
 

1 
 

a 
 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

U.ްކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހު އްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރު ގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައ 

U ް01 ފެބްރުއަރީ  2013ން 28 ފެބްރުއަރީ  2013ށ 

 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ލ.ކުނަހަންދޫ    1

ކައުންސިލްގެ  

 އިދާރާ 

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ލާފައިވީނަމަވެސް،  05ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2013ލ.ކުނަހަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަ

ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މަސައްކަތްދޭން ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކީ އެއެސްޓިމޭޓްތަކަށް މާރކްސްނުދީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސްލަހަތު ހުރި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތްދޭން 

އިދާރާގެ ސީނިއަރ މަގާމެއްގައިއުޅޭ މުޅިން އަލަށް އެފަދަ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއިންވެސްޓްމަންޓަކީ ކައުންސިލްގެ 

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި،  ފަރާތެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ލ.ކުނަހަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަ

ފައިވަނީ  އެއިދާރާގެ އެޑްމިން  އޮފިސަރ ގެ  މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް  އެދި  ބިޑްހުށަހަޅައި  ކާމިޔާބު  ކޮށް ، ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ސިޓީން އެދުމާ ގުޅިގެން،  ނަމުގައި  ރަޖިސްޓްރީ  ކޮށްފައިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގެ ހުއްދައަކަށް  ލ.ކުނަހަންދޫ  ކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ 

ންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  ލިބުނު  ފަރާތާ  މަސައްކަތް  ހަވާލުކޮށްގެން  ކުރިޔަށް  ގެންދިއުމަށް  ވަނައަށް އެ 02އެމަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، 

 އެންގީއެވެ.

 

ބޭންކް އޮފް  2

 މޯލްޑިވްސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ، ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި 2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން، ބީއެމްއެލް ޕްރޮޕަޓީސް ލިމިޓެޑާއި، ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ނަމުގައި 

ފެއްދީ ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރުގެ ހިއްސާ ކުރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބީއެމްއެލް ޕްރޮޕަޓީސް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ބޭންކުން ކުންފުންޏެއް އު

ކަމަށާއި، ފުނައްޑޫ ޓޫނާ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އޮތް ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ މޯގޭޖު އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

ކަމަށް ބުނާ  ޓުން ބިލްއެމްއެލްއަށް ދީފައިވާކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ލޯނުގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސިވިލް ކޯ 

ކުންފުނި ކަމުގައިވާ، "ބީ.އެމް.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"  02ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭނުންކުން އުދައްދާފައިވާ ސަބްސިޑިއަރީ މައްސަލައިގައި، 

7އެނެކްސް   
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ކުންފުންޏެއްކަމާއި، މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ  02ޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އާއި، ބީ.އެމް.އެލް ޕްރޮޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަކީ، މޯގޭޖް ރައިޓްސް ވިއްކާލުމަށް 

ވާތީއާއި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ގޮތަކީ އެބޭންކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައި 

އެދެކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށް އިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އެދެކުންފުންޏާބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމާއި، އަދި، ހިނގާފަ

މަށާއި، އަދި، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެގޮތަށް ޑީފޯލްޓްވެފައިވާ ލޯނުތަކާ ގެންދާ ޕްރޮސެސް އެ ބޭންކުގެ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށް އާންމުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއު

 ގުޅިގެން މޯގޭޖް ރައިޓްސްއާމެދު އެއްއުސޫލަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވީއެވެ.

 

އިލެކްޝަންސް  3

 ކޮމިޝަނަށް 

މާޗް  11ވަނަ ބުރުގެ މާސްޓަރ ޓްރޭނަރަކަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި، އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް ވަނީ  2ގެ  2011ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު 

ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި  2011، ގެ  ނިޔަލަށް  މީހަކު  ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް  ބުނާ މައްސަލައިގައި   2011މާޗް   13އިން  2011

ގެ ގޮތުގައި އިޤުރާރުވެގެން ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މާސްޓަރ ޓްރޭނަރުންގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފަރާތްތަކަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

 2011ފައިވާ އިޤުރާރުތަކުން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތްކަމާއި، ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް މާސްޓަރ ޓްރޭނަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ސޮއިކޮށް

ވަނަ ބުރުގައި މާސްޓަރ ޓްރޭނަރަކަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތާއިއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޤުރާރުވެފައިވާކަން  2ވަނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 

ޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އެނގެން އޮތްކަމާއި، އެފަރާތާއި އެކު އިލެކް 

އްޔަތު އެކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލި، އިޤުރާރުގައި އެމުވައްޒަފު ސޮއި ކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމަށްވާ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު  2011، ވަނަ އަދާކުރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ އާއި އިރުޝާދާއެކު ކަމަށް އެމުވައްޒަފު މިކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތީ އާއި 2011އަދި  2010

ކްޝަންހެޑުންގެ މަޝްވަރާއަށް ފަހު، ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލް އެކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތް މާސްޓަރ ޓްރޭނަރަކަށް ނަގާފައިވަނީ ހުރިހާ ސެ 

(ހ) ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ  17އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ބުނުމުންކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާޢިދުގެ 

ކަތްތަކަށް ވަގުތީ މީހުން ގެންގުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން؛ މުހިންމު މަސައް

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ އެންމެ އިލެކްޝަންސް ؛ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 2ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން މާސްޓަރ ޓްރޭނަރެއްގެ  2011އިސްފަރާތަކީ އެކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަތީ، 

ވައްޒަފަކު ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ މު 

ލް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސި 2011، ފަރާތުން ހޯދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މިމައްސަލާއި ގުޅިގެން ބަޔާންނެގުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ސް ކޮމިޝަނަށް ވަނަބުރުގެ މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރަކަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއްކަން އޭނާ އިލެކްޝަން 2އިންތިޚާބުގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިމީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު މަގާމުގެ ނުފޫޒް ، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -(އެންޓި ، 2008/13މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ދަލީލެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީވެ މިއީ ޤާނޫން ނަންބަރ  

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ވަނަ ނަންބަރ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 25ޤާނޫނު) ގެ  ގެދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ށް ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ޒިންމާތަކާއި މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެނގޭނޭހެން އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮނަމަވެސް، 

 ވި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގީއެވެ.ފާސްކުރެ 

 

މާލޭ ސިޓީ  4

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ސަރަޙައްދު  އުންސިލުން އެއަލިމަސް އުފާ ކާނިވާ ސަރަހައްދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކިކުރުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކަ

މުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރު

ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ނުން ބެލިބެލުމުގައި، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ މިކޮމިޝަ ނުމަށް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަމަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދި

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 

ށް އެންމެ ފައިދާހުރި ތައަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށާއި، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، އެއީ ދައުލަ 13ކެފޭ 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  13ކެފޭ އަލިމަސް އުފާ ކާނިވާ ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ގޮތްކަމަށްނުވާތީ، 

 ވުނެވެ.ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ދެންނެ  13އަލުން ކެފޭ  ،ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު

  

އިދާރާގެ ފަރާތުން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް  އެއަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި  

 ދެންނެވީއެވެ.ސް ސަމާލުކަން ދެއްވައި، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްވެ

  

ތައް ނޯޓުކުރުމަށާއި، ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބީލަންތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަގު .1

 ނޯޓުކުރާ އަގުތައް ޗެކް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް.

 

ވާވަރުގެ ބީލަންތަކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ އެންމެފަހު އަހަރުފިޔަވާ ދެންހުރި އަހަރުތަކުގައި މަހުފީގެގޮތުގައި އެކަށީގެންނު މިގޮތަށް ހުޅުވާލާ  .2

މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޔަޤީންކަމާއެކު  ކުޑަކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ އަދި އެންމެފަހު އަހަރުގައި މަހުފީގެގޮތުގައި އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކުލި ހުށަހަޅަމުންދާކަމާއި،

ހަރު ތަންދޫކޮށްލުމަކީ އެންމެފަހު އަހަރުފިޔަވައި ދެންހުރި އަހަރުތަކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުން ވީހާވެސް ބޮޑު މަންފާއެއް ހޯދުމަށްފަހު އެންމެފަހު އަ، ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށް

ތައް ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ޙަޤީޤީ މަންފާ ނުލިބި އަދި ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ބީލަންހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުއެކަށީގެންވާކަމަށްވާއިރު، އެކަމަކީ އޭގެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، މުސްތަގުބަލުގައި މިފަދަ ބީލަންތަކަށް ހުޅުވާލާ، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓު ކުރާއިރު އަގުގެ ގޮތުން އެން

 ހޯދުމަށް އެން.ޕީ.ވީ ބޭނުންކޮށްގެން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް. 

ގދ.އަތޮޅު  5

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގެންގޮސްގެން، ގދ.އަތޮޅުދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަށާއި، މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމުގެ ނަމުގައި މާލެ 

އެލަވަންސްއާއި، އެކޮމޮޑޭޝަން ފައިސާ  ގދ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަންއަށާއި، ގދ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑިއާއި، ކޮއްތު

އެދަތުރުގައި  ،ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ހެލްތު ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް މާލެއަށް އައި ދަތުރުގައި ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، މަތިދެކުނު

ހޯދުމަށް ގދ.އަތޮޅު ގެ އަތުން އަނބުރާ ބައިވެރިވި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދަތުރުއެލަވަންސް ފައިސާ ދީފައިވުމާއެކު އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އެތިން މުވައްޒަފުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.

 

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މިކޯސް ހަމަޖެހުނު ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖުގައި ހިންގާ އޭ.ސީ.ސީއޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ވިލާ ކޮލެޖް  6

ގައި އޮރިއެންޓޭޝަން އޮންނާނެކަމަށް ބުނެ ވިލާ ކޮލެޖުން މެސެޖް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ އެއިޢުލާނުގައިވާ  17:00ގެ ހަވީރު  2012ފެބްރުއަރީ  09ކަމަށާއި، 

 ށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އިޞްލާޙުކުރުމަ ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން  ތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތް

 

 

، އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވިލާކޮލެޖްގައި ހިންގާ އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން .1

ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް 

ވާ ސުންގަޑި ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެއްވެސް ފޯމެއްގައި އެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައި ނެތުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު

ކިޔުންތަކުގައި އެންޓްރީ ހަމަވިފަހުން ފޯމު ހުށަހެޅިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ލިޔެ 

 ނަންބަރާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ޖެހުމަށް އެންގީއެވެ.

 

(ތިރީސްފަހެއް) ފަރާތަކީ އިޢުލާނުގައި  35ންގާ އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލް ކޯހަށް ހޮވާފައިވާ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖް އިން ހި .2

(އެކެއް) ފަރާތަށް ކޯސްދޭން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމާއި ޝަރުތު  01އޭގެތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ބެލުމުން

ނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުންއެކަން އިސްލާޙުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  02ނުވާ ފުރިހަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް (ދޭއް) ފަރާތަކަށް ކޯސްދިނުމަށް ކަ



 

5 
 

 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

އެނގުންތައް އަންގާއިރު، ލިޔެކިޔުމުން  ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި އެފަދަ ،ކޯސް ކެންސަލްވިކަން އަންގާފައިވަނީ އަނގަބަހުން ކަމަށް ވުމާއެކު

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގީއެވެ.

 

ނޑީ އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހަމައެކަނި އެސްކޫލުގެ ސެކްރެޓަރީއަކަށް  އިހައްދޫ ސްކޫލް  7 ގެ ފަހުން ގަޑިޖެހޭ ގޮތަށް ހަދާދީފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު  10:00ލ.ގަމު ތު

ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖް ހަދާފައިވާ  ސްކޫލަށް އަންނަންޖެހޭ ގަޑި އެހެން މުވައްޒަފުން އަންނަގަޑިއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްރިންސިޕަލާ ޙަވާލުކޮށްގެންއެސެކްރެޓަރީ 

ހެދުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި މުށިޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް  ކަމަށާއި، އިޢުލާންނުކޮށް، ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްތަކެއްގައި ތަށިމުށިޖަހައި، ސްކޫލުގެ ކޮޓަރިއެއް ބަދިގެއަކަށް 

އިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިޢުލާނެއް ނުކޮށް އެސްކޫލުގައި އެއޮފީހަށް ބައެއް ބަދަލުގެނެސް، ސްކޫލުގެ ކްލާސްތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަބަޑުތަކެއް ޖަހާފަ

 މަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އިހައްދޫ ސްކޫލަށް އިޞްލާޙުކުރު

 

ރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބެލުނު ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، އިހައްދޫ ސްކޫލް (ޕީޓީއޭ) އިން ކުރުވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކު  .1

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

 އެވެ.ންގީވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް އިހައްދޫ ސްކޫލަށް އެ 8.22ގަވާއިދުގެ 

 

ރުވާފައިވަނީ ވަނީ ސްކޫލް ވަނަ އަހަރު އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހެދި ސްޓޭޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކު 2012 .2

ނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ބައްޕަ ލައްވައި ކަމަށްވެފައި، ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް އެތަ

ވަނަ  6.08ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ -ގަންނަންވާނީ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެންޓި 

 އެމަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކުރިން މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައި ނުވުމާއެކު، މީގެފަހުން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

 ކުރިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިހައްދޫ ސްކޫލަށް އެންގީއެވެ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  8

 އޯގަނައިޒޭޝަން 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ  2.9އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރަ މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 

ވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާއްމުކުރެވުނު ގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެ 2012ޖޫން  20ކުންފުންޏަކާ 

 ،މަސައްކަތަށް ވަކިވަކިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ޖުމްލަކޮށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ ބިޑް 4ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 
އެފަރާތަކީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތަކަށް ވުމާއެކު އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ  އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކޮށް މާކްސް ދީފައިވާއިރު،
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ތް ތަނުގައި އެފަދައިން މާއެކު، ކުރިއަށް އޮބިޑްތައް ބާޠިލުނުކޮށް އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ، ބީލަންވެރިންގެ މެދުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭނެ ކަމަކަށްވު

 ޢަމަލުނުކުރުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެންގީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  9

 އެޑިއުކޭޝަން 

ވަނަ  03ވަނަ ފްލޯއާއި މއ.ހިޔާގޮފީގެ  07އަދި  06، 05، 04ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު (އީ.ޑީ.ސީ) އިން، އެމަރުކަޒު ކުރިން ހިންގި މއ.ވަވަތީގެ 

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި ފްލޯ މަރާމާތުކޮށް ކުލަލައި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށާއި އަދި ބައެއް އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެކަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ން އެންމެކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް މިމަސައްކަތް މަސައްކަތަށް މާކްސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި ޚިލާފަށް މާކްސް ދިނުމާ ގުޅިގެ

 މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

ވެލުއޭޝަންތަކުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ހަދާ އ1ި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން  ،ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.20، 8.19، 8.16މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އޭޓް ނުކުރުމަށާއިއިވެލު

 ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭ މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަކީ ، ންގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާއިރު. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝ2ަ

ށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ މީހުން ޒިންމާކުރުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަ

  އެންގީއެވެ.ދާއިރާގެ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން އެކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  10

 އެޑިއުކޭޝަން 

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ  2010ސެޕްޓެމްބަރ  13އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ޓޮޕްޓެން ޖަލްސާގެ ޓްރޮފީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

ޅި އަގެއް ކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަ ޝީޓުން ގުޅިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހެ

ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  އަދި  އިވެލުއޭޝަން  ޝީޓުގައިވެސްވަނީ  އެއަދަދު  ކަމަށާއި،  ނަމަވެސް، އަންދާސީ ހިސާބުން ބަލައިގަތް ޝީޓާއި،   -/499,008ދައްކަނީ 

ރުފިޔާ ޖަހައި އެއީ އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތުގެ  301،380/-ނޑާލުމަށްފަހު ރަނގަޅު  ޢަދަދުކަމަށް އިވެލުއޭޝަން  ޝީޓުގައިވެސް  ކުރިން  ޖަހާފައިވާ  އަދަދު  ކަ 

އަދި އެކަން ، ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި 2010އޮކްޓޯބަރ  06އަގުކަމުގައި ނިންމާފައިވާކަން 

ގައި ކޮންޓްރެކްޓް  2010އޮކްޓޯބަރ  10ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން އެއަގަށް  އެގޮތަށް

 އިސްލާޙްކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ 
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 ސ.މ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ހެޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއްވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަ -1

 ފައިލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.

އި ނޫޅޭ މީހުން ސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގަމިނި -2

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި  ޢައްޔަނުކުރުމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ މީހުން ޒިންމާކުރުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، ބިޑް

  އެޑިއުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.އެމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން އެކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  11

ޖުޑިޝަލް 

ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ  

ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  04ފަރާތަކުން ތަފާތު  04ލ.އިސްދޫ ކޯޓް ކަލައިދޫ ސެކްޝަން ހިންގުމަށް ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް އެކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަމަށް ވެފައި އެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅި ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އެންމެ މަތީ 

ޓްރޭޓް ކޯޓް/ ކަލައިދޫ ސެކްޝަން ޢިމާރާތަކީ އެއިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވާ ޢިމާރާތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ލ.އިސްދޫ މެޖިސް

ނޑައަޅާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢު ލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ތަނެއް ކަ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި ޢިމާރާތުގެ  ތެރެއިންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޚަރަދުކޮމިޓީން ކަމަށްވާތީއާއި، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

އެ ޢިމާރާތަކީ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޢިމާރާތެއްކަމަށްވާތީ  ،ފެންވަރަށް ބަލައި ކޯޓު ހިންގަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތްކަމަށް ފެންނާތީއާއި

ޓްރޭޓް ކޯޓް / ކަލައިދޫ ސެކްޝަން ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ލ.އިސްދޫ ގޭގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ނަމަވެސް ލ.އިސްދޫ މެޖިސް 

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިއިރު އެގޭގައި ވަށާފާރެއް އަދި ބަދިގެއެއްވެސް  ،އެގޭގެ ވަށާފާރު ރާނާފައިވާކަމަށާއި އެގޭގައި ބަދިގެއެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެސްޓިމޭޓްގައި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް /  ،ހުންނާނެކަމަށް އެ ގޭގެ ވެރި ފަރާތުން މިކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވުމާއެކުނު

ންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ކަލައިދޫ ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވިއިރު އެކޯޓް ހި

 މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  އެންގީއެވެ. ،ނުވުމާއެކު

 

މާލޭ ސިޓީ  12

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފަރާތުގެ  3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިގަތުމަށްފަހު އަގު ނޯޓް ކުރާ ޝީޓުގައި ބިލަށް ހުށަހެޅި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ޝަނަލް ބިޑެއް ކަމާއި އެ ދެ ބިޑް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮޕް 2ނަންމަތީގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

 ،ފަރާތަކުންކަމަށްވާއިރު އެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާތީ 02ހުށަހެޅުމަށްފަހު ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތުން ކަމަށްވާތީ، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ފަރާތަކުން  ބިޑަށް ކުރިމަތި ނުލާނަމަ ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން  03ރެވޭ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަނީ ވަކިވަކި ފަރާތުންތޯ ބެލުމަށާއި މިގޮތަށް ކު

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެންގީއެވެ.
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

މޯލްޑިވްސް  13

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 

 ސަރވިސަސް 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކޯހަށް އެދި ހުށަހެޅި ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން 2010

އެމިނިސްޓްރީން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކޯހަށް ހޮވާފައިވަނީ ، ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް ފޮނުވުމުން 

 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިކަމާބެޭހ ޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްމޯލް

ން ސޮއިނުކޮށް ލަސްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގޮތުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގައި އެއޮފީހުގެ އިސްވެރި

 އެއޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ބީ.އެސް.ސީ އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ކޯސް ހުއްޓާލުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ތަހްޤީގުން ބެލިބެލުމުން ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަދި އެ

އި، އޮފީހުގެ (ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގަ 3އެނގެންނެތުމާއެކު ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި، ސަރުކާރު ގަބޫލު ކުރާ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

ވަނަ  187 ސިވިލް ސާރވިސް ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުން ޚަރަދު ކޮށްގެން އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ކުރަންވާނީ 

މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަން މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެ އޮފީހެއްގެ ހިއު

 މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއަށް އެންގީއެވެ.
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 ލިމިޓެޑް 

މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށްބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅުންހުރި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީއަށް ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ހެދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 

މަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ގެ މުޢާމަލާތްތައްހިންގާފައިވާގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރި ޓީ 

 މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާއިރު އިޞްލާޙުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެންގި ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

އެއްބަސްވުންތަކަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ . 1

 ބަސްވުންތަކަކަށް ހެދުން.މަތިން ހެދޭ އެއް

 

 MPA/FIN/AG/2007/016ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ ނަންބަރު  2007ޑިސެމްބަރ  05އެމް.ޕީ.އޭ އާިއ ކާޓިޔުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު . 2

(ނުވަދިހަ)  90(ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް  300,000.00(ދެހާސް) ކިލޯ ކެޕޭސިޓީގެ މިޓްސްބްޝީ ބްރޭންޑްގެ ރީކަންޑިޝަންޑަބަލްކެބް ޕިކަޕެއް  2000އެއްބަސްވުމުގައި 

ކާޓިޔުންސްއިން އެމް.ޕީ.އޭ އަށް ފޯރުކޮށްދިން ، އެއްބަސްވެފައިވާއިރުދުވަސްތެރޭ އެމް.ޕީ.އޭއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކާޓިޔުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 

(އެއްހާސް  1250"ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ފޯމް" އާއި "ސެޓްފިކެޓް ޑީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން" އަދި "އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓް" ގައި އެ ޕިކަޕަކީ  ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕްގެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އަދި ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕްގެ އުފުލޭ ޕިކަޕެއްކަމަށް ކިލޯ ބަރުދަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 

.ޕީ.އޭ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކާޓީޔުންސްއިން އެމް (އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ކިލޯ އުފުލޭ ޕިކަޕެއް ކަމަށް ވާތީ، 1500ރަޖިސްޓްރީގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޕިކަޕަކީ 

އެ  ،ކިލޯގެ ބަރުދަން އުފުލޭ ޕިކަޕެއްކަމަށްވާއިރު(އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް)  1250ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕަކީ އެއްބަސްވެފައިވާ ބަރުދަނުގެ ޕިކަޕެއް ނޫންކަމާއި، އެ ޕިކަޕަކީ 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ، ބަދަލަށް ބަލައި އަގު ދަށްކޮށްފައިނުވާތީ ޕިކަޕްގެ އަގު އަދާކުރިއިރު ވެހިކަލްގެ ބަރުދަނަށް އައިސްފައިވާ

ކުރުމަށް ކުރުމަށްފަހު އެ ތަކެއްޗަށް އަގުއަދާ އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތިތޯ ބަލާ ޔަޤީން 

 އެންގީއެވެ. 

) ގެ އަގުއަދާ ކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެމަތިން RK 250-6ކްރޭން (މޮޑެލް ކޮބެލްކޯ  2މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ޕީ.އޭ) އަށް ގަނެފައިވާ 

ގުޅުންހުރި،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން "ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް" ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާ 

ގައި މު ކަމަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް ތިރީތަޙްޤީޤުކުރި ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާއިރު އިޞްލާޙުކުރުން މުހިއް

 މިވަނީއެވެ.

 

ލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ކާރުގެ އިދާރާތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާސަރު .1

 ގޮތުގެ މަތިން ހެދޭ އެއްބަސްވުންތަކަކަށް ހެދުން.

 

ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  2006މެއި  25ކްރޭން ގަތުމަށް ސްރީލަންކާގެ ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ލިމިޓެޑާ އެކު  2މަރުކާގެ އެމް.ޕީ.އޭ އަށް ކޮބެލްކޯ  .2

، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކްރޭން ގެނެސް އެމް.ޕީ.އޭ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް 02ދުވަސްތެރޭ  180 (ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް 704,880.00
ކްރޭން އެމް.ޕީ.އޭ އަށް ހަވާލުކޮށްފައި  2ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް  2006ޑިސެމްބަރ  15ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚް ކަމަށްވާ  180އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައިކަން އެމް.ޕީ.އޭ ގެ  2007ޖެނުއަރީ  07ދުވަސް ލަސް ތާރީޚެއްކަމަށްވާ  23ޚަށްވުރެން ނުވާތީ އަދި އެ ތަކެތި އެމް.ޕީ.އޭ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީ

(ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ އަށާވީސް ޑޮލަރު ވިހި  54,628.20ދުވަހަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި  23އިތުރަށް ހިނގި  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެގެންއޮތްއިރު

ން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތި ،ލަރު ނަގާފައިނުވާތީއެމެރިކާ ޑޮސެންޓް) 

 ލިކުއިޑޭޓާޑް ޑެމޭޖަސްއަށްވާ ފައިސާ ނެގުމަށް އެންގީއެވެ. 

 

 

 


