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މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް ،2016
 2017އަދި  - 2018އޭސީސީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01އެޕްރީލް 2019ން  30އެޕްރީލް 2019އަށް
ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

1

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެފައިސާތައް ހުރީ ތިޖޫރީއަށް ނުލައި

2

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާނަމަ ތިޖޫރީގައި ނޫން ތަނެއްގައި ނުބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
ބ.ކަމަދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައީސް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ދައްކަމުން ނުދާތާ  17މަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި 17 ،މަހަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ( 12,750/-ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ދައްކަން
ޖެހޭކަމުގައި ބުނާ މައްސަލައިގައި ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ( 03ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ބިމުކުލީގެ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ
ފައިސާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން ކެނޑުމަށްފަހު ބިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެމަތިން
ބިން ވަކި ކުރުމަށްފަހު  21މަހަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގައި ދެންނެވީއެވެ.

1

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

3

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް ދ.ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ  2019ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެނޑުމަށްފަހު ލިޔުންތައް މާލެ ފޮނުވުމުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އެކޮޅުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހަފްތާ ފެށުނުތަނާ އެ ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއް އެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
އޭނާއަށްވުރެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ.
4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޓޯނަރއާއި ކާޓްރިޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  19މާރިޗު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނީ އޮރިޖިނަލް ޓޯނަރކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތްއިރު އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި އެއް ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ  12ވަނަ
ނަންބަރުގައި ،ވިއްކާ ފަރާތުން ވިއްކަނީ އޮރިޖިނަލް ޓޯނާއެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުން ވާންވާނީ އެމުދާ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ކަމަށް
ވާންވާނެ ކަމަށާއި،

މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް

އެވޯޑްކުރާ ފަރާތަކީ ،ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގައި ދެންނެވީއެވެ.
5

ފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެ ކުންފުންޏަކުން މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށާއި ،އެއް ކުންފުންޏަކީ ލޭބަރ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުށި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި ،އަނެއް ކުންފުންޏަކީ ހުރިހާ
ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވީނަމަވެސް މި ބިޑުގައި ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް
ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ވިޔަފާރީގެ
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ރަޖިސްޓްރީގައިވެސް އޮންނަނީ އެނަން ކަމަށްވާއިރު ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން
ލިޔުންތަކުގައި އެކުންފުނީގެ ނަމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށްގެން ލިޔެފައިވާތީ ،އެ ލިޔުންތަކުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވީއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  26ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  28ފެބްރުއަރީ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި ،މިއީ
ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މި އިޢުލާނު ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އިޢުލާނު ހަމައެކަނި ފެންނަންހުރީ ރަށުގެ ޢާންމު ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި ،މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 26
ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 7 ،ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށާއި ،އަދި މީގެފަހުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރާ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި ދެންނެވީއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ޗީފް ޓެކްނިކަލް
އޮފިސަރ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ލެޓަރއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ
އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރަށް ނޫނީ އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއާއި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ ވަރަށް ފަހުންވެސް އިންޑިއާގެ ޕޫނާއަށް ދަތުރުކޮށް ،މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތަށް ފައިދާވާގޮތަށް
ހަމަޖައްސަން އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކްރޭންކް ސީލް
ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،ކަމިންސް ބްރޭންޑުގެ ޖެނުއިން ކްރޭންކް ސީލް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރުމާއެކު ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކްރޭންކް ސީލްތަކަކީ ކަމިންސް
ޖެނުއިން ތަކެތިކަން ޔަޤީންކުރުމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އިޞްލާޙުކޮށް ނަންބަރު

FNK-I/IUL/2019/035

( 19ފެބްރުވަރީ  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ބަދަލުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކްރޭންކް ސީލްތަކަކީ ޖެނުއިން ކްރޭކްސީލްއަށް ވާންޖެހޭނެ
ކަމަށާއި ކްރޭކްސީލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ކަމިންސް އޮތޮރައިޒްޑް ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކީ ކަމިންސް އޮތޮރައިޒްޑް
ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވިނަމަވެސް ކަމިންސް އެޕްރޫވްޑް ފަރާތަކުން ގަނެގެން އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށާއި ،އެހެން ސަޕްލަޔަރެއްގެ އަތުން
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ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ގަންނަނަމަ އެފަރާތެއްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އިޞްލާޙުކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ދެންނެވީއެވެ.
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރުވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވާ  3ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިޢުލާނު
ކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްތައް ބައިބައިކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި  29ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ގއ.ވިލިނގިލީ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެންކުލާސް އިމާރާތާއި ޕްރައިމަރީ ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ ކުކުޅުވަހީގެ އަސްކަނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތަކީ ( 20000/-ވިހިހާސް) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން
އެނގެން އޮންނާތީ ،އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަން ގއ.އަތޮޅު
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މީގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގައި ދެންނެވީއެވެ.
9

ހުވަދުއަތޮޅު

ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިނަދޫ  2019ފެބުރުވަރީ ނުވަތަ މާރިޗު ހިސާބުގައި ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 02
ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ މުޢާމަލާތް މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަކަމަށާއި ވެހިކަލްގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ތ.ވިލުފުށްޓަށް ނިސްބަތްވާ ދެމީހަކަށް ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މަޤާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ފުރިތަމަ 6
ލިމިޓެޑް

މަސް ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނަޔަސް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ލިބޭ ގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ "ރެކްރޫޓުމެންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން ޕޮލިސީ" އެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލު ފަރާތްތައް
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ ،ޤާބިލު ފަރާތްތަކަށް މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެގޮތަކަށް ޕޮލިސީ އިސްލާހުކުރުމަށާއި،
އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިޢުލާންނުކޮށް އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހުން ނުނެގޭނެ ގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީ އިޞްލާޙްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ގްރޭޓަރމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ތިލަފުށީގައި) ކުލިނިކެއް ހުޅުވައި އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ލިމިޓެޑް

ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުންފުނި ހިމެނޭ ކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ކުރިން ހިންގި ކްލިނިކަށް
ކިޔާ ނަން ފަހުން ބަދަލުވެފައިވީނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ނަމާއި ހިއްސާދާރުން ބަދަލުވެފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތްވެސް މެދުކެނޑިފައިނުވާނެ
ކަމަށާއި ،މި ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި ،ބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުންފުންޏެއްވެސް ހިމެނޭއިރު މި ދެ
ކުންފުނީގެ ބިޑު ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވީ އެއްފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަކީވެސް އެއްބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ،ބިޑު އިވެލުއޭޝަން
ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބެކްގްރައުންޑަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ  3ކުންފުންޏަކީ އެއްބަޔަކު ހިންގާ
ކުންފުނިތަކެއްކަން އެނގޭތީ ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން ކުރި އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 04( GMIZL/IUL/PROC/2019/007
ފެބުރުވަރީ  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިހާރު ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ބިޑް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ

އުތުރުބުރީ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "ރެހެންދި ލޯންޗު" ގައި އަޅާފައިހުރި  02އިންޖީނު ނީލަމުގައި ކޮންމެ އިންޖީނެއް ( 51000ފަންސާސްއެއްހާސް) ރުފިޔާއަށް
ދެ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި ވިއްކި އުޞޫލެއް ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅުމުން ނީލަން ކިޔުމަށް އިޢުލާނެއް ކުރިކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް އެފަދަ އިޢުލާނެއް ގެޒެޓުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މީގެފަހުން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި ޖޫސްވިއްކުމަށް ކެފޭއެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މައްދާގެ "ށ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ނަންބަރު  18( 137-IU/PR/2019/04މާރިޗު
 )2019އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި
ދެންނެވީއެވެ.

5

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
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އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި ޖޫސްވިއްކުމަށް ކެފޭއެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  12ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މައްދާގެ "ށ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ނަންބަރު  17( 137-IU/PR/2019/03މާރިޗް
 )2019އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،މީގެފަހުން މިފަދަ ކަމަކަށް ކުރާ އިޢުލާނަކާ
ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދޭނަމަ ،ޕްރީ ކޮލިފިކޭޝަން ސްޓޭޖުން ފާސްވުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އަޞާސީ

ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް ކަނޑަނޭޅުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ހައްދުންމަތީ

މާބައިދޫ

ކައުންސިލްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ލ.މާބައިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް ފަސްއަޅައި
ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަމިއްލަގޮތުން އަގު ލިބޭގޮތަށް ޙަވާލުވެ ،މޯލްޑިވްސް

އިދާރާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދި ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ވެލި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ހުއްދައެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ވެލި ގެންދިޔަ މީހުން ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ ގެނެސްފައިނުވާނަމަ ،އެ ވެއްޔަށް ކައުންސިލުން
އަގެއް ކަނޑައަޅައި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް އަންގައި ،އެފައިސާ އެމީހުން އަތުން ހޯދުމަށް ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ހައްދުންމަތީ

މާމެންދޫ

ކައުންސިލްގެ ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނަގާފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ

އިދާރާ

އެއްބަސްވުން  6މަސްދުވަސް ހަމަނުވަނީސް އެ ކައުންސިލުން އާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުގެ ބައްޕަ ހިންގަމުންދާ ކެފޭ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ބޭނުންވާތީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރުކުރުމަށް ނައިބުރައީސް އަމިއްލައަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  01އެޕްރީލް  2019ގައި ހަމަވުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެ ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި
ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.

17

މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސަރވޭކުރުމުގެ
ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީއަށާއި ޅ.ނައިފަރަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ ވެސް ބޮޑުޢީދާ
ދިމާކޮށް ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ.އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ ބޭނުންތަކުގައި ކުރާ
ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

6

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

18

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ،އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް

ގަވާއިދުގެ  8.14ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ "ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީ"
އިޞްލާޙުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވީއެވެ.

ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  27( (IUL)MMPRC/1/2019/16މާރިޗު  )2019އިޢުލާނުގައި ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވަނީ  09އެޕްރީލް  2019ގެ
މެންދުރުފަހު  15:00ގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެގަޑީގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށްދާ އެންމެންގެ ހާޒިރުގައި
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި ،މުއްދަތު އެނގޭނެގޮތަށް ޝީޓެއްގައި ލިޔެ އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރުވުމަށް
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގައި ދެންނެވީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ލ.މުންޑޫ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  2019މާރިޗު މަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ
ފަރާތަކަށްކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަށް އޭނާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އެކަމަށް އޭނާއަށް ލިޔުމެއް
ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ދެމީހުންނަކީ އޭނާއާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންއޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.1

ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގެ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހޯދައި އަންދާސީހިސާބުތައް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން  18ފެބުރުވަރީ  2018ގައި ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި އެދުމުން ،އެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހޯދައި އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް
އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށެވެ .އެގޮތުން ،އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައިނެތުމަކީ ،އަގާއި މުއްދަތު
ބަދަލުކޮށް އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އިދާރާއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމެކެވެ.
.2

7

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހާޒިރުވެފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ .އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޭނާ ހާޒިރުވެފައިވާއިރު ،އޭނާ ހާޒިރުވީ އެކުންފުނީގެ
ފަރާތުންކަން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏާ އޭނާއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އޭނާއަކީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ
ރައީސްގެ ދަރިއެކެވެ .އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްއަކީ އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއެވެ .އަދި މިއިން އެއް ފަރާތަކީ ބިޑްކޮމިޓީގެ
ރައީސްވެސްމެއެވެ .އިސްވެ ބުނެވުނު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެހެން މީހެކެވެ .މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގުހުށަހަޅާފައިވަނީ
އެ ކުންފުނިންނެވެ .މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީވެސް އެ
ކުންފުންޏަށެވެ .ނަމަވެސް ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގަށް  ،70%މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  ،10%އަދި
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މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  20%އެވެ .ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ ބަޔަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭއިރު ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  70ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި ދީފައިވަނީ  53.8އެވެ .އަދި
އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  20ޕޮއިންޓް
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ބައިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދީފައިވަނީ  9ޕޮއިންޓެވެ .އެފަރާތަކީ މިބާވަތުގެ
މަސައްކަތްތައް އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރި ފަރާތް ކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ( .މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމުލަ މުއްދަތެވެ ).ނަމަވެސް އެފަރާތަށް  20ޕޮއިންޓް ނުދިނީ ކީއްވެގެންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ތަޖުރިބާއަށް
މިގޮތަށް

ޕޮއިންޓް

ދީފައިވަނީ

ކޮން

އުސޫލަކަށް

ބަލައިގެންކަމެއް

އެއްވެސް

އެނގެން

ލިޔުމަކުން

ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .4މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް
ދިނުމުން ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ .މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

8

#

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތް

1

ގްރީންނައިޓް އިންވެސްޓްމަންޓް

ރބާ 20%
ތަޖު ި

އަގު 70%

އދަތު 10%
މު ް

ޖުމުލަ

ރުފިޔާ

ޕޮއިންޓް

ސ
ވ ް
ދު ަ

ޓ
ޕޮއިން ް

ސ
ވ ް
ދު ަ

ޓ
ޕޮއިން ް

ޓ
ޕޮއިން ް

397,594.97

45.79

40

4.85

20

10.00

60.64

ނ
ވަ ަ
5

ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

20

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

2

ޝެލޮޓް މާރޓް

397,094.97

45.85

0

0.00

30

6.67

52.52

6

3

ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް

345,198.52

52.74

165

20.00

25

8.00

80.74

1

4

ބަނަފްސާ ލިންކް

326,541.46

55.75

45

5.45

27

7.41

68.61

3

5

މޮރކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

260,070.00

70.00

0

0.00

35

5.71

75.71

2

6

އެމްޒިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

296,872.00

61.32

0

0.00

35

5.71

67.03

4

 .5މި މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒް އިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި ،އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު ،އެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި ،މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކުރައްވައިގެން އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތައް އެ އިދާރާއަށް އަންގަވައި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ތައްޔާރުކުރައްވާ
ފޮނުއްވުމަށާއި ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދާ އަންދާސީހިސާބުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ގެންނަވައިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީން
އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދެންނެވީއެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން އެ އޮފީހުން  2019މާރިޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަހަލަ މިންގަނޑަށް ކްރައިޓީރިއާ ކަ ނޑައަޅައިގެން މައުލޫމާތު ކަރުދާސް
ތައްޔާރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ދެންނެވީއެވެ.
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