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 415-BR/2021/001(PR)ނަންބަރު: 

  ލި ގޮތަކަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލުން ކުއް  އިން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

ތެރެއިން  ކަރަންޓު ބިލްތަކާއި ފެންބިލްތަކުގެ ކޯޓުތަކުގެ  ކުޅިވަރު  ދަނޑުތަކާއި  މައިދާންތަކާއި މަގުތަކާއި ކުޅިވަރު   ޢިމާރާތްތަކާއި މިއިދާރާގެ 

-FNKޯކރޕަރޭޝަނުން މިއިދާރާއަށް ފޮނުއްވި އެ ކުންފުނީގެ ނަްނަބރު  ފެނަކަ ނުދެއްކި ހުރި ބިލްަތކާއި ބެހޭގޮތުން ފައިސާ 

G.DH/TND/MISC/2021/039 (19  ް2021އޭޕްރިލ ) ާސްޓޭޓްމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިލްތަކަކީ،  ސިޓީއާއި އެއްހީރަސްކުރެވިފައިވ

ބަލަހައްޓަވަމުން އައިސް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންތިނަދޫގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން 

އްކައިހުރި ބިލްތަކާއި، އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާއި ދާރާއާއި ޙަވާލު ކުރެއްވިއިރު ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ނުދަތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އި

 ރުފިޔާގެ މިލިޔަން 1.9ހިމެނޭޮގތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިނަދޫ ކައުްނސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންާޓއި ފެންބިްލތައް 

އާއި  19ކޮވިޑް ންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމާއިބޭންކް އެކައުމިވަގުތު އިދާރާގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުްނވާ މިންވަރަށް ވާީތ، ސްޓޭޓްމެންޓަކަށް

، ގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ަދތިވާ ކަމަށާއިއެއްފަހާރާ ިގނަ ޢަދަދެއް ގުޅިގެން އިދާރާއަށް ލިޭބނެ ކަމަްށ އަންދާޒާ ކުރެވުނު އާމްދަނީ ިލބެމުން ނުާދތީ

ގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދެއްުކމަށްފަހު ބާކީ ޮއންނަ ޢަދަަދށް ަވރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރާނޭ  2021އޭޕްރިލް  28

ަފއިސާދެއްކުމުގެ މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތަށް ބައެއް ބިްލތަކަށް ދަންނަވައި، ފެނަކަ ިތަނދޫ ބްރާންޗުގެ ބޭފުޅުްނނާއި ަމޝްވަރާ ކުރެވި، ކަމަށް 

އެވަގުތު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ކުއްލިގޮތަކަށް އިދާރާއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައި،

ތައް ިތޤާލީ ކޮމެޓީން ބާއްވަމުން ދިޔަ ބައްދަލުވުންކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއި އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުަމށް އިން

ށުން ބޭރަށް ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވެ، އިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން، ރަށް މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައި އޮތުމުން ޟަރޫރީ ކަންކަމަށް ރަ

ިފޠުރު ޒަކާތު  ތްތަކަށް ލިބިޭދންޖެހޭ ހުއްަދ ދިނުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް،ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ހޯމް ކަަރންޓީނުވުމަށް ރަަށށް އަންނަންޖެޭހ ފަރާ

ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް ލިބޭގޮތް މެދުވެރި ކުރުވައި، އިދާރާގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ  ބަލައިގަތުމަށް ދަތިެވ،

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލް ބަދުނާމު ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނުން ހިންގާފައިާވ  ސަބަބުން ކަރަންޓު ކަނޑާލި ކަަމށް ނޫސްތަކާއި

ނުމަށް އެދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި ކުރިމަތި ކުރުވި މަޖުބޫރީ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޢިޔާދަކޮށްދި

ގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެއްވާފައިވަނީ  22:45ދުވަހުގެ ރޭ  2021އޭޕްރިލް  28ގަޑިއިރު ފަހުން  8ަދންނަވާތާ ފެނަކައިގެ ވެރިންނަށް އާދޭސް 

 ނޫސް ބަޔާން 
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ޝަރުޠު ކުރުމަްށފަހު ކަމަށާއި   މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށާއި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ލިޔުމުން އެންގުމަށް 1 ވަގުތުން

މިލިޔަން ރުފިޔާ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށް، ބާީކހުރި ބިްލަތއް އަދާކުރާނޭ  1ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް މިއިދާރާއިންވަނީ ފެނަކައިން އެންގި 

 ތާރީޚުތައް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ތިނަދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި

ރާ ކުރެވި، ގިނަ ބިން އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނެގުމަކާއި ނުލައި އެކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ، އެ ކުންފުންޏާއި ިތނަދޫ ކައުންސިލާއި ދެމެދު މަޝްވަ

އެއްފަހަރާ ގިނަ ަޢދަދެއްގެ ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން  އެކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯ ަދތިވުމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ ކަރަންޓާއި ފެންބިލްތަަކށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި ާހމަކުރަމެވެ.

މިއިދާރާއިން ވަނީ ފެނަކަ ގައި ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއެކުވެސް  19ކޮވިޑް  ފަހުކޮޅު ވަނަ އަހަރުގ2020ެ

)އެއްމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ހަްތދިހަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ( ދައްކާފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ  -/1,971,741ކޯރޕަރޭޝަނަށް 

ރޕަރޭޝަނުން ބަޖެޓުން އިތުރު ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ފެނަކައިގެ ިތނަދޫ ބްރާންޗުގެ ވެރިންނާއި ަވީނ ޙިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. ފެނަކަ ކޯ

ދައްކާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއްވެސް އިންސާފެއް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި، ކަރަންޓު ކަނޑާލިއިރު، އިދާރާގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނު ކައުންސިލްގެ ތިނަދޫ

ަފއިސާ ނުދައްކާ އަހަރު ދުވަހުގެ ބިލްތަކަށް  2، މިއާއެކުމަސްދުވަހުގެ ބިލެވެ.  5ތިނަދޫ ކައުސިލްގެ އިދާރާގެ ބިްލތަކުގެ ތެރެއިން ނުދެއްކި އޮތީ 

  މަޢްލޫމާތެއް ނޫްނ ކަމަްށ ދަންނަވަމެވެ.ނޫސްަތކަށް ދެއްވާފައިވާ މަޢްލޫާމތަކީ ޞައްޙަ  ެފނަކަ ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮތް ކަމަށް

މަށާއި، އެގޮތުން ިތނަދޫގައި ހުރި އަދި އެކުންފުނީން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލްކުރައްވަމުން ގެންަދވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ނޫންކަ

 ކެްއގެ މައްޗަށްދުތައްޙަނޫން ޢަދަމަގުމަތީ ބައްތިތަކަކީ އެއްވެސް މީޓަރެއް ބެހެއްޓި ރީޑީން ނެގުމެއްެނތި، ނުދިއްލޭ ބައްތިތައްވެސް ހިަމނައިގެން ޞަ

ތިނަޫދ ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުްލ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުަމށް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބިލްތަކެއްކަމަށާއި، 

ވެ، އެ އިޚްލާޞްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުރާޅުގައި ލޯވަޅު ތޮރުފުމުގެ ސަބަބުން ފެންލީކު

ތުގެ މަތީބައިގައި ަނމާދުކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާއިރު ، ތަކުރާރުކޮށް މިސްކިތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާެގ މަތިވަޑާމާއި ސީލިންގ ހަލާކުވެ، މިސްކި

ދާރާގެ މުނިސިޕަލް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އި ކޮށްދެއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާއިރު  ދެންނެވުމުންވެސް މިހާތަނަށް ެއމިސްކިތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތު

  ފޯރުކޮށްދެވޭ ސަރުކާރުގެ ހަމައެކަނި ކުންފުޏަކީ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އި ނެގުމަކާއި ނުލަފައިސާ ޚިދުމަތްތައް 

އިދާރާ  ގިނަ ދުވަސްވީ ކަރަންޓު ބިލްތަެކއް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ލިސްޓު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ

ފުލެޓުގެ ކޮމަން އޭރިޔާތަކާއި މިސްކިތްތަކުގެ ޢާއްމު ޚިދުމަތަށް ގުޅާފައިހުރި ކަރަންޓާއި ފެންބިލްތަަކށް  120ހުރި  ހިންގާ ޢިމާރާތްތަކާއި ތިނަދޫގައި
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އް އެައރކަންޑިޝަން ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަ 2018އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ތަރުތީުބން ފައިސާ ދައްކަމުން އައި ނަމަވެސް، 

ތައް ތިނަދޫގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައި ވީހިނދު، އެއަރކަންޑިޝަންތަކަށް ކޮންމެ އްކަތްކުރުމުގެ މަސަ

ޚާއްސަ ކަރަންޓު މީޓަރެއް ގުޅާފައިވަނީ އެއަރކަްނޑިޝަން ބެހެއްޓެިވ ފަރާތްތަުކްނ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ޢިމާާރތްތަކަކީ ތިނަދޫ މިސްކިތަކަށް 

ސް ޔާމީންގެ އުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކަކަށްވާތީ، ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނުން ބިލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. އަދި ރައީ ކަ

އް އެައކަންޑިޝަން ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން މިސްކިތްތ2018ަސަރުކާރުގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުިވަނމަވެސް 

މިސްކިތެއްގައި ޢާއްމު ަފރާތްތަކުން އެއަރކަންޑިޝަން ބަަހއްޓާފައިވާތީ،  8މިސްކިތުގެ ތެެރއިން  10ކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާތީ، ތިަނދޫގައި ހުރި 

 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ކަރަންޓު ިބލްތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 

 ހިލޭ ސާބަހަށް ބިން  ކުރެވި އެކުންފުންޏަށް ތިނަދޫއިން ނާއި ޙިއްސާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝައެހެންކަމުން، 

ކުއްލިގޮތަކަށް  ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ަދނިކޮށްއިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ދެފަރާތުން ަމްޝވަރާ ކުރެވި ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އަމުދުން 

މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައިވަނިކޮްށ ފަރާތެއް ބައްޔަށް ފައްސިވެ، ރަށް  6ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މިޙާލަތުގައި އަދި ތިނަދޫގައި  19ކަރަންޓު ކަނޑާލައި، ކޮވިޑް 

ދަތި އުދަގޫތަކެއް  ދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްމިއިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، އެކުންފުނީން ދެއްވާ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ކަނޑާލުމަކީ 

ދެމެދުގައިވާ   އި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދެމުވައްސަސާގެ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށާތީ، މިފަދަ މަލު ކުރަންޖެހުނު ކަމެއްކަމަށްވީތަޙައް

 ގޮވާލަމެވެ.  ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނަށް މިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ގުޅުން ހީނަރުވިޔަ ނުދެއްވުމަށް 
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 ޢަލީ އަމްޖަދު       
 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   






