތަށް އޮއްވައި އެބިން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު 



 

3 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ން ެއބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ގަވާިއދުން ދައްކަމުން ނުދިޔުމަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ސިޓީންނާއި އެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުްނތަކުން އެނގޭތީ، އެފަާރތު

ޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވާކަމަށް ކަމެއްކަމަށްވެފައި، ތަކުރާރުކޮށް އޭނާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވަމުންދާތީ، އެްއބަސްވުމާ ޚިލާުފވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން އުާވލުމުގެ އި

 . އެބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ ،އެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ،ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކުއެއްބަސް
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 އެޑިއުކޭޝަނު

ފަރާތެއް ޯހދުމާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެިލބެލުމުގައި ތިރީގަިއ  ބުރި ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 2ކުލާސްރޫމުގެ  8ތޮއްޑޫ ސުކޫލުގައި .އއ

އިޢުލާްނ  ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭެނ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ އެންމެފަހުްނ ކުރެވުނު 2ކުލާސްރޫމުގެ  8ދަންނަވާފައިވާ ކަްނތައްތައް ފާަހގަކުރެވިފައިވާތީ، ތޮއްޑޫ ސުކޫލުަގއި 

 .ނެވީއެވެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެންޑަރ އިވެއުލޭޝަން ބޯޑަްށ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެން ބާޠިލުކޮްށ،

 

އެއްމިލިއަން ( 1,500,000/-މަވެސް އެމަސައްކަތަކީ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާްނ ކޮށްފައިވީނަ 2އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތޮއްޑޫ ސުކޫލުން  .1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.25ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތަކަށްވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) ފަސްސަތޭކަހާސް

 .ޑަށް ހުށަހަޅައިގެންަކންހޯދަންޖެހޭނީ ެޓންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯ

 

އިޢުލާުނގައިވެސް ) 2015އޮގަސްޓު  GS66/IUL/2015/34 )18އެމަސައްކަތަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްަފުހ ދެވަނައަށް ކުރި ނަްނބަރު  .2

ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އެގޮަތށް ދެތަނަކުން އަންދަސީހިސާބު ބަަލއިގަނެ، ދެތަނަކަން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާީނ ތޮއްޑޫ ސުކޫލަށް ނުވަތަ މިނިްސޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ކަަމށް

ނޑުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ   .ގައި ބުނާ އުޞޫލާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8.17އަންދާސީހިސާބުތައް ކެ
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 އެޑިއުކޭޝަނު

 

ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ " ޓީޗަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރާނޭ ގޮތާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ޓެނުއަރޝިޕް ދޭނޭގޮތްލީޑިން "

ވަނަ ަނންަބރުގައި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މެރިޓް އުޞޫލުްނ  1ގެ " މެރިޓް އުޞޫލް"ސަރކިއުލަރ ނޯޓްގެ  PP/CIR-2015/31/22: ނަންބަރު

ނޑުގެ ލެވެލް  ކެޓަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ަހމަޖައްސާފައިވާއިރު، ާއއި އެއަށްވުރެ މަތީގެ ހުރިހާ ެސޓްފި 4ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި އެ މުވައްޒަަފކަށް ލިބިފައިވާ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަ

ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ  ވަނަ ނަްނބަރާއި އަލަށް ެއކުލަވާލައްވާފައިވާ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާތަކުެގ  2.3އަލަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ޝަރުޠަކީ  ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އެމަގާމުގެ CS11-2ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަގާމުގެ އެންމެ ދަށް ރޭންކަކީ ސްކޫލް ޓީޗަރސް ، އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަލާއިރު



 

4 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ނޑުގެ ލެވެލް  ނޑުގެ  ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިުވން ކަމަށްވާީތ، ޤައުމީ 6ެގ ނުވަަތ  5ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ ސަނަުދަތކުގެ އޮނިގަ

އާއި އެއަށްވުރެ މަތީގެ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓަކަށް  4ގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަާށއި، އަދި ޕޮއިންޓްދޭއިރު، ލެވެލް  4ލެވެލް 

ނޑާ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުިރކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް އޮތުމަކީވެސް ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެ  ންނާތީ، ެދންނެވުނު ސަރކިއުަލރއާއި ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ އައު އޮނިގަ

ވާ އެންމެމަތީ ލެވެލެއްގެ އެއް އަދި އުސޫލެއްގެގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭންވާނީ އެމީހަކަށް ލިބިފައި ،އެކަމަކީ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާނޭފަދަ ކަމަކަށް ވެފައި

 .އެ ސަރކިއުލަރ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ، ސެޓްފިކެޓަށްކަމަށް ފެްނނާތީ
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ޢަރަބިއްޔަތުލް 

 އިސްލާމިއްޔާ 

ބަޔާންކޮށް މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް " ލީޑިންގ ޓީޗަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރާނޭ ގޮތާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ޓެނުއަރޝިްޕ ދޭނޭގޮތް"

ނޑާ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ސަރކިއުލަރ ނޯޓާއި ސްކޫލް ޓީ) 2015އެޕްރީލް  PP/CIR )14-31/2015/22: ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު ޗަރުންގެ އައު އޮނިގަ

ައދި އުސޫލެއްގެގޮތުން ސެޓްފިކެްޓތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭއިރު ޕޮއިންްޓ ދޭންވާނީ އެމީހަކަށް  ،އެކަމަކީ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ޮހވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވެދާނޭފަދަ ކަމަކަށް ެވފައި

އެ ސަރކިއުލަރ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް މިކޮމިޝަނުން އަންގާަފއިވާ ކަމަށާއި، އަދި ، ތީ ލެވެލެއްގެ އެއް ސެޓްފިކެޓަށްކަމަށް ފެންނާތީ ލިބިފައިވާ އެންމެމަ

އުކޭޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމުގަިއ އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ނެގުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

 .ދެންނެވީއެވެ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

މިަދންނަވާ ކަންތަްއތަްއ  ތިރީގައިފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުރި ބިން ތަރައްޤީކުުރމާގުޅޭ ގޮތުން މިކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލިެބލުމުގައި .ޏ

ންތައް އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާމެދު ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްަތކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެކަ

 .އަންގައިދިނުމަށް ދެންެނވީއެވެ، ގޮތެއް ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަމަލުކުރާ

) ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( 2/1އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުީލގެ  01ބިން ތަރައްޤީކޮށް ތަން ިހންގުމުެގ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދޭ  .1

ކޮްށފައިވާ ކަމާއި، އަދި އެމުއްދަތުެގ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ތަން ހިންަގން ނުފެށިެގން މުއްަދތު އިތުރުކޮށްދިން ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާން 7.13ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

އި ބަޔާންޮކށްފައިވާއިރު ބިން ވަނަ ނަްނބަރުގަ 7.24އަހަރު ނިމޭ ހިސާބުން ެފށިގެން ހިނގާނީ ުހށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ުކލިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ  01ނަމަވެސް ކުރިން ބުނެވުުނ 

އެހެންކަމުން، . ކަމަށެވެ) ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( 2/1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާނީވެސް ކުލީގެ  08ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ 

 .މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫާމތު ދީަފއިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަންއިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގައި ކުލި ހިނގާނެކަމަށް އެއްބަސްވު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 

އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި އިުތރުކޮށްދޭ މުއްދަތުގެ ކުއްޔަކީވެސް  02އަހަރުގެ މުއްދަތު  01ބިން ތަރައްޤީކޮށް ތަން ިހންގުުމގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދީފައިވާ  .2

 2013ޑިސެންބަރު  30އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ، ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން) އެއްބައި ދެބައިކުޅަ( 2/1ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލީގެ 

ކުލީގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދީފައިވަނީ ޕްރޮޕޯސަލް ، ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވައި، އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެފަރާތަށް އަންގަވާފައިވާއިރު

ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާއިުރ  2015އޮގަސްޓު  30ތު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމާިއ، އަދި އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަ

 . ކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަންއެތަނުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައް

 

 06އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ  02އަހަރުގެ މުއްދަތު  01ބިން ތަރައްޤީކޮށް ތަން ހިންގުުމގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދީފައިވާ  .3

 .ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަން 7ގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަްށކަމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެޭހ އެއްބަސްވުމު
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 ހޮސްޕިޓަލް

ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޢުލާނާ 12ގައި އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ  2015ސެޕްޓެންބަރު  30އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން .ގއ

 .މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

 GAAH-HR/2015/44(IUL)ނަންބަރު  .1

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/45(IUL)ނަންބަރު  .2

 GAAH-HR/2015/46(IUL)ނަންބަރު  .3

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/47(IUL)ނަންބަރު  .4

 GAAH-HR/2015/48(IUL)ނަންބަރު  .5

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/49(IUL)ނަންބަރު  .6

 GAAH-HR/2015/50(IUL)ނަންބަރު  .7

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/51(IUL)ނަންބަރު  .8
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 GAAH-HR/2015/52(IUL)ނަންބަރު  .9

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/53(IUL)ނަންބަރު  .10

 GAAH-HR/2015/54(IUL)ނަންބަރު  .11

 .އިޢުލާން

 .އިޢުލާން GAAH-HR/2015/55(IUL)ނަންބަރު  .12

 

ހޮސްޕިޓަލުން އަތޮޅު .ގައި ލިޔެފައިވާ އިޢުލާނުތަކެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއިޢުލާންތައް ގެޒެޓްކުރުމަށް ގއ 2015ސެޕްޓެންބަރު  30މަތީގައިވާ އިޢުލާންތަކަކީ 

ަވނަ ދުވަހު ކަމަްށ  2015އޮކްޓޫބަރު  11އެއިޢުލާންތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިަވނީ  ،ގައި ކަމާއި 2015އޮކްޫޓބަރު  05ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 

އަށް ހަމަވާގޮތަްށ އޮތުުމން، ވަޒީފާތަކަްށ  14:30ވަނަ ދުވަހު  2015އޮކްޓޫބަރު  12ގެ މުއްަދތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުލިބިފައިވާކަމަށާިއ، އަިދ އެއިޢުލާންތަކު

އޮފީހަށް  އެ ހޮސްޕިޓަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދި ކުރިމަތިލުމަށް އެކަށީގެންާވ ވަގުތު ދެވިފައިނުވާކަމާއި، މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ެއއިޢުލާންތައް ގެޒެޓްކުރުމަށްޓަކައި 

ނުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާީރޚަށް ސަމާލުކަން ފޮނުވާފައިވަނީ ލަުހންކަމަށްވާތީާއއި އަދި އެއިޢުލާނުތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންވެސް އިޢުލާ

ިއޢުލާނު ާބޠިލުކޮްށ، އެވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުަމްށ  12ދެންނެުވނު  ،ތު ވަރަށް ކުޑަކަމަްށ ފެންނާތީދީފައިނުވާތީކަން ާފހަގަކުރެވޭތީ، އެއިޢުލާންތައް ގިަނބަޔަކަށް ފެުނމުގެ ފުރުޞަ

ގެ އާއި އެރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުއަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި، އަދި އަލުން އިޢުލާން ކުރާއިރު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފޮނުވުމުގެ އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގަ

 .ނެވީއެވެނޯޓިސްބޯޑުގައި ނުވަތަ އެއިޢުލާްނތައް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފެްނނާނެހެން އެރަށްރަށުގެ އެހެން ަތންތަނުގައިވެސް ބެހެއްޓުަމށް ދެން 

 

އިންނަމާދޫ .ރ 11

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އޮޑިޓްކުރިކުރުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަްށ ވެފައިވާގޮތެއް އެއޮފީހުގެ ލިޔުްނތަކުން އެނގެްނނެްތ ވަނަ ައަހރުގެ ހިސާބުތައް  2009ވަނަ އަހަރާއި  2008އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ .ރ

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންަތއްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެއާގުޅިގެން، ކަމަށާއި، އަދި އެއޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

ދެލައްކަ ސާޅީސްތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހައެއް ރުފިޔާ ( 243,391.61ވަނަ އަހަރު ކަަރންޓް ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި އިންނަމާދޫ އޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ  2005. 1

ވަނަ  2009އަދި  2008އެނގެން ެނތްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ެނރުނު އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ  އަށް ވީ ގޮތެއް އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ ލިޔެިކޔުންތަކުން) ފަސްދޮޅަސް އެއްލާރި

) އެއްލައްކަ ތިރީސްދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އެއްލާރި( 132,367.61އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެފައިސާއިން 

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިީވނަަމވެސް، މިފައިސާ  001 330203 7717ރެއްގެމަތިން އިްނނަމާދޫ ިއންޖީނުގޭގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ ދެފަހަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކޮށް  ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔުންތައް އިންނަމާދޫ އޮފީުހން ފެންަނން ނެތުުމން، އިްނަނމާދޫ އޮފީހުން

 ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާއި 

ގެ ތިޖޫރީ ވަނަ ދުވަހު އިންނަމާދޫ އޮފީހު 2010އޭޕްރީލް  04ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2009އަދި  2008އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ . 2

ތިޖޫރީން މަދުވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ ތަްފޞީލްތައް ތަޙްޤީޤުްނ ) ދެލައްކަ ފަންސާސްހަތްހާސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތްރުފިޔާ ނުވަދިަހލާރި( 257,187.90ޗެކްކުރިއިރު، 

މުންދަނީ ތިޖޫރީއާއި ބޭންކްގައި ހުންނަ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ ބެލިއިރު، އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ އިންނަމާދޫ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ބާކީ ތައްޔާރު ކުރަ

 .ޔާރު ކުރުމަށްމަނައިގެން ތައްކުރެވިފައިވާތީ، އިންނަމާދޫ ކައުްނސިލްގެ ތިޖޫރީއާއި، ތިޖޫރީ ބާކީ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލްތައް ހި 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ފަރާތުގެ  4އެ ކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލި  ،ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ގައްދޫ ރަށްވެހިގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި.ގދ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ،ނަމަވެސް ،ބިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއިތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައިިމވަނީއެވެއެހެން ފަރާތަކާ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލައާގުޅިގެން، 

 

ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް .ޕޮއިންޓް ލިބުން ފަރާތުން ކުރިންކޮށްފައިވާ ގދއެންމެ މަތިން  -

ޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މުސްކުޅިދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުން.އެގްރިކަލްޗަރުގެ ފަރާތުން ގދ

މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމިތްނ  ނުނިމިހުރުމާއި، އޭގެތެރެއިްނ ަބއެއް މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަްނ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ޮއތްނަމަެވސް

 ،ކުރިޔަށް އޮތްތާގަ މިގޮަތށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު ިފޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުމުނެ ފެންނާނޭެހން ބެލެހެްއޓެވުމަށާއި، ޅެއް އަޅާފައިނުވާތީއެކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަ

ތިސްނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ކުރިޔަށްއޮތްތާނގައި އިއުލާންތަކާ ގުޅިގެްނ އިދާރާއިން އިއުލާން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް އިސް އެ -

 .ދެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  13

ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކޮށްފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ސަރވަރއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެެގން 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޢުލާނާ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްީދ ައދި މާކްސްދޭނެ ގޮ  30-C/30/2010/1034 (IUL)ނަންބަރު  ތް ހާމަކޮްށ ހަދާފައިވީނަމަވެސް މާކްސްދޭން ކަ

 35ގެ  15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތ ޤަވާޢިދުެގ ބާުބ ބެލިއިުރ،  ގޮތަށްބަލާއިރު، މާކުރީއްސުރެން ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރަން ނިންމާފައިާވ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުާނ މައްސަލަ

ންވެގެން ކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތެއް ފައްޓަންވާނީ އެކަމެއް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާއިރު، ސަރވަރ އާއިޔޫޕީއެސް ބޭނުގައި، ޕްރޮ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ުހށަހެޅީ ފަހުގެ ތާރިޚެއްކަމުން ިމފަދަ މަސައްކަތް  އިުޢލާނާ ުގޅިގެން އެސްޓިމޭޓްތައް ވެސް، ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަ ފޯމްގައި ަޖހައިފައިވަނީ މިއެއްޗެހި ހޯދުމަްށ އިޢުލާނުކޮށްކަމާއި

  .ދެންނެވީއެވެކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ޔާގެ ނުފޫޒުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެްއ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ކޮއްކޮގެ އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރި.އއ

ނޑިވަޅުގައި ކަމަށާއި، އަދި މަތިވެރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން، ބޮޑުކުރި  އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިަކން ކޮށްފައިވަނީ މޫނިމާގޭގެ ވެިރފަރާތް ނިޔާވުމުން އެގޯތި ބެހުމަްށ ތައްޔާރުވި ދަ

އިފިނަމަ އްޗައްވީއިރު މިދެގޯތީގެ މިންތައް އަޅާކިޔަ ބައި ހިމަނައިގެން ގޯތި ބަހައި ނިންމާދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ގޯއްޗާ އިންވެގެންހުރި ގޯއްޗަކީ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ދީފައިވާ ގޯ

ގައި އައު ކޮށްދީފައިވާއިރު، އެގޯތީގެ ފުރަތަމަ  2011އޭޕްރީލް  3ޝަކުވާގައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ، މަތިވެރި.އއ1Tބެލިއިރު،  ބުނާ މައްސަލ1Tަމިކަން ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނެކަމަށް 

ނޑަކަށް  މަތިވެރިއަށް ކުރި .ވާކަްނ ތަޙްީޤޤަށް ލިިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުްނ އެނގޭތީއާއި، ކޮމިަޝނުން އއއަކަފޫުޓ އިުތރަށް ބޮޑުކޮށްދީފައި 200ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިނަށްވުރެ ާގތްގަ

ން މިންއެޅިއިރު، އެދެގޯތީގެ މިންވެސް އެދެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިނަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާކަ ތަޙްޤީޤު ދަތުރުގައި، ޝަކުވާގަިއވާ ގޯއްޗާއި އެގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ ގޯތީގެ 

ހުރި ލިޔުންތައް ބެލުމަށްަފހު ކަށަަވރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ފާހަގަކުރެވޭތީވެ، ގޯތިތަަކށް އަުލން ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަދޭއިރު، އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ަވރެއްގެ ގޯއްޗެއްތޯ، ކަމާ ގުޅުން

 .ދެންނެވީއެވެތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ހައްދައި ދިނުމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ދެގޯތީގެ މިންތަކުގަިއވާ ތަފާތު
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އެކަންކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް  މަތިވެރީ ހުކުރުމިސްކިތުގައި ފެންޑާއެއް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން، އެކިފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން.އއ

ގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ިލބުން ފަރާުތން އެ ހުއްޓާލުމުން، އެ މަސައްކަތް ޮކށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުާލނަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަާރްތތަކު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު  ުބނާ މައްސަލައާގުޅިގެން،1T ކުރި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްކުރިން އެ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތް އޭނާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ އަތުން އެމަސައްކަތް ނަގާ

  1T .ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ހީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ންޑުން އެމިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަީނ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަޤުފް ފަ  .1
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި ޫނންކަން މިކަމާގުޅޭ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމުގަިއކަމާއި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ުކރެވިފައިވާތީ، މިކަމަކީ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަޞްލު މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް، އޮޅުވާލުމުެގ ތެރެއިން ފައިސާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަ ބަޔާންތަުކން ފާހަގަ

ކަތްތައް ކުރުވުމާގުޅޭގޮތުން ފައިސާ މުގައި އަދި މަސައްހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއްކަމަށް ބެލެވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތްކަމެްއކަމަށްވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ަތނުގަިއ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވު

 ،ޤީ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށާއިހޯދުމުގައި، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުަށހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ޙަޤީ

 

ފެންޑާގެ މަސައްކަތަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، މިމަސައްކަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބަލަަހއްޓާފައި މަސްޖިދުލް ނަސްރި މިސްކިތުގައި ހަދަމުންދާ   .2

ން ފާހަގަކުރެވިފައިާވތީ، މިކަމަކީ ނާޖާއިޒު ންނެތްކަނުވާތީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރީ ކިހާ އެއްޗެއްކަމެއް އަދި މަސައްކަތް ނިމުނުއިރު ބާކީހުރީ ކިހާ އެއްޗެއްކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގެ 

ޗާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ގޮތުގައި ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއްކަމުގައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިަފދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގަންނަ ތަކެއް

 .ވާ މިންވަރަށް ސްޮޓކުން ތަކެތި ނަގަމުން ގެންދިއުަމށްލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓައި މަސައްކަތަށް ބޭނުން 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ނޑުހުޅުދޫ ގޯއްޗަކަށް ދީފައިވާ މިނަށްވުރެ އިތުރަްށ ރައްޔިތުންގެ ބިމުން .ގއ އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް ނަގައި އެގޯއްޗަްށ އިުތރުކޮށް، އެބިމުގައި  2661ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ކޯޓަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެކޯޓުން އެބިމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެގޯއްޗަށް .ވިޔަފާރިކުރަމުންދާތީ އެކަން ބަަލއިދިނުން އެދި ގއ ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ުހކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހައިޯކޓުންވެސް އެހުކުމަށްތާއީދު ކޮށްފަިއވާ ކަމަށާއި، އެ ގޯތީގެ ވެރިފަާރތަކީ ކަ

ބުނާ 1T ކަމަށް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުްނކޮށްގެންބޮޑުބޭބެ ކަމަށާިއ، ހައިކޯޓުގެ ިނންމުމާ ޚިލާފަށް އެ ބިމުގައި، ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް 

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީަގއި މިވަނީއެވެމައްސަލައާގުޅިގެން، 

ޖެނުއަރީ  SC )08/2015/03ގެ ނަންބަރު މަދަނީ މައްސަލަ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓު ތަކައްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓު. 1

ނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓް) 2015 ރޭޓް ކޯޓުގެ ެމންޑޭްޓގައި ވާކަމެއްކަމަށާއި ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ޯގތީގެ މަްއސަލައިގައި ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ކަ

ވަނަ ދުވަހު  2015އޭޕްރީލް  07ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް އެ ގޯތީގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

ނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ކޯޓުއަމުރު ނެރެފައިވުމުން ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، B-P10-C/2015/01ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކީ ސައްޚަނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ  P-2007/82ރު ޝަކުވާގައިވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ނަންބަ. 2

ނޑައަޅާފައިވުމުންނާއި އެ ތްކޮށްގެން ހިންގާ ސައިހޮޓަލާއި  ގޯތީގައި އިމާރާރަޖިސްޓްރީއެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކީ ބާޠިލް ރަޖިސްޓްރީއެއްކަމަށް ކަ

އަކަފޫޓު އިމުން ބޭރުން އެ ގޯތީގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން އިތުރުކޮށްފައިވާ  5000އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފިހާރަ ހުރީ އެ ގޯތީގެ އިން ކަމުގައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާތީވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑްގެ އަކަފޫޓު ބިމުގައިކަމާއި އެ އިމާރާތްތަކަކީ ޤަވާޢިދާ ޚި 2661 ލާފަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަންަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާަކމަށް ކަ

 .ލަފާގެމަތިން ސައިހޮޓަލާއި ފިހާަރއިގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ފުވައްމުލަކު .ޏ 17

ދިގުވާޑު 

 ކައުންސިލް

ނޑު އަވަށުގެ  1400މީހަކަށް މިސްކިތްމަގު އަވަށުން ނަގައިދީފައިވާ ފުވައްމުލަކު   ބެލިއިރު، އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ 3200އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ދިގުވާ

ނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކން ފޮނުވާ ސިޓީތައް އެންޓްރީކުރަނީ ކޮމްޕިއު ޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްގައި ކަމަށާއި މެނުއަލްކޮށް ސިޓީތަްއ އެްނޓަރ ނުކުރާކަމަށް ދިގުވާ

ނުޑ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިީޓަތއް ފައި ލްކޮށް ފަސޭހައިން ފެްނނާނެހެން ބެހެއްޓުމަށް އެ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ދިގުވާ

 .އެވެދެންނެވީ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ) ތިރީސްދެހާސް( 32,000.00ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން މާލިއްޔަތުން ނެގި .ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދުގެ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހދ 1435

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ކޮށްފައިވާ  1435ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން . ހދބެލިިއރު،  ގޮތުގެ ހިސާބު ބަލަހައްާޓފައި ުނވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

) އެއްހާސް( -/1,000މަށް ގްރޫޕްތައް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު ކުރުމުގައި، އެ ޚަރަދަކީ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވު

މިކަމަކީ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ތަނަކުން އަގު ބަލާފައިނުވާތީ،  03ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޚަރަދަކަށް ވީނަމަވެސް، އެ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ) ފަްނސަވީސްހާސް( -/25,000ރުފިޔާ އާއި 

ވަނަ މާއްދާއާ  8.09ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  8.09ގަވާއިދުގެ 

 .ދެންނެީވއެވެއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

މުގެ ޝަރުތު ހަމަުނވާ ބައެއް ފަރާތްތަްއ ގުޅިން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަާރތްތަކުގެ ލިސްޓް، ގުޅީ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިން ނެރުނުއިރު، ގޯތި ލިބު.ކ

ޝަރުތު ހަަމނުވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަރުންަންށ ބިރު ދައްކައިގެން އެމީހުންެގ ނަން ލިސްޓްގައި ، އެލިސްޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރިަކމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަްނ ދިމާެވފައި ވަނީ

ރާއިން ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާ ބެލިއިރު، އަދި އެލިސްޓް ނެރުމާ ގުޅިގެން މުޅި ގުޅީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، ހިމަނާފައިވާތީ ކަމަށާއި

ތާނގައި، ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފެންނާކަށް ނެތްކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 .ކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ެދންނެވީއެވެކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ރައް
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ށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ތިޖޫރީ ބަކީއިން ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުދަލާއި ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ތިޖޫރީއިން އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގޮތަ.ކ

ނުވަދިހަ އެއްހާސް ( 91,618.42އިން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާ ގައި ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީ ބާކީ  2014އޮކްޓޯބަރު  18ބާކީކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެްނކަމުން 

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ިތރީގައި މިވަނީއެވެރުފިޔާ މަދު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ) ހަސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ދެ ލާރި

 

ގައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ަތްފޞީލް، އެ ފައިސާއެއް އެކައުންުޓން ނެގި، ނުވަތަ ެއ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތް ތާރީޚު ) ނ(މާއްދާގެ ވަނަ  6.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  -

ވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ފައިސާ ލިބުމުގެ އެނގޭނެ ގޮތަށް، ހަފްތާގެ ނިަޔލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ 

މާއި އެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއިން އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކޮށްފައިާވ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ތިޖޫރީއިން ފައިސާ ނެގިކަ.ކުރިން ކ

އެގޮތަށް ، ފޮތް ބެލުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ' ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު'ތާރީޚުތައް ހިމެނޭ ހަފްތާތަކުގެ އައިޓަމަކުންކަން އެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވާ 

 ،ފޮތް އިސްލާޚުކުރުމަށާއި' ތިޖޫރީގައިހުރި ފަިއސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު'ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭހެން 

ކުރިއަށް އޮތްތާނގަިއ ، ނުކުންނަ ފައިސާ އެނގެން ނުހުންނާތީ/ދުވަހުން ދުވަަހށް ތިޖޫރީއަށް ވަންނަ، ފޮތް ނުބަލަހައްޓާތީއާއި' ތިޖޫރީ ބާކީ'ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި .ކއަދި،  -

 .ފޮތް ޤަވާޢިދުން ިލޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް' ތިޖޫރީ ބާކީ'
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ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ޚާއްސަ  2011ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް .ގއ

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތުގެ އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކުން ކުރިމަތިާލފައި ވަނިކޮށް، ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމުގައިވާ މީހަކާ 

ގެ ރޭޓުން އޭނާއަށް ފައިސާ ދެުމންދާ ކަމަށް ުބނާ )ހަތްހާސް ރުފިޔާ(ރ 7,000.00އެމަސައްކަތް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާިއރު، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި، ގަވާއިދުން، ަމހަކު 

އިރު، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށާއި ތަކެތިގަތުމަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާ މައްސަލައާގުޅިގެން،

ނޑައަޅާއިރު، އެބަޔަކަށް މާސްދިނުމަށް ބަލާނެަކންތައްތައްެވސް އެކަރުދާހުގައި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުަމށް ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެކި ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުަމށް ކަ

 . ހިމެނުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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ޗާއި ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތުގެ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހޭދަުކރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިިލނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަފައިބެގެ ފިހާރައިްނނާއި، ތަކެއް 

 2013ފެބުރުވަރީ  28ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، .ބަފައިބެގެ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަންނަމުންދާކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ގއ

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ .ސިޓީގައި، ގއ B/407/2013/04-123ގައި މިކޮމިޝަނުން އެއިދާރާއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 

ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ތަެކތި ގަތުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ެއ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ، ތަނުން ތަކެތި ަގންނަނަމަ، އެތަެކތި ގަންނަންޖެޭހ ކޮންމެފަހަރަކު މިކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅައިގުޅުންހުރި ތަން

އިދާރާއަށް ތަކެތިގަތުމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ހުއްދަ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ .ޢަމަލުކުރަމުންދާކަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ގއ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން  27ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ( 13/2008ހޯދުމަށާއި، ހުއްދަ ނުހޯދައި ތަުކރާރުކޮށް ތަކެތި ގަންނަމުންދާނަަމ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 . ވާހަކަ ދެންނެވީއެވެޢަމަލުކުރެވޭނެ
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 ކައުންސިލްގެ

 އިދާރާ

ނޑުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޯޓަކަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން، އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ  ގުޅޭގޮތުން ދުއްވުމާ ސަރަޙައްދުގައި ކަ

ހުއްދައެއް ދީފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާގޮތަްށ  ވަގުތީ ސަލާމަތީ އުފުލުމަށް މީހުން  200 ޚިލާފަށް އުޞޫލްތަކާ އަދި ގަވާއިދާއި ހަދާފައިވާ

ބުނާ މައްަސލައާގުޅިގެން، އައްޑޫ  މީހުންކަމަށް 96 ންނާއެކުފަޅުވެރި އުފުލެނީ ގިނަވެެގން އެބޯޓުގައި ނަމަވެސް ކަމަށާިއ، ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ނޑުގައި ދުއްވާ ( 78/69ނަްނބަރު ސަލާމަތީ ވަގުތީ ހުއްދައަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވާތީ، ޤާނޫނު  ،ސިޓީގައި ކަ

ނޑުދަ) އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު  ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ ގަވާއިދު ގައިވެސް ކަ ނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ ތުރުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ޓެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރުމަށް ތަންނުދޭތީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ވަގުތީ ސެޓްފިކެޓްގެ ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތައް އެފަދަ ސެޓްފިކެ

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން އުފުލުމުގެ ގޮތު ން ސަލާމަތީ ވަގުތީ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް އެއުޅަނދަކުން މީހުން އުފުލުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ކަ

ކުރުމަށާއި، އެފަަދ ނުކުރުމަށާއި އަދި އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރާއިރު އެސެޓްފިކެޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ ބަލާ ެޗކްކޮށް ކަށަވަރުކޮށްފައި ޫނނީ ދޫނު މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ ދޫ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާރވޭ ރިކޯޑް ފަދަ އެންމެހާ ލިޔެކިޔު  . ންތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެސެޓްފިކެޓްތަކާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

އެހެނިހެން  ފައިސާއާއި، ކެއުމާއި، ގެމަނަފުށީ ކުރީގެ ކައުންސިލަރުން މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ދަތުރުތަކަކީ އޮފީސް ބޭނުންތަކަށް ކުރި ދަތުރު ކަމަށް ހަދައި، ޓިކެޓް.ގއ

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ިތރީގައި މިވަނީއެވެއާގުޅިގެން، އެލަވަންސްތައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ

ުރފިޔާގެ މަގުްނ ) ސަތޭކަ ފަންސާސް( 150.00ގެމަަނފުށީ ކައުންސިލަރުން މާލެައށްކުރި ދަތުރުގައި ރެއަކާދުވާލަކަށް .އަށް ގއ 2013މާރިޗު  22އިން  2013މާރިޗު  17 .1

 މަށާއި، ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު 5.08ކެއުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީވެ، މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  5.10ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ " ޚަރަދުގެ) އިންސިޑެންޝަލް(އެހެނިހެން "ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލަރުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދަތުރުތަކުގެ .ގއ .2

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،  5.10ނގޭތީވެ، މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓަްށވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ދަތުރު އެލަވަންސް ނަގާފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓު ލިޔެފައި ނެތުމުން އެދަތުރުތަކުގެ  97ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ .ގއ .3

 ގަޑި އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އިން ބައެއް ދަތުރުތައް ކޮށްަފއިވަނީ ކޮން ތަނަކަށް ކޮން ތާރީޚެއްގައިކަމާއި ދަތުރު ފެށި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި އެނބުރި އައި ތާރީޚާއިތެރެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމައަށް  5.16ތުގެ ޤަވާިޢދުގެ ލިޔެފައިވާ ދަތުރު ރިޕޯޓުތަކުގައިވެސް، ދަތުރު ރިޕޯޓުގައި ހުންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް މާލިއްޔަ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،  5.16ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީެވ، މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ންސިލަރުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގައި، ގެމަނަުފށިން މާލެ ދިއުމަށް ޚަރަދުވާނެ ޓިކެޓް ފައިސާ ގެމަނަފުށީ ކައު.ގެ ނިޔަލަށް ގއ 2013އޮގަސްޓު  12އިން  2013އޮގަސްޓު  02 .4

އިރު ފަސް ވަނަ ޓިކެޓްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރިއިރު ފަސް މީހުންގެ ޓިކެޓް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޓިކެޓް ނަގާފައިވަނީ ހަތަރު މީުހނަށްކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުެރވޭ

 .ސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރިކަން ފައިސާއާބެހޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްަކން ާފހަގަކުރެވޭތީވެ ފަސްވަނަ ޓިކެޓްެގ ފައިގެމަ
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ގޯތި ކޮންމެވެސް  142ވަނަ ައހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އޭރު ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2010އެރަށު ކައުންސިުލގެ އިދާރާއިން  ،ފޮނަދޫ އިން ގޯިތ ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް.ލ

 15ގައި އޮންނާނެކަމަށް ބުނެ  2014އޭޕްރީލް  16އެއަހަރު ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން  ،ސަބަބަކާހެދި ދޫނުކޮށްހުްއޓާ

އަށްވުރެ އިތުރުވެފައި ދޫކުރި  142ނަމަވެސް އެ ސިޓީ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު  ،ގައި ފޮނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ސިޓީއަކުން އެފަރާތްތަކަށް އެންގި ކަމަށާއި 2014އޭޕްރީލް 

އެސިޓީ ލިބުނު  ،ައދި ،ތުރުކޮށްފައިެއވަނީ އިޢުލާނުވެސް ނުކޮްށ ބިާމެބހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާަފށް ކަމަށާއިވަަރކަށް ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ އެގޮތަށް ގޯތިތައް އި  170ގޯތިތަކުގެ ޢަދަދުވެސް 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ވަކި ، ފަހުން އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައްވެްސ ހިމެނޭތީ އެކަމަކީ މަކަރާއި ހީލަތް އެކުލެވިގެން ،ކުރިން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމުލީއިރު ޝަރުޠު ހަމަވެފައި ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

 .ވަނީއެވެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުުނ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ލެވޭ ގުރުއަތެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 

 ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކުރިއިރު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ޞަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ  2010ފޮނަދޫން ގޯތިދޫކުރުމަށް .ލ .1

ޙަވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ބިމާގުޅޭގޮތުްނ ކައުންސިލްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ވަނަ މާއްދާގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ  6ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ބިން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީާއއި، ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި ދި

ވަނަ  2012ފޮަނދޫ ކައުންިސލުން .ލ ،ކޮށްފައިވާތީބޭނުންކުރާނެގޮތުެގ ޕްލޭނެއް އެަރށަކަށް ނުވަަތ އެ ސަރަޙައްދަކަށް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބަޔާން 

ތުރު ބުރެއް ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ އާ ލޭންޑްޔޫސް ފޮނަދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އާކުރުމަށާއި ގޯތިދޫކުރުމުގެ އި.އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލ

 ،ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމަށާއި

ދިނުމުގައި ބަލާނެ ވަިކ ތާރީޚެއް ޓުގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯިތ ދޫކުރުމުގައި، ގޯތިދޫކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ޢުމުރުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓުދޭނަމަ، އެކަމަށް ޕޮއިން .2

ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭެނ ގޮތުގެ އުޞޫލާ ބަޔާންކުރުމަށާއި، އަދި އެހެިނެހން ބައިތަކަށްވެސް ޕޮއިންޓުޭދެނ އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންކުރުމަށާިއ، ގޯތިހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފޯމުތަަކްށ 

ކަށްވެސް އެއް އުޞޫލަކުން ޕޮއިންޓުދިނުމަށާިއ، ގޯތިފޯމުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާނަމަ އެކަން ކައުންސިލުން އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށާއި، ޮޕއިންޓުދޭ ހުރިހާ ފޯމަ

ތަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުްނތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ގޯތިދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާްތތަކުން ކުރި މަސައްކަތެއް އެނޭގނެގޮ ،ފާސްކުރުމަށާއި

  ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި

ތީ، ގޯތިފޯމުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެންމެ ގޯތިފޯމުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރިއިރު ބާތިލުވި ފޯމުތައް ވަކިކުރީ ޕޮއިންޓުދީފައިކަމަށް ބަޔާންދީފައިާވ ބައެއްފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ  .3

މުތަކަށް ދޭ ޕޮއިންޓުތައް ފޯމުތައް ވަކިކުރުމަށާއި އަދި އެ ފޯމުތައް ބާތިލުވީ ސަބަބު އެ ފޯމުތަކުްނ އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ފޯ ފުރަތަމަވެސް ބާތިލް

އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ،ރަނގަޅަށް ރީޗެކުކުރުމަށާއި، ޕޮއިންޓުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ރަނގަޅަށް ހިސާބުކޮށްފައިވޭތޯވެްސ ޗެކުކުރުމަށާއި

 ،ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި

ކުރިން އެކަންކުރި ބަޔަކު  ،ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާިއން ކަމެއްކުރާއިރު.ކުރީގެ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ެއހެންވެސް ބަޔަކު ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލ .4
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ންމާވާ ފަރާތްތައް އެނގެން ނެތްނަަމ ެއ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިުދތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ރަނގަޅަށް ބަަލއި، އެކަންކުރި ބަޔަކާއި އެކަމުގައި ޒި

ހަމަހަަމ  ،ތަކެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދެފުށްފެންނަގޯތި ދޫކުރުންފަދަ ގިނަ ރައްޔިުތން ،މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި

 ،އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި

ންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް ދިމާނުވާކަން ޔާފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާެގ ސިޓީތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެިލބެލުމުގައި ކަންކަން ިހނގާފައިާވ ތަރުތީބާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި ބަ.ލ .5

 ،ންކުރުމަށާއިފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ލިޔުންަތކުގައި ތާރީޚު ޖެހުމުގައި މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ސަމާލުވެ އެކަމެއް ހިނގި ތާރީޚެއް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާ.ލ ،ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ފޮނަޫދ ކައުންސިލްގެ .ލ ،ޔާތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން ތަޙްޤީޤަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީ ަދއުރުގެ ޔައުމިއް.ލ .6

 .އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށް ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ރައްކާކުރުމަށް

ގާދޫ .ލ 26

 ކައުންސިލްގެ

 އިދާރާ

ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް  16000/- ތެރެއިން ގާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު އެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ.ލ

މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމިތން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަްށ ނުެބެލވޭތީ، ކުރިއަށްއޮތް  ދައުަލތުގެ ބެލިއިރު، ކަމަށް ުބނާ މައްސަލަޖަމާނުކޮށް އޭނާގެ ައތުގައި ަބަހއްޓާފައިވާ

ވާ ތަެކތި ރުމަށާއި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންތާނގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ފައިސާ އާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމަށް އަންގާފަިއވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަުލކު

 . ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ

އަތޮޅު . ޏ 27

 ހޮސްޕިޓަލް

 GN.AH(1)AP/2010/18 )09: ގެ ކަރަންޓް ވައިރިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ަފރާތެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ނަންބަރ1ުއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާޢިމާރާތުގެ ފޭސް .ޏ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭންވެގެން މަ) 2010ނޮވެމްބަރ 

 .ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

މި މާއްދާގައި " އްއަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލަންވީ ކަންތަ" 8.19ގެ " ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު"އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމުގައި،  .1

ވާއިދުގެ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޓެންޑަރގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި، ގަ

  ،ބަޔާންކުރުމަށާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާްތތަކަްށ ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ޞީލް މަޢުލޫމާތު ީޝޓްގައި ިހމަނާފައިނެތްނަަމ، ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުެގ ތަޖުރިބާ އާއި ޓެކްނިކަލް ާޤިބލުކަންފަދަ ބައިތަަކށް ޕޮއިންޓްިދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ަތފް .2

ދިނުމުގައި ތަފާުތތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ، ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެކި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް

 .ެނވީއެވެޓެކްނިކަލް ޤާބިލުަކންފަދަ ބައިތަަކށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫާމތު ޝީޓްގައި ހިމެނުމަށް އެދި ދެން

އޮފް މިނިސްޓްރީ  28

 ހެލްތް 

 GN.AH(1)AP/2010/18: ގެ ކަރަންޓް ވައިރިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ނަންބަރ1ުއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާޢިމާރާތުގެ ފޭސް .ޏ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ންވެގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭ) 2010ނޮވެމްބަރ  09(

 .އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ

މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ހިމަނާފައިނެްތނަަމ، ޞީލް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޓެކްނިކަލް ޤާބިލުކަންފަދަ ބަިއތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފް.  1

ުހށަެހޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޓެކްނިކަލް ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެކި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެބައިތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ، 

 ،ނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ަތފްޞީލް މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ިހމެނުމަށާއިޤާބިލުކަންފަދަ ބައިތަކަށް ޕޮއިންްޓދި

ލުއޭޓްކުރަނީ މިނިސްޓްރީެގ ކޮންމެވެސް އެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްައށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ިއވެލުއޭޓްކުރަނީ ޓެންޑަރ ކޮމިީޓްނ ނޫންކަމާއި، އަންދާސީ ހިސާބުަތއް އިވެ. 2

އިވެލުއޭޓްކުރާ ފަރާތަކީ ޓެންޑަރ  ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެފަހުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އަްނދާސީ ހިސާބުތައްމުވައްޒަފެއް

 ،ކޮމިޓީކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދީ އެކަންކަން ތަންފީޒު  8.19ގެ " ގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުދައުލަތު"ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިވެސް . 3

ނޑުތައް އެކަށައެޅުމަށާއި  ،ކުރެވޭނޭގޮތަށް ކޮމިޓީން ަބލާ މިްނގަ

ދުވަސް ކަމަށް ބަލައިގެން  20ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު، " ދުވަސް 20މަހާއި  1"ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި . 4

ރަނގަޅަށް ބަލައި، ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކާއި މުއްދަތުތައް  އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް

 ،އޭޓްކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށާ އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިތުރު ފަރާތަކުން ޗެކްކުރުމަށާއިއިވެލު
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ވަގުތީ ކޮޕީގައި ސޮއިކޮށްފައި މިއްޔާގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ބައެއްފަހަރު އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުރެދާނެކަމަށާއި، އެގޮތައް ދިމާވަނީ ޔައު. 5

 ސޮއިކުރިކަމަށްވިޔަސް، ފަހުން އަޞްލު ތައްޔާރުވުމުްނ ހުންނާތީކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ބުނެފައިވާީތ، މީގެފަހުން ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޑްރާފްޓްގައި ކުރިން

 ،އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި

މީގެަފހުްނ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާނަމަ އެ ، ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބައްަދލުވުންތަކުގެ ނިންުމންތަކާއި ާހޟިރީ ފެނިފައިނުވާތީމިނިސްޓްރީ އޮފް . 6

 .އެފަދަ ލިޔުންތައް ރައްކާެތރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްނިންމުމެއް ޔައުމިއްޔާކުރުމަށާއި، ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށާިއ، ދައުލަތުގެ 

މޯލްޑިވްސް  29

ޓްރާންސްޕޯޓް 

އެންޑް 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

 ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެީނ އަށް ދޫކޮށްފައިާވ މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ކުރިޔަށް ގެންދިުއމަށްޓަކައި ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮުތގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން

ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑުްނ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ  2011އެކުންފުީނގެ  ފޮއްތެޔޮ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަކި ަފރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް.ވ

 .ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތަްއތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ިނންމުމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 

ރޑް ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން  ސީ އަށް ފޮއްތެޔޮ ޑިވެލޮޕް ނުކުރެވި.ސީ.ޓީ.އެމް .1 ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެ ދިޔައީ އެ ރަށް އެވޯ

ެމނޭގޮތަށް ފުރިހަމަ ސީ އިން މިފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުޞޫލުތައް ހި.ސީ.ޓީ.ކަމަށްވާތީ، ކުރިމަގުގައި އެފަދަ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެމް

(comprehensive) ްޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވާލައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށާއި/ގަވާއިދެއ، 

 

ނޑަނައަޅާ ހުރުމުންނާއި އިޢުލާންަގއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވެ ހުރުމުން  .2 އަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިީޓ އިޢުލާންކުރިއިރު ކްރައިޓީރިއާތަކަށް މާކްސް ދޭނެގޮތެއް ކަ

ނޑެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިޢުާލްނ ، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ /އައި.އޯ.ސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އީއައި ނުވަތަ ރިކުއެ.އޯ.އިޢުލާނާއެކު ތައްޔާރުކުރާ ރިކުއެސްޓް ފޯރ އީ، ކުރުމަށާއި

އިންޓް ދެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރާތުން ކުންފުނިން ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭގޮަތށް ވީހާވެސް ޞަރީޙަކުރުމަށާއި ޕޮ، ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ތަފްޞީލުކުރުމަށާއި

ނޑަކާއި ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ދޭނެ މާކްސް ބަޔާންކުރުމަށާއި  ،މިންގަ

 

ށް ެފންނަގޮތަކަށް ިއންޓަރނޭަޝނަލް ނިއުސް ގިނަ ހުށަހެޅުްނތަކެއް ހޯދުމަށްޓަަކއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލާގޮތަށް ކުރާ އިޢުލާުނތަްއ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާކެޓަ .3
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ،އާއި ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށާއިޕޭޕަރު ތަކުގަ

 

ތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ޒިންާމދާރުކުރުވައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުންނާއި އެކިއެކި ސެކްޝަން .4

 ފަރާތްތަކެއްގެ ނަން ޖެހުމަށްފަހު ސޮއިކުރުމަށާއި /ށް ތައްޔާުރކޮށް، ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާއި، ތައްޔާރުކުރި ފަރާތެއްކުންުފނީގެ ލޯގޯ ހިމެނޭ ގޮތަ/ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި

 

ބައްދަލުވުންތަްއ ދަންއުޅުމުން، އެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންުފނިތަކާއެކު ބާއްވާފައިވާ ނެގޯސިއޭޝަން ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ހޯ .5

ަދ ބައްދަލުވުންތަްއ ޔައުމިއްޔާކޮށް ލިޔުމުން ރިކޯޑްތައް ޔައުމިއްޔާކުރެވިފައިނުވާތީ، ކުންުފނީގެ ހިންގުމުެގ ކަންތައް ހަރުަދނާކޮށް ދެފުްށފެންނަޮގތަކަށް ބޭްއވުމަށްޓަކައި ކުންުފނީގެ އެ ފަ

 .ބެލެހެއްޓުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  30

ފިނޭންސް އެންޑް 

ރީޓްރެޜަ  

ނޑައެޅި ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާ 5ފޫޓުގެ  85ސުނާމީ ކާރިސާ އާ ގުޅިގެން  އި މަސްދޯނި ބަނުމަްށޓަކައި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީގެ ކަންތައްތައް ހިނގުމަށްޓަކައި ކަ

ރައިވެޓް ކުންފުނިން މަސްދޯނި ބަެނނުދިނުމުން ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުން އުވާލާ ޓެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕް

 ހުކުމުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ޖަޕާނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މަދަނީ ކޯޓުގެ 

ޅިގެން، މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ދައްކަވާ އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގު 7.2ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހުނު 

ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ އެއްގޮތައް، އަލުން އެމައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ސިވިލްކޯޓަްށ ) 2014އޯގަސްޓް  HC-A/181 )19/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަމްަބރ 

  .ދެންނެވީއެވެހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަންގެންދިއުމަށް 

އެޓަރނީ  31

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޑައެޅި ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާއި މަސްދޯނި ބަނުމަްށޓަކައި ޖަ 5ފޫޓުގެ  85ސުނާމީ ކާރިސާ އާ ގުޅިގެން  ޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީގެ ކަންތައްތައް ހިނގުމަށްޓަކައި ކަ

ދޯނި ބަނެނުދިނުުމން  ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މަސް ޓެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެއަރލައިނުން މަސްދޯނި ބަނެނުދިުނމުން

ދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މަދަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުން އުވާލާ އެއްބަސްވުމުގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ދައްކަވާ އެފައިސާ އަނބުރާ  7.2ހުނު ދަށުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެ

ން ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ އެއްގޮތައް، އަލު) 2014އޯގަސްޓް  HC-A/181 )19/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަމްބަރ ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 

  .ދެންނެވީއެވެއެމައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަންގެންދިއުމަށް 



 

19 
 

 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ފެންފުށީ .އދ 32

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ނޑަކަށް .އދ  800.00މަހަކު  ،އިޢުާލްނނުކޮށް އެބިން ހަމަ އެފަާރތަށްއަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގެ މުއްަދތު ހަމަވުމުން އަލުން  2000ފެންފުށީ މީހަކަށް ފެންފުިށްނ ދޫކޮށްފައިވާ ގާތްގަ

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެކަމަށް ބުނާ މަްއސަލައާގުޅިގެން،  އަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ) އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(

މީހުްނ . 1) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިްނ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ަޤވާޢިދުގެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުްނަތކަ .1

ެގ ގައިވާ ބޭނުްނތައް ނޫްނ އެހެނިހެން ޭބނުންތަކަށް ބިްނ ދޫކުރާނީ ބީލަމު) 5(އަދި ) 4(،)3(،)2(ދިރިއުޅޭރަށްރަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވާ މިމާއްދާގެ 

ށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނޭކަމަްށ އުޞޫލުންކަމަށާއި، މިގޮތުން ީބލަމުގެ އުޞޫލުން ދޫކުރާބިން ދޫކުރާނެ މުއްދަތާއި އަދި އެންމެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކުލި ބަޔާންކޮ

ިއތުރުކޮށްދިނުމަށް ެފންފުށީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާގައި އެދުމުން ފެންފުިށ ކައުންސިލުން އެ ފެންުފށީ ރައްޔިތަކަށް ފެންފުށިން ދޫކޮށްަފއިވާ ކުލީ ބިމުގެ މުއްދަތު .ބުނެފައިވާތީއާއި، އދ

ކަންތައް  އް ހެދިފައިނުވާތީ އެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ ނިންމާފައިވިޔަސް މިހާތަނަށްވެސް އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި އެއްބަސްވުމެ

ގައިވާ ގޮތުގެ . 1) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ޢިދުގެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުްނަތކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިްނ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ަޤވާ

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،  

 

ށް ދެވިފައިވާ ފަާރުތން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުަމށް ެއ ބިން ބޭނުންކޮްށފައިވާނަމަ، އަިދ އެ ދުވަސްތަކަށް ކުލި ދައްކާަފއި ނުވާނަމަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ނަމަވެސް، ބިން ކުއްޔަ  .2

 .ބިން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތުެގ އަތުން ނަގަންޖެހޭ ކުލި ނެގުމަށް 
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ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 5500ށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ކަމާިއއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮމާފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާީސ .ކ

އެގޮތުން އޭނާ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިތާ  ،ވާ ކަމަށާއިއޭ ކިޔުނު ބިން، ބިޑަށް ހުޅުވާލާ އެބިޑް ކާމިއްޔާބު ކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެފައި " މަންފާވިލާ"އަކަފޫޓުގެ 

ަމސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން  އަހަރަކަށްވުރެގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް، އެބިމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ނުވާތީ ޓިސްއެއް ދީފައިވީނަމަވެސް މިހާރުގެ ރަށު ކައުންސިލުން އެމަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިކުރީގެ ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް ނޯ

އޭ ކިޔުނު ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް " މަންފާވިލާ"މާފުށީ .ކބެލިއިރު،  ކަމަށް ުބނާ މައްސަލަކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ ދެމެދު ގާތްގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ކިއެކި ކަންކަންކުރަން ކަމަށްވެފަިއ، ބިޑް ހުށަޅުމުގެ ކުރެވުނު އިޢުލާންގައި، އެބިމުގަިއ ތަފާތު އެތައްކަމެއް ކުރެވިދާެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، އެކިަފރާތްތަކުން ބިޑް ހުަށހަޅާނީ އެ

ތަކުން ނަގަންޖެޭހ މަސައްކަތަކަށް ހުއްދަ ހޯާދނީ ސަރުކާރުގެ ކޮން އިދާރާއަކުންކަން ޭނނުގނު ނަމަވެސް، އެގްރިމެންްޓ ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ކުރިން އެބިމުގައި ކުރާނެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ، ީމގެ ފަހުން މިފަދައިން ފަރާތަށްވެސް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވުމު 02އެންމެހާ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަުހ ނޫނީ އެގްރިމެންޓް ކޮށްފިނަމަ، 

-ބިންބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ނުދިނުމަށް އެންޓި  ކުއްޔަށް ދެވޭ ބިންބިމުގައި އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އެންމެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ނަގައިގެންޫނނީ

 . ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ެދްނނެވީއެވެ 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
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އި އެއީ އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ މިހާރު ޙަވާލުވެގެންއުޅެނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތެއްނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގަ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގދ.ގދ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭ ފައިސާ ދެނީ އޭނާއަށް .ކޮންމެ މަހަކުވެސް ގދ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނަގައިގެން އުޅޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި.ގދ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކީ އޭނާ ބުނެގެން އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ކޮންމެ މަހަކު ގދ

ށާއި، އެ ބިލްަގއި ސޮއިކުރަނީވެސް ޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ހަަދއިދޭ ބިލެއް ކަމަށާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އެ ބިލްތައް ފެންނަްނ ހުންނާނެ ކަމަކޮމްޕިއު

 .ވަނީއެވެއިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން، 

 

 އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރި ސަަބބު އިޢުލާނުތަކުގަިއ މި މައްސަލައިގައި، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ިތން ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، ެއ އިޢުލާނެއްގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ .1

ބާިޠލްކޮށް އެހެްނ އިޢުލާނެއް ޢާއްމުކުރާނަމަ، އެ ިއުޢލާނު ބާިޠލްކުރަންޖެހުނު ސަަބބު އޭގެ ފަހުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުން ިއޢުލާނު ބާޠިލްކުރި ސަބަުބ ސާފުނުވާތީ، އިޢުލާނެއް 

 ،ޢާއްމުކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި

ރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި އެ ލިޔުމަކީ ކޮން އިޢުލާނަކާ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު، އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި އެ ލިޔުންތައް ތައްޔާ .2

އްޔާރުކުރި ތާރީޚާއި އެ ލިޔުމަކީ ކޮން އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވާތީ، އެފަދަ ލިޔުންތަްއ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލިޔުން ތަ

 ،ބަލަހައްޓައި، ރައްކާކުރުމަށާއި ،ން އެނގޭގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައްާޔރުކޮށްގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ލިޔުމެއްކަ 

އެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭނުންކުާރ ، ފައިވާތީއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެކްސެސްވެވޭކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވި.ގދ .3

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްސަ (ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް އެކްސެސްނުވެވޭގޮތަށް ސެކިޔޯކުރުމަށް  ،ށް އެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށްކޮމްޕިއުޓަރަ

ރޑެއް ދިނުމަށް.އައި  .)ޑީ އަކާއި ޕާސްވަ
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ފަރާތުން އަގުހޯާދަފއި ނުވާ ކަމަށާއި،  3ގައި ބަދަލުކޮްށފައިވާއިރު  2014ޖޫން  1، އިންޖެކްޓަރ 6ކިލޯވޮޓްެގ ޖަނަރޭޓަރުގެ  100ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތުންގެ އިްނޖީނުގޭގައި ހުރި .އދ

ނޑައެޅުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ފެށިފަުހން އިންޖީނުގެ ާޓބޯއާިއ  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް، ގޮއިދޫ މީހެއް ލައްވާ ކަމަށާއި.އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ބ އަގެއް ކަ

ހަންޏާމީދޫ .ން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އދއިތުރު މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާއަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިާވ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެ

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަިއސާއިން ނޫން ގޮތަަކށް ކުރުވާކަމުގައިވިޔަސް ލިޔެކިޔުމުން ފެނާނެ ފަދަ ގޮތަަކށް .ގެ އިންޖީނުގޭގެ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް އދރައްޔިތުން

 . ލިޔެކިޔުމުން ބަލެހެއްޓުމަށް އެދި ދެންނެވީއެވެ
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ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ  05ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  2015ޖަނަވަރީ  21މަގުބައްތިތަކާއި، ބަނދަރު ބައްތިތައް ބަަލހައްޓާެނ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާއުނގޫދޫ .ށ

ން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ގައި ބޭއްވި ބިޑް އިވެލުއޭޝަ 2015ފެބްރުވަރީ  02ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތެއް ކަމަށް، 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އޭނާއާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް، އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން،  ،ނިންމުމަށްފަހު

 .މިވަނީއެވެ

 

ބިޑް އިވަލުއޭޝަން އިްނ އެްނމެ މަތިން ޕޮއިންޓް އްސަލައިގެ ތަޙްޤީގުގައި ިބޑަށް ހުޅުވާލެވުނު މަސައްކަތަކަްށ ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ިމނިވަން ިބޑް ކޮމިޓީއަކުން އިވަލުއޭޓް ކުރެވި، މިމަ -

ަމސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަނގަކުރެވޭކަމާއި، އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ލިބިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިފަރާްތ ބިޑް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެނޫން ފަރާތަކާ

 ،މަލުކުރުމަށާއިވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްކަމެއް ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް އަ 8.20ޤަވާއިދުގެ 

ލޫމާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަހްޤީގުގަިއ އިގެ ތަޙްޤީގުގައި، ބިޑަށް ހުޅުވާލެވުނު މަސައްކަތަކަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަަކށް އިވަުލއޭޝަން ކޮމިޓީ އިން ތައްޔާރުކުރި ޝީޓްގެ މައުމިމައްސަލަ -

ން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުްނ، ގޯސް ނިންމުމެއް ނިންިމދާނެކަމަށްޓަކައި، އިވަލުއޭޝަން އެއް ހެދުމުން ނަީތޖާ އަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލްތަކެއް އަންނަކަމާއި، އެހެންަކމު

 .ބިޑްތައް އިވަލުއޭޓްކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ، ރަނގަޅަށް އިވަލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް
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ތިމަރަފުށިން ކުއްޔަށް .އްސަލައާގުޅިގެން، ތތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިން ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންަނ ބިންތަކުގެ ކުިލ ހޯދަން ކައުްނސިލުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަްށ ބުނާ މަ.ތ
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