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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01އޭޕްރީލް 2011ން  30އޭޕްރީލް  2011ށް
ސ.މ
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އެ ޅު ނު ފި ޔަވަ ޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީ ހުގެ ނަ ން

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ތ.އަތޮޅުން އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތަކުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތ.ވޭމަންޑޫއަށް އައި ކައުންސިލަރުންގެ
ތެރެއިން  4ކައުންސިލަރަކު އެދުވަހުން ފެށިގެން އަދިވެސް ތ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބެމުންދާ ކަމަށާއި ،އަތޮޅުއޮފީހުގެ ވޭނުގައި އެމީހުންގެ ގާތްމީސްމީހުން ގޮވައިގެން
ރަށުތެރޭގައި ދުއްވަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާއިރު އެ ވޭނަށް ޑީސަލް އަޅާފައިވަނީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ދަތުރުތައް ނުކުރުމަށް ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ކުރިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ހިންގި ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެމިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި އެބިލްޑިންގަށް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2010އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ،އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  9ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމާ
ގުޅިގެން އެއްވެސް ޚަބަރެއްނުވެ ގިނަދުވަސްވާތީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި އުޅޭ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުން އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ މިހެން ބުނިފަހުން އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކުރިކަމަށް އިޢުލާނެއް ކުރޭތޯ ބަލަބަލާ ތިއްބާ ފެނުނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބަޔަކުލައްވާ ކުރުވަމުންގެންދާތަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،

ޣާޒީ ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުންދިޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އޮފީސް ޕަލްމޭރާ

ބިލްޑިންގއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު 10) (IUL)101-AF/1/2010/1006 :އޮގަސްޓް  (2010އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  9ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް
ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،ޕާޓިޝަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތަށް ނިންމައި ،އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްނުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،މިފަދަ
މަސައްކަތް ކުރާ  3ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާފައިނުވާކަން
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ސ.މ

އޮފީ ހުގެ ނަ ން
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ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ

އެ ޅު ނު ފި ޔަވަ ޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ ،އިޢުލާން ބާޠިލްކުރިކަން ޢާންމުކޮށް ޢިއުލާންކޮށް އެކަން
އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެންގީއެވެ.

އިދާރާ

ގދ.ތިނަދޫން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިހަހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ތާރީޚް  19ޖޫން  2009ގައި ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް 18 ،ޖޫން
 2014ގައި ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް

 16ފެބްރުއަރީ  2011ގައި އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެއެއްބަސްވުމުގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ގދ.ތިނަދޫން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް

 20ޖޫން  2004ގައި ދޫކޮށްފައިވާ

ދިހަހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު  19ޖޫން  2009ގައި ހަމަވެފައިވާތީ ،އެފް.އެސް.އެމްއަށް އެބިން އިތުރަށް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ ،ބިމާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފްނުވާނެ
ގޮތުގެ މަތިން ،ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
4

ދ.ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

ދ.ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  29) A-376/2011/10މާޗް  (2011އިޢުލާނުގައި ،އީ-މެއިލުންވެސް އެސްޓިމޭޓް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ކަމުގައިވާ

 hasanhanyf@hotmail.comއަކީ އަމިއްލަފަރާތެއްގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެހެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،މިއީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް

ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނަންބަރު  29) A-376/2011/10މާޗް  (2011އިޢުލާނުގައި ،ފެކްސްއިން އަދި އީ-މެއިލްއިން އެސްޓިމޭޓް ފޮނުވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

 8.17މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވުމާއެކު ،އެއިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

އެމަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދ.ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓް

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން  3ފޫޓް  4ފޫޓުގެ ޕާޓިޝަނެއް ޖަހަން ބޭނުންވެގެން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތެއްކަމުން އެއިޢުލާން
ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު  2ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން ހުށަހެޅި  2ފަރާތުގެތެރެއިން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނުގައި،
އެކޯޓުގެ ވޯރކްސްޓޭޝަން ޖަހާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްވެސް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތް ލިބުނީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް
މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން އދ.މަހިބަދޫއަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކަމަށްވެސް

 3ފަރާތުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދިކަމެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ދަތުރުކޮށް ނިމުމަށްފަހު  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދައިގެން އަސްލު ދެދަތުރު ކޮށްދިން އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ކޯޓޭޝަން
ހޯދައިގެން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،
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އޮފީ ހުގެ ނަ ން

.1

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ވޯކްސްޓޭޝަން ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެތަކެއްޗަކީ އެދުވަހުން

ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

 8.16ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ

ތަކެއްޗަކީ އަވަހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތިކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމުންދޭ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ.
 . 2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް
ފަހުގައި ކަމުގައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

 8.16ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ދިނުމަށް

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ.
.3

މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ދެވިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

އެފަރާތަށް އެއްދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށްވުރެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށްވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

 8.30ގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން އެ ގެނެވުނު ބަދަލެއް ލަސްނުކޮށް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ .އަދި
މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަމަށް ފެންނާތީ އެކަންވެސް ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓަށް އެންގީއެވެ.
.4

މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމައި ކޯޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  22މާރޗް  2010އަދި އެއަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ  1ދުވަސް އިތުރުކުރުމުން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ  23މާރޗް  2010އަށްވުރެ 1
މަސްދުވަސް ފަހުން  23އޭޕްރީލް 2010ގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް 17 ،މާރޗް 2010ގައި ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓާއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
 4ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އަދި  12އޭޕްރީލް  2010ގައި  17މާރޗް  2010ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  1ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.29ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ.
 . 5އދ.މަހިބަދޫއަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ކުރި ލޯންޗް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ތިންފަރާތުން ލިޔުމުން އަގުނުހޯދާކަމަށްވާތީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.14ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ.
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6

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

7

ގދ.ތިނަދޫ އޮފީސް

8

ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ގއ.ދާންދޫ އޮފީހުގެ މޯބައިލް ފޯނާ  15ޖެނުއަރީ  2009ގައި އޭރުގެ ދާންދޫ ކައުންސިލަރ މަޤާމާ ޙަވާލުވީއްސުރެ މަޤާމުން ވަކިވަންދެން ފޯން ބިލް ދައްކާފައިނުވާ

އިދާރާ

ކަމަށާއި ،ފޯން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުސާރައާއެކު  500/-ރުފިޔާ ނަގައި ބިލް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފޯނުން އެކިމީސްމީހުންނަށް ފައިސާ

ޏ .ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރު ހުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ޏ .ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ބަލަހައްޓާ ގެއެއް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ،،ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ގެއަކީ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލާ ގުޅުންހުރި ގެއެއްކަމާއި ،އެގެއަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ
ޕްރިންސިޕަލްގެ އެއްބަ ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ގެއެއްކަން އެނގެއެވެ .މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި ،ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް
ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ ބާބުގެ  6.18ވަނަ މާއްދާ އާއި

 8ވަނަ ބާބުގެ  8.01ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިފަދަ

ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ ބާބުގެ  6.04ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި 6 ،ވަނަ ބާބުގެ  6.08ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި  8ވަނަ ބާބުގެ 8.01
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެސްކޫލަށް އެންގީއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގދ.ތިނަދޫން ގޯއްޗެއް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ގޯދިދޭން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށް
ގދ.ތިނަދޫން އެއްވެސް އިރެއްގައި ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،ގޯއްޗަށް އެދި ސިޓީލުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ،އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިނުލާ ފަރާތަކަށް
ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެތީ ،ބިމާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް ގޯއްޗެއް ނުދިނުމަށް ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހަށް އެންގީއެވެ.

ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި ،އެފައިސާ ދޭން އޭނާ އިންކާރު ކުރާނަމަ،
އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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7،500
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއެކު ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރަކަށް /-
ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ގާނޫނުގައި

 ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނާއިބުރައީސް އަދި މެމްބަރުންނަށްދެވޭ އުޖޫރައާއި

އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މުސާރަ ފިޔަވައި އެހެން ޢިނާޔަތްތައް
ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި ކަ ނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ
މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑުގައި އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ކަ ނޑައަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ،އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް

2011ވަނަ އަހަރުގެ

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  7،500 /-ރުފިޔާ ދެމުން ގެންދިއުމާމެދު ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފެންނަގޮތެއް ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ  ،މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑުގައި ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިނުވާތީ،

4

ސ.މ

އެ ޅު ނު ފި ޔަވަ ޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީ ހުގެ ނަ ން

އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެމަޖިލީހުން ކަ ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން
މުރާޖަޢާކޮށް ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް )  15ޑިސެމްބަރ  (2010ގެ  7ވަނަ ޞަފުހާގައި ކޮމިޓީން އެކިއެކި މަގާމްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މެމްބަރުންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް

ލިބިނުދެވޭނެކަމަށް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިރުޝާދު ދީފައިވާތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 15/ 2008މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނު( ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައިވާގޮތުން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސާއި މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށްވެފައި މެމްބަރުންނަށް
މިހާރު ދެމުންގެންދާ ލިވިންގ އެލަވަންސްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ
އެލަވަންސްއަކަށް ނުވާތީ ،އެއެލަވަންސް ދިނުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމާއެކު ،އެކައުންސިލްގެ ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށާއި މެމްބަރުންނަށް ފެބްރުއަރީ

2011ގެ

ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްއަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ހޯދައި ،އެކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށާއި ،ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުދިނުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން
އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ނަންބަރު:

 17 ) 7-AUDT/219/2011/06މާރޗް

( 2011

ސިޓީއާއެކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

ޏ.ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގޯތިތެރޭގައި ގާއުޅުމާ އަދި މުށިޖެހުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އެއޮފީހުގެ ނަންބަރު:

އެފެއާޒް

 05) A-R1/2010/107ޖުލައި  (2010އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑަށް
ބަދަލުގެނެސްފައިވުމާ އަދި އެކަން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ،ޏ.ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ވަށާފާރު
ރޭނުމާއި ގޯތިތެރޭގައި ގާއެޅުމާ އަދި މުށިޖެހުމާއި

 ،ބަގީޗާ ގާފޮޅު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާ

 05 ) A-R1/2010/107ޖުލައި  (2010އިޢުލާނާގުޅޭ

ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އެއޮފީހުގެ ނަންބަރު:

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ .އަދި

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން ބެލިބެލުމުން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާފައިވަނީ ،މިމަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
އެއަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލުކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ އުޞޫލުން ވަޒަންކޮށްގެން މާރކްސް ދީގެން
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

 8.19ގެ )ޅ( އާއި 8.20 ،އާ ޚިލާފަށް އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ،

ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،މާރކްސް ދޭނެކަމަށް ޢާންމުކުރާ މިންގަ ނޑާ އެއްގޮތަށް މާރކްސް ދީގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީ ހުގެ ނަ ން
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

އެ ޅު ނު ފި ޔަވަ ޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ ،ވިޔަފާރިބަނދަރަށް ބޭލުމަށްފަހު އެއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމާފަހުންވެސް އެމުދާ ދޫކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
)އެމް.ޕީ.އެލް( އިން  3ދުވަސް ނަގާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ޓައިމިންގއަށް މުދާ ވިއްކޭގޮތް ނުވުމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް
ގެއްލޭގޮތްވުން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެމް.ޕީ.އެލް އިން މުދާ ދޫނުކޮށް ލަސްކުރާ ލަސްކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރަށް ،މުދާ ނެރުމަށްޓަކައި
 400/ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން ދޭ އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު އެޚިދުމަތް ނުދީވެސް ވަރަށްގިނަފަހަރު ހުންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުންބެލިބެލުމުން ،އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހުވެސް ބައެއް ފަހަރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ގަޑި ނުވަތަ ދުވަސް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެފައި ނުހުންނަ
ކަމާއި ،ޑެލިވަރީ އޯޑަރގެ ފަހަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު ،ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަކީ ޢާންމު އުސޫލުކަމުގައިވިޔަސް ބައެއް ފަހަރު ސްޓޭމްޕް ނުޖަހާ ހަމައެކަނި ސޮއިކޮށްލާފައި
ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރގައި ކޮމަން ރިފަރެންސެއް ނޯންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މިކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއަށް އެންގީއެވެ.
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