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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

.  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް

 ށ2011ް މާޗް 31ން 2011 މާޗް 01

 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  1

ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ

 މަސްދުވަސްވެފައިވާ 8ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ކަންތައް ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ ފަރާތް އެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭތާ މިހާރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަމަށާއި، މިހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، 

) ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާ އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 2011 މާރޗް K/123/2011/06) 02-13ފޮނުވި ނަންބަރު: 

.  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮޕީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ

ޅ.ހިންނަވަރު  2

 އޮފީސް

ވަނަ އަހަރު ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޙުސައިން 2011

 (ނުވަހާސް 9،500 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަހަކު -/7،800އިސްމާޢީލް/ ޅ.ހިންނަވަރު، ގްރީންގެ ކަމަށާއި، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މަހަކު -/

ވަނަ އަހަރު ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 2011ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، 

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، "މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް" ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު 

ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތައް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމުން، މަޢުލޫމާތު 

 ދުވަހުގެ ތެރެއިން، 3 ގައި ކަމަށާއި، މިދެމެދުގައި ހޭދަވި 2011 ޖެނުއަރީ 09ގައި ކަމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައިވަނީ 2011 ޖެނުއަރީ 05ދީފައިވަނީ 

 މި ދެދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދެދުވަސްކަމުން، އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނީ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ކަމުގައިވާއިރު، ޅ.ހިންނަވަރަކީ ބޭންކުގެ 8،7ޖެނުއަރީ 

ގޮތްޕެއް ހުންނަ ރަށެއް ނޫންކަމުން، އެފަދަ ލިޔުމަކާއެކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަން 
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، ބަންދު ދުވަސްތައް ކުރިޔަށް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ 

.  މުއްދަތެއްދީގެން، ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހަށް އެންގީއެވެ

 

އަޕަރ ސައުތު  3

 ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަން

ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން އެމަރުކަޒަށް ދައްކާ ފައިސާއިން އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވެރިން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން ގެންދާކަން 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާއިން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން އެކި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރާކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ 

މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އާމިނަތު ރަޝީދާގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެނިހެން ، މަސައްކަތު އާމިނަތު ވަސީމާއާއި، މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ރިސެޕްޝަނިސްޓް މުޙަންމަދު ޒާހިރާއި

 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިޔުމުން 2010 ނޮވެމްބަރ 25މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި، ރިސެޕްޝަނިސްޓް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ނެގި ފައިސާތަކެއް އަނބުރާ ނުދައްކައިގެން 

ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން އެމަރުކަޒުގެ ލިޔުންތަކުން ނަސޭހަތްވެސް ދީފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގައި، 

ސާބިތުވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ރަސީދު ހަދައިގެން ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގޭގޮތް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ، އެގޮތަށް އެކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ރާވައި އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް 

 އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ. 

.ސީ 4 .ސީ .ޓީ .ސީން އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،  އެމް .ސީ .ޓީ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެމް

.ސީއަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށްޓަކައި  .ސީ .ޓީ ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތަށް ހޮވުނު ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑއާއި، 2009 ޑިސެމްބަރ 03އެމް

.ސީއާ ދެމެދު  .ސީ .ޓީ .ސީއަށް ބިދޭސީން 6 މަސް ކަމަށްވީނަމަވެސް، 6ގައި ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތަކީ 2009 މެއި 11އެމް .ސީ .ޓީ  މަސް ހަމަވީފަހުންވެސް އެކުންފުނިން އެމް

ގެނެސްފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކަމަކަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

.ސީއަށް އެންގީއެވެ.  .ސީ .ޓީ  އެމް
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މާލޭ ހެލްތު  5

ސަރވިސް 

 ކޯޕަރޭޝަން

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  ސަޕްލައި  ކޮށްދޭނެ  10 އަހަރާއި 5މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަފާތު މުދާ ދިގުމުއްދަތުން ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާ އުސޫލުން 

 އާންމު އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ ، އިޢުލާނާ ގުޅިގެނMHSC-CSD/2011/22ްފަރާތެއް  ހޯދުމަށް  ކުރި ނަމްބަރު: 

މައްސަލައިގައި، މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެއިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، ތަކެތި ގަތުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުޞޫލުން 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ތަކެތި ގަތުމުގައި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ދާކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކި 

ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާފައި ހުރިއިރު، އެކެޓަގަރީއަކާ ނުގުޅޭ ތަކެތި ކެޓަގަރީތަކުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށް އެއްއިޢުލާނެއް 

ކުރިކަމުގައިވިޔަސް، ހުރިހާ ކެޓަގަރީތަކަކަށް އެއްއުޞޫލަކުން މާރކްސްދީގެން އިވެލުއޭޓްނުކުރުމަށާއި، ނުވަތަ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އެއްއިޢުލާނެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކެޓަގަރީތައް 

ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުން ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަދި އެކި ކެޓަގަރީތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ތަކެތިކަމަށްވެފައި، ޙާލަތަށާއި ބާވަތަށް 

ބަލާއިރު، އެތަކެއްޗަށް މާރކްސްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކޭ ކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ މިހާރުން މިހާރަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ނޫންކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް 

ފެންނަކަމަށާއި، އަދި ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދުކަމަށް ޖަހާ ޢަދަދަކީ ގަންނާނެ އަދި ގަންނަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށްވާންޖެހޭއިރު، އެޢަދަދަކީ ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، 

 MHSC-CSD/2011/22ނަންބަރު: އެހެންކަމުން، މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި، 

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ހޯއްދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މާލޭ ހެތްލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނަށް  )2011 މާޗް 02(

.  އެންގީއެވެ

 


