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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

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

1

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  28ފެބްރުއަރީ  2019ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  06މާރިޗު  2019ގެ
ނިޔަލަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ދެވަނައަށްވީ ދުވަހު
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓުކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮތް ދުވަހު ސްކޫލަށް ދިޔުމުން
ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓުކޮށްފައިނުވާތީ އޭނާއަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މީގެކުރިންވެސް  3ފަހަރެއްގެ
މަތިން އިޢުލާނުކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފިރިމީހާއަށް މި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވަގުތީގޮތުން
ކެންޓީނު ހިންގާތާ  3މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލައި އެފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ.

1

ސ.މ

2

އޮފީހުގެ ނަން

ހުވަދުއަތޮޅު

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިނަދޫ ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް  02ވެހިކަލް ގަތުމަށް  02މޭ  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
.1

ގދ .ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީގެކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 (IUL)415/415/2019/07އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،މި ކޮމިޝަނުން ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން.
.2

އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  02( (IUL)415/415/2019/48މެއި  )2019އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަން.
ބީލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފުސީލުދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި

o

މެނުވީ ،ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް ،ޑިޒައިނެއް ،ޓްރޭޑްމާކެއް ،ވައްތަރެއް ،އަސްލު އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނީނަމަ ،އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި މޮޑެލްތަކެއް ފާހަގަކޮށް،
ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން މޮޑެލްއެއްގެ ވެހިކަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.3

ފައިސާ

ދެއްކުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތްކަމަށް

މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތްތަކަކީ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދާ

ފުށުއަރާގޮތްތަކެއްކަން.
o

ތަކެތި ގަތުމުގެ ބީލަންތަކުގައި ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ

ލިބުމުންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް
ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
o

ކަސްޓަމްސްއާ ހަމައަށް މުދާ އައުމުން އެސްޓިމޭޓްގެ  25%ލިބިދެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވުމުން ،ތަކެތި ނުލިބެނީސް

ތަކެތީގެ އަގުގެ ބައެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއީވެސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދިނުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ
ޖުމްލަ އަގުގެ  15%އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.67ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
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ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން  250,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ބީލަންތަކުގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް

ނަގަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ސެކިއުރިޓީސްތައް
ނެގުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން.
.5

ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ވެހިކަލްގެ ކޮންޑިޝަންއަކަށް "ރިކަންޑިޝަން /ނުވަތަ މުޅިން އާ" ހިމަނާފައިވުމުން ،މުޅިން އާ ވެހިކަލްއާއި ރިކަންޑިޝަން

ވެހިކަލްގައި އަގުގެ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މި ދެބައި ތަފާތުކުރާނެގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބިޑު ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރިކަންޑިޝަން ވެހިކަލެއްކަމެއް ނުވަތަ މުޅިން އާ ވެހިކަލެއްކަމެއް ބިޑުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގެން ނެތްކަން.
.6

ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން  03ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ .ހުށަހެޅި ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޒަޔޯބީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ
ބިޑާއި ފަޔަރޕްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައިވެސް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ ބްރޭންޑް ނޭމެއް އަދި މޮޑެލް ނަންބަރުފަދަ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވާތީ މި  02ބިޑަކީވެސް ޓެކްނިކަލީ ފާސްވެފައިނުވާ ބިޑުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލީ ފާސްވާ އެއްވެސް ބިޑެއް ނެތްކަން.
.7

ބިޑުތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅި ކުޑައަގު އެއީ ޕިކަޕް  1އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި އަދި ދެވަނައަށް

ހުށަހެޅި އަގު އެއީ ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި ،ޕިކަޕް  1އާއި ޕިކަޕް  2އަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް ވަކިންނެވެ .އެއް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަކަށް ހުށަހަޅާ
 2ވެހިކަލްގެ އިވެލުއޭޝަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަން.
އެހެންކަމުން ،ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް  02ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

02( (IUL)415/415/2019/48

މެއި

 ) 2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  02( (IUL)415/415/2019/48މެއި  )2019އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް ،މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ދެންނެވީއެވެ.
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ދެކުނުބުރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުމުންދޫ

ހދ.ކުމުންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  17އޭޕްރީލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް މި
ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބެލިބެލުމުގައި ،ހދ.ކުމުންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  17އޭޕްރީލް  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވިނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން އޭނާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވީ އަމިއްލަ ނަމުގައެވެ .ނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަން
ރަޖިސްޓަރީކުރި ލިޔުން އެބައޮތެވެ .ނަމަވެސް ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ
ބީލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވަނީ ( 5ފަހެއް) ދުވަހެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.

4

ފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

ނައިފަރު

ކައުންސިލްގެ ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން  02ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ޢާންމުކޮށް
އިޢުލާންކުރެވޭ ބީލަންތަކުގައި އެ ބީލަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބީލަން (ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު) ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 10
ގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކުގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  16ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު )IUL)327-C/327/2019/107
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދީފައިވަނީ އެންމެ ދުވަހެއް ކަމަށްވުމާއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް
(ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) ދޭންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށް

އެ

ގަވާއިދުގެ

ބާބު  11ގެ  11.07ވަނަ

ދޫކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން  16ޖޫން  2019ގައި ކޮށްފައިވާ

މާއްދާގެ

(ރ )

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް

ނަންބަރު  )IUL)327-C/327/2019/107އިޢުލާން ބާޠިލްކުރައްވައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.
5

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ ވިޔަފާރި  14މޭ  2018ގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގައި ބިޒިނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ) އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ބިޒިނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ)  2019ޖަނަވަރީގެ ނިޔަލަށް ދައްކަން ޖެހޭނެތީ،

އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ހޯދައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ .މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތީ  07ފެބުރުވަރީ  2019ގައެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  07މާރިޗު  2019ގައެވެ .އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނަންބަރު-473 :
 F/123/2019/2 (04އެޕްރީލް  )2019ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލުން ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ރިޕޯޓު ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް
ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މީގެ ފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކަމަށް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށެވެ.
6

މިނިސްޓްރީ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮފް

އިކޮނޮމިކް މި ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއީމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ބިޑު
އެވޯޑްކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން
ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް
ހިފުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  )IUL)101-AF/1/2019/202އިޢުލާން ( 12ޖޫން  )2019ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް  16ޖޫން  2019ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަން.
 .2ނަންބަރު  )IUL)101-AF/1/2019/202އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަރުޙީބު ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ނަންބަރު
 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާން ( 16ޖޫން  )2019ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހެއް
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އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

ހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި ނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
އެކަނިކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
 .3ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން
ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ  2480އާއި  3000އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިން ހިމެނޭ އެއް ފްލޯރ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުއްޔަށް
ހިފަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .4އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އަގަށް  60%މާކުސް އަދި ކުއްޔަށް  40%މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އިމާރާތުގެ ފެންވަރާއި ،އިމާރާތް
ހުންނަ ތަން އަދި އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތް ފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް މުހިންމު ކަންކަމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިނުވާކަން.
 .5ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާއިރު ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާނި
ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތުންކަން.
 .6އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި "ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން" މިބައިގައި ޖަހާފައިވަނީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމެއް
ކަމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި އެގޭގެ ގްރައުންޑް ،ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހިމަނާފައިވާއިރު ،އިޢުލާނުގައި  2480އަކަފޫޓާއި 3000
އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ އެއް ފްލޯރ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަން.
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އެގޭގެ

ގޯތީގެ

އިމާރާތާއި

ގޯތީގެ

ރަޖިސްޓްރީގައި

ގޯތީގެ

ބޮޑުމިނެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ނަންބަރު

 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނުގައި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮޑުމިންކަން.
( 2480އަކަފޫޓުކަން).
 .8އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ގެ (ބ)ގެ  1ވަނަ މައްދާގައި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބީލަންތަކާއި ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ
ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ( 1އެކެއް) ހަފުތާއާއި ( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ނަންބަރު (IUL)101-
 AF/1/2019/207އިޢުލާނަކީ އެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ސ.މ

އޮފީހުގެ ނަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި ނަންބަރު  (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.43ގެ (ބ)ގެ
( )1މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީއާއި ،މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެފަދަ އިޢުލާނުތައް ކުރާ އުޞޫލާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީއާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ،ނަންބަރު
 (IUL)101-AF/1/2019/207އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް
ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 2019ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ
މ ބިޑު ކާމިޔާބު
ގުޅިގެން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބިޑުހުށަހަޅައި އޭނާ އަށް ި
ވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާ ބިޑު ހުށަހެޅީ އެ ރަށު މީހަކު އެރަށުގައި ހިންގާ ފާރޮށި ހަދާ ތަނެއްގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތަކުންނެވެ( .މިއީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކަމަށްވިޔަސް ،މިކަމަކީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން
ފެށެންވާއިރަށް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު ،މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ
ދަށުންކަމަށްވާތީ ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވަނީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ ).އެ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކޮށްފައިވާ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ އަކީ ،ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި ،އަދި އެކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވެސް ބެލެވޭކަން.
މި މަސައްކަތަށް އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަކީ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމާއި ،އެ ހުއްދައަކީ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ނޫންކަމާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު MB/13/2018/23822 :ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ
ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ،އިންވައިޓް ބިޑްގެ އުސޫލުން އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން އެ
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މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު K/22/2019/213 :ސިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވަނީވެސް
އެގޮތަށެވެ .މިކަން މިހެން އޮތްއިރު ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނީ މިބުނާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ނޫންކަމާއި،
އެތަނަކީ ފާރޮށި ތައްޔާރުކުރާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވާތީއާއި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ
އޮތް ތަނެއްގައި ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ ،މިކަންކަން ބަޔާންކޮށް ،ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށ.ފީވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ގޮތެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދީފައިވާކަމަށް ފީވަކު ސްކޫލުން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ބަލާއިރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި ،ށ.ފީވަކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ
 10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނުދީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  8ސްކޫލަކުން
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން ކ.ހުރާ ސްކޫލާއި ދ.ހުޅުދެލީ ސްކޫލުން އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް
ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުނުކުރާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަދި ނުލިބޭކަމަށް އެ  2ސްކޫލުން ބުނެއެވެ .އަދި ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުންވެސް އެ
މަސައްކަތް އަދި ޙަވާލުނުކުރާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް (މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށްވާތީ) މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު
އެފަރާތަށް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ .އަނެއް  5ސްކޫލުން (އއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ،ބ.ހިތާދޫ ސްކޫލް ،ސ.މަރަދޫ ސްކޫލް،
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ،ސީ.އެޗް.އެސް.އީ) އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ސްކޫލްތަކުން ބުނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ މަސައްކަތް ބިޑް އުސޫލުން ޙަވާލުނުކުރާ ސްކޫލްތަކުން މިހާރު ކޮށްވާފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލުކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.38
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ ގަވާއިދުގެ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލްތަކަށް އެންގެވުމަށާއި،
އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުން މީގެފަހުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ
ސްކޫލްތަކަށް އެންގެވުމަށާއި ،އަދި ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ  /މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހެލްތް ގެ ނަންބަރު( 2014/R-380 :ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދު) އާއި
އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ.
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ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ
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-5.1ރާ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ

ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ފައިސާދޭން އުޅޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) އަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައިވާގޮތުން (މިހާރު  51ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން) ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު -
( 3,000/ތިންހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި ފައިސާގެ އިތުރަށް އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  1439ވަނަ އަހަރާއި  1440ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދީފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން 1439 ،ވަނަ އަހަރު އިތުރު ( 2,500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ  14މޭ  2018ގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވެއެވެ.
(މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  13މޭ  2019ގައެވެ ).މިފައިސާ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންނެވެ .އަދި 1440
ވަނަ އަހަރު އިތުރު ( 3,000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާ  07މޭ  2019ވަނަ ދުވަހު ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވެއެވެ .މިފައިސާ
ދީފައިވަނީވެސް ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެންނެވެ .މި  2އަހަރުވެސް މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިކަމަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވަރަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ކުރިން ބުނެވުނު އިޞްލާޙާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީއާއި ،އަދި މިއީ އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެސް ފެންނާތީ މި ފައިސާ އަނބުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް ގައި ދެންނެވީއެވެ.
ޏ.ފުވައްމުލަކު އޮފީހުގެ ކަތީބު ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗަށް (އޭނާގެ މަންމަގެ ގޯތި) ހަދާފައިވާ  2ވަނަ ރަޖިސްޓްރީ ހަލާކުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް
ބޭނުންކޮށްގެން ،އެގޯއްޗަށް އަލުން  03ވަނަ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހައްދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެރަޖިސްޓްރީގައި ކުރީގެ ގޯތީގެ ބޮޑުމިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ
އަކަފޫޓަށްވުރެ  807އަކަފޫޓް އިތުރުވެފައިވާއިރު  3ކަންމުޑިވެސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭނާގެ މާމަގެ ގޯއްޗަށް  1779އަކަފޫޓުގެ ބިން އިތުރުކޮށް،
އެއްކަންމުޑި އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެކަމަށާއި ،އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޯއްޗަށް  4298އަކަފޫޓު ބިމާއި 8 ،ކަންމުޑި
އިތުރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުވައްމުލަކު މާލެގަމު އަވަށުގައިވާ ކާނުގެ ސަރަހައްދު ،އޭނާގެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފީހުގެ ނަން

ކުޑަކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި،
-5.2

.1

ޏ.ފުވައްމުލަކު އޮފީހުގެ ކަތީބު ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ  2ވަނަ ރަޖިސްޓަރީ ( 17ޖޫން  2010ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓާއި  3ވަނަ

ރަޖިސްޓަރީ ( 16ފެބުރުވަރީ  2011ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު ،އެގޯތީގެ ދެކުނުކޮޅުން ގޯތީގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ގޯއްޗަށް ފަހުން ތަންކޮޅެއް
އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އެ ޗާޓުތަކުން އެނގެއެވެ .އެ ގޯއްޗަށް  807އަކަފޫޓު އިތުރުވެފައިވަނީ އެ ތަންކޮޅު އިތުރުކުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެއީ ،ޓޯޓަލް
ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން އައިސްފައިވާ ބަދަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ބުނިނަމަވެސް ،އެއީ ކުރިން އެގޯތީގައި
ހިމެނިފައި އޮތް ބައެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ .ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން ގޯތީގައި އަކަފޫޓަށް ބަދަލުއަޔަސް ،އެ ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރިން
އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެއީ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން އައިސްފައިވާ ބަދަލެއް ނޫނެވެ .ކުރިން އެގޯތީގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަން
ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ޗާޓުން އެނގޭތީ ،އެއީ ފަހުން އެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވީމާ ،އެބައި އެގޯތިން އުނިކޮށް ،ދެވަނަ
ރަޖިސްޓަރީ ( 17ޖޫން  2010ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައިވާ މިންތަކަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީ ،ތިންވަނަ ރަޖިސްޓަރީ ( 16ފެބުރުވަރީ  2011ގައި
ހަދައިދީފައިވާ) ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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ޏ.ފުވައްމުލަކު ކަތީބުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ  3ވަނަ ރަޖިސްޓަރީ ( 03ޖުލައި  2005ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓާއި  4ވަނަ

ރަޖިސްޓަރީ ( 16ފެބުރުވަރީ  2011ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު 4 ،ވަނަ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ޗާޓުގައި އެގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތަށް ކުންނެއްގެ
އ
ގޮތަށް ނުކުމެފައިވާ  E,F,G,Hގައި ހިމެނޭ ބަޔަކީ އެ ގޯއްޗަށް ފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ބިންކޮޅެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ .ޗާޓުގައިވާ މިންތަކަށް ބަލާއިރުެ ،
ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ  1000އަކަފޫޓާއި  1100އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ 3 .ވަނަ ރަޖިސްޓަރީ
ގައި އެގޯތީގެ ބޮޑުމިނެއް ކަމުގައި އޮންނަނީ  10233އަކަފޫޓެވެ 4 .ވަނަ ރަޖިސްޓަރީ

( 03ޖުލައި  2005ގައި ހަދައިދީފައިވާ)

( 16ފެބުރުވަރީ  2011ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ގައި އެގޯތީގެ

ބޮޑުމިނެއް ކަމުގައި އޮންނަނީ  12012އަކަފޫޓެވެ .މި ދެ އަދަދުގެ ތަފާތަކީ  1779އަކަފޫޓެވެ .މި ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުވެފައިވަނީ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން
ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން ކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުންނާއި ގޯތީގައި މިން އެޅުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު،
މީގެތެރެއިން ކުރިން ބުނެވުނު ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިން އުނިކުރުމުން އިތުރުވާ ގާތްގަނޑަކަށް  700ވަރަކަށް އަކަފޫޓަކީ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން
އެޅުމުން އިތުރުވެފައިވާ އަދަދެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އިރުމަތީފަރާތަށް ކުންނެއްގެ ގޮތަށް ނުކުމެފައިވާ  E,F,G,Hގައި ހިމެނޭ ބަޔަކީ ކުރިން
އެގޯތީގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަން ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ޗާޓުން އެނގޭތީ ،އެއީ ފަހުން އެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން އެނގެއެވެ .ވީމާ،
އެބައި އެގޯތިން އުނިކޮށް ،އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީ 4 ،ވަނަ ރަޖިސްޓަރީ ( 16ފެބުރުވަރީ  2011ގައި ހަދައިދީފައިވާ) ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.
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