
 

1 
 

a 
 

 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

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

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

މޯލްޑިވްސް  1

ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ 

 ލިމިޓެޑް

.އެލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ޑެކް އަޅައިގެން  .އެސް .އެން .އެލްގެ ފަރާތުން އޯގަސްޓް 2އެމް .އެސް .އެން  2010 ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި ކެންޓީނެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމް

 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި 10 ގައި 12:00 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 2010 އޯގަސްޓް 22ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން، 

ނޑުމެއްނެތި އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއްވެސް ނަހަދައި، ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުން ވަނީ އެތަކެތި އޮފީސްތެރެއަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް  ބިޑް ކެ

 ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ގުޅާފައި ކަމަށްކުރުމަށްފަހު އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅީ އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އެފަރާތަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަޑުއިވިފައިވާ ގޮތުންނަމަ މިދެންނެވި އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނ.މަނަދޫ މެމްބަރ ޠާރިޤް ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، 

 ،އިގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނ11:00ެ) ގެ 2010 އޯގަސްޓް 26އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން (

.އެލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކެފޭއެއް ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ކެފޭއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވީ ފަރާތްތަކަށް  .އެސް .އެން އެމް

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ފޯނުން ކަމަށްވެފައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އެބިޑްތައް ހުޅުވީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށްނުވާތީއާއި، މިކަން 

 އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޝައްކު އުފެދޭނެ ކަމަކަށްވުމާއެކު، މީގެފަހުން، މިފަދަ ،ކޮށްފައިވަނީ ހާމަކަން ކުޑަ

ނޑުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުން ޙާޟިރުވި ގަޑިޖަހާ  މަސައްކަތްތަކަށް ބިޑް ބަލައިގަންނައިރު، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް، އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެ

. .އެލްއަށް އެންގީއެވެ .އެސް .އެން  ސޮއިކުރުވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމް
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން  2

 ލިމިޓެޑް

ގައި ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް 2010 އޭޕްރިލް 19ތިލަފުށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހިއްކުމަށް 

.ސީން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ހެވީލޯޑަށް ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިމެނޭކަމަށް ބުނެ 100އަށްވުރެ  .ސީ .ޓީ  މިލިއަން ރުފިޔާ އަގުކުޑަކޮށް އެމް

އަލުން ބިޑްކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ތިލަފުށީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން، 

.  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އެކިއެކި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ގދ.ތިނަދޫ އޮފީސް 3

15ގދ.ތިނަދޫ ވިނަރެސް މުޙަންމަދު ޙަސަނަށް ތިނަދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައިވާ ތިނަދޫގެ މާފުށީ ސަރަޙައްދުން ކުރިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 



 

3 
 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން 5ފ.ފީއަލީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފީއަލީ އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުރިމަތިލި  ފ.ފީއަލީ އޮފީސް 4

 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް -/9,250 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 4ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމާއި އެހެން 

 ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފ.ފީއަލީ ހިރުދުމާގޭ ޢަލީ ޒާހިރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ -/10,000 ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، 3އަގުހެޔޮކޮށް 

 ޖެނުއަރީ 16 ( ފ.ފީއަލީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފީއަލީ އޮފީހުން ކުރި ނަންބަރު: ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 2011

 8.20ފަރާތާ ނޫންކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޢަލީ ޒާހިރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

.  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފ.ފީއަލީ އޮފީހަށް އެންގީއެވެ

 

 އިން ފެށިގެން، އެއްވެސް ކުއްޔެއް ރަށަށް ނުލިބޭގޮތަށް 2010 ޖޫން 24ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިން ކަންރެހާ ސިނަމާ ހިންގި ޢިމާރާތް، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ގދ.ތިނަދޫ އޮފީސް 5

 ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ތިނަދޫ އޮފީހާ އެގްރިމެންޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދާ 500އަޕަރސައުތު ޔުޓިލިޓީޒަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭގެފަހުން ކޮންމެ މަހަކު 

 މިޢިމާރާތް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، ،ހަމައަށްވެސް މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިނަދޫ މާލިއްޔަތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވި ގދ.އަތޮޅު 01އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒަށް އެޢިމާރާތް 

އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމުގައި ތިނަދޫ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން 

ކުއްޔަށް ދިނުންކަމަށްވާތީ، ގދ.ތިނަދޫ ކަންރެހާ ސިނަމާ ހިންގި ޢިމާރާތް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހަށް 

.  އެންގީއެވެ
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން

 އޭޕްރިލް 13 ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 2010ބ.ކެންދޫއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެތިން ފަހަރަކު ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، އޭޕްރިލް  ބ.އަތޮޅު އޮފީސް 6

 މިނެޓް ކުރިން އެސްޓިމޭޓެއް ހިފައިގެން ކެންދޫއޮފީހަށް ދިޔައިރު، އެހެންފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް 3 ގައި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާތީ، އެގަޑި ޖެހުމުގެ 14:30 ގެ 2010

 ގައި ކޮންމެވެސް ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާތީއާއެކު ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ފަރާތެއްގެ 14:30ހުށަހަޅަން ގޮސްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކައުންސިލަރ ބުނިގޮތުގައި 

އެސްޓިމޭޓް ވަނީ ގަޑިޖެހުމުގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ބަލައިގެންފައި ކަމަށާއި، އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުންތައް ދޭނެކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެލިޔުންތައް 

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، މިދެންނެވިގޮތަށް ކަންތައްވީފަހުން އެއްދުވަހަކު އަތޮޅުއޮފީހުން ފޯނުން ގުޅާފައި، އެމަސައްކަތް ލިބޭގޮތަށް އޮތް ކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ 

ސުވާލުކުރުމުން، އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެމަސައްކަތް ފަލަސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކުރީ 

 ބ.އަތޮޅުއޮފީހާއި ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައިކެންދޫއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އަތޮޅުއޮފީހަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީގެން ކަމަށް ބުނެ

އެމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަށްރަށުގެ ރަށުއޮފީސްތަކުން ، ) އިޢުލާނުގައ2010ި އޭޕްރިލް 01(ބ.އަތޮޅުއޮފީހުން ކުރި ނަންބަރު: ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ގައި 2010 ޖޫން 27 އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 14:30 ގެ 2010 އޭޕްރިލް 13އެމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އޮފީހަކަށް އެކަމަށް އެދި ، ސާފުކުރުމަށްފަހު

އޮތް އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ ސީކް ޖަމްޢިއްޔާއަށް 

ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުންކަމަށްވާތީ އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކެންސަލްކުރިކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، 

ބ.ކެންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސީކް ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ 

ފަހުންކަމުގައިވިޔަސް، އެޕްރޮޕޯސަލް އެއޮފީހުން ބަލައިގެންފައިވާތީއާއި، އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިކަމަށް ސީކް ޖަމްޢިއްޔާ ލައްވައި ގަޑިޖަހާ 

ސޮއިކުރުވާފައިނުވާތީ، ސީކް ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަޑިޖެހިގެން ކަމުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަނެ 

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލްކުރެވޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ، އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެއްކަން ކަ

މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ބ.ކެންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރީޓި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ނޫންކަން އެނގޭތީ، އެކަމަށް އެދި 

.  ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ބ.އަތޮޅުއޮފީހަށް އެންގީއެވެ

 

 


