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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01ނޮވެންބަރު 2018ން  30ނޮވެންބަރު 2018ށް
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ތ.ދިޔަމިގިލި

ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީގެ  04ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އަދި އާންމުން ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ޝަރުޠުކޮށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތެޔޮ ވިއްކުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރި ބިމެއްގައި ،އަދި މިހާތަނަށް އެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދޫކުރި ބިމާ ޖެހިގެން ހުޅަނގުފަރާތުން  4ފޫޓުގެ
އ ހަން ބަހައްޓައިގެން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން
ބިންކޮޅެއް މީގެ  02އަހަރުކުރިން އޭނާއަށް ދޫކޮށް އެބިމުގައި ބުޑެއްއަޅަ ި
ބެލިބެލުމުގައި،
ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  01ޖޫން  2013ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތާއި ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވަނީ ،ދަތުރުވެރިންނަށް ނުވަތަ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ހިފާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ބޯފެނާއި
ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް  24ގަޑިއިރު ލިބިދޭންވާނެ ކަމާއި ،އަދި އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  08މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭންވާނެކަމަށް
ދގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ
ނަމަވެސް އެއީ ،ތެލުގެ ޚިދުމަތް ކަމެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެ މާއް ާ
ބެލެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެ މުއްދަތުގައި ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމާއި ،މީގެތެރެއިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުންގެންދާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ބިންކޮޅެއް ދޫކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ އިދާރާއިން ބެލިބެލުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ތ.ދިޔަމިގިލި

މީގެ  02އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ތ.ދިޔަމިގިލީ ބަނދަރު އުތުރުކޮޅުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުރަމުން ނުދާއިރު މިހާރު ކުލިވެސް ނުދައްކާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެބިން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންނުދާ ކަމަށާއި ،އެބިމަކީ

މިނަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  10އޮކްޓޫބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (އެއްބަސްވުމުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދެވޭ ނޯޓިސް) އެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނަށް އެބިން ކުޑަކުރުމަށް އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވާކަމާއި ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފާޚާނާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ނަރުދަމާ ގުޅުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން
އަދި ނުފެށޭ ކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ބިން
ކުއްޔަށް ހިފިތާ  5އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް އެކަން ނުނިމި އޮތުމާއެކު ،އެއްބަސްވުމުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަން ނިންމުމަށް މުއްދަތު
ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގައި އެކަން ނުނިންމައިފިނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،ބިން ކުއްޔަށް ދޭއިރު ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ،ބިން ކުއްޔަށް ދޭއިރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން
އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ޝަރުޠުކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަންކަން ނުކުރެވި ،ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެ،
ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ބިން ކުއްޔަށް ދޭ އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެގެން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ރައްދުވަމުން ދިޔުމާއި،
އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކާމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެ އިދާރާތަކުގެ ވެރިން ފަސްޖެހެމުންދާނަމަ އެކަމަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  01މާރޗް
 2008ގައި ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ) )iގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި،
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްގައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  1200އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކަށް  15/-ލާރި (މަހަކަށް ޖުމުލަ  180/-ރުފިޔާ)
ކަމަށްވާއިރު އެ ކުއްޔަކީ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާކުޑަ ކުއްޔެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ތ.ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޅިޔަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ތ.ދިޔަމިގިލީ ބަނދަރު އުތުރުކޮޅުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ  25އޮގަސްޓު  2016އިން ފެށިގެން  10އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ
(ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  50ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބިމުގައި ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ 01 ،ނޮވެންބަރު  2016އިން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް،
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ބިން ނެގިފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  01ނޮވެންބަރު  2016ގައި ސިޓީއަކުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުން
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ބާޠިލުކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ނުދެވިކަމަށްވާތީ ،އެ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށް ،އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  01ފެބުރުވަރީ
 2017ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  20ދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީ ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް ނެގޭނެކަމަށް  01ފެބުރުވަރީ  2017ގައި ސިޓީއަކުން އޭނާއަށް އަންގައި ،އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހާތަނަށް އެ ބިމުގެ
ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެ ،ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދުގެ ކޮޕީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެބިމުގައި  01ފެބުރުވަރީ  2017އިން ފެށިގެން  20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެބިން ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ނެގޭނެކަމަށް  01ފެބުރުވަރީ 2017
ގައި ސިޓީއަކުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެބިން ވަކިކުރިކަން ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް އަންގާފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި ،އެކަން އެފަރާތަށް
އެންގީ ފޯނުން ގުޅާފައިކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ،އެފަދަ އެންގުންތަކަކީ ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެ އެންގުންތަކެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުގެމަތިން  01މޭ 2017
އިން ފެށިގެން (ބިމުގެ ކުލި ދައްކާފައިވަނީ  2017އެޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ) އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި،
އެ ބިމުގެ ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  09އެޕްރީލް  2017ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހަދާފައިވަނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ ޖޫރިމަނާ ހަމައެކަނި
އެ މަހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދަށް ނަގާގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހިސާބުކޮށްގެން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވަނީ  3,607/-ރުފިޔާ ކަމަށާއ ،ނަމަވެސް ،ކޮންމެ
މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުލީގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  20/-ރުފިޔާ ނެގޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ،ކޮންމެ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން  08އެޕްރީލް  2017ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނެ
ކަމަށާއި ،އެ އުސޫލުން ހިސާބުކުރުމުން  2016އޮގަސްޓު  25ން ފެށިގެން  2017އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  10,586/06ރުފިޔާ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ  6,979/06ރުފިޔާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށާއި ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެފަރާތުން އިޢުތިރާޟް
ކުރާނަމަ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްގެން އޭނާގެ އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ތ.ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ކއުންސިލްގެ ކ.ގުޅީ ބޯޓްޔާޑް ސަރަޙައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެރަށު ޗާޓު ނަންބަރު 23 :ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 48,218ސާޅީސްއަށްހާސް ދުއިސައްތަ އަށާރަ) އަކަފޫޓުގެ ބިން ،ކަމާބެހޭ އެއްވެ ް

އިދާރާ

އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  18އޮގަސްޓު  2016ވަނަ ދުވަހު އެބިމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއެކު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް  30އަހަރުގެ
މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުން ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ލަފާގެ މަތީން
ކަމަށާއި ،އަދި އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ކުންފުނިން އެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދާއި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދުނުނަމަވެސް
އެއްވެސް އެންގުމެއް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

 2ގައި އެއްބަސްވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ،ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  27ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ކުންފުނިން ބިން
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައިވެސް އަދި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ،ބޯޓްޔާޑް  /ސްލިޕްވޭގެ އެ  27ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 8މަޤާމަށް (މަޤާމުތަކުގެ ތަފުސީލާއި އަދަދު ޕްރޮޕޯސަލްގައިވެސް އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ) މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ގުޅީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް
ކަމަށާއި ،ރަށުން ބޭރު މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނީ އެ މަޤާމުތަކަށް އެރަށުން މުވައްޒަފުން ނުލިބިއްޖެނަމަ ކަމުގައިވާތީ ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ  10ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މުއްދަތެއް ދީ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް އަންގައި ،އެކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ،އެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަން
ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންދިޔުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިޔުމަށް ކ.ގުޅި ކއުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ
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އޮފް ފި ތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ،ފިތުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަދި ދީނީ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ގަނެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން  950އަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި 18 ،ސެޕްޓެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޖަލްސާއެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެންގެވުމަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި  25ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް އެ ގޮނޑިތައް އެމިނިސްޓްރީ އަށް
ގެނެސްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިނިސްޓަރގެ އެންގެވުމަށް އެގޮނޑިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވަނީ މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ އާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އާއި ސެކިއުރިޓީ
އޮފިސަރ ޒަކަރިއްޔާއާއި ބައެއް މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅިގެން ،ދައުލަތުގެ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކުރާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ،11.07
 11.10 ،11.08ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވީއެވެ.
މިނިސްޓްރީ
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އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އޮފް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ގާއިމްކުރި ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން "ރޮހިންޔާ މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން" މި ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި މިހާރު
ބާކީހުރި ފައިސާގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން އަވަހަށް ނިންމައި ،ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި
ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

ޕަބްލިކް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސަރވިސް

މީޑިއާ

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ގާއިމްކުރި ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން "ރޮހިންޔާ މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން" މި ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި މިހާރު
ބާކީހުރި ފައިސާގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން އަވަހަށް ނިންމައި ،ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގައި
ދެންނެވީއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް

7

އޮފް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ގާއިމްކުރި ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ

ޖުޑީޝަލް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިލް އެފެއާޒްއާއި ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން "ރޮހިންޔާ މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން" މި ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި މިހާރު
ބާކީހުރި ފައިސާގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން އަވަހަށް ނިންމައި ،ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.

ދ.މީދޫ

8

އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ

 2018ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރި ކުރުވާފައިވާ ޓީމުގެ އެކި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
( 50,000.00ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މުބާރާތް ނިމި  05މަހެއްހާދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ
ތަފްޞީލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ގަތް ތަކެއްޗާއި ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް އެކި ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް  60,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
ދ.މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އޭގެތެރެއިން  50,000/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއާ  2018މާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ
ރިޕޯޓާއި ބިލްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން ލަސްވެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނުނިމެނީސް އެލް.ޖީ.އޭއިން އޭނާ  22ޖޫން  2008ފެށިގެން  3މަސްދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި ޓީމު ކުޅުނު އެންމެފަހު މެޗު ކުޅެފައިވަނީ  30މާރިޗު  2018ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި ޓީމު އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗު ކުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ ނައުބުރައީސް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ދެމެދު  83ދުވަސް ހޭދަވެފައިވާއިރު ،އަދި
 2018މާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ނިންމާފައިވާކަން ބިލްތަކުން އެނގޭއިރު ،އެފައިސާއިން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ
މާގިނަ ދުވަސް ލިބިފައިވާކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަދެވުނުކަމުގައިވިޔަސް ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަ
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ސ.ނ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ނ ް
ސ ެގ ިހ ާ
މުއްދަތުގައިވެސް އެފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއިެ ،އ ަފ ިއ ާ
ނ ަމ ިއ ފައިސާގެ ބިލްތައް މިހާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ސ ުބ ަތ ްއ ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ޚަރަދުތަކަކީ މިގޮތަށް ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ވަކި މީހަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތްތަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެ ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށާއި ،މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ ،މުބާރާތުގެ މެޗުތައް
ކުޅުމަށްޓަކައި މެޗުތައް ކުޅޭ ރަށްރަށަށް ދިޔުމާއި އައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައާއި އެރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭއިރު ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ކަމަށާއި،
އެނޫން ޚަރަދުތައް ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މިފައިސާއިން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެއިން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށާއި ،ރަށުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށާއި ،ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށާއި ހޯދާފައިވާ
މ
ޚިދުމަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށްވާތީި ،
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ،މިފައިސާގެ ކަންތައް ނިންމުން އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ ،މިގޮތަށް ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރަން
ނަގައި އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ފައިސާގެ ކަންތައް ،އެކަމެއް ނިމުމާއެކު ލަސްނުކޮށް ފައިސާ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބިލްތައް ހޯދުމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
ބ.މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް  03ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އެވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ  02މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ 04
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އިދާރާ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި އޯލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީ ހެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންޓަވިއުއިން މާކްސް މަދުން ލިބިގެން އެވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ  01އަހަރު
ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާވެސް ނެތް އަދި ގްރޭޑް  07ގެ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއި
އަދި ފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ބޮޑުތަނުން ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށްބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ދެވަނަ އިޢުލާންކުރިއިރު ފުރަތަމަ އިޢުލާން
ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ހާމަކޮށްފައި ނުވުމާއި ،ތިންވަނަ އިޢުލާންކުރިއިރު ދެވަނަ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ހާމަނުކޮށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކުރިއަށް އޮތް
ތާނގައި އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނެއް ކުރާނަމަ ކުރީ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު އަލުންކުރާ އިޢުލާނުގައި ހާމަކުރުމަށް ބ.މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

 1439ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި ބ.ކަމަދޫގައި ހެދި ސްޓޭޖްގެ މަސައްކަތް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ( 75,000/-ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށް އަމިއްލަ
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާއިރު ،އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯދި ތަކެއްޗާގުޅޭ ބިލްތައް އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެއާއެކު އެމަސައްކަތް
ކުރި ފަރާތުން ކަމަދޫ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކެއުމަށް ޚަރަދުކުރި ( 5,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ބިލަށް އެފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާއިރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 1439 ،ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު
ކުޅުމަށްޓަކައި ބ.ކަމަދޫގައި ހެދި ސްޓޭޖްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި  3ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް
ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
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ސ.ނ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން އެހެން މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުރާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއެކު،
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ ،އެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން މެދުވެރިކޮށް މީގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުވުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  13.01ވަނަ މާއްދާއާ
ޚިލާފަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތަކުން އެނގޭތީ ،ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ
ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މަދު އަދަދެއްގެ ފައިސާކޮޅެއް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 23ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތް ރައީސްކަމާ ޙަވާލުވުމަށްޓަކައި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކީ ގަލޮޅު
އިދާރާ

ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑު ކަމަށްވާތީ ،އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހުޅުވާލުމެއްނެތި  7މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް "ސިފްކޯ" އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި "ސިފްކޯ" އިން އެކަން ކުރަނީ ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަންވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މިކަމަކީ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީއެވެ.
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ގދ.ނަޑެއްލާ

ޅ
ގދ.ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ،އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ''ކަޅުހަގިއްލާ''  01އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  2017ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަހުކޮ ު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާނެއްކޮށް ،އެރަށް އަހަރަކަށް 13000/-ރ .އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތަށް އެރަށުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނުދާތީ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގައި
އެދުނު ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އެގްރިމަންޓް އުވާލާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފަހުން އެއްވެސް ކުއްޔަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެރަށް
ބަލަހައްޓަމުންދާއިރު ،ރަށް ބެލެހެއްޓި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށުން ލިބުނު ކާއްޓާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.12ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބަލާއިރު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގެ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާނަމަ ،އެރަށުގައި ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ
ކަމަށާއި ،އަދި ،އެރަށުން ލިބޭ ތަކެތިން ބައެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި އަނެއްބައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔާ
ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށްވެސް ފެންނާތީ ،އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގދ.ކަޅުހަގިއްލާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނަމަ ،އެރަށުން ލިބޭ ތަކެއްޗާމެދު މިފަދަ އުސޫލެއް
ހަމަޖައްސައި ،އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ގދ.ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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އޮފީހުގެ ނަން

މުލަކަތޮޅު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މަޑުއްވަރީ މ .މަޑުއްވަރީން ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި  2011ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރމަހު  44ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލިއުމުގައި ،ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިއީ ވަކިބަޔަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް
ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިރިއުޅުމަށް މ.މަޑުއްވަރީން ބަންޑާރަ ގޯތި ހޯދުމަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން
ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަލާ ގޯތިގެދޮރުގެ ގޮތުން އެންމެ ދަތިކަން ހުރި މީހުންނަށް ގޯތި ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލު އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެފަދަ އުޞޫލުތައް ރަށްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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މާލެއަތޮޅު

ގުރައިދޫ ކ .ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ  2013ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި  2014ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު އިލެކްޝަންގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ފައިސާނަގައި އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާ ސަލާން
ބުނެ އޮފީހަށް ނުދާ ދުވަސް ދުވަހުވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2013 ،ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ސަލާމް
ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން  08ދުވަހަކު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 565.44ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު
ލާރި) އާއި  2014ވަނަ އަހަރު ސަލާމް ބުނެފައިވާ  04ދުވަހަކު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 486.80ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ
އަށްޑިހަ ލާރި) އާއެކު ޖުމުލަ ( 1052.24އެއްހާސް ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ސައުވީސް ލާރި) ނަގާފައިވާތީއާއި ،އަދި  2014ވަނަ އަހަރު ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުރި  8ދުވަހުގެ
ތެރެއިން  04ދުވަހު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް ،މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 327.36ތިންސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަލާރި) ނަގާފައިވާތީ،
އެފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
މީގެއިތުރުން 2013 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ،ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން "ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ހާޒިރީ" އަދި "(ކ.ގުރައިދޫ) ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބަށް ނެގުނު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ހާޒިރީ"ތަކުން
އެނގޭއިރު ،އެ އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާކުރި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަށް ދީފައިވަނިކޮށް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި އިންތިޚާބުގެ
އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިކަމަށް ކ .ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިގޮތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް"ގައި ނޯޓްކޮށް އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކ.
ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ދެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށްފަހު އެ ގަޑިތަކަށް ނަގާފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އެފަރާތުގެ އަތުން
އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.

8

ސ.ނ

15

އޮފީހުގެ ނަން

މާލެއަތޮޅު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

މާފުށި ކ .މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި މާފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުސް ބިންތަކެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  2މަހުގެ ނުވަތަ  3މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުދައްކައި އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި ،އަދި
އޭނާގެ ގާތް  02ރަޙްމަތްތެރިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ހުސްބިމަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ނަގަންޖެހޭ ފައިސާގެތެރެއިން ނުނަގާހުރި
ފައިސާ ކަމަށްވާ ،ޖުމްލަ ( 3809.82ތިންހާސް އަށްސަތޭކެ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެ ލާރި) އެ އެކުންފުނިން ހޯދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އެންގީއެވެ.
އަދި ކުލި ބަލައިގެންއިރު ކުލިދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުފާއިތުވެ ކުލި ނުދައްކާ ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާފައިސާ ނަގާފައި ނުވާތީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކ .މާފުށީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ އަތުން
ނަގަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ( 3273.87ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި) އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ގޭސް މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ޗީފް އެކައުންޓެންޓް އެއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ދީފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން  12މާރޗް  2013ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ
ކަމުގައިވާ ( 131,035.30އެއްލައްކަ ތިރީސް އެއްހާސް ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި) ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިންގ އެސްޓީއޯ /ސ.ފޭދޫ ގެ މުވައްޒަފަކު ސ.މަރަދޫފޭދޫގައި ދިރިއުޅޭތީ ،އޭނާއަށް އަށް އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ދީފައިވާއިރު ،އޭނާ އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވިތާ  7އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް

އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތުޙުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ
ލިމިޓެޑް

ލޭބަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ސ.ފޭދޫ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭއިރު ،އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ ވަޒީފާއިން އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އޭނާ
އެސްޓީއޯ އަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ނަގާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި އޭނާއަށް އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް
ލިބިފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ބަލާފައިނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެކަމުގައި އިޙްމާލުވާ ފަރާތެއް އެނގެން ނެތަތީއާއި ޝަކުވާގައި
ބުނާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާރީޚް އެނގެން ނެތުމުން ،އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަދަލުވި ތާރީޚް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ،އެތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަދާހަމަ އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ
ލޭބަރެއްގެ މަގާމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެވިފައިވާ އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސްއަށް ވާ 13,100ރ( .ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށް
އެންގީއެވެ .އަދި އެފައިސާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އެންގީއެވެ.
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ނ .ހެނބަދޫ ސްކޫލް

ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ
ސްކޫލާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅުންއޮތް  3ފަރާތް ކަމުގައިވާ ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަކާއި ،އެ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޓީޗަރާއި ،އެ ސްކޫލުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރއާ ޢާއިލީ ގާތްގުޅުން އޮންނަ
ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،މި  03ފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިވާ ބަޖެޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސީދާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 03
ފަރާތް ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމާއި ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލިބިފައިވަނީ މި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  1ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި،
މިމަސައްކަތްތަކަކީ ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން  2015ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތައް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބާބު (ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް) ގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އިޢުލާނުތައްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.22ވަނަ މާއްދާގައި ،މުވައްޒަފުން ގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެ އިދާރާއެއްގެ އެހެން މަސައްކަތެއް
އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނޫން މީހަކުލައްވާ އަގަށް ކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއްދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަގުދޭގޮތަށް އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން
ލިބުމަށްފަހުކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.08ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާތީ،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.22ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާފަދައިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގައި ،އެއްބަސްވުމުގައި
ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ބައިތައް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،
މީގެފަހުން ،ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމާއި ހަވާލުކުރުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްތައްކުރުވުމުގައި އެއިރެއްގައި އޮންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ

އޮފް ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

ފިނޭންސް

އެންދް ސްކޫލާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅުންއޮތް  3ފަރާތް ކަމުގައިވާ ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަކާއި ،އެ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޓީޗަރާއި ،އެ ސްކޫލުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރއާ ޢާއިލީ ގާތްގުޅުން އޮންނަ

ޓްރެޜަރީ

ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،މި  03ފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިވާ ބަޖެޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސީދާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 03

ސ.ނ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފަރާތް ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމާއި ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލިބިފައިވަނީ މި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  1ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި،
މިމަސައްކަތްތަކަކީ ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރި ންސިޕަލް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.22ވަނަ މާއްދާގައި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެ އިދާރާއެއްގެ އެހެން
މަސައްކަތެއް އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނޫން މީހަކުލައްވާ އަގަށް ކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއްދީގެން ނުވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއި ރު ،ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަގުދޭގޮތަށް އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ ،އެ
ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމި ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގީއެވެ.
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ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓްލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނުމުން ،މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި ފަރާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

ކަރެކްޝަނަލް

ކަމަށް ބުނެ  2011ވަނަ އަހަރުހައި ހިސާބުގައި ޖަލުން ނެރެފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ

ސަރވިސް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ގައި ޙުކުމްތަންފީޛް ކުރަމުންދަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ގެއަށް ބަދަލުކުރި މީހުންގެ
ތެރެއިން ،މެޑިކަލް ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު  167-A/167/2011/2309މެމޯއިން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ  9މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައިބުނާ ފަރާތް ހިމެނޭތީ،
އެފަރާތަކީ

ޖަލަށް އަނބުރާ ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ޖަލަށް ވައްދަން ޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް ވާނަމަ ،އޭނާ އަނބުރާ ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އެންގީއެވެ.
އަދި މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބެސްފަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށްފަހު މުއްދަތުހަމަވެ ،ނަންބަރު  167-A/167/2011/2309މެމޯއިން އަނބުރާ ޖަލަށްވެއްދުމަށް
އަނގާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އަނބުރާޖަލަށް ވައްދާފައިނުވާތީ ،ޖަލަށް އަނބުރާ ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތައް އަނބުރާ ޖަލަށްވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހދ .ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނައިވާދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ( 50000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް
ނައިވާދޫ
އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހދ .ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރު
އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ( 70000.00ހަތްދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ދައު ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ސަރުކާރުން
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އިޢުލާނުތައްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ޢިޢުލާނު ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން

11

ސ.ނ

އޮފީހުގެ ނަން
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ނިލަންދެއަތޮޅު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މީގެ ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި އެ އިރެއްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެންގީއެވެ.

ދެކުނުބުރީ
ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ.މީދޫ ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމުގެ (ކަރަންޓް ދޫކުރާ އިންޖީނުގޭގެ) ތަކެއްޗަށް ،ރަށުއޮފީސް ހިންގި ދުވަސްވަރު ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މީދޫ ،އިންޖީނުގެއަށް ގަނެގެން ގެނެވޭ
މީދޫ ޑީސަލާއި ،އަޑީތެލުގެ ހިސާބު ޑީސަލް ގެންނަ ބޯޓުގެ ކައްޕިއާ ގުޅިގެން ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ސުނާމީ ކާރިސާގެ ކުރިން ގޭގެއަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތައް ނަގައި އަލުން ރައްޔިތުންނަށް
ވިއްކުމުގެ ތެރޭގައި ،އެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،މީދޫ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާތާ އަހަރު ދުވަސްވީއިރުވެސް ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކީ ޕާޓީ މީހުންނަށްވާތީ ފިޔަވަޅު ނާޅާ
ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އިންޖީނުގޭގެ ޑިއުޓީއަށްހުރި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން  08ފީފާ ޑީސަލް ،ކާނުތެރެއަށް އޮއްސާލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލުވެސް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމުގައި
ހުރި ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަރވިސް ނުދީ އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެޖަނަރޭޓަރުތައް ޙަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު15 ،
ނޮވެންބަރު 2011ގައި ދ .މީދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ތެޔޮ ޓޭންކް ފުރިގެން ތެޔޮ ލީކްވެފައިވަނީ އޭރު ޑިއުޓީގައި ހުރި ފަރާތް ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާކަމަށާއި އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް  06ފީފާ
ތެޔޮ ކާނުގަނޑުގެ ތެރެއަށް އެޅިފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޙުމާލުވެފައިވާ
ދެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ދ،މީދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ،އެ ދެފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާތީ ޝަރުޢީ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެންގީއެވެ.
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