
 

1 
 

a 
 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   
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އަތޮޅު .ފ 1

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ނިަލންދޫގަިއ ހުންނަ އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދީ ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަްށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް ވެރިން، ފ.ފ

ށް އެފަދަ ފަރާތްތަުކން އަމިއްލަ ބޭނުންތަަކށް، ެއއްވެސް އަގަކާނުލައި އަތޮޅުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދަެލއް އަމިއްލަ ފައިދާއަލިބިފައިވާތީ، 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް. ބޭނުންކުރުންކަމަށްާވތީއާއި، އެކަަމކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަެމއް ކަމުގައި ދެންނެވީއެވެ

އިވާތީ، ކައުންިސްލ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ަދށުން އިްނތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން، ލިވިންގ އެލަަވންސެއް ހިމެނިފަ

ްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިޓީން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ މެމްބަރުން އަތޮޅު ގޭގައި ތިބޭނަަމ، ތިެބންވާނީ ކުިލދީގެން ކަމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެ

މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އަތޮޅުގެ ބޭނުންނުކުރުމަށާިއ، އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް  އަންގާފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން

 .ެދންނެވީއެވެއެއްޗެއްވެސް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  2

 ލިމިޓެޑް

ނުްނ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެފިޝަންސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކްސްޕަރޓީސް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަ

މަސައްކަތުގެ އަސްލު  ބެލިބެލުމުގަިއ ތިރީގައި ދަްނނަާވފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެިވފައި ވާތީ، ކުރިއަށްޮއތްތަނުގަިއ އެފަދަ އިޢުލާްނތައް ކުރާއިރު،

ނޑައެޅު މަށާއި، މަޢުލޫމާތު މަޤްޞަދު ނުގެއްލޭެނ ގޮތަކަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ިގނަ ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމުގައި ަބއިވެރިވެވޭނެ ޝަރުތުތަކެއް ކަ

 .ގައި ަބޔާންކުރުމަށް ދެންނެވީއެވެދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ަތނަކާއި ގަޑި އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ގޮތް އިޢުލާނު

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން  .1
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 ،ން ބޭރުގެ ދެ ބަނދަރެއްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު މަދުވެގެ

ފަންސާސް ( 50,000,000.00އެފިޝަންސީ އާއި އުފެއްދުންެތރިކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ތަޖްރިާބ ހުރި ފަރާތަކަށް ާވންޖެހޭނެކަާމއި، އަދި މަދުވެގެން 

ރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންޖެޭހނެ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުުމްނ އެސް ޑޮލަރގެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ބޭރުގައި ނުަވތަ ރާއްޖޭގައި ކު.ޔޫ) މިލިއަން

 .ބީލަމުގެ ވަދާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދާނެކަން

 

މަޢުލޫމާތު ، އެއިޢުލާނަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަިތލެވޭ ގޮތަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާަފއިވާ އިޢުލާނަކަށް ވިޔަސް .2

 .ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ަތނަކާއި ގަޑި، އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ގޮތް އިޢުާލނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  3

 އެޑިޔުކޭޝަން

ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ) ޕީ .ޑީ.އީ.އީ" (ޕްރޮޖެކްޓްއެންހޭންސިންގް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް "ވޯލްޑް ބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ 

 .ނެވީއެވެގެންދިއުމަށް ބަޖެޓްކޮްށފައިވާ ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުކުރުމަށް ދެން

 

އުނގޫފާރު .ރ 4

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ޢިމާރާތުގައި ކައުންސިލާ ގުޅިގެްނ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުިރ '' 03ރަށްވެހި ''ދަށުގައިވާ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ .ރ

ކަީކ ވާތީ، އެކަންތަްއތައިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުްނ މިކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުުނ މައްސަލައެއް ބެިލބެލުމުގައި ތިރީގައި ަދންނަވާފަިއވާ ކަންތައްތައް ާފހަގަކުރެވިފައި

ލު އުފެިދ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާނެފަަދ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީއާއި، ކަުއންސިލުން ކުރާ އެފަދަ ކަންތައްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުވާ

ރާތުގަިއ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ޢިމާ'' 03ރަށްވެހި ''ކައުންސިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮްތ މެދުވެރިވެދާެނތީ، އެކަންކަން  އިޞްލާޙުކޮށްެގން 

 .ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންޮކްށގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދެްނނެވީއެވެ

 

އިޢުލާން  އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރާ އިޢުލާންތައް ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކަމަށްވާއިރު މިކަމަށް ކުރެއްވި  .1

 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައި ނުވާކަން

 

ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބިޑް ބަލައިގަްނަނ  2015ޖޫން  29ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވަނީ  .2
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 މ.ސ

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އޮފީހުގެ ނަން 

 އަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ނުވުމާއި، އެކަން އަންގަވާފައިވަީނ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު  2015ޖުލައި  12ތާރީޚް 

ވުމުން، އިތުރު މުއްދަތު ލިބިއްޖެނަމަ ބިްޑ ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށްވުމާއެކު، އަލުން އިޢުލާން ނުކުރައްވައި އެގޮތަށް އެކަން ކުރެއް

 . ހުށަހަޅަން ބޭުނންވެދާނެ ފަރާްތަތކެއް ތިބެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭެނކަން

 

ގެސްޓްހަުއސް  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާްތތަކުގެ ބޭންްކ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ބޭންކުގަިއ ފައިސާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އަދި .3

ފަރާތަްށ  03ގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ބިްޑ ހުށަހެޅި  14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ޖުލައި  20މިހާރު ހިންގާނަމަ އެކަން އެނޭގނޭ ލިޔުމަކާއެކު 

 .ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަންލިޔުމަކުން އަންގަވާފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން ކަމަށްާވތީ، އެކަަމކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 

 

ބުނެފަިއވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ެބއްލެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭކަމަށް ބިޑްތައް އިެވލުއޭޓްކުިރ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި  .4

ހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މަޢުލުމާތު ކަރުދާހުގައި ބައެއް ލިޔުންތައް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެ ލިޔުންތައް ހުށަ

 .ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން

 

 . ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެބިޑްތަަކށް ޕޮއިންޓް ދެއްވަފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެުތން .5

 

 


