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ސ.މ
1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 1.4ގައި ،މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަވީއްލުން ބއްވެވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ

2

ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ( 49/12,548ބާރަހާސް ފަސްސަތކަ ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ ސާޅީސްނު ވަ ލާރި) ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވި ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،

އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވި ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދައި،

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
ހއ.ހޯރަފުށީ  2ގޯއްޗެއް (ގޯތި  ،1ގޯތި  )2ހިމެނ ބްލޮކުގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ މަގު ތެދުކުރުމަށްޓަކައި ގޯތި  1ގެ އިރުދެކުނު ކަނުން ފެށިގެން ގޯތި  2ގެ
އިރުއުތުރު ކަނަށް ހުސްވާގޮތަށް އެ މަގު ތެދުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  15( 24/2016ޖޫން  )2016ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައި ،މޯލްޑިވްސް ލންޑް އެންޑް
ސަރވ އޮތޯރިޓީއާއި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާތީއާއި މިގޮތަށް އެތަން ސީދާކޮށްފިނަމަ ގޯތި  2އަށް ބިންކޮޅެއް އިތުރުވާތީއާއި ނަމަވެސް
އެގޮތަށް އެތަން ސީދާކޮށްފިނަމަ ގޯތި  1ގެ އިރުއުތުރު ކަނުން ބައެއް އުނިވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކޮށް ،އެކަން އަލުން މުރާޖަޢާ
ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ގޯތި  1ގެ އިރުއުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ގޯތި  2ގެ އިރުއުތުރު ކަނަށް ހުސްވާގޮތަށް އެ ބްލޮކުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން
ދަމާލެވ ރޮނގަކުން އެތަން ސީދާ ކުރުމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތަށް ހެދުމުން ،ގޯތި  2އަށް  673އަކަފޫޓް އަދި ގޯތި  1އަށް  100އަކަފޫޓް އިތުރުވާކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެކަން ތަންފީޒުކުރާނީ ކަމާބެހ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމަށް ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި "މަޒާރާ" ގޯއްޗަކީ
މިހާރުވެސް  5000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ކަމަށްވާތީއާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ އެއްވެސް ގޯއްޗެއް  4000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ ކަމުގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2002/1 :ދިވެހިރާއްޖގެ ބިމާބެހ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާތީއާއި އެހެންކަމުން ،މަގު ސީދާކުރުމުގެ

1

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ނަމުގައިވިޔަސް ގޯތި  2އަށް ބިން އިތުވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި އެ ބްލޮކަށް އެހާބޮޑު ތަފާތެއް އައިސްފައިވަނީ
ގޯތި  1ގެ ކަންކުތި ފިލުވުމުގެ ނަމުގައި އެ ގޯއްޗަށް ކުރިން ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތީއާއި ގޯތި  2އަކީ  5000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު
ގޯއްޗެއް ކަމަށްވާތީ ،އެ ގޯއްޗަށް އަލުން ބިން އިތުރުވާގޮތަށް މަގު ސީދާކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2002/1 :ދިވެހިރާއްޖގެ ބިމާބެހ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ އެ  2ގޯތި ހިމެނ ބްލޮކުގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ މަގު ތެދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު( 2002/1 :ދިވެހިރާއްޖގެ ބިމާބެހ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފު ނުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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އައިލެންޑް އވިއޝަން ސަރވިސަސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލން ހެންގަރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު
ލިމިޓެޑް

 18/2014ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްނޫންކަން އެނގތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އައިލެންޑް އވިއޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ
ބނުމަށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގާނޫން ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

1438ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖުކޯޓާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި  18އެޕްރީލް  2017ގައި
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖުކޯޓާ ލިބ ފަރާތްތައް  18މ 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ
ނށް ހުށަހެޅުނު
ވކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަ ަ
ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރައްވާފައިވާއިރު ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ ލިބގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައި ާ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ާ
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި ި
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި (ޕްރީބިޑް މީޓިން) ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
-1

ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
 -1ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު 50%
 -2ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 50%

-2

ފޞީލު ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތުގައި
ގ ތަ ް
ށ ދން ކަނޑައަޅާފައިވާ  50%ޕޮއިންޓް ދނެ ގޮތު ެ
ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަ ް
ތތަކަށް
ލމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާ ް
ވސް  24އެޕްރީލް  2017ގައި ބއްވި ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި މަޢު ޫ
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަ ެ
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ދިން މަޢުލޫމާތު ތެރގައި ޚިދުމަތުގެ އެކިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދނެ މިންވަރަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ މިންވަރުކަމަށް

" 1438ވަނަ

އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދެވ މަޢުލޫމާތު (24
އެޕްރީލް  " )2017މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާކަން.
ކެޓަގަރީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް

އެހީތެރިންނަށް

 20ޕޮއިންޓް

ދަތުރުފަތުރާއި ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޝަނަށް  32ޕޮއިންޓް (ދަތުރުފަތުރަށް  16ޕޮއިންޓް ހުރުމާއި ކެއުމަށް  16ޕޮއިންޓް)

-3

މަނާސިކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް

 20ޕޮއިންޓް

އ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަ ް

 28ޕޮއިންޓް

ޖުމްލަ

 100ޕޮއިންޓް

ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ދން ކަނޑައަޅާފައިވާ  50%ޕޮއިންޓް ދނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ދީފައިވީނަމަވެސް
ޓ
އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތައް "1438-ގައި މިބަޔަށް ޕޮއިން ް
ފއިވަނީ އެހީތެރިންގެ ބަޔަށް 20
ތން ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި މަޢުލޫމާތު ދީ ަ
ގތް ތަފާތުކަމާއި ،އެގޮ ު
ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ޕޮއިންޓަކަމަށްވީނަމަވެސް އިވެލުއޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައިވަނީ އެބަޔަށް  21ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްކަމާއި ،މަނާސިކާއި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް  20ޕޮއިންޓްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވިނަމަވެސް އިވެލުއޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައިވަނީ އެބަޔަށް 25
ޕޮއިންޓް

ދިނުމަށްކަމާއި،

މީގެއިތުރުން

ޕްރީބިޑް

މީޓިންގްގައި

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވަނީ

އެހެނިހެން

ޚިދުމަތުގެ

ބަޔަށް

20

ޕޮއިންޓަކަމަށްވީނަމަވެސް އިވެލުއޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައިވަނީ އެބަޔަށް  22ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްކަން .އިވެލުއޓްކުރުމުގައި
ށފައިވާގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
ކ ް
ބަލާނެ މިންގަނޑުގައި ބަޔާން ޮ
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ކެޓަގަރީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް

އެހީތެރިންނަށް

 21ޕޮއިންޓް

ދަތުރުފަތުރާއި ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޝަނަށް

 32ޕޮއިންޓް (ދަތުރުފަތުރަށް  16ޕޮއިންޓް ހުރުމާއި ކެއުމަށް 16
ޕޮއިންޓް)
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މަނާސިކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް

 25ޕޮއިންޓް

އ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަ ް

 22ޕޮއިންޓް

ޖުމްލަ

 100ޕޮއިންޓް

ށހެޅިފައިވާ ސުވާލުތައް"
މގައި "ޕްރީބިޑް މީޓިންގްއަށް ހު ަ
ކށްފައިވާ ލިޔު ު
މޢުލޫމާތު ބަޔާން ޮ
ޕްރީބިޑް މީޓީންގައި ދީފައިވާ ަ

އގައި
މިބަ ި

ތގައި
ތން ސުވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބިޑް ފޮ ު
އެހީތެރިންނަށް ދން ކަނޑައަޅާފައިވާ  20ޕޮއިންޓް ޑިފަންއިކުރާނެގޮތާ ބެހގޮ ު
ކށް
މޓީއިން ކަމަށާއި އެކެޓަރަގަރީއަ ަ
ކވަކި ޕޮއިންޓްތަކުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޝަން ކޮ ެ
ނ ވަ ި
އަހާފައިވާ ކަންކަމަށް ދ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުން އިންސައްތަ ނެގނީ އެކެޓަގަރީއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުންކަމަށާއި މިސާލަކަށް އިސްއެހީތެރިޔާގެ
ނވަރު
ނ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދނެ މި ް
ހ ް
ރންގެ ބައިގައި ހިމެނ އެހެނި ެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދނެ މިންވަރާއި އެހީތެ ި
ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީއިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
-5

އިވެލުއޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި މި ޕޮއިންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ ސަބް ކެޓަގަރީތަކަށްކަމާއި އެގޮތުން އެހީތެރިންގެ
ވފައިވަނީ އިސްއެހީތެރިޔާގެ ތަޢުލީމަށް  03ޕޮއިންޓް
ބަޔަށް ދ  21ޕޮއިންޓް ބަހާލެ ި

އން
ތަޖުރިބާ  03ޕޮއިންޓް ،އެހީތެރިންގެ ތެރެ ި

ދ އޮތްނަމަ  03ޕޮއިންޓް ،ސިއްޙީ
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އެހީތެރިޔަކަށް ޕޮއިންޓެއް (ގިނަވެގެން  05ޕޮއިންޓް) ،ދީނީ މުރުޝިދުގެ ހުއް ަ
އިސްއެހީތެރިޔާއަށް  04ޕޮއިންޓް ،އިސް ނަރުހަށް  03މިގޮތަށްކަމާއި ،މިގޮތަށް ސަބްކެޓަގަރީތަކަށް ޕޮއިންޓް ދނެކަން ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި
4
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ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް ސަބްކެޓަގަރީތަކަށް ދެވ ޕޮއިންޓްތައް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،މިސާލަކަށް
ޓގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން  05ޕޮއިންޓް
ކންމެ އެހީތެރިޔަކަށް  1ޕޮއިން ް
ނނަ ޮ
ޓގައި ހުށަހަޅާ އަރަބި ދަ ް
އެހީތެރިންނަށް ދ  21ޕޮއިން ް
ކން އެނގކަމާއި ،އަދި އިސް އެހީތެރިޔާގެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 03
ދންނަ  05އެހީތެރިން ހުށަހެޅނެ ަ
ދެވނެކަމަށް އޮތުމުން އަރަބި ަ
ޓފިކެޓް
ދންނަ މީހަކަށްވާނަމަކަމާއި ،ސެ ް
ތ ސަނަދެއް އޮވެގެން އަރަބި ބަސް ަ
ވލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަ ީ
ކޓް ލެ ެ
ޕޮއިންޓް ލިބނީ ސެޓްފި ެ
ލވެލް
ތ ސަނަދެއް އޮވެގެން އިނގިރސި އަދި އުރުދޫ އެނގނެ  02ޕޮއިންޓް ލިބނެކަމާއި ،ސެޓްފިކެޓް ެ
ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަ ީ
ލމާތު
ދއް އޮވެގެން އަރަބި ނުވަތަ އިނގިރސި ނުވަތަ އުރުދޫ ނނގނެމަ  01ޕޮއިންޓް ލިބނެކަމުގެ މަޢު ޫ
 7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަ ެ
ކން
ނ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ަ
ތ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ހުރިރާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިނުވުމު ް
ދީފައިނުވާކަމާއި ،މި މަޢުލޫމާ ު
ގެއްލނެކަން ފާހަގަކުރެވކަން.
ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ފާހަގަވި ކަންތައްތައް
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އވާއިރު މީގެތެރެއިން 01
ނ  09ފަރާތެއް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފަ ި
ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  16ފަރާތުގެ ތެރެއި ް

ފރާތް
ަ

ތކުގެ
ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ޒަކާތް ނުދައްކާ ސަބަބު އެނގނެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާތީކަމާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔުން ަ
ތެރގައި "ވތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މުދަލުގެ ޒަކާތަށް ނިސާބުހަމަވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ޒަކާތް ދައްކަންޖެހ ދުވަހަށް ޒަކާތް
މއް
ށފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ޒަކާތް ނުދައްކާ ސަބަބު އެނގނެ ލިޔު ެ
ދައްކާފައިވާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ބޑް މީޓިންގގައި މިކަމާގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން
ހުށަހަޅަން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމާއި ،ޕްރީ ި
ވން ( 09މެއި  )2017ގައި ކޮމެޓީއިން
މޓީގެ  05ވަނަ ބައްދަލު ު
ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ނަމަވެސް އިވެލުއޝަން ކޮ ެ
މއި،
ނމަ ޒަކާތް ނުދައްކާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހނެކަމަށްކަ ާ
ނިންމާފައިވަނީ ޒަކާތް ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ަ
"ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމާބެހ އުޞޫލު" ( 17މއި  )2017ގެ  05ވަނަ މާއްދާ ގެ (ނ) ގައި ޕްރޮޕޯސަލް
ކތް
ރބަރަށް ޒަ ާ
އކަންޖެހ ދުވަހަށް ބަ ާ
މވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ޒަކާތް ދަ ް
ގއި މުދަލުގެ ޒަކާތް ނިސާބު ހަ ަ
ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރ ަ
ލގެ  06ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ
ދައްކަމުންދާ ކުންފުންޏަކަށްވުން ހިމެނކަމާއި ،ހަމަ އެ އުޞޫ ު
5
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ލިޔުންތަކުގެ ތެރގައި މި އުޞޫލުގެ  05ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފައިސާއެއް ދައްކަފައިވާނަމަ އެކަމާބެހ ރަސްމީ
ފއިވާ ފަދަ ފައިސާއެއް ނުދައްކާނަމަ
އވާކަމާއި ،ނަމަވެސް  05ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ލިޔުން ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ލޔުން
ނކަމުން ޒަކާތް ނުދައްކާކަމުގެ ި
ޔންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެ ް
މށް ބަ ާ
ލޔުން ހުށަހަޅަންޖެހނެކަ ަ
ނުދައްކާ ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ި
ނ
ވނެކަ ް
ހުށަހަޅާފައި ނެތް ފަރާތެއް އެސަބަބާހެދި ޑިސްކޮލިފައިކޮށްގެންނު ާ
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ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  16ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުންފުނި  1އަދި ކުންފުނި  2އިން ޒަކާތް ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުމެއް އަދި ނުދައްކާނަމަ ނުދައްކާ
ސަބަބުވެސް

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،

ނަމަވެސް

ކުންފުނި

1

މިސަބަބާހެދި

ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާއިރު

ކުންފުނި

2

ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އަދި ކުންފުނި  2އިވެލުއޝަންގައި ހިމަނައި ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  5ފަރާތުގެ
ނ
ފރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ގެންގުޅެފައިނުވާކަ ް
ތެރ ހިމެނކަން ފާހަގަކުރެވކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޝަރުތުހަމަވާ ަ
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ވކަން
ނމާފައިވީނަމަވެސް ނިޞާބު ހަމަ ާ
ކުންފުނި  1އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގެ ޒަކާތުގެ ނިސާބު ހަމަވާކަމަށް އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީއިން ނި ް
ތ
ނވާ ީ
ޞބު ހަމަ ު
ތގައި ،އެކުންފުނި ނި ާ
ނން މިކޮމިޝަނަށް މައޫލޫމާތު ދީފައިވާގޮ ު
ށ ނެތްކަމަށާއި ،އެކުންފު ި
ބެލީ ކޮންގޮތަކަށްކަމެއް އެނގކަ ް
މއި،
ޒަކާތް ނުދައްކާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ލިޔުން ހުށަނާޅާކަމަށާއި އަދި ނުދައްކަންޖެހ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހކަމަށް އަންގާފައިނުވާކަ ާ
ނ އެނގނީ
ނބެލނެކަން ފާހަގަކުރެވކަމަށާއި ފައިނންޝަލް ސްޓޓްމަންޓު ް
ކން ު
ނޞާބުހަމަވާ ަ
ޓމަންޓުން ި
ޝލް ސްޓ ް
ހަމައެކަނި ފައިނން ަ
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ އަދަދުކަމާއި ފައިނންޝަލް ސްޓޓްމަންޓްގައި އެއަހަރެއްގައި ޕްރޮފިޓްވިނަމަވެސް ،އެ އަދަދުން ޒަކާތް
ދ ކަނޑައެޅިގެން
ޓން ރައުސްމާލު އެނގުނުނަމަވެސް ނިޞާބުހަމަވާ މު ާ
ނގަނެވނެކަމާއި ބެލެންސްޝީ ު
ދައްކަންޖެހ އަދަދު ދެނެ ު
ޓން ނިޞާބު ހަމަވާ ފައިސާގެ އަދަދު ބެލެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި،
ނ ު
ބެލެންސްޝީޓަކުން ނނގނެކަމާއި ،ނަމަވެސް ބންކް ސްޓޓްމަ ް
މދު
ޞބުހަމަވާގޮތް އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީއިން ބަލާފައިވާގޮތާ ެ
އނުވާތީ ނި ާ
ހށަހެޅުން ލާޒިމްކޮށްފަ ި
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބންކް ސްޓޓްމަންޓް ު
ސުވާލުއެފެދކަން.
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ނެޓް ޕްރޮފިޓުން ޒަކާތުގެ ނިޞާބުހަމަވާކަން ނުބެލނެކަމަށް  12މއި 2017ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްވެސް
ފއިވާކަން.
އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީއަށް ލަފާދީ ަ
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ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  16ފަރާތުގެ ތެރެއިން  06ފަރާތެއް ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުނުވާކަމަށްބުނެ ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު
ނގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްފައިވާ
ރ ް
ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނ މެންބަ ު
ކގެ
ފޯމުހިމެނކަމަށާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކީ "ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދ ކުންފުނިތަ ު
ނއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އގެތެރެއިން
ކށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން  8ތަ ެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ /ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު" ކަމާއި ،މި ފޯމުގައި ު
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޝަނުން ސާފުކުރަން  3ތަނެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން ފެމިލީ ކޯޓާ ސިވިލް ކޯޓަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑް
ނވެސް
ކޑްކަން ފާހަގަކުރެވކަމާއި ،ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކު ް
ލހައްޓަނީ ދަރަނީގެ ރެ ޯ
ތނެއް ނޫންކަމާއި އެދެތަނުން ބަ ަ
ބަލަހައްޓާ ަ
ރކޯޑް
ކށުގެ ެ
ތނުން ު
ށ ހުށަހެޅުމުން އެ ަ
ނސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޝަނަ ް
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް މި ި
ޔމުގައި ސިވިލްކޯޓް އަދި ފެމިލީ ކޯޓު
ޅފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ލި ު
ސާފުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަ ާ
ޑޝަލްއިން ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުށުގެ/ދަރަނީގެ ރެކޯޑް" މިހެން ލިޔެ
ކށް ޖު ީ
ނުހިމެނކަން ފާހަގަކުރެވކަމާއި ،ކޮލިފައިވި ބައެއްފަރާތްތަ ަ
ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ

ކޯޓަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ބައެއް

އ
ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ޖުޑީޝަލްއިން ދީފައިވާ ލިޔުމުގަ ި

ގއި)
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދީފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުންކަމާއި ،ނަމަވެސް ޕްރީ ބިޑް މީޓިން ( 24އެޕްރީލް ަ 2014
ނކަމުން
ތކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،އެހެ ް
ތ ަ
ނސްޓްރޝަންގެ ލިޔުން އެފަރާ ް
ބއްވިފަހުން ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް އެޑްމި ި
ކށުގެ
ނތްކަމާއިު ،
ގންކަމެއް އެނގކަށް ެ
ކން ކީއްވެ ެ
ފއިވަނީ ކޮން އުޞޫލަ ު
ލދީ ަ
ނ ބަ ާ
ޑ ބައިގައި ކުށާއި ދަރަ ި
ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯ ް
ނ
މ ް
މ ހުށަހެޅު ު
ތކުން ޖުޑީޝަލްއަށް ފޯ ު
ނށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި އެފަރާތް ަ
ކން މިކޮމިޝަ ަ
ރެކޯޑް ސާފުނުވާކަމަށްބުނެ ޑިސްކޮލިފައިވި ފަރާތްތަ ު
ރނީގެ
އ ފޯމަކީ "ކުށުގެ ރެކޯޑް" ފޯމަކަށްވާތީކަމަށާއި ދަ ަ
ނ ސާފުކޮށްދީފައިނުވަނީ ެ
ކމަށާއި ،އަނެއް  2ކޯޓު ް
ކން ަ
ސާފުކޮށްދީފައިވަނީ  2ކޯޓަ ު
ކމުން
ވާހަކަ ނެތުމުން ދަރަނި ބަލަހައްޓާ ތަނުން ސާފުކޮށްނުދކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޝަނުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ނން ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނެތަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް މިނިސްޓްރީން
ޕްރީބިޑް މީޓީންގައި އެވާހަކަ ބުނުމުން ދަރަނި ބަލަހައްޓާ  2ތަ ު
ނތްކަމާއި،
ވކަން ލިޔުމުން އެނގކަށް ެ
ބޑް މީޓިންގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައި ާ
ކމާއި ،ނަމަވެސް މިފަދައިން ޕްރީ ި
ބުނެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެހެންކަމުން ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ހުށަހަޅަން ނެތުމުން ،އެއްބައި ފަރާތްތަކުން ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފްކޮށްދީފައި ނުވުމަކީ
މ ވާންޖެހނެކަމެއް ނޫންކަން.
ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ޒިން ާ
-11

ކމަށް
ވސް ބންކް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާ ަ
ނކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަ ެ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  16ފަރާތުގެ ތެރެއިން  01ފަރާތުން ބ ް
ގއި މިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ "ކޝިއަރ ޗެކް" އެއްކަމާއި ،ބންކުން
ބަޔާންކޮށް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަމާއި ،ބންކް ގެރެންޓީގެ ގޮތު ަ
ކން.
ދ "ކޝިއަރ ޗެކަކީ" ބންކް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބެލނެ ޗެކެއް ަ

-12

ނނަގޮތް ތިރީގައެވަނީއެވެ.
ފ ް
ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިވާކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ކޮމިޝަނަށް ެ
ނ
ކުންފުނި ނަ ް

ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ސަބަބު

ކުންފުނި 1

ނ
ޒަކާތް ނުދައްކާ ސަބަބު އެނގނެ ޒަކާތް ނުދައްކާ ސަބަބު އެނގނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަ ް
ނ
ލިޔުމެއް ނެތު ް

ތ
ފންނަ ގޮ ް
ތަހްޤީޤަށް ެ
މަޢުލޫމާތު

ޝީޓުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިނެތްއިރު

އަދި

ނދައްކާ
ޒަކާތް ު

އުޞޫލުގައިވެސް
ސަބަބު

ނ
އެނގ ެ

ލިޔުން ނެތިގެން މިފަރާތް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްގެން ނުވާނެކަމާއި،
އެހެންކަމުން

ފަރާތް

މި

ކޮލިފައިވެ

އ
އިވެލުއޝަންގަ ި

ނ
ހިމެނެންޖެހކަ ް
ކުންފުނި 3

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަނުވުން

ކުންފުނި 4

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ނެތުން

ކުށުގެ

ރެކޯޑް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،

ނކަމުން
އެހެ ް

ލިޔުން
މި

މިފަރާތުން
ތ
ފަރާ ް

ނ
ކޮލިފައިވާންޖެހކަ ް
މިފަރާތުން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިކަމަށް މި
ޑ
ކމާއި ،މިނިސްޓްރީއިން ބި ް
ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ަ
ހުޅުވި

ފޯމުގައިވެސް

ޓެކްސް

ކްލިއަރެންސް

ރިޕޯޓެއް

ޅ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސްސް
ށ ހުށަހެ ި
ލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮ ް
ވ
ރިޕޯޓަކަމަށްބުނެ  25އޕްރިލް  2017ގައި ހޯދާފައި ާ
8
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓެއް

ނަމަވެސް މިކޮމިޝަނުން ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބެލިއިރު
ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ފެނިފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް
ސ
ފމުގައި މިފަރާތުން ޓެކް ް
މިނިސްޓްރީއިން ބިޑް ހުޅުވި ޯ
ކްލިއަރެންސް

ށ
ހުށަހަޅާފައިވާކަމަ ް

ރިޕޯޓް

ފާހަގަޖަހާފައިވާކަމާއި" ،ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް
ގެންދިޔުމާބެހ އުޞޫލު" ( 17މއި  )2017ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ގ
ޝަރުޠުހަމަނުވާފަރާތެއް ެ

ޕްރޮޕޯސަލް

މިނިސްޓްރީއަށް

ސ
ބަލައިގެންފައިވީނަމަވެ ް

އިވެލުއޝަން

މަރުހަލާގައި

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

އެ

ޝަރުޠެއް

ނ
ފުރިހަމަނުވާކަ ް

ޕްރޮޕޯސަލްއެއް

ށ
މ ް
ބާޠިލްވާނެކަ ަ

މން މިފަރާތުން އެ ލިޔުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެހެންކަ ު
ށ
ނ ޔަޤީންކުރެވނީ އިތުރަ ް
ހުށަހެޅިކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
ނ
ބ ު
ކޮމިޝަނަށް ލި ު

ތަޙްޤީޤުކޮށްގެންކަމަށްވީނަމަވެސް،

ތ
ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެ ލިޔުން ހިމެނިފައިނުވާތީ މި ފަރާ ް
ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވކަން.
ކުންފުނި 5

ކުށުގެ

ރެކޯޑް

ނ
ވ ީ
ފުރިހަމަނުވުން ބންކް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި މިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ަ

ނ
ތ ް
އަދި ބންކް ގެރެންޓީ ނެ ު

"ކޝިއަރ ޗެކް" އެއްކަމާއި ،ބންކުން ދ "ކޝިއަރ
ތގައި ބެލނެ ޗެކެއްކަމާއި،
ޗެކަކީ" ބންކް ގެރެންޓީގެ ގޮ ު
ކ
ކކަށްނުވެފައި މިއީ ބން ް
މިއީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޗެ ަ
ކންވެސް ދޫކުރާ
ހން ބންކުތަ ު
ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ދުނިޔގެ އެ ެ
ޗެކެއްކަމަށްވާތީ

މި

ޗެކް

ށ
މ ް
ނންޖެހނެކަ ަ
ބަލައިގަން ަ

ފެންނަކަމާއި ،އަދި މިފަރާތުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްފައިވާ
ވކަން.
ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮލިފައި ާ
9
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކުންފުނި 6

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަނުވުން

މިފަރާތުން

ކުށުގެ

ޑ
ރެކޯ ް

ސާފުކޮށްފައިވާ

ނ
ލިޔު ް

ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮލިފައިވާކަން.
ކުންފުނި 7

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓާއެކު

ފަރާތުގެ

ނ
ގ ހުއްދައޮތްކަން އެނގ ެ
އޮޑިޓްކުރި މިފަރާތުން އޮޑިޓް ކުރިފަރާތު ެ
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

ނ ލިޔުމެއް
ހުއްދައޮތްކަ ް

ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވަނީ

އެނގނެލިޔުމެއް ނެތުން .އަދި ރަނގަޅަށްކަން.
ޑިރެކްޓަރަކު ނަގާފައިވާ ލޯނަށް
ފައިސާ

ގަވާއިދުން

ނ
ބންކު ް

ނުދައްކާކަމަށް
ނ
ލިޔުންދީފައިވު ް
ކުންފުނި 8

ކުށުގެ

ރެކޯޑް މިފަރާތުންވެސް

ފުރިހަމަނުވުން/މީރާގެ

ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،

ނެތުން/އިސްވެރިޔާގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު

ޑިރެކްޓަރެއްގެ މައްސަލަ

ބަޔާންކޮށްފައި ކުށުގެ

ނ
ނެތު ް

ކުށުގެ

ރެކޯޑް

ރެކޯޑް
ވސް
ނަމަ ެ

ސާފުކޮށްފައިވާ

ލިޔުން

ކުންފުނީގެ

އެއް

ށ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތްކަމަ ް

ފޯމުގައިވާކަމާއި،

މީގެއިތުރުން

ޓެކްސް

މ
ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ި
ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން

ކުންފުނި 9

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަނުވުން

ކުންފުނި 10

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަނުވުން

މިފަރާތުން

ކުށުގެ

ޑ
ރެކޯ ް

ސާފުކޮށްފައިވާ

ނ
ލިޔު ް

ނ
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮލިފައިވާކަ ް
މިފަރާތުން

ކުށުގެ

ޑ
ރެކޯ ް

ސާފުކޮށްފައިވާ

ނ
ލިޔު ް

ނ
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮލިފައިވާކަ ް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
-13

"ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމާބެހ އުޞޫލު" ( 17މއި  )2017ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގައި ޙާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކާބެހ މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މަކްތަބް ޝުއޫން ޙުއްޖާޖު
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ޖނާޒާގެ
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ (ށ) ގައި ނިޔާވާ ހާޖީންގެ ަ
ވލުއޓްކުރު ަ
ނގަންވާނެކަމަށާއި ،އި ެ
މާލްދީފް އޮފީހުގެ ރައީސަށް އަ ް
ގ މަޢުލޫމާތު ޕްރީބިޑް މީޓިންގަގއިވެސް އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތުގައިވެސް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވކަމާއި،
ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބގޮތު ެ
ނ
އވަ ީ
ކށް ލިޔެފައިވާއިރު ،އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފަ ި
ނތައްތައް ތަފްޞީލު ޮ
ލނެ ކަ ް
ޕޮއިންޓްދ މިންގަނޑުގައި މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބަ ާ
ޑގައި
ކޮލިފައިވި  07ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ  03ފަރާތަކަށްކަމާއި ،އެ  03ފަރާތަށްވެސް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޕޮއިންޓްދ މިންގަނ ު
ހުރިގޮތާ ވަރަށް އެއްގޮތްގޮތަކަށް އެބައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީކަމާއި ،ޕޮއިންޓްދ މިންގަނަޑަކީ ސިއްރު އެއްޗަކަށްވެފައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި
ރތަށް
ތ އެ  03ފަ ާ
ނވާތީ މި މަޢުލޫމާ ު
ތފްސީލް ހިމަނާފައި ު
އަދި ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދނެ ގޮތުގެ ަ
މށް
ބއި ލިޔެފައިވަނީ ޕޮއިންޓްދ މިންގަނޑު އެނގިފައިވާފަރާތަކުންކަ ަ
ލިބުނުގޮތާމެދު ސުވާލުއުފެދކަމާއި ،އެހެންކަމުން މިބިޑްތަކުގެ މި ަ
ތުހުމަތުކުރެވކަން.
-14

ނޔާވާ މީހާއާ ގުޅިގެން  3ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި  3ޕޮއިންޓް ދެނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
އަރަފާތު އަދި މިނާގައިވަނިކޮށް ި
މއި،
މންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ާ
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ި
މށް ޕޮއިންޓް ދިނު ަ
ޙައްޖު ނުގެއްލގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކަށްކަ ަ
ވނީ
ކލިފައިވި  07ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ  03ފަރާތަކަށްކަމާއި އެ  03ފަރާތަށްވެސް ޕޮއިންޓް ލިބިފައި ަ
އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޮ
ޕޮއިންޓްދ މިންގަނޑުގައި ހުރިގޮތާ ވަރަށް އެއްގޮތްގޮތަކަށް އެބައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީކަމާއި ،ޕޮއިންޓްދ މިންގަނަޑަކީ ސިއްރު
ނވާތީ
އެއްޗަކަށްވެފައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އަދި ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިމަނާފައި ު
މި މަޢުލޫމާތު އެ  03ފަރާތަށް ލިބުނުގޮތާމެދު ސުވާލުއުފެދކަމާއި ،އެހެންކަމުން މިބިޑްތަކުގެ މިބައި ލިޔެފައިވަނީ ޕޮއިންޓްދ މިންގަނޑު
ހމަތުކުރެވކަން.
އެނގިފައިވާފަރާތަކުން ކަމަށް ތު ު
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ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި އެހީތެރިންގެ ބައިގެ ތެރެއިން ޞިއްޙީ އިސްމީހާއާއި އިސް ނަރުހަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ލމާތު
ނ ހުށަހަޅަންޖެހކަމަށް ބިޑްގެ މަޢު ޫ
މވެސް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ލިޔު ް
މށް ކަނޑއަޅާފައިވީނަ ަ
އންޓް ދިނު ަ
ގ ބަޔަށް ޕޮ ި
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ެ
ޝީޓުގައިވެސް އަދި ޕްރޮޕޯސަލްގައިވެސް އަދި އެހެން ލިޔުމެއްގައިވެސް ބަޔާން ކޮށްފައެއްނުވާކަމާއި" ،ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް
މށް
ހޖީންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނު ަ
ވނީ ާ
ގެންދިޔުމާބެހ އުޞޫލު" ( 17މއި  )2017ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
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އބަސްވާކަމުގެ ސިޓީއާއި އެފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑް
ޙ އެހީތެރިޔާއާއި ނަރުސް އެޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެ ް
ގެންދާ ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއް ީ
ބފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު
އޙީ އެހިތެރިޔާއާއި ނަރުހަށް ލި ި
ކޮޕީއާއި ،ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞި ް
ގ ތަޖުރިބާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހނެ ވާހަކަ މި އުޞޫލުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ޕްރޮޕޯސަލް
ހުށަހެޅުމަށްކަމާއި ،މަސައްކަތު ެ
ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިބަޔަށް ތަޢުލީމާއި ސެޓްފިކެޓާއި ހުއްދައިގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގނެ
ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އިވެލުއޝަނަށް
ކޮލިފައިވި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައިނުވާކަމާއި ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ނެތްކަމެއް ނުވަތަ އުޞޫލުގައި
ކށް
ވނެކަމާއި ،އެހެންކަމުން މިބަޔަށް މިފަރާތްތަ ަ
ލއި މިފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްގެންނު ާ
ނެތްކަމެއް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަ ަ
ޕޮއިންޓްދންޖެހނެކަން.
-16

ހށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި އިސްވެރިޔާއާއި އެހީތެރިންނާއި މުރުޝިދުގެ ގޮތުގައި އެއްބަޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު
ކުންފުނި  11އަދި ކުންފުނި ު 2
ކށް
ބބުން (މިސާލަ ަ
ރށް ނުބެލުމުގެ ސަ ަ
ބލަންވާ ވަ ަ
މއްސަލަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވކަމާއި ،އަދި ބައެއްބައިތައް ަ
މިބައިތަކުގެ އަދަދު ގުނުމުގައި ަ
ނތް
ޓ ދީފައިނުވާކަމާއި ،އަދި އަރަބި ބަސް އެނގނެކަމުގެ ލިޔުމެއް ެ
ދީނީ މުރުޝިދުގެ ތަޤްރީރް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތްނަމަވެސް) ޕޮއިން ް
އވާކަން.
މީހުންނަށްވެސް އަރަބިބަސް އެނގ މީހުންނަށް ދ ޕޮއިންޓް ދީފަ ި
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ކށް
ވ މިންގަނޑުގައި  200އާއި  300އާ ދެމެދުގެ ދުރުމިނުގެ ހޮޓަލަ ަ
މައްކާގެ އެކޮމަޑޝަންގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ާ
ވއިރު
 3ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު  300އާއި  500މީޓަރުގެ ދުރުމިނުގެ ހޮޓަލަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ާ
މން
އފަރާތްތަކަށް  300މީޓަރު ޖެހު ު
ތން ބައެ ް
ސީދާ  300މީޓަރު ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތަފާތުހުރިކަމާއި ،މިގޮ ު
 1ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު އެނެއްބައިފަރާތްތަކަށް  300މީޓަރު ޖެހުމުން  3ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި ،މަދީނާ ހޮޓަލުގެ ދުރުމުން 100
ޓ
އން ް
މީޓަރަށްވުރެ ކައިރި ހޮޓަލަށް  3ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު  100މީޓަރާއި  200މީޓަރާ ދެމެދުގެ ބަޔަށް  1ޕޮ ި
ވނަ ބަޔަށްކަމަށް ނިންމުމަކީ ޚިޔާލު
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް  100މީޓަރު ބަލާނީ ފުރަތަމަބަޔަށްކަމަށް ނުވަތަ ދެ ަ
ހޓަލުގައި 300
ކ ޮ
ށ ބެލެވކަމާއި ،އެއީ މައް ާ
އފެދިދާނެކަމެއްކަމަ ް
ތަފާތުވުން ު
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މއި،
ދފައިވާތީކަ ާ
މން  3ޕޮއިންޓް ީ
މޓަރު ވު ު
ީ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ލ ދީފައިނުވާކަމާއި ،ގިނަ
ތގެ ތަފްޞީ ު
ގ ު
ޓ ލިބ ޮ
އރު އެބައިތަކަށް ޕޮއިން ް
ކޓަގަރައިޒްކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ި
ށ ސަބް ެ
އެކޮމޮޑޝަންގެ ބައިތަ ް
އވެސް
ފލައިޓްތަ ް
މއި ،މީގެ އިތުރުން ް
ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހޮޓާތަކަށް ،އެދުވަސްވަރު ލިބނެކަމުގެ ލިޔުމެއް ލާފައިނުވާކަ ާ
ފދަ
ލއިން އެދުވަސްވަރު ލިބނެކަން ޔަޤީންކުރެވިފައެއްނުވާކަމާއި ،މި ަ
ލިބނެކަމުގެ ލިޔުމެއް އެޔަރލައިންއިން ހޯދާފައި ނުވާތީ އެޔަރ ަ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ބނުމަކީ ޙައްޖަށްދާމީހުންނަށް ލުއިފަސހަކަމާއެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ހޯދާދިނުންކަމަށްވާއިރު މި
މަޢުލޫމާތުތައް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޚިއްސާކޮށްފައިނުވުމުން ޕްރޮޕޯސަލްގެ މަގުސަދު ފުރިހަމަނުވާކަން
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ށ
ނމަ ް
ނޓް ދި ު
ގ ބައިގައި ޖުމްލަ  12ޕޮއިންޓް ،ކޮންމެ މަހަކަށް  1ޕޮއި ް
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބންކް ގެރެންޓީ ެ
ށހަޅާފައިވާއިރު ދީފައިވަނީ  3ޕޮއިންޓްކަން
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން  12މަހުގެ ގެރެންޓީ ހު ަ

ހރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ވ ި
ވ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 1438 ،ވަނަ އަހަރު ދި ެ
ކށްފައި ާ
ވީމާ ،މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި އާއްމުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ
ނަންބަރު  (IUL)142-C2/1/2017/34އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ހިމެނ
ބައިތަކާއި އެބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދީފައިވާ ނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޓްކުރިއިރު
ނ މިންގަނޑު
ތ މިންގަނޑެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގތީއާއި ،އަދި ޕޮއިންޓް ދ ެ
ޓންގައި ދީފައިވާ މިންގަނޑާ ތަފާ ު
ށފައިވަނީ ޕްރީ ބިޑު މީ ި
ބނުންކޮ ް
ޓ
ކަނޑައެޅިއިރު ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ބަޔަށް ދން ކަނޑައަޅާފައިވާ  50%ބަހާލެވިފައިވާ ކެޓަގަރީތަކާއި އެކެޓަގަރީތަކަށް ދނެ ޕޮއިން ް
ޖމްލަ މާކްސް
ވ ކެޓަގަރީތަކަށް ކަނޑައެޅި ު
މ ދެންނެ ި
ނމަވެސް ،ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ި
ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދީފައިވީ ަ
ލ
ތގެ ތަފްޞީ ް
ހލައިގެން ދީފައިވާއިރު އެ ސަބްކެޓަގަރީތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ސަބްކެޓަގަރީތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ގޮ ު
ސަބްކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަ ާ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާކަން އެނގތީއާއި ،އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ،ސަބްކެޓަގަރީތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޓ
ތކަށް ޕޮއިން ް
އއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތް ަ
ހށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވތީ ާ
ބައެއް ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑު ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ު
ޅންޖެހ މަޢުލޫމާތުކަން ނނގތީ އެ މަޢުލޫމާތު
ތ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ ހުށަހަ ަ
މަދުން ލިބިފައިވަނީ އެ މަޢުލޫމާ ު
ކރެވތީއާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ބިޑުގައި ވާދަކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވތީއާއި ،އަދި
ހުށަހަޅާފައިނުވުމުންކަން ފާހަގަ ު
ށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވތީއާއި ،މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް
ނވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލުންކަމަކަ ް
ބިޑުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވަ ީ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވތީ ،ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް
ވތީއާއި ،ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޓްކުރަންވާނީ ޕްރީބިޑް
ޑއް ނޫންކަމަށް ާ
އކީ އިވެލުއޓްކުރެވނެ މިންގަނ ެ
އިވެލުއޓްކުރާނެ މިންގަނޑު" ަ
ތށް ކަމަށްވާތީއާއި،
އ ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮ ަ
މީޓިންގގައި ދެވުނު މަޢުލޫމާތުގަ ި
މީގެއިތުރުން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ  09ފަރާތުގެ ތެރެއިން  03ފަރާތް ފިޔަވައި
ށބަލާއިރު ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވތީ،
ކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަ ް
އަނެއް  06ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ބިޑު ފޮތުގައި ބަޔާން ޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަންބަރު  (IUL)142-C2/1/2017/34އިޢުލާނާ

ހ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރި ާ

އ
ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަލުން އިވެލުއޓް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަލުން އިވެލުއޓްކުރައްވާއިރު އައު އިވެލުއޝަން ކޮމިޓީއެ ް
ރންވާނީ ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ
(އިވެލުއޝަން ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނގޮތަށް) އެކުލަވާލުމަށާއި ،އިވެލުއޓްކު ަ
ނގަނޑެއްކަމަށް
މ ް
ށ ފައިދާވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ި
ނ ކޮމިޓީން ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ ވަކި ބަޔަކަ ް
ޝ ް
އެއްގޮތަށްކަމަށާއި ،އިވެލުއ ަ
ތުޙުމަތުކުރެވތީ ،އެ މިންގަނޑު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޓްކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
5

ގއ.ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

 07( COM-2017-09(Dމާރިޗު )2017

ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާ ދިންގޮތުގައި ހިމެނ  3ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކައުންސިލުން
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހ /200,146

ދެލައްކަ އެއްސަތކަ ސާޅީސް ހައެއް) ރުފިޔާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި

ލިބެންޖެހ ( 1,132,285.00އެއްމިލިއަން އެއްސަތކަ ތިރީސް ދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ  1,332,431.00އެއްމިލިއަން
ތިންސަތކަ ތިރީސް ދެހާސް ހަތަރުސަތކަ ތިރީސް އެކެއް) ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
6

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ

ތ.މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްވެ ހުރެގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އނާގެ ބަފައިބެއަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އަޅައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރީ އނާގެ

އިދާރާ

ބަފައިބެ ކަމަށާއި ،އަދި އެހެން ބިމެއްގައި ބަފައިބެއަށް ގުދަނެއް ހަދައިދީ ބަފައިބެގެ ވިޔަފާރިމުދާ އެތަނުގައި ބަހައްޓައިގެން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބނުންކޮށްގެން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 . 1އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ތ.މަޑިފުށީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޮޑިހަރުގެ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް
ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި ،ބިން ހުސްކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި އެބިންތައް ހުސް ނުކޮށްފިނަމަ ،ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން
އެބިންތައް ހުސްކުރުމަށާއި،
 .2ތ.މަޑިފުށި އޮޑިހަރުގެއާ ބެހ ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން އެގަވާއިދާ ގުޅ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އެއުޞޫލު ޢާއްމުކުރުމަށް އެންގުމަށާއި،
.3

ތ.މަޑިފުށީގައި ތެޔޮ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ،މުޙައްމަދު ކަމާލު ލަކުޑި ރައްކާކުރުމަށް ގުދަން ހަދާފައިވާ ބިން ،ހުސްކުރުމަށް

އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ބިމުގައި އަޅާފައިވާ އެފަދަ ތަންތަން ހުސްކުރުމަށް އެންގުމަށާއި ،ބިން
ހުސްކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި އެބިންތައް ހުސްނުކޮށްފިނަމަ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދެންނެވީއެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު

ރ.އަގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނީލަން ކިޔާފައިވާ މިދިލި ގަސްތަކެއްގެ ބައެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކުން ނީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެދުމުން ،އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަންގާފައިވަނިކޮށް ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް އޮފީހަށް ނިކުމެ އެފަރާތަކަށް ނީލަމުގެ
މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ރ .އަނގޮޅިތީމު އައު މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މިދިލި ގަސްތައްނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ،އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބުނުކަމަށް ބުނާއިރު ،އެ ސިޓީ ފެންނަން ނެތްކަމާއި އަދި އެ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން އެންޓްރީންވެސް އެނގެންނެތުމަކީ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާކަން ކުޑަކަން ފާހަގަވާ
ކަމެއްކަމަށް ވުމާއެކު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ ކަންކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ރ،އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވާއިދުން ލިޔެ ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި،
ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވާއިދުންލިޔެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސިފައިންގެ ކޯޕަރޓިވް ،ކަޅުތުއްކަލާ

ސިފްކޯއިން މީގެ  2އަހަރު ކުރިން ސިފްކޯއިން ބަންޑާރަކޮށީގައި ހަދާ ބަދިގެއަށް ބނުންވާ ސާމާނު ގަންނަން މެލސިޔާގައުޅ ދިވެއްސެއްގެ އެކައުންޓަށް 78000

ކޮށި  /މާލެ

ޑޮލަރ ފޮނުވިފަހުން އެތަކެތި ސިފްކޯއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާވެސް އެތަނަށް އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 .1ސިފްކޯއަށް ބނުންވާ މުދާ ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢުޞޫލެއް ސިފްކޯއިން ލިޔެކިޔުމުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިފަދަ ޢުޞޫލެއް ނެތުމަކީ މުދާ ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެފަދަ ކަމަކަށްވާތީ ،ސިފްކޯއަށް ބނުންވާ މުދާ
ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޢުޞޫލެއް ލިޔުމުން ކަނޑައެޅުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
 .2ސިފްކޯއިން ސިލްވަރ ސެވަންއާ ބަދިގެއަށް ބނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް ހަވާލުކުރިއިރު ސިފްކޯއާއި ސިލްވަރ ސެވަންއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައި
ނުވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ވިޔަފާރިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވިފަ އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި އޮތުމާއި،
އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ވަކިން ލިޔެވި ،ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތާއި މިންވަރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައ އޮތުމަކީ،
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ވެދާނެ ފަދަ އަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް އެޅނެ ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާތީއާ ،އަދި ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވާފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެ
ޚިޔާނާތުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ފަސހަވާނެފަދަ ކަމަކަށްވާތީ ،މުސްތަޤުބަލުގައި ސިފްކޯއިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

9

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ.ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޗންޖިންގ ރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިޢްލާންކުރުމަކާނުލައި ގާތްގަނޑަކަށް ( 275,000/-ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް)
ރުފިޔާއަށް ކައުންސިލްގެ ތަކެތީގައި ގއ.ވިލިނގިލީ ފެހިވިނަ އަޙްމަދު އަމީރުއާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި މިހާރު

އޙްމަދު އަމީރަކީ ކައުންސިލްގެ ގިނަ
ހަރަކާތްތެރިވަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،ދެފަރާތުން އެގްރީމެންޓެއް ކުރެވި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަން ނނގ ކަމަށާއި ،މި ަ
މެމްބަރުންނާ ވަރަށްގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ނ ަފ ާ
ރ ުވ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ަޙ ާވ ުލ ުކ ެ
ރ ުމ ެގ ަމ ަ
ޔ ުކ ު
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ،ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗންޖިންގ ރޫމްގެ ފައުންޑޝަންއަޅާ ،ރާނާި ،ހ ާ
ރ ާތ
ރ ަމ ް
ސ ަޙ ާވ ުލ ުކ ު
ގ ުތ ަގ ިއ ަފ ިއ ާ
ސ ެގ ޮ
ސ ަފ ިއ ާ
ނ ް
ެއ ްޑ ާވ ް
ށ ގއ .ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވާކަމާއި،
މަސައްކަތްނިމުމުގެ  04ދުވަސްކުރިން އެ ފައިސާދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ( 24,500.00 ،ސައުވީސްހާސް ފަސްސަތކަ) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތަކަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ޢުޞޫލާ ޚިލާފުކަމަކަށްވާތީ،
މުސްތަޤުބަލުގައި ،ގއ.ވި ލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދން ނިންމާއިރު
އާއި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ،ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗންޖިންގ ރޫމްގެ ފައުންޑޝަންއަޅާ ،ރާނާ ،ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވާކަމާއި،
މަސައްކަތްނިމުމުގެ  04ދުވަސްކުރިން އެ ފައިސާދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ( 24,500.00 ،ސައުވީސްހާސް ފަސްސަތކަ) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތަކަށް
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ޢުޞޫލާ ޚިލާފުކަމަކަށްވާތީ،
މުސްތަޤުބަލުގައި ،ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދން ނިންމާއިރު އާއި
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޓްގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެދ ފަރާތްތަކުން  17،16މި ދެދުވަހު އެކަމަށް އެދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

އެކަން އެންގީ އެއްވެސް އިޢްލާނެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި ،ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް އެއްވެސް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިއަދު ( 21ޖޫން )2015
ގައި ވަގުތީ މާރުކޓުން ތަކެތި ހުސްކުރުމަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާއިރު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މަރާމާތު ކުރި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޓުން ގޮޅި
ލިބނކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި ވަކި ބަޔަކަށް ގޮޅިތައް ލިބގޮތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިޢުލާނުގައި ގޮޅިއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ  14ޖޫން

 2015އިން ފެށިގެން  16ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވުމުން ،އެއީ ގޮޅިއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުނުކުރެވތީ،
ދެން މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލާއިރު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށާއި،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
.2

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޓު ގެ ގޮޅިއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތަކާއި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި މާލ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ހުށަހެޅި މުއްދަތުހަމަނުވާ އެއްބަސްވުމާއި ގޮޅި ހިންގާކަން އެނގނ ލިޔުންތައް އެ މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ފެންނަން ނެތުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ގޮޅި ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެކަމާބެހ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
.3

ގުރުއަތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރުގައި ކަމަށްވާތީ،

އިންސާފުވެރިކަމާއި

ހާމަކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މީޑިޔާއާއެކު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ހައުސިންގ އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމަށް

އިތުރު އިޢުލާނެއްކޮށްފައިނުވާތީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން  2015ވަނަ އަހަރު ގޮޅި ޙަވާލުކޮށް ،ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  2016ވަނަ އަހަރު އެފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުން އައުކޮށްދީފައިވާތީ ،ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރި 'ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޓާއި،
ލޯކަލް މާރުކޓުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގޮޅި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު'ގެ  08ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ގޮޅިއެއް
ހުސްވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިޢުލާނުކޮށް އެކަމަށް އެދ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން
ޖެހކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އިޢުލާންކޮށްގެން ހުސްވާ ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށާއި ،އަދި އެ އުޞޫލުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދުން ދައުލަތަށް ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުން އައުނުކޮށްދިނުމަށާއި،
.5

އަދި ހަމައެއާއެކު ،ޝަރުތު ހަމަނުވާ 'ހޯޕް ފޯ ވިމަން' ޖަމްޢިއްޔާ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިކޮށް ގޮޅި ދޫކޮށްފައިވާތީ ،ގޮޅިއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަށް ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އިސްވެ ދެންނެވި އުޞޫލުގެ  08ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ
އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
11

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ  2013ވަނަ އަހަރު ޕީ.ޓީ.އ އިން ހޯދި އެއްވެސް ލާރީގެ ތަފްޞީލެއް ޕީޓީއ އާއި ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ޓްރަސްޓް
ފަންޑަށްވެސް ވަދެފައިނުވާ ކަމަށާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރު ބއްވި ކޮންސެޓާއިކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ލިބުނު ފައިސާއަށްވެސް ވީގޮތެއް ނނގކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 2013 .1ވަނަ އަހަރު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ކޮންސެޓް ބއްވުމަށް އެ ސްކޫލުގެ އޮފީހުން ޓިކެޓް ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާއިރު ،ޗާޕްކުރީ ކިހާ ޓިކެޓެއްކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އެކަން އެނގނެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޓިކެޓް ވިއްކުމަށްފަހު ޓިކެޓްގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތަކާއި ،ބާކީ ނުވިކި ހުރި ޓިކެޓްތަކާއި ،ޓިކެޓްތަކާ ގުޅ އެހެނިހެން
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
. 2މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކޮންސެޓާއި ފަންޑްރެއިޒްކުރުމަށް ބާއްވާ އެހެނިހެން ޚަރަކާތްތަކުން ލިބ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ
ގުޅުމުގެ ފަންޑެއް އުފައްދައިގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށް ނުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޝަންގެ
ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ގުޅުމުގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
. 3މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން  2013ވަނަ އަހަރު ހިންގި އައި.ސީ.ޓީ ކްލާސްރޫމް ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ފޯކަސް އެޑިއުކޝަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި ،އެ ވޯކްޝޮޕްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޙިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް
ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެއީ އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރުވަން ޖެހ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ކުއްލި މަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުން) ގައިވާ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި،
. 4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގައި އެއްވެސް ޙަރަދެއްކުރަންވާނީ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިންކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު
ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން  2013ވަނަ އަހަރު ހިންގި އައި.ސީ.ޓީ ކްލާސްރޫމް ވޯކްޝޮޕާ ގުޅިގެން އެ ވޯކްޝޮޕް
ހިންގި ޓްރެއިނަރު ކަމަށްވާ ޑރ.ޓަރމިޓަށް ދންޖެހ ( 45,000.00ސާޅީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އރުގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ދީފައިވަނީ އެ
ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިންކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ނުވާތީ ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ޚަރަދުތައްކުރުމުގައި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
 . 5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި "ޚަރަދަށްނަގާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ ފައިސާއެއް ލިބެންވީ އަސްލު ފަރާތާއެވެ .އެ ފައިސާ ލިބުން ހައްގުވާ ފަރާތް
ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ ފައިސާ ލިބެންވާ މީހާ ރަށުގައި ނެތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންޖެހ
ވަގުތުގައި އެމީހާއަށް ފައިސާއާ ޙަވާލުވެވެން ނެތްނަމައެވެ .މި ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެގެން އެ ފައިސާ އެހެން މިހަކާ ޙަވާލުކުރެވނީ އެ މީހަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އެދި ފައިސާ ލިބެންވާ އަސްލު ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަ ނަމައެވެ ".މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން  2013ވަނަ އަހަރު
ހިންގި އައި.ސީ.ޓީ ކްލާސްރޫމް ވޯކްޝޮޕާ ގުޅިގެން އެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގި ޓްރެއިނަރަށް ދންޖެހ ( 45,000.00ސާޅީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ
އރުގެ ޕްރިންސިޕަ ލަށް ،ޓްރެއިނަރުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާއާ ޙަވާލުވުމުގެ ހުއްދައޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅަނީސް އެ ފައިސާ ދީފައިވުމުން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން
ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށާއި،
. 6މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން  2013ވަނަ އަހަރު ހިންގި އައި.ސީ.ޓީ ކްލާސްރޫމް ވޯކްޝޮޕާ ގުޅިގެން އެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގި ޓްރެއިނަރަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޕމަންޓް ވައުޗަރ ނުހަދައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  08ވަނަ ބާބުގެ  01ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ،
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
 . 7މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ކޮންސެޓް ސްޓޖް ހެދުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޚަރަދު ކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން
ޔަޤީންކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބ އާމްދަނީ އިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް
ޓްރެޒަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި  23ނަންބަރު ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ،ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ފިހާރައަކާ
ގުޅ މައްސަލައެއްގައި ،ފިނންސް މިނިސްޓަރަށް ނނގި އެތަނުގެ ޑިރެކްޓަރ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  01ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
"ނިއުޕްލާޒާ  510އާ ބެހ ރިޕޯޓް" ގައި ،ނިއުޕްލާޒާ އެޕާރޓްމަންޓް  510ގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 297,000.00ރ (ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށްވީނަމަވެސް 31 ،އޮކްޓޯބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް އެ އެޕާރޓްމަންޓުން
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 444,200.00ރ (ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހކަމަށް މީރާގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހިމަނާއިރު ،ރަނގަޅު ޢަދަދު ހިމެނުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެޕާރޓްމަންޓުތައް ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅގޮތުން އުސޫލެއް
އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތީއާއި ،އެފަދަ އެޕާރޓްމަންޓްތައް އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށް ކުއްޔަށްދީފައި ނުވި ނަމަވެސް ،ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ،އެގްރިމެންޓް އާކޮށްދކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ،އެ އެޕާރޓްމަންޓްތަކާގުޅގޮތުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އެ
އެޕާރޓްމަންޓުތަކާ ގުޅ ހުރިހާކަމެއް އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު

އއ.އުކުޅަހު އޮފީހުގެ ރަށްވެހިގގައި ހުރި ކޮޓަރީ ބަރީގައި އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އާއި ،އއ.އުކުޅަހު ކައުންސިލަރ ގެ އާޢިލާގެ މީހުންނާއި ،ގާތް ރަށްޓެހީން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިރިއުޅ ކަމަށާއި ،އުކުޅަހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގގެ ފައިސާ އެ  2ކައުންސިލަރ ބނުންގޮތަކަށް ޚަރަދުކޮށް ،ބނުންކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އއ.އުކުޅަހު ރަށްވެހި ގގައި ތިބި އއ.އުކުޅަހު ރަށްވެހިގގެ ކޮޓަރި ކުލީގެ
ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާނުދައްކާ އެއްވެސް ބިލެއްވާނަމަ އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ( .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އަށް އއ.އުކުޅަހު އިންޖީނުގެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ތެލަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާނަމަ އެ
ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަމާބެހ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފަށާއި ފައިނންސް އޮފިސަރަށް ރިސްކު އެލަވަންސް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޕްރިލް މަހުން
ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ގއ .ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނންސް އޮފިސަރ އަށް
ޖުމުލަ ( 9175.00ނުވަހާސް އެއްސަތކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ،އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ އަށް ޖުމުލަ ( 200.00ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ،
އެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަށް ޖުމުލަ ( 775.00ހަތްސަތކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ އަދި އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ
އަށް ޖުމުލަ ( 9475.00ނުވަހާސް ހަތަރުސަތކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،އިސްވެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ތިޔަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަނބުރާ ހޯދައި ،އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި ރިސްކް އެލަވަންސް ދޫނުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސަރވިސް ކޯޕަރޝަނުގެ ދަށުން ހިންގާ ގދ.ނަޑެއްލާ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޖަރެއްގެ މަގާމުގައިހުރި ފަރާތެއް ،
އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި އެވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މުވައްޒަފަކު އނާގެ ވަޒީފާއަށް އިޙްމާލު ވަމުންދާކަމަށްބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަކީ ވަޒީފާދ ފަރާތުގެ
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ޒިންމާއެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވއިރު ،ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ވަޒީފާއާބެހ ޤާނޫނުގެ ތަރަޙައިގެ ތެރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަކީ ވަޒީފާދ ފަރާތަށް ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް ބެލެވހިނދު ،މިފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެކުރިން އެމައްސަލައެއް ބަލައި ،މުވައްޒަފު އިޙްމާލެއްވެފައިވާނަމަ،
ވަޒީފާއާބެހ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާޢަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށްވާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގައި
ދެންނެވީއެވެ.
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މަލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކ.ގުޅީ ބޯޓުޔާޑު ކުއްޔަށްދީގެން ލިބ ފައިސާއަށް ވާނުވާއެއް މިހާރު ރައްޔިތުންނަކަށް ނނގ ކަމަށާއި ،ކުރިން ބޯޓުޔާޑު ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބެނީ މަހަކު 2500/-
ރ( .ދެހާސް ފަސްސަތކަ ރުފިޔާ) ކަމަށާއި ،އަދި އރު އެފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދިޔައީ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންމެވެސް އެކައުންޓަކަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
މިހާރު ކައުންސިލަރުން އިސްކުރިފަހުން މަހަކު 35000/-ރ( .ތިރީސްފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ބޯޓުޔާޑުގެ ބިމުކުލި ބޮޑު ކުރި ވާހަކައާއި ބިމުކުލި ދައްކަނީ ގުޅީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްކަމާއި ،ނަމަވެސް އެފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާކަން ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ބުނެފައިވާ އަޑު އިވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 . 1ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބ ފައިސާ ބންކް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު
( )3/2006ގެ  11ވަނަ މާއްދާއާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު  2009ގެ  2.01ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ
ތަންތަނަށް ލިބ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބންކް އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރުމަށާއި،
. 2އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު  2009ގެ  2.03ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދަށުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
 . 3ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ހިސާބު ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު  2009ގެ  6.61ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށި

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ  163ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
މުވައްޒަފަކު އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ހުއްދަ
ލިބިގެން ،ކުރާ މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާންޖެހނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރު ގަޑީގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތު ޝީޓުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައިނުވާ އަދި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތް
ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ޝީޓްތަކަށްވެސް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީ ،އެފަދަ ޝީޓްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށާއި ،އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތު ޝީޓަށް ފައިސާ
ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޝީޓުތަކަކީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޝީޓްތަކެއްކަން ޔަޤީންކޮށް ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތިޔަ އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ

ފ.ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަނޑއަޅާފައިވާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިދާރާއަކީ ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީ މިހާރު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަސް ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާއިރު ،އެ
ޢިމާރާތް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ މަރުކަޒު ހޯދުމަށް އެދި ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ފީއަލީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ ށް ފޮނުވި ސިޓީތަކާއި މި މައްސަލާއާ ގުޅގޮތުން ތިޔަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވ ބައެއް
ލިޔުންތައް ތިޔަ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލިބ ލިޔުންތަކާއި ތިޔަ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް،
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ތިލަފުށި ކޯޕަރޝަން

ތިލަފުށީ ކޯޕަރޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖެޓީ އޮފިސަރުންގެ ޑިއުޓީތަކުގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުވަނީ ސްޕަވައިޒަރުން ލައްވާ ކަމަށާއި ،ޖެޓީތަކުން ނަގަންޖެހ ފައިސާ
ހިސާބުކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅައި ،ބިލްހަދައި ފައިސާވެސް ނަގަންޖެހ ބަޔަކީ ޖެޓީ އޮފިސަރުންނަށްވާއިރު ،އެކަންވެސް ކުރުވަނީ ސްޕަވައިޒަރުން ލައްވާ ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތިލަފުށީ ކޯޕަރޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖެޓީ އޮފިސަރުންގެ
ޑިއުޓީތަކުގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުވަނީ ސުޕަވައިޒަރުން ލައްވާކަމަށާއި ،ޖެޓީތަކުން ނަގަންޖެހ ފައިސާ ހިސާބުކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅައި ،ބިލްހަދައި ފައިސާވެސް
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ނަގަންޖެހ ބަޔަކީ ޖެޓީ އޮފިސަރރުންނަށްވާއިރު ،އެކަންކުރުވަނީ ސުޕަވައިޒަރުން ލައްވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތް
މައްސަލައެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް ނުބެލެވތީއާއި ،މިކަމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުގެ އިދާރީ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،އިދާރީގޮތުން މި މައްސަލަ
ހައްލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ،އެބފުޅުންގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންނުވިނަމަވެސް 2012 ،ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓް އިންޝިއުރަންސް
ސްކީމްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ގޮތުގައި  18އަހަރުން މަތީގެ  05ޑިޕެންޑެންޓަކަށް އިންޝިއުރަންސް ޕްރިމިއަމްގެ ގޮތުގައި
ޖުމުލަ ( 62,500.00ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ފައްސަތކަ) ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާތީ ،މިއީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހ ފައިސާއަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ފައިސާދެއްކުމުގެ
މަސައްކަތުގައި އިހްމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެ ފައިސާ އަލުން އަނބުރާ ހޯދައި ،ދައުލަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

21

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ގދ.ތިނަދޫ '' އޯޖަން ސްޓޯރ'' އިން ނަގާފައިވާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުޝާ ސީލިންގ  02ފަންކާ އ.މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ ސްޓޮކަށް ނުވައްދައި އަތޮޅުގ ފެންޑާގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،ގދ.އަތޮޅުގގެ ފެންޑާގައި
ހަރުކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ފަންކާ ،އެ އިދާރާގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް ،ފަންކާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ގދ.އަތޮޅުގގައި ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް އެފަންކާ ގެއްލިފައިވަނީ ސަޕޯޓް ސްޓާފްގެ އިޙުމާލުކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ
 17ވަނަ ބާބުގެދަށުން މި މައްސަލާގައި އިޙްމާލްވެފައިވާ ގދ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފްގެ

ފަރާތުން އެ ފަންކާގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް

ދެންނެވީއެވެ.
22

ށ .މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް

 2014ވަނަ އަހަރު ،ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގެ އިތުރަށް
ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އަލުން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދ ގޮތުގެ އުސޫލް އެކުލަވާލައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުރަތަމަ
އިއުލާނާއެކު ދިން މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  15%ކަމަށާއި ،އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެންޗްމާރކުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ އެންމެ
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ދިގުމުއްދަތުގެ ތަޖުރިބާކަމަށް ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި ،އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަދުވަހުގެ ސީދާ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި
ތަޖުރިބާ ހުރީ އަދި ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އިސްވެހުރެގެން
އނާގެ ގާތްއެކުވެރިއަކަށް އެސްޓިމޓް ދިނުމަށް އަލުން ޕޮއިންޓްދ އުސޫލަށް ބައެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން މާކްސް
ލިބުނު ފަރާތަކީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެސްޓިމޓް
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އނާ ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތް  2013ގައިވެސް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވި ފަރާތާ
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާއިރު ،ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެމުންދަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވި އިނާޔަތް ލިބެމުންދާ ބުއްދި ހަމަނުޖެހ މީހުން ގެންގުޅެމުންދަނީ އެކަށީގެންވާ ނުއަގުގައި އުޖޫރަދީގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކުސް ދެވނެ އުޞޫލަށް ބިޑް އިވެލުއޝަން ކޮމެޓީން ބަދަލު
ގެނެސްފައިވާއިރު ،އެ ގެނެވުނު ބަދަލުތައް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވތީ ،މާކުސް ދެވނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

23

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމް

ރ .އަނގޮޅިތީމުގެ ކބަލްޓީވީ އަޕްގްރޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދނ ފަރާތެއް އިޢުލާންކޮށްގެން ނުލިބުނުކަމަށް ހަދައި ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދނެ މީހަކު ހޯދުމަށް

ކައުންސިލް

އެސްޓިމޓް އުޞޫލުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ،ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށް ކަމަށާއި،
އެމަސައްކަތް ނިމި އެއްބަސްވުމުގައި  21އެޕްރީލް ގައި ސޮއިކުރުވިއިރު ތާރީޚަކަށް ޖަހާފައިވަނީ  19އެޕްރީލް  2015ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް ކުރިއިރު،
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކޮންޓެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީގަޑީގައި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ވަކިމީހަކަށް މަންފާ
ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރ.އަނގޮޅިތީމު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވތީ ،ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ކަމާބެހ
މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެ
ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެންގީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ

ގދ.ގައްދޫ ވަގުތީ މިސްކިތް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެތަނުން ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެވުނު ހަރުމުދާތަކުގެ ތެރގައި ހިމެނ ހިޓާޗީ ފެންޕަންޕު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެރަށު އަމިއްލަފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

ގދ.ގައްދޫ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި ހުރި ފެންޕަމްޕު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނިންމާފައިވަނީ

ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކުން ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިފަދަ ނިންމުންތަކަކީ ލިޔުމަށް ތިރިކުރެވިފައި
ހުންނަންޖެހނެ ލިޔުންތަކަށް ވާތީ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައްވެސް ޔައުމިއްޔާކުރުމަށާއި،
.2

ގދ.ގައްދޫ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި ހުރި ފެންޕަމްޕު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް

ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދިކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދިކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރާނަމަ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  7.05ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި،
.3

ގދ.ގައްދޫ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި ހުރި ފެންޕަމްޕު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެރަށު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް  19އޮކްޓޫބަރ  2016ގައި ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގައި ،އަނބުރާ ދައްކަންޖެހ ތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،މިފަދައިން ވެވ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ތަކެތި އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންޖެހނެ މުއްދަތެއް
ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އެމުއްދަތުގެ ތެރގައި ހަވާލުކުރަންޖެހނީ އާއެއްޗެއްނަމަ ،އެއެއްޗެއް ހަވާލުކުރަންޖެހނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެރގައިކަން ސާފުބަހުން ބަޔާންކުރުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް "ދަރުބާރުގެ" ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނެތި ގާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،އަދި

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

އެތަނުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ބަލާއިރު2010 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކަށް ޖުމުލަ
( 245869.00ދެލައްކަ ސާޅީސްފަސްހާސް އަށްސަތކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަ ރުފިޔާ) ނުދައްކާވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ ،އެފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކަންޖެހ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ނުދައްކާވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  1.07ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާފަދައިން އެ ފައިސާހޯދުމަށް ޝަރީއަތަށް
ހުށަހެޅުމަށް ،ދަރުބާރުގެ މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ފަރާތްކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސުންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެންގީއެވެ.

26

ސ.މ
26

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަގުތީގޮތުންކަމަށް ބުނެ ބިޑްކުރުމެއްނެތި ތ.ތިމަރަފުށީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން މަސްކައްކާ ފަރާތްތަކަކަށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތ.ތިމަރަފުށީގެ ކައުންސިލުން "ބިމުގެ ބަޖެޓު  "2015ގެ ނަމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބިން ބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއިން ފާސްކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެ މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ތ.ތިމަރަފުށީގެ ބިން ބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލން ފާސްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
o

ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިން ބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލން (ބިމުގެ ބަޖެޓު  )2015ގައި މަސްކެއްކުމާއި މަސްހިއްކުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  1500އަކަފޫޓުގެ  10ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވީއިރު 3000 ،އަކަފޫޓުގެ ޖުމްލަ  15ބިން ދޫކުރުމަށް ،ތ.ތިމަރަފުށީ
ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ  30ވަނަ ބައްދަލުވުމުން އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ  02ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ،ބިން ބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލން
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައިވާނަމަ ބީނާވެށި ޕްލންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  4.3ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
o

ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)391-F1/391/2015/33 (7ޑިސެމްބަރ  )2015އިޢުލާން އަދި ނަންބަރު (IUL)391-

 F1/391/2016/01 (6ޖެނުއަރީ  )2016އިޢުލާނުގައި ބިމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިންދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ނިންމާނީ ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމަކުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދނެ އުޞޫލެއް އެ އިޢުލާންތަކާއެކު ޢާއްމުކޮށްފައި ނުވާތީ،
ކުރިއަށްއޮތްތާގައި މިފަދަ އިޢުލާންތައް ގެޒެޓުކުރާއިރު ޕްރޮޕޯސަލް ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮއިންޓްދނެ އުޞޫލެއް ޢާއްމުކުރުމަށާއި ،އެ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ބިން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި،
o

ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)391-F1/391/2015/33 (7ޑިސެމްބަރ  )2015އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސްކެއްކުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ދޫކުރި  6ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެބިންތަކުގައި މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވާ  3ފަރާތުން ބިން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ނުވާތީ،
އެފަރާތްތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގީއެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު

ނ.މާފަރު ރައްޔިތުންނާ އެރަށު ކައުންސިލުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކޮށް  16އޕްރީލް 2013ގައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ( 40ފޫޓް) ގެ މަގަކާއި،

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިރުމަތީ ފަރާތުން ( 30ފޫޓުގެ މަގެއް ހެދުމަށް ބނުންވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން  16އޕްރީލް 2013އިން ފެށިގެން  03ދުވަހުގެ ތެރގައި އެތަނުގައި ހުރި
ހުރިހާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވާފައިވާކަމަށާއި ،އެމުއްދަތުގައި ރުއްގަހުގެ ކަންތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ކައުންސިލަށް ފެންނަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާނެވާހަކަ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން  18އޕްރިލް ( 2013މިއަދު) ން ފެށިގެން އެ ދެ މަގުގެ
މަސައްކަތް ރަންދެލި ރިސޯޓާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާކަމަށާއި ،އެރިސޯޓުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި މަސައްކަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެތަނުން
ނަގާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގައިކަމަށާއި ،އަދި އެރުއްގަސް އެފަރާތުން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ނ .މާފަރު މަގު ހަދާ ސަރަހައްދުގައިވާ ރުއްގަސް ނެގުމަށް ރިސޯސަސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ގޓްވ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
ނިންމާފައިވަނީ ،ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ނުވާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާންގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އެކަމަށް އެދފަރާތްތަކަށް
ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބނެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދާންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅ ޕާކެއްގެ އިން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަކިކުރަނީކަމަށް ހަދައި ،އެޕާކްގެ ވަށައިގެން "( 8އިންޗި) އުސްމިނަށް ރނުމުގެ މަސައްކަތް ( 42000.00ސާޅީސް ދެހާސް) ރުފިޔާއަށް ކުރުވާފައިވާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

ގއ .ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)410-P/410/2016/12 (04އެޕްރީލް  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ( 02ދއް) ފަރާތުންކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަލުން
އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާއިރު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު/R-202 (017 :ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު) ގެ  10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ،މަދުވެގެން ( 03ތިނެއް)
ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ދާންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކޮށްގެން މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން
ގެންދިޔުމަށާއި،
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
.2

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން

ސ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ބިދ ީ

ފަރާތަކާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ ،މި ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލަކަށްވާތީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ ،އެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު (19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ދިވެހިރާއްޖގެ
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ނޫނީ ޙަވާލުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
29

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދާންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅ ޕާކެއްގެ އިން

އެންޑް އެނަރޖީ

ވަކިކުރަނީކަމަށް ހަދައި ،އެޕާކްގެ ވަށައިގެން "( 8އިންޗި) އުސްމިނަށް ރނުމުގެ މަސައްކަތް ( 42000.00ސާޅީސް ދެހާސް) ރުފިޔާއަށް ކުރުވާފައިވާ މައްސަލަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ގއ .ދާންދޫ އިޖްތިމާޢީ
ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވާރފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގއ .ދާންދޫގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ބިދސީ
ފަރާތެއްކަމަށްވާ ،ގއ .ދާންދޫ /ބަހާރީގެ ،މުނީރު މިއާ ލައްވާ ކުރުވާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ ،މި ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލަކަށްވާތީއާއި
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ ،ތިޔަ މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު (19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ދިވެހިރާއްޖގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ނޫނީ ޙަވާލުނުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް މިހާރު ހުރި ފަރާތަކީ ކުރިން އެ އިދާރާގެ (ކުރީގެ ފ.ބިލެއްދޫ އޮފީހުގެ) ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި އަދި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށުގެ ކަތީބަކަށް ހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި ،އރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ މަދުވާ މައްސަލަ ތަކުރާރުވުމުންވެސް އނާއަށް އަންގަނީ ތިޖޫރިން މަދުވި ފައިސާ
ހަމަކުރުމަށް ކަމަށާއި ،އަދި އނާ ތިޖޫރިއަށް ފައިސާ ހަމަކުރުމުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ،ކޮންމެފަހަރަކުވެސް މައްސަލަ ނިންމާލަނީ ކަމަށާއި ،ފ.ބިލެއްދޫ
މިހިލިގަސްދޮށުގ އަޙްމަދު ނާޞިރުގެ ގެ އިމާރާތްކުރިއިރު ބިމުގެ އިމަށްވުރެ އިތުރަށް އނާ އިމާރަތްކޮށްފައިވާތީ ،އިތުރަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ބައި ތަޅާލުމަށާއި،
ތަޅާލި ބަޔަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިންއިރު ،އެއިމާރާތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފ.ބިލެއްދޫއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފ.ބިލެއްދޫ އޮފީސް
އޯޑިޓްކުރިކުރުމުގައި ފާއިތުވި  30ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަންކުރި ކަތީބު  83,000.00ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށްވެސް
ފޮނުވުމެއްނެތި އނާ ފ.އަތޮޅު އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށް އނާގެ މުސާރައިން އެބައި ކަނޑައި ޚަލާސްކުރާގޮތަށް އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފ.އަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ފޮނުވި ފައިސާއިން  2009ވަނަ

29

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
އަހަރުގެ ތެރގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ އޮފީހަށް މެޝީނަރީއާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 8.09ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މަދުވެގެން  03ފަރާތުން ކޯޓޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްނުވާތީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަކެތި ގަތުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ (ޤަވައިދު ނަންބަރު )2017/R-20 :އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
އަދި ،އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ކޯޓޝަން ހޯދައިގެންކަމަށް ނުވާތީ ،ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަކެތި ގަތުމުގެ މާފަހުން ތަންތަނުން ކޯޓޝަން
ހޯދާފައިވާތީއާއި ،އަދި ތަކެތި ގަނެފައިވާ ބައެއް ތަންތަނުގެ ކޝް ބިލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ކޯޓޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ،ބައެއް ކޯޓޝަންތަކުގެ ތާރީޚްތަކަށާއި
ކޯޓޝަންތަކުގެ ނަންބަރަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލުވެސް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލު ނުގެނައުމަށާއި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުން ބެލެހެއްޓުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

31

ގދ .ފިޔޯރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގދ.ފިޔޯރީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް  2016ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުވަރީގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢްލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް (ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް މާރިޗް  01ނުވަތަ  2016 02ގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޢަލީ މުމްތާޒު
މާގޯލްޑް/ގދ.ފިޔޯރީ އަށް ކަމަށާއި ،މީނާއަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި ،މި
މަސައްކަތަށް އެސްޓިމޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތައް ހިމެނ ކަމަށާއި ،މީނާއަށް މި މަސައްކަތް ދީފައިވަނީ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ،އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް

ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަން( ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  )18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި،
ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ ކޯޕަރޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ހަވާލުކުރުމަށާއި،
.2

އ
އިވެލުއޝަން ކޮމިޓީން ބިޑުގެ ބައިތަކަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިޔުންތައް މިހާރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގަ ި

ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް ،ފެންނަންނެތް ލިޔުންތަކަކީ ބިޑާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކެއްކަން މިމައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ ،ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެ
ފަރާތަކުންވެސް ބިޑާއި އަދި އެއާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްގައި ސަފްޙާ ނަންބަރު (މިސާލަކަށް 09 :ޞަފްޙާގެ  )01ޖަހާފައި ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި
ބިޑާއިއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއެކު ސްކންކުރުމުން ،ހުށަހެޅި ބިޑްގައި މުޅި ޖުމްލަ އެކުލެވިގެންވަނީ ކިތައް ޞަފްޙާކަމާއި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ފަހުން ލިޔުންތައް ބަލާއިރު ލިޔުމެއް މަދުވިނަމަވެސް އެކަން އެނގނެތީވެ ،ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް
މީގެފަހުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 1.05ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން  31ޑިސެންބަރު  2015ގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހ ( 47,775ސާޅީސްހަތްހާސް ހަތްސަތކަ
ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ( 127,386އެއްލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ތިންސަތކަ އަށްޑިހަ ހަޔެއް ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ 175,161
(އެއްލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް އެއްސަތކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 1.ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ބިމުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކައި  2މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ
ބާރު ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވީހިނދު ،ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުވެސް ނުދައްކާނަމަ
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،
 .2ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ،ކުލި ދައްކަންޖެހ
ދުވަހަށް ކުލި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ކުލި ދައްކަންޖެހުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުލި ދައްކާ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މަހަކަށް ޖެހ ކުލީގެ%0.5
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހނެ ކަމަށް ،މި ގޮތަށް އިބާރާތް އޮތުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ޖެހ މިންވަރު މަހު ކުލީގެ  0.5%އަށްވުރެ
ބޮޑުނުވާނެކަމަށް މާނަކުރެވއިރު ،ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ކުލި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ދުވަސްތައް އިތުރުވަމުން
ދާނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ޖެހ އިންސައްތަ އިތުރުވަމުންދާ އުޞޫލުން ކަމުގައިވާތީވެ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގައި
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ އިތުރުވަމުން ނުދާނެހެން ޖޫރިމަނާ ނެގުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ

ގދ.ވާދޫ ގައި ފުޓްސެލް ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައިދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޯގަސްޓް  2013ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  04ފަރާތަކުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޙާޟިރުވިކަމުގައިވިޔަސް 03 ،ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އެއިޢުލާން ބާޠިލްކުރިކަން ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން،އެމަސައްކަތަށް ( 232000/-ދެލައްކަ ބައްތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް
ޖމާކުރިކަން އެނގުމާއެކު ،ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ވަނީ އނާ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން އެންޑް ސީ
ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ ަ
އާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ އެމަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
 03ފަރާތަކުން ކޯޓޝަން ހުށަހެޅި ކަމަށް ހަދައި ،އގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކޯޓޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސަން އެންޑް ސީ ކުންފުނިން ކަމަށް ހަދައިގެން
ކަމަށާއި ،އެކޯޓޝަން ތަކަކީވެސް އެކަން ކުރި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ދޮގު ކޯޓޝަން ތަކެއްކަމަށާއި ،ސަން އެންޑް ސީ ކުންފުނީގެ
އިތުރުން ،ކޯޓޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހަދާފައިވަނީ ،ގދ.ވާދޫ /ނަރުގިސްވިލާ ،މުހައްމަދު ޙުސައިން އާއި ،ގދ.ވާދޫ/އަސަރީގެ ،ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ގެ
ނަމުގައި ކަމަށާއި ،އެދެފަރާތުންވެސް ބުނަނީ އެފަދަ ކޯޓޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،އެމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަން އެންޑް ސީއާ
ދެމެދުއެގްރިމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ އެކުންފުންޏާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ފަރާތެއްކަމަށްވާ ،ގދ.ވާދޫ /ކަންމަތީގެ ،މުޙައްމަދު
އިބްރާހީމް ވަޖުދީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
. 1ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްސެލް ދަނޑު އެޅުމަށް ކުރި  02އިޢުލާނުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބީލަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި
ޝާއިޢުކުރުމަށާއި،
. 2ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކާއި ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުމަށާއި ،އެއް އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު
އެއްގޮތަކަށް ޖެހުމަށާއި ،ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ،އިވެލުއޝަން ކޮމިޓީއާއި ،އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްތަކާއި އިވެލުއޝަނާ ގުޅ ލިޔެކިޔުންތައް ގދ.ވާދޫ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފެނިފައިނުވާތީއާއި އެ އިދާރާގެ ވަރަށް ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ފަހުން ފެންނަން ނުހުންނަކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ،
ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
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. 3ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ބިޑު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ވާދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތާ ގުޅގޮތުން ބިޑް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތަކަކީ
ކޮބައިކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.13ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގދ.ވާދޫ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށާއި ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެ ،އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެނގނެގޮތަށް ލިޔެ އެފަރާތްތަކުގެ
ސޮއި ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާކަމާއި ،އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާއާއި އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާއި އިވެލުއޝަނާއި
ގުޅ ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.21ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
އާންމުކޮށް ބީލަން ހުޅުވާލުމަށާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތަކާއި ފޯރުކޮށްދ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ގަވާއިދުގެ  10.32ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ދިނުމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  10.34ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރާއި
ވަސީލަތްތައް ހުރިތޯ ބެލުމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަން ބަލައިގަތުމަށާއި ބީލަން ހުޅުވުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.45މާއްދާއާއި  10.46ވަނަ މާއްދާއާއި  10.47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިވެލުއޝަންގެ
ކަންތައްތައްކުރުމަށާއި،
. 4ގދ.ވާދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  12ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ސަން އެންޑް ސީ ގްރޫޕް އޮފް
ކޮމްޕެނީސް އާއެކު ވި އެއްބަސްވުމާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކަންމަތީގެ /ގދ.ވާދޫ) އާއެކު  24އޮކްޓޯބަރ  2013ވި
އެއްބަސްވުމަށްވެސް ދީފައިވަނީ ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު /AGR/2013/004 421ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ތިޔަ އިދާރާއިން
ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކަށް ވަކި ނަންބަރެއް ދިނުމަށާއި،
. 5މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެހ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ،ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ މުއްދަތާއި،
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ،މަސައްކަތް ނިންމަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރާއި ،އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ނުދާނަމަ ،އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ،ގދ.ވާދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.52ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި،
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
 .6މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ބެހގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާއިރު ،ގދ.ވާދޫ
ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ސަން އެންޑް ސީ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސް އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް
ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކަންމަތީގެ /ގދ.ވާދޫ) އަކީ އެ ކުންފުންޏާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރިފަރާތެއް ނޫންކަން

ފުޓްސެލް

މެނޖަރގެ ނަމުގައި

ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު ،މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ ސޮއިކުރަނީ ،ސޮއިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތެއްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އެއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ ގަވާއިދެއްގެދަށުން ހިންގަމުން ދިޔަ ފަންޑުގައި ހުރި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފައިސާ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިހުރި ތިޖޫރީގައި ރައްކާކުރެވިފައިވަނިކޮށް  2012ވަނަ އަހަރު އެއިދާރާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެތިޖޫރީ
ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މިހާރު އެކައުންސިލްގެ ހިންގާ އިމާރާތަށް ކައުންސިލްގެ ފައިނންސް އޮފިސަރ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޓިސް
އޮފިސަރ ވެގެން ގެނައުމަށްފަހު އެތިޖޫރީގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނިއިރު ( 24164.65ސައުވީސްހާސް އެއްސަތކަ ފަސްދޮޅަސް
ހަތަރެއް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ލާރި) ނަގުދު ފައިސާއާ ( 26606.73ސައްބީސްހާސް ހަސަތކަ ހަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިނެއް ލާރި) ޗެކްތަކުގެ ޖުމްލަ
އަދަދަކަށް ހުރިކަމަށާއި ،އަދި އގެފަހުން ޕޮލިހުން ބފުޅަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެމްބަރަކާއި ފައިނންސް އޮފިސަރ އިތުރުންބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ
އިތުރު  02މުވައްޒަފުން ތިޖޫރީގައި ހުރި ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،އެތަކެތިނޯޓްކުރުމަށްފަހުއެތަކެތި ފައިނންސް އޮފިސަރ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،އަދި
އނާ އެތަކެތީގެތެރގައި ހުރި ފައިސާތަށް ތިޖޫރީއަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ސެކްޝަންގައި ހުރި އނާގެ ކަބަޑަށްލާ ތަޅުލާފައިވަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން
އިހްމާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގެއްލިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާތަށް އަނބުރާ ހޯދަދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
.1

 08ފެބްރުއަރީ  2012ގައި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން އރު އެއިދާރާގައި ހުރި ތިޖޫރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ،

އެތިޖޫރީގައި ހުރި ( 24,164.65ސައުވީސްހާސް އެއްސަތކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި) ރުފިޔާ އާއި ( 26,606.73ސައްބީސްހާސް
ހަސަތކަ ހަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) ރުފިޔާގެ ޗެކުތައް އެއިދާރާގެ ފައިނންސް އޮފިސަރ ޢަދުނާން އިސްމާޢީލްއާ ޙަވާލުކުރުމުން އރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތުގެ އޮފީސް ކަބަޑުގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވތީ،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ފައިސާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  6.21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިޖޫރީއެއްގައި ނުވަތަ ފައިސާ
ރައްކާކުރާ ފޮށްޓެއްގައި ނުވަތަ ސްޓޯރ ރޫމްއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި،
.2

އަދި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުފަދަ ތަނެއްގައި ފައިސާ ހުއްޓައި ބަންދު ދުވަސްތަކެއް އަންނަނަމަ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ ބންކާ

ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން އެފައިސާ އެފަދަ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެޤަވާއިދުގެ 6.22
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ތިޖޫރީ އާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް
މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކުކޮށް ،އެއޮފީހުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެހިސާބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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