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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔަނށް  0202 ޑް ްޓެރަޜރީގެ ިމިންސްޓީރ ޮއފް ިފޭންންސ ެއން 
   ޭދ ރިޕޯޓު  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އޮޑިޓް )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން  2007/4މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަންނބަރު 
މަށް ފ ހަގަކުރެވުުނ ލ ޙު ކުރަްނޖެހޭކަޞްއި، ދިނުމ އި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ނަށް ަރއުޔެއް ވަނަ އަހަރުގެ 2010އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

)ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(  3/2006އެކަންކަން ޤ ނޫނު ނަްނބަރު މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި ކަމ ކަން
ގެ ޒިންމ ދ ރު ންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން  36ގެ 

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އިއެކު އެކަންކަން 
 މެވެ.ހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހަޅުމްރައީސުލްޖުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި 

ންޑް ޓްރެޜަރީގެ އިސްވެރިންނ އި މިރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ
ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގަިއ އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްިވ 

ޔިތުންގެ ރައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިރިޕޯޓް 
 އި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ގަ www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ، މަޖިލީހުގެ މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި

 

 ތައްޔ ރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިސ ބުތައް  ށ.

އޮފް ފިޭނންސް  ިމނިސްޓްރީއ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަިތން، )ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
 އެއްގޮތަށް އެހިސ ބުތަކ ، ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ތައްޔ ރުކޮށް  ،ޙަޤީޤަތ އެއްގޮތަށް ގެ ހިސ ބުތައްއެންޑް ޓްރެޜަރީ

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  މަކީ މިނިސްޓްރީއްވުމިއޮފީހަށް ހުށަެހޅު ވ  އޮޑިޓްކުރުމަށްއެކުލަވ ލައްއަހަރީ މ ލީބަޔ ން 
 ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

http://www.audit.gov.mvގ
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ޞައްޙަކަމ އި އަދި ފުރިހަމަކަމ އެކު ޙަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ހިސ ބުތައް ބަލަހައްޓައި، ެއ ، މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
މ ހައުލެއް ޤ އިމްކޮށް ސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީބަޔ ން ތައްޔ ރުކޮށް އެކުލަވ ލުމަށް ބޭނުންވ  ރައްކައުތެރި އިތުބ ރުހުރި ހި

 ،އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވ ލުމެއް ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ހިސ ބުތައް ބަލަހަްއޓައި ،މ އިވުދެމެހެއްޓެ
 ތައްމ އި އަހަރީ މ ލީބަޔ ންވުލެހެއްޓެއަދި ހިސ ބު ބެ ،ށް އަހަރީ މ ލީބަޔ ން ތައްޔ ރުކުރުމ އިއެއްގޮތަ އެހިސ ބުތަކ 
ހ ލަުތ ރަނގަޅަށް  އަންދ ޒ  ބޭނުންކުަރްނ ދިމ ވި އެ، ފައިވ ނަމައްވ ވެސް އަންދ ޒ އެއް ބޭނުްނ ކުރަމުގައި އެއްއްވުއެކުލަވ ލެ
 ހިމެނެއެވެ.  އަހަރީ މ ލީބަޔ ންތައް ަތއްޔ ރުކުރެއްވުންގޮތަށް ހިސ ބުތައް ބަަލހައްޓައި އަންގައިދޭ

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ
ގައި ފ ހަގަކުރެވުނު އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓުނ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތ އި އެ ބަޔ  ،މ ލީބަޔ ން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

އަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަންކަްނ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ  ކަންތައްތައް
ރޑްސް އޮއޮޑިޓްޮކށްފައިވަމި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމ ުލކަމަށް ގެނައުމެވެ. ން ނީ "އިންޓަރނޭޝަނަްލ ސްޓޭންޑަ

ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްެގން މި މ ީލބަޔ ނުގައި އޮޅުވ ލުންތަކ  އޮޑިޓިންގ" އ   އިއެއްގޮތަށް އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ލ ޒިމުކުރ  މިންގަ
 އޮޅުންތައް ހިމެނިފައިނުވ ނެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ. 

ފ ސްކުރުމަށް ޭބނުންވ  މަޢުލޫމ ތުތަކ އި ހެކިތަްއ  އިލަވަނީ މި އަހަރީ މ ލީބަޔ ން ބަގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިމި
ޙަޤީޤަތ އި  ހިސ ބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމ އި، ހޯދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށްގެންނެވެ. މިމަސައްކަތް ރ ވައި ހިންގ ފައިވަނީ

ބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގަިއ ހިސ ، މ ހައުލުގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށްގެން އެއްގޮތަށް ހިސ ބުތައް ބަލަހައްަޓއި އެކުލަވ ލުމަށް ރޭވިފައިވ 
 އި ގޮތްވެސް ބަލަ ަފއިވ އްވ ޅި އަހަރީ މ ލީބަޔ ން އެކުލަވ ލަފައިވ  އުޞޫލުތަކ ިއ ސިޔ ސަތުތަކ އި މުއްވ ގެންގުޅު

 މުޠ ލިޢ ކޮށްގެްނނެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހ  މ ލީ މުޢ މަލ ތްތައް  ކުރަންޖެހެނީ ވަގުތ އި ޚަަރދަށް ބަލައިެގންކަމުން، މިއޮޑިޓް އޮޑިޓް
ކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސ ގެ މ ލީ ޗެކު އިލްގެ ގޮތުގައި ހޮވ ލެވުނު މުޢ މަލ ތްތައް ބަލަބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސ މްޕަ

 ނިންމޭގޮތަށެވެ. ދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތްހ ލަތ މެ

 

 ޔު ނުދިނުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައު  ރ.

 8އިން  1"މ ލީ ބަޔ ނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަބުތަްއ" ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ބައިގައި ނުކުތ  ނަންބަރު 
ްށ އަށް ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ނަށް ރައުޔެއް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  މިންވަރަ

 މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ނަށް ރައުޔެއް ނުދެމެވެ. ނުވެއެެވ. ވީމ އެކަށީގެންވ  ހެކި ލިބިފައި
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3 ފުހ  ސަ   ގެ 75  

 މ ލީ ބަޔ ނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވެންނެތް ސަބަބުތައް ބ. 

 އޮޑިޓަރ ތައްޔ ރުކޮށް އޮފީސްތަކުން މަސްއޫލު ސަރުކ ރުގެ ދަށުން މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ޤ ނޫނުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .1
ޅަންޖެހޭ އަހަީރ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމުގެ އަސ ސަކީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ހުށަހަ ޖެނެރަލަށް

ވަނަ ބ ބުގަިއ  12އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް" )އިޕްސަސް( ކަމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ފް ފިޭނންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަހަރީ މ ލީބަޔ ންތަްއ ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ިމނިސްޓްރީ އޮ

ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އަސ ސް މި އަހަރީ މ ލީބަޔ ނުން އެނގެންެނތުމ އި، ފުރިހަމަ މ ލީބަޔ ންތަކުގައި ހިމަނަން އިޕްސަސް 
ތައްޔ ރުކުރުމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވ  ސްޓޭންޑަޑްތައް ލ ޒިމްކުރ  ހުރިހ  ބަޔ ނެއް ުހށަހަޅ ފައި ނުވުމ އި، މ ލީބަޔ ން 

މ ީލ މ ލީބަޔ ނުގެ ތަްފޞީލުތައް ހިމެނޭ "ޑިސްކްލޯޒަރ ނޯޓްސް" ފަދަ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތައް އެނެގން ނެތުމ އި، 
 ފަިއނުވުން.ވ ަނންެޖހޭ މުހިއްމު އަސ ސީ މަޢުލޫމ ތު މި މ ލީބަޔ ނުގައި ހިމަނުއްބަޔ ނުގައި ކޮންމެހެން ހިމަ

ވަނަ އަހަރުގެ އެކުވި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ނުގައި އިޕްސ ސް  2010އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓްރީ  .2
ސްޓޭންޑަޑްސްގެ ކޮންސޮލިޑޭޝަން އުސޫލުތަކ  ޙިލ ފަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ އ މްދަނީއ އި 

ގޮތަްށ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ޚަރަދުތައް ހިމަނުއްވ ފައިވުން. އިޕްސަސް ކޮންސޮލިޑޭޝަން އުސޫލުތަކ  އެއް
މޯލްޑިވްސް  ،ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރެވޭނީ "ކޮންޓްރޯލްޑް އެންޓިޓީ" ގެ ޑެފިނިަޝނަށް ފެތޭ މުއައްސަސ ތައް ކަމ އި

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީގެ ސީދ  ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫންކަމ އި، އެ ސަރވިސަސް 
ނިޒ މެއްގެ ދަށުންކަމަށްވުމ އެކު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްއަކީ ހިންގަމުންދަނީ ވަކި މ ލީ އަދި އިދ ރީ 

އުސޫލުން މިނިސްޓްރީގެ "ކޮންޓްރޯލްޑް އެންޓިޓީ" އެއްކަމުގަިއ  ޑްތަކ  އެއްގޮތަށް އެކައުންޓިްނގއިޕްސ ސް ސްޑޭންޑަ
އ މްދަނީގެ ގޮތުގަިއ  އަށްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ވަނަ އަހަރު 2010ބެލެވެންެނތެވެ. މިގޮތުން 

)ދެ ބިލިއަން ނުވަދިހަނުވަ ިމލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަ ހ ސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ތިން  ރ-/2,099,806,733ލިބިފައިވ  
)އެއްސަތޭކަ  ރ-/125,817,805 ގޮތުގައި ޚަރަދުވި  އެ ސަރވިސަސްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ރުފިޔ ( އ އި 

 ގޮތުގައި ޚަރަދުވި އ އި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ( ރުފިޔ ހ ސް އަށްސަތޭކަ ފަސް ފަންސަވީސް މިލިއަން އަށްލައްަކ ސަތ ރަ
ގައި ބަޔ ނުމިނިސްޓްރީގެ މ ލީ ( ރުފިޔ  ރ )އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތަރުހ ސް ހަސަތޭކަ ދިހަ-/1,404,610

 .ހިމަނުއްވ ފައިވެއެވެ

 18ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު، ހިންގަމުްނދިޔަ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ .3
)ޓެކްސް ނެގުމ ބެހޭ އިދ ރީ ޤ ނޫނު( ގެ ދަުށްނ  3/2010ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  އި ތަސްދީޤު ކުރެވުނުގަ 2010މ ރޗް 

ންގުންތެރިކަމެއް ގެ ނަމުގައި ވަކި އިދ ރީ އަދި މ ލީ ހި ""މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )އެމް.އައި.އ ރ.އޭ(
ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވ   2010 އޮތޯރިޓީއަށްހިމެނޭ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސ އަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަެވސް، އެ 

 ފައިވުން. މިގޮތުން ްއވ ސްޓްރީގެ މ ލީ ހިސ ބުގައި ހިމަނުފައިވ  ޚަރަދުތައްވެސް މިނިއެއޮތޯރިޓީން ކުރައްވ އ މްދަނީއ އި 
 2010އޮގަސްޓް  22 ގަން ފެށުނު ތ ރީޚް ކަމުގައިވ ގޮތުގައި ހިން އޮތޯރިޓީގެ މ ލީ ހިންގުްނތެރިކަން މުސްތަޤިއްލު އެ 
އަށް ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  އެއޮތޯރިޓީއަށް  2010ޑިސެމްބަރު  31 ފެށިގެން އިން

އ އި އެ ( ރުފިޔ  ޅަށް ދެހ ސް އަށްޑިހަނުވަރ )ހަތްސަތޭކަ ސ ޅީސް އަށްހ ސް ހަސަތޭކަ ފަސްދ748,662,089ޮ
ރ )ސަތ ރަ މިލިއަން 17,379,738 ޖުމުލަ ގޮތުގައި ޚަރަދުވި އޮތީރިޓީގެ ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ

 އްވ ފައިވެއެވެ.ހިމަނު ބަޔ ނުގައި ލީމިނިސްޓްރީގެ މ ( ރުފިޔ ތިންސަތޭކަ ހަތްދިޔަނުވަ ހ ސް ަހތްސަތޭކަ ތިރީސްއަށް 
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ތެރިކަމ  ފައިވ  މީހަކަށް ޭދންެޖހޭ ރައްކައު)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ކޮށް 9/2009  ޤ ނޫނު ަނންބަރު  .4
އްވަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ކުރަގެ ަދށުން  ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު(

ކުރެވުނު ޚަރަދުޤ ނޫނުގެ ދަށުން އެވަނަ އަހަރު  2010ހިމަނަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، 
އޮްފ  މިނިސްޓްރީޚަރަދުކުރައްވ ފައިވަނީ ( ރ )ފަސްމިލިއަން ހަތްދިހަ ދެހ ސް އަށްޑިހަ ައށް ރުފިޔ 5,072,088

 ވުން.މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނުއްވ ފައި އެޚަރަދު މިނިސްޓްރީގެ ކަމ އިޙ އްސަ ބަޖެޓުން  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

އޮފީހުގެ ދަުށްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  އިން އުފައްދަވ  16/2009ޤަރ ރު ނަންބަރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ .5
އެކޮމިޝަނުްނ ރިޔ ސީ ކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ތަހުޤީގުތަކަށް އެހީތެރިވެދިުނމަށް  ވަމުން ގެންދެވިގަންހި

އޮްފ ފިނޭންސް އެންްޑ ަވނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ  2010ކުންފުންޏަކަށް  2އައްޔަންކުރެއްވި ރ އްޖޭން ބޭރުގެ 
އަށްހ ސް  ރ )ތޭރަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހ13,778,372ަ ޓްރެޜަރީގެ ޚ އްސަ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެއްވި

އޮފީހުގެ މ ލީބަޔ ނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކަމުގައިވީ  އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔ ( 
 ފައިވުން.މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނުއްވ  ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެމިނިނަމަވެސް، އެޚަރަދުތައް 

ހިންގަމުން ގެންދިޔަ މ ލޭ އިންޓަރނޭޝަނަްލ  )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް( އިން އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް .6
ކަމުގައިވ   އްޏެކޮންސެޝަން އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ތަރައްޤީޮކށް ހިންގުމަށް ިއންޑިޔ ގެ ކުންފުން ،އެއަރޕޯޓް

ދެއްކި  ސަރުކ ރަށްހަވ ލުކުރުމ އި ގުޅިގެން، ޖީ.އެމް.އ ރު. ކުންފުނިން އަޕްފްރަންޓް ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި  ޖީ.އެމް.އ ރު. އ 
އުސޫލޫން ބަލ އިރު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.އަށް ދިން އެޑްވ ންސް  ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރަކީ އެކައުންޓިންގމިލިއަން  78

ޕޭމަންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި މިފައިސ  ހިމަނަންޖެހޭނީ އެޑްވ ންސަށް ލިބުނު 
އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އެޑްވ ންސަށް ލިުބުނ އ މްދަނީ ފައިސ އެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށ އި، 

ކޮންމެ  ،ޖެހޭވަރު ހިސ ބުކޮށް އ މްދަނީގެ ނިސްބަތުން އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށް ދިން މުއްދަތަށް ބަލ އިރު އަހަރަކަށް
އަދަދެއް ބެލެންސް ޝީޓުގަިއ  އަހަރަކުވެސް އެ އަހަރެއްގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިަމނުއްވައި ެއ އަދަދ އި އެއްވަރުގެ

ހިމަނ ފައިވ  އެޑްވ ންސަށް ލިުބނު އ މްދަނީން ކޮންމެ އަހަރަުކ އުނިކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް 
ކޮމްޕެނީއަކީ ވަކި ޤ ނޫނީ ޝަޚުސެއްކަމުގައިވެފައި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޓ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން އެ ކުންފުނީގެ އ ންމު ހިއްސ ދ ރުކަމުގައިވ ތީ،  ޓްރެޜަރީއަކީ
ޓްރެޜަރީއަށް ދެވޭނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ ފައިދ އިން ޑިވިޑެންޑް ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. ނަމަވެސް ޖީ.އެމް.އ ރުން 

ދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ކަމަށ އި، އެޑްވ ންސަށް ދިން ފައިސ  ދައްކ ފައިވަނީ ސީ
.އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެހެންކަމުން މިފައިސ  މިނިސްޓްރީގެ މ ލީ ހިސ ބުގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

 2010ރީގެ ދޫކުރި ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް މި އުސޫލ އި ޚިލ ފަށް މިނިސްޓް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފިނޭންސް
)ދިވެހި ރުފިޔ އިން މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު  78ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ޖީ.އެމް.އ ރ. ކުންފުނިން ދެއްިކ 

ިމ މުއ މަލ ތް މިހ ުރ  އެހެންކަމުންފައިވެއެވެ. އްވ އ މްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިަމނު މިނިސްޓްރީގެރ( 994,500,000
ރ 994,500,000ހުންަނންވ  މިންވަރަށްވުެރ އ މްދަނީ މ ލީ ބަޔ ނުގައިވ  މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑު ކުރައްވ ފައިވ  ގޮތުން 

އިތުރުވެފައިވ ކަމ އި، މިނިސްޓްރީގެ )ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހ ސް ރުފިޔ ( އިން 
 މަދުކޮށް ހިމެނިފައިވ ކަން  ވުރެންމިއަދަދ އި އެއްވަރަށް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށްބެލެންސްޝީޓުގެ މ ލީ ޒިންމ ތަްއ 

 ރެވުނެވެ.ފ ހަގަކު
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން މެޑިކަލް އަދި ލެބޯޓްރީ ކޮންސިއުމަބަލްސް އެތެރެކުރުމަށް އެފްޓެްކ  .7
ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހ ްސ މިލިޔަން ރ )ބ ރަ 12,784,849ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހަވ ލުކުރި 

އެ ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް  ،ގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން( ރުފިޔ އަށްސަތޭކަ ސ ޅީސް ނުވަ 
އަށްސަތޭކަ ފަންސ ސް ހަަތރުހ ށް ތިންސަތޭަކ މިލިއަްނ  ރ )އެގ ރ11,854,337ަފެމިލީއަށް ހަވ ލުކުރަންެޖހޭ 

އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ، ޓްރީ އަދި މެޑިކަލް ކޮންސޮލިއުމަަބލްސްގެ ލެބޯ ( ރުފިޔ ތިރީސްހަތް 
ޓްރީ ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށ އި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކ އި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަވ ލުނުކުރަނީސް، އަދި އެތަކި މިނިސް

އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންްސއިން އޮޅުވ ލައިގެން ، ލިބުނުކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ހޯދުަމކ ނުލ  ށްއޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަ
މަކަރ އި ހީލ ތުން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެފްޓެކް 

މިލިއަން ރުފިޔ   12.8ށުން ދަ ލޯކަލް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ހަމަޖައްސަވ ދެއްވ ފައިވ ސޮލިއުޝަންސްއަށް 
އަދި މިޚަރަދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފައިވުން. ރައްވައިދޫކުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ރެޜަރީގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ފެމިލީގެ ޚަރަދެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް
ނެރުފައިވ  ޙ އްސަ އޮޑިޓް  މި އޮފީހުންގައި  2012އޭޕްރީލް  18މި މައްސަލ އ ބެހޭ ތަފްޟީލް ފައިވުން. ވ ހިމަނުއް

 ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. SPE-2012-1 ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 ވަނަ އަހަރު 2010އިން  (ސަރުކ ރުން ހިންގ  ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރ  ކެޕިޓަލް) 441002ބަޖެޓު ކޯޑު ނަންބަރު  .8
ރ )ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްހ ސް 295,591,318 ޚަރަދު ކުރައްވ ފައިވ 
 ވ  ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރު ހިއްސ މިނިސްޓްރީގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ( ރުފިޔ  ތިންސަތޭކަ އަށ ރަ

ރ 156,920,470ވ ފައިވީ ނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރެވުނު ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ހިމަނުއް
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކ ރު  (ރުފިޔ ހަތަުރސތޭކަ ހަތްދިހަ  )އެއްސަތޭކަ ފަންސ ސް ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ވިހި ހ ސް

ގޮތުގައިކަމ އި،  ގެ ޚަރަދަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނެއް ނުވަަތ ސަބްސިޑީއެއްގެހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކުގެ ިހްނގުމު
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުެގ  (ރުފިޔ  ހަތްސަތޭކަ ސ ޅީސް އަށް ހ ސް ސޯޅަ މިލިއަންރ )ތިރީސް ތިން 33,748,016

 މިލިއަން ރ )އަށް 8,601,472ބަޖެޓުން ދަުއލަތުގެ ބައެއްްް ިއދ ރ ތަކަށް ދޫކުރެވުނު ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަމަށ އި، 
ރެވިފައިވަނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރ މު ދޫކު (ރުފިޔ  ހަސަތޭކަ އެއް ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ދެ

. ފ ހަގަކުރެވުނެވެ ދެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ކަމުަގއި ޖެހޭ)ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ގައި ހިމަނައިގެން ދޫކުރައްވަން
އަދަދުެގ  ހިމަނ ފައިވ  ދޫކުރި ފައިސ ގެ ގޮތުގައިމިނިސްޓްރީގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ުކންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ިއތުރުކުރުމަށް 

ރ )އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަ މިލިައން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަ ހ ސް ނުވަސަތޭަކ 199,269,958ތެރެއިން 
ފަންސ ސް އަށް ރުފިޔ ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރުމަށް ނޫން ކަމުގައިވ ތީ މިނިސްޓްރީެގ 

  ސައްޙަ ބަޔ ނެއް ނޫންކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.ކަމ އި ހަޤީޤީގަތ އި އެއް ގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ   މ ލީ ބަޔ ނަކީ ތެދުވެރި
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 މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ   ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޅ. 

ވަނަ އަހަރުގެ  2010ދެއްވ ފަިއވ  ފ ސްކޮށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
ނޑު ޮގތެއްގައި ބަޖެޓުން  ވ އިދ  ގަދައުލަުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ކުރައްވ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ ިއ ޚަރަދުމައިގަ
ނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް ށްއެއްގޮތަ ނޑައަ، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޤ ނޫނ ިއ  ކަމަށް މިއޮީފހުން ނުދެކެމެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ިމނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ މަޤްސަދުަތއް ހ ސިލްވ ގޮތަށް  2010އަދި 

 ގަވ އިދަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  ިމންވަރ  ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައި
 އެވަނީއެވެ.

 

އައި.ޖީ.އެމް.ހޮސްޕިޓަލް ހިންގ  ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއ އި އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް  .1
 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު  /150,000- ވުމުގެ ދަށުން އެކުންފުންޏަށް ދެއްވި އ އެކު ވެވެނު އެއްބަސް 

( ހޮސްޕިޓަލް ހިންގ  ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންްޑ .އިންދިރ  ގ ންދީ މެމޯރިއަލް )އައި.ޖީ.އެމް
ފެމިލީއ އި އިންޑިއ ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވ  އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް އެންޓަޕްރައިސަސް )އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް( އ  

ޓް އެގްރީމެންްޓ" ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު "މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަން 2010ޖެނުއަރީ  23ދެމެދު 
)އެމް.ޑީ.އޭ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސްއަށް "ޓްރ ންސިޝަްނ 

ދިވެހި ރުފިޔ އިން ޖެހޭ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު )  -/150,000 ދައްކަންޖެހޭެއޑްވ ންސްއަށް  20%މެނޭޖްމަންޓް ފީ" ގެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޙ އްސަ ބަޖެުޓންނެވެ. މިގޮުތން ިމ ރ( ދައްކ ފައިވަނީ 1,927,500

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ ދައުލަތުން ކުިރ ޚަރަދ އި، އަދި އެއްބަސްުވްނ  ،އެއްބަސްވުން އެކުލަވ ލެވުނު ޮގތ އި
 ތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްަފއިވ ނެއެވެ.ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމ ވި މައްސަލަތަކ  ބެހޭގޮުތން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

)ހ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ޚަރަދުތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜީގެ މ ލީ 
 ހިސ ބުގައި ހިމެނުމަކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނުނ އި، ބަޖެޓަރީ އަދި އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކ  ޚިލ ފުކަމެއް: 

އެ މިނިސްޓްރީން އުފުލަށް ޖެހޭ މ ލީ  ،އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންމިނިސްޓްރީ 
 އެޚަރަދު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޙ އްސަ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް،، ޒިންމ އަކ  ގުޅޭ ޚަރަދެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓރީ އުސޫލުތަކ އި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމެނުމަކީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކ އި ޚިލ ފަށް ކުރައްވ ފައިވ  ކަމެކެވެ. އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކުން ބަލ އިރު 

އެ މިނިސްޓްރީގެ މ ީލ ، ޔ ނުގައި އެހެްނ މުއައްސަސ އެއްގެ ޚަރަދެއް ހިމެނުމަކީފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލީ ބަ
  މުއ މަލ ތްތައް ތެދުވެރިކަމ  ހަޤީަގތަކ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިނުދިނުމަްށ ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އަދި 2010މީގެ އިތުރަށް މި ޚަރަދަކީ 
ވަނަ  96މި ޚަރަދަކީ ޤ ނޫނޫ އަސ ސީގެ ، ފ ސްކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ހިމެނިފައިވ  ޚަރަދެއް ނޫންކަމުން

ނޑައަޅ ފައިވ  އެ ޤ ނޫނުގެ  ވަނަ  31މ އްދ ގެ )ނ( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ބަޖެޓަރީ އުސޫލުތައް ކަ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( އ  ޚިލ ފަށް ކުރައްވ ފައިވ  ޚަރަދެއްކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ޤ ނޫުނ  17މ އްދ އ އި 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ  96އަސ ސީގެ 



 

 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332 ދިވެހިރ އްޖެ.  ފޯން: މ ލެ،  އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، (ވަނަ ފަންގިފިލ   6)ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ 

7 ފުހ  ސަ   ގެ 75  

ބަޖެޓުގަިއ  ،ށްވުެރ ޚަރަދު އިތުރުކޮށްގެން ނުވ ނެ ކަމަށ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކޮްށފައިވ  ބަޖެޓުގައިވ  މިންވަރަ
އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ އެކަމަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ  ،ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދެއްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވ ނަމަ

އޫލު އޮފީހަކުން، އެތަްަނަކަްށ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކ ރުގެ ކޮންމެ މަސް 31މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ލިބޭނެކަމަށް ލަފ ކުރ  އ މްދަީނއ އި، އެތަނުން ިހނގ ނެކަމަްށ ލަފ ކުރ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދ އި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ނޑައަޅ  ޒި، ހިމަނައިގެން، އެ އަހަރަކަށް ަލފ ކުރ  ބަޖެޓު އެކުލަވ ލައި ންމ ދ ރު ވެރިޔ  އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ވަނަ މ އްދ ގެ  17ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ެނކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޤ ނޫނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ޕަްބލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓުގައިވ  ދައުލަތުެގ ފައިސ ގެ ތެރެއިްނ އަދި )ށ( )ހ( 
ފަންޑުގައިވ  ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވޭނީ،  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް، ނުވަތަ ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވޯރކްސް

ހުއްދަ  އެ ގެ ދަށުްނ ކަމ އި،ލިޔުމަކުން ދޫކުރ  ހުއްދ އެއް ންމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
 ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަމުގައެވެ. ދޫކުރަންވ ނީ، ފ ސްކޮށްފައިވ  ަބޖެޓެއްގައި ހިމެނޭ

އެއްބަސްވުން )ށ( އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގ  ތަރައްޤީކުރުން އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސްއ  ހަވ ލުކުރުމަށް ވެފައިވ  
 ޚިލ ފަށް:  "ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނ  ބެހޭ ޤަވ އިދު" އ   ވަނަ ބ ބު  13 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  އެކުލަވ ލ ފައިވަނީ 

ޕިޓަލް ހިންގ  އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން މި އޮފީހަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮުތގައި 
 5އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސްއ  ހަވ ލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދަށް  ތަރައްޤީކުރުން
 13ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އިތުރު ކޮށްފައިވ  ބ ބު ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ 2009ނޮވެމްބަރު 

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ  4"ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނ އި ބެހޭ ގަވ އިދު" އ  ޙިލ ފަށެވެ. އެ ގަވ އިދުގެ 
ވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ކަމުގައި އިޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިންގ ނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ  އެކުލަވ ލ  ޕްރަ

ޔ ންކޮށްފީ ނަމަވެސް، އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގ ަފއިވަނީ މި ކޮމިޓީެގ ބަ
 އިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރޭޓިއަޓް ބަަލަހއްޓަވަމުން ގެންދެވި ބެލުމުގެ ދަުށން ނޫންކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ޕްރައިވެޓަ

"އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ޕަބްލިކް  ،ގޮތުގައި ޕްމަންޓުން މަޢުލޫމ ުތ ެދއްވިޑިވެލޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޕްރައިވެޓް ޕ ޓްނަރޝިޕް މަޝްރޫޢު" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީންނ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގައި  2009އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ 
ކަމަށ އި، އެ މަޝްރޫޢަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފްޞީލް ޕްރޮޕޯސަލް 
ހޯދުމަށް ރިކްއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮނުވުމަށް ދައުވަުތ ދިުނމުން ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރ ތްތަކުެގ ތެރޭގައި މިނިސްޓްީރ 

ނޑުތަކަށް ފެޭތ ޕްރޮޕޯސަލެއް ނެތުމުން އެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓ ލެވުުނ އޮފް ހެލް ނޑައެޅި މިންގަ ތް އެންޑް ފެމިީލން ކަ
 ކަމަށ އި، އެ މަޝްރޫޢަށް ޑީޓެއިލް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކުގެ ެތރޭގައިވެސް އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. 

ތަންތަްނ  ދ ގެ )އ( ގައި ދައުލަތުގެ ވިޔ ފ ރިވަނަ މ އް 8ގެ އިވެޓައިޒޭޝަނ  ބެހޭ ގަވ އިދުމީގެ އިތުރަށް ޕްރަ
އެމަސައްކަތުގެ ތަފ ތު ަމރުޚަްަލ ތައް ހިންގަންވ ީނ ހ ަމކަންބޮޑު ގޮތެއްގަިއ  ،ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތ އި

ތަަކށްވެސް ހުޅުވ ލެވިގެން ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް އަްނގައިދީގެން ކަމ އި، އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވ  ހުރިހ  ފަރ ތް
ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ބިދޭގޮތަށް ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވީވ ދަވެރިގޮތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލި

މި އުސޫލުތަކ   އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް އ  ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން އެކުލަވ ލައިފައިވަނީ އެންޑް ފެމިލީއ އި
. އެއ ޙިލ ފަށް މި އޮފީަހށް ފ ހަގަކުރެވުނު ޮގތުގައި އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައި ފ ހަގަުކރެވުނެވެ ނޫން  އެއްގޮތަށް

 އަށް ހިންގ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސްއ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  އިންޑިއ 
ޖެނުއަރީ  25މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ށެވެ. ކުއްލި ގޮތެއްގައި ކަމަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަ
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ގައި ނޫސްވެރިންނ  ބައްދަލުކުރައްވ  ވިދ ޅުވެފައިވަނީ އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގ  ތަރައްޤީކުރުމަށް އެޕޯލޯ  2010
 ފަރ ތެއްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްސްއ  ހަވ ލުކުރީ ބީލަމަށް ހުޅުވ ލުމުން ކުރިމަތިލި އެއްވެސް

 އިެގން ކަމަށެވެ.ވަދައްކަމަށ އި، އެކަންކޮށްފައިވަނީ އިްނޑިއ  ސަރުކ ރ އެކު މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ޤ ނޫނީ ަލފ  ހޯ

 )ނ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ އި އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސް އ  ދެމެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނީ 
އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލަށް އިންވެސްޓްކުރ ނެ ފަރ ތެއް ސ ފުނުވެގެންނ އި އެއްބަސްވުމުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިންގ  

 ނެތުމުން:އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައި ޚަރަދުކުރ ނެ ގޮތެއް އެކަންކަމަށް 

ވެވުނު އެމް.ޑީ.އޭ.އަކީ އެ  ގައި 2010ޖެނުއަރީ  23ލްސް އ  އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ އި އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވ ލުމަށް ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމެކެވެ.  180 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރު ދެ އެއްބަސްވުމެއް 

އެގޮތުން އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ދަށުން "އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓް )އޯ.އެމް.އޭ(" އަކ އި "ޓްރ ންސިޝަން 
ޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް )ޓީ.އެމް.އޭ(" އެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީއޭގައި މެނޭ

 ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މުއްދަތުގެތެރޭަގއި މި ދެ އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވ  2ންކުރެވިފައިވ  އެމްޑީއޭގައި ބަޔ   އެޕޯލޯ ، އްޔ ރުނުކުރެވުމުންތަތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުން ކަ
މިއެގްރީމެންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ފަރ ތުްނ  ހޮސްޕިޓަލްސްއ އެކު

ވަނަ ދުވަހު މ ލޭ ހެލްތް ސ ވިސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީއަކުން އެދިފައިވެެއވެ. މިކަމ  ގުޅިގެން  2010އޯގަސްޓް  9
މ ލޭ ހެލްްތ ސ ވިސް ކޯޕަރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީއަްށ އަންގ ފަިއވަނީ، އެކޯޕަރޭޝަނުން ިމ ދެ އެގްރީމަންޓް ހޯދުމަްށ 

އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބ އަކީ އަދި މަށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕޯލޯއަށް އަންގ ފައިވ ކަ
ދިވެހި ރ އްޖެއަށް ވަރަށް ބޭުނންތެރި ކަމެއްކަމުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދެކޭހިނދު، އެޕޯޯލ ހޮސްޕިޓަލްސްއިން 

ފީސިބަލް ުހށަހެޅުމެއް ކަމުގައި  އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްީޤކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ުހށަހެޅުަމކީ އެކޯޕަރޭޝަނަށް
ނެތީއ އި މި ޕްރޮޖެކްޓުން ތުން ބޮެޑތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭނުދެކޭ ކަމުގައެވެ. އަދި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދައުލަ

ދައުލަތަށް މަންފ އެއްކުރ ނެކަމަްށ ނުފެންނ ތީ މިޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ސަރުކ ރުން ބޭނުންވޭޯތ 
 ވ ހަކަދައްކަން ނުފެންނަކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލްސްއ އެކު މަށްފަހު ނޫނީ އެޕޯލޯބެލު

ނޑައެޅުނު އޮކްޓޯބަރ  20  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން  180 އެމްޑީއޭގައި މި ދެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވ ލުމަށް ކަ
އި އެޕޯލޯއިން އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ގަ 2010ސެޕްޓެމްބަރ  14އ އި ހަމައަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  2010
ނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވ ފައިވެއެެވ. ޑްރ ފްޓް ޓްރ ންސިޝަން މެނޭްޖމަންޓް އެގްރީމަންޓް މި  ގައި 2010ބަރ ސެޕްޓެމް 29

ރަދުކުރ ނޭ ފަރ ތެއް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުންނ އި، އެމްޑީއޭގައި ރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވ  ކެޕިޓަލް ޚަނަމަވެސް މިޕް
މިޕްރޮޖެްކޓް އިތުރަށް ކުރިއަްށ ، އެއްބަސްވުމ އި ހަމައަށް އ ދެވިފައި ނުވ ތީ 2 މިތުގެ ތެރޭގައި މުއްދަ އިވ ބަޔ ންކޮށްފަ

 އެޕޯލޯ  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއިން 2010ޓެމްބަރު ސެޕް 30ގެންދަން ބޭނުން ނުވ ކަން 
ވަނަ އަހަުރ  2010އ އެކު ހޮސްޕިޓަލްސްއަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. ވުމ އެކު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗ އި އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލަސް

ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުްނ  -/150,000 ދެއްވި އަށް ހޮސްޕިޓަލަސް ކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ.ގެ ދަށުން އެޕޯލޯ
އަދި މިކަންތައް  ސްފައިވ  ފައިސ އެއް ކަމުގައި ވެފައިވެއެވެ.ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިދ  ނެތްގޮތުގައި ބޭކ ރުވެގެން ގޮ

ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތްގޮތުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިންޑިއ  ކުރެއްވި ރަސްމީ އެކަށީެގންވ   މިހެން މިހިނގީ
އ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ. ހޮސްޕިޓަލްސްއެޕޯލޯ  ލި ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއ އިދަތުރުފުޅެއްގައި ކުއް

އްދ ތަކުން ން، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި ލިޔެވޭ މ މުކުރުމަށް ނިންމެވުއެއްގައި ސޮއި
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ޤ ނޫނީ ޮގތުން ހޯދަންޖެހޭ ލަފ ހޯދ ޭނ ، ނޭދެވޭ ައސަރުތަކ  ބެހޭގޮތުން ވިސްނ ނެ ވަގުތު ނުލިބި ދައުލަތަށް ކޮށްފ ނެ
ނޑު ގޮތެއްގައި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންވެސް ުނލިބުމުގެ ސަބަބުްނނެވެ. ޞަތުފުރުއެކަށީގެންވ   މެ ބޮޑު އަދި މައިގަ

ހަމަޖައްސ ެނ ޚަރަދުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ކެޕިޓަލް  ހޮސްޕިޓަލް ސަދު ކަމުގައިވ ، އައިޖީއެމްމަޤް
ނޑައެޅިފައި ނުވުފަރ ތެއް އެމްޑީއޭގައި ސޮއި ކުރެވުނުއި  މުންނެވެ.ރު ކަ

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

ންމ ތަކ ިއ ދައުަލތުގެ އެހެން މުއަްއސަސ ތަކުން ހަދ ފައިވ  އެއްަބސްވުންތަކުގެ ދަށުން އުުފލަންެޖހޭ މ ލީ ޒި)ހ( 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޚ އްސަ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެއްވުން  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް

ހުއްޓ ލެއްވުމަށ އި، މިނިސްޓްރީެގ މ ލީ ބަޔ ނުގައި އެހެން މުއަްއސަސ ތަކަށް ނިސްބަތްވ  ޚަރަދުތައް ނުހިމެނުއްވުމަްށ 
 ދަންނަވަމެވެ.

ަމސައްކަތެއް ބީލަމަށް  މުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވ ލަންޖެހޭއްއ އެއްގޮތަށް  އިގަވ އިދ  ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނ އި ބެހޭ )ށ( 
އެއްވެސް ފަރ ތަކުން މަޤ މުގެ ނުފޫުޒ ނ ޖައިޒު ގޮތުގައި ަމސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރ ތަކަށް ހުޅުވ ނުލައި 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ކޮރަޕްޝަން -ބައްލަވ  މި މައްސަލަ ތަޚްޤީޤުކުރެއްވުމަށް އެންޓި ވޭތޯ ކުރައްވ ފައިބޭނުން 
 ދަންނަވަމެވެ.

އިވ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަްށޓަކައި، ިމ މައްސަލައިގައި އިހްމ ލުވ  ފަރ ތްތަކ މެދު ދައުލަތުެގ ( ދައުލަަތށް ލިިބފަނ)
 ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. 48އަދި  47މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 

ކުރައްވ  އެއްބަސްވުންތަކ އި ބެހޭޮގތުން އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ޤ ނޫނީ ރައުޔު އެކަށީގެންވ  ދައުލަތުގެ ފަރ ުތން ސޮއި( ރ)
ނެ ގެްއލުމަކ މެދު ފުންކޮށް މ އްދ ތަކުން ދައުލަތަށް ިލބިދ  ވަގުތު އޮއްވ  ހޯއްދަވ  އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނޭ

ގެއްލުންތައް ދިމ ނުވ ނެ، ނުަވތަ ކުޑަކުރެވޭނެ މ އްދ ތައް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަޑައިގަންނަވ ، އެފަދަ ވިސްނ 
ކުރައްވ  އެއްބަސްވުންތަކ ބެހޭ ގޮތުން ކަމ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުން ސޮއި ހިމެނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ީމގެ އިތުރުން

ނޑު މުއައްސަސ ތަކުގެ ހިޔ ލ އި މަޝްވަރ  ހޯއްދެވުން މުޙިއްމު ކަމު  ގައި ދަންނަވަމެވެ.މައިގަ

 

ޚަރަދުކުރެއްވިއިރު ލިބުނު ރުފިޔ  މިލިއަން  30.8ފޮތް ޗ ޕްކުރުމަށް  150,000ކީރިތި ޤުރުއ ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ  .2
ގައި ހުރި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމ އި ދައުލަތަށް ލިބުނު ފޮތްތަކު 

 ހޯއްދަވ ފައިނުވުން  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

  ރ )ދުއިސައްތަ ފަސް ރުފިޔ  205/34ތަކަށް ފޮ، ފޮތް ޗ ޕްކުރުމަށް 150,000ކީރިތި ޤުރުއ ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ 
 90 ސަތޭކަ އެއް ހ ސް ރުފިޔ ( އަށްްް ރ )ތިރީސް ިމލިއަން އައް-/30,801,000 ،( ގެ މަުގންތިރީސް ހަތަރު ލ ރި

އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ އި ޮނވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް   ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ  ފޮތްތައް ޗ ޕްކޮށް ދުވަހުތެރޭގައި
ގައި  2007ޖަނަވަރީ  4އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް( އ  ދެމެދު 

ދުވަހުގެ  7ގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ ތ  އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވ ފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައިވ  
 15ން ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ބ ކީ %މިނިސްޓްރީ 85އަގުގެ % ޖުމުލަގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު
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 7 ހަވ ލުކުރ ތ ޗ ޕުކޮށް ނިންމ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހ  ހުރިހ  ފޮތްތައް  ޗ ޕުކުރަންޖެހޭ ދައްކަން ޖެހެނީ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ގެންދަވ ފައިވ ގޮތ އި، އެއްބަސްވުމުގައިވ  މަސައްކަތްތައް 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްެރކްޓަރަށް ފައިސ  ދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވ  ގޮތ ިއ  ،ތަންފީޒުކޮށްފައިވ  މިންވަރަށ އި
 އެވަނީއެވެ.ބެހޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއތައް ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައި

އިވަނީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއ އި ހަވ ލުކޮށްފަ  )ހ( ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ  ޗ ޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ޓެންޑަރަށް މަސައްކަތް ހުޅުވައިލައިގެނެއްނޫން:

  ު13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވި ނަންބަރ-
E1/1/2006/233 (27  ްސިޓީގައި ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ ކީރިތި ޤުުރއ ންގެ ދިވެހި 2006އޮަގސްޓ )
މުގެ މަސައްކަތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރަށް ހުޅުވ ލެއްވި ކަމ އި، އެ ތަރުޖަމ  ޗ ޕްކުރު

ދެ ބީލަންވެސް ކެންސަލްކުރީ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  އަގުތައް ބޮޑުވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަކީ 
އި ޤަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަށ އި، މިަފަދ ކޮންމެ ކޮންމެ ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކޮށްގެން ކުރެވިދ ނެ ކަމެއް ކަމުގަ

ިމގޮތުން ބޭުރެގ ، މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ ކަމުގެ ަތޖުރިބ  ހުރި އަދި އިުތބ ރުވެސް ކުރެވޭ ފަރ ތްތަކަކުން ކަމަށ އި
ފަރ ތަކ އި ނުވަތަ ރ އްޖޭގެ އެހެން ފަރ ތަކ  ޙަވ ލުކޮށްގެން، ވަކިން ޙ އްސަގޮތެއްގައި ކުށެއް ނެތި، އިތުބ ރ އެުކ 

އޮތް ޔަގީންަކން ކުޑަވެއްޖެކަމުގައެވެ. އަދި އެހެންކަމުން އެ  ކުރެވިދ ނެކަމ މެދު މިނިސްޓްރީއަށް މިމަސައްކަތް
ްަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ނޮވެލްީޓ އެ، މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަުށން، ޓެންޑަރ ނުކޮށް، ޚ އްސަ މަ

 އޮފީހުގެ  ރުމ މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގޮތެއްގެ ަމތިން ކުވ ލުކޮށްގެން ދެފަރ ތުން އެއްބަސްއ އި ހަވ ޕްރިންޓަރސް
 . ލަފ ފުޅަކަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

  ެ1ނަންބަރު އޮފީހުގެ މިދެންނެވުނު ސިޓީގެ ޖަވ ބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގ-PPS/13/2006/296  ީސިޓ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ވައިފައިވަނީއަންގަ އިން( 2006ސެޕްޓެމްބަރު  7)

އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ  ޗ ޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރަށް ނުލައްވ  
ޙ އްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއ އި ހަވ ލުކުރައްވައިގެން ދެފަރ ތް އެއްބަސްވ  

 ތިން ކުރެއްވުން އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައެވެ. ގޮތެއްގެމަ

ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެިހ ތަރުޖަމ  ޗ ޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީްނ ގޮުތގައި މި އޮފީހަށް ފ ހަގަކުރެވުނު 
ނޑައަޅ ފައިވ  ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއ  ހަވ ުލކުރައްވ  ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސ ތަކުން އޭރު އަމަލުކުރުމަށް ކަ

 8(" އަށް 2002ބެލެހެއްޓުމ އި، ހޭދަކުރުމ އި ހިސ ުބތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވ އިދު )"ސަރުކ ރުގެ މުދަލ އި ފައިސ  
ވަނަ  25ގަވ އިދު" ގެ  ހޯދުމުގެ ވަނަ ބ ބު "ތަކެތި ގަތުމ އި ޚިދްމަތް  8ގައި އިތުރުކުރެވުނު  2006އޮގަސްޓް 

ެއ ޓެްނޑަރ އިވޭލުއޭޝަން ބޯޑަށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ހޯުދމަށް ހުށަނ ޅައެވެ.  ،ޚިލ ފަށްއ   މ އްދ ގެ )ހ(
ރުފިޔ އިން ފެށިގެން  -/500,000ސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އިއެކު( މަބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ މ އްދ ގެ އެ އަކުރުގައި 

ެޓންޑަރ ، ތީގެ މަސައްކަތްތައް ހަވ ލުުކރ ނެ ފަރ ތެއް ހޯދ ީނ، އެމަަސއްކަތަކ ބެހޭ ކުރެހުްނތަކ އި ތަްފޞީލުތައްމަ
 އިވޭލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިެގން ކަމުގައެވެ.

އެއްބަސްވެފައިވ  އަގަކީ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއ އެކު މީގެ އިތުރަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 
އް ބ ިތލް ކުރިން ކުރެވުނު ޓެންޑަރުގައިވެސް އެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައި އަގުކަމަށ އި، އެހެން ކަމުން ކުރީގެ ބީލަންތައޭގެ 

ތަމަ ފަހަރުގެ ީބލަމުގައި ނޮވެލްީޓެގ ފުރަ އަދި ހަމައެއ އެކު .އެވެުނބެލެވެތައް ބޮޑުެވގެން ކަމަށް ހުށަހެޅި އަގު ކުރެއްވީ
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ވ ފައިވ އިރު، މިފަދަ މަސައްކަތެއް ނިންމުމުގެ ނިންމަބޯޑުން  ބިޑް "ފ ސްނުވ ކަމަށް" ޓެންޑަރ އިވޭލުއޭޝަނުން
ފަރ ތަކ އެކު ޓެންޑަރ ކުރެމެއްނެތި މަސައްކަްތ  މަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ނިންމަވ ަފއިވ ޓެކްނިކަލް ކޭޕަބިލިީޓ އެއް ނެތްކަ 

 ގެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ބީލަމުގެ ޓެންޑަރ އިވޭލުއޭޝަނު ބޯޑުހަވ ލުކުރެއްވިކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 
 އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް ލިިބފައިުނވ ތީ، އެ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރ ތްތަކަކީ ކޮބައިކަމ އި، އެަފރ ތްތަކުން ހުށަހެޅި 

 އަގުތަކ އި، ލިބުނު މ ރކްސްތަކެްއ އެނގެން ނެތެވެ.

ދައްކ ފައިވަނީ "ތަކެތި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް  85% އަގުގެ  މަސައްކަތުގެ  ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި  އެޑްވ ންސް )ށ( 
 ޚިލ ފަށް  އ އި ގަތުމ އި ޚިދްމަތް ހޯދުމުގެ ގަވ އިދު" 

އެޑްވ ންސަށް ފައިސ  ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިމަސައްކަތަށް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް 
އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ "ސަރުކ ރުގެ މުދަލ އި ފައިސ ގެ ހިސ ބުތައް ބެލެހެްއޓުމ އި، ހޭދަުކރުމ އި ހިސ ބުތައް 

ބ ބު "ތަކެތި ގަތުމ އި ވަނަ  8ގައި އިތުރުކުރެވުނު  2006އޮގަސްޓް  8(" އަށް 2002ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވ އިދު )
ޚިލ ފަށެވެ. އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގު  ވަނަ މ އްދ އ  32ގަވ އިދު" ގެ  ޚިދްމަތް ހޯދުމުގެ
 15އަގުގެ % ޖުމުލަމަސައްކަތުގެ ، ރ )އެއް ސަތޭކަ ހ ސް ރުފިޔ ( އަށްވުރެން ބޮޑުނަމ100,000ަތަކެތީގެ އަގ އެކު 
އަަދދަކަށް ަފއިސ  ދެވިދ ނެ ކަމަށެވެ. އެެހން ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން ނޮވެްލީޓ ޕްރިންޓަރސްއަށް  އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވ 

ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އެގޮތުގެ މަތިން ފައިސ   85އަގުގެ % ޖުމުލަމިމަސައްކަތުގެ އެޑްވ ންސަށް މަސައްކަތުގެ 
 ދޫކުރައްވ ފައިވެއެވެ. 

ދައުަލތުެގ މ ލީ ކަންކަމުގައި އެހެންކަމުން އ އްމުކޮށް ބީލަމަްށ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ބީލަމަށް ހުޅުވ ނުލައި، 
 އަދި ، ގޮތަކަށް ތަށް މ ލީ ގެްއލުމެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުދައުލަ ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް،އަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މިނިސްޓްރީްނ އަމަލުކޮށްފައިކަމަށް  ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދ ފަދަ ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ނ ޖައިޒު ފައިދ އެއް
ކޮރަޕްޝަނަށް ކުރައްވ ފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތުގެ އެންމެހ  ކަންތައްަތއް  ،ފ ހަގަކުރެވޭ ކަމަށ އި

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.   ބުރަވެގެްނކަމަށް ލަހަތަށްމަސްކަމަށ އި ކޮންޓްެރކްޓަރުގެ  މަގުފަހިވ ގޮތަށް

)ނ( ނޮވެލްޓީން ޗ ޕުކުރި ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގައި ހުރި ކުށްތަކަށް ރިއ ޔަތްކުރައްވ  އެ ކޮޕީތަކަކީ 
 ވޭ ފިޤްހް އެކަޑަމީގެ ޤަރ ރަކުން ފ ސްކުރައްވ ފައި ކް އ އްމުކޮށް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަނޫން ތަކެތި ކަމަށް އިސްލ މި 

އެކަޑަމީގެ ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކުރައްވ ފައިވ   އިސްލ މިކް ފިޤްހް ގައި ބޭއްވުނު  2009މ ރޗް  19
ވަނަ އަހަރު ސަރުކ ރުން ޗ ޕުކުރި ކީރިތި ޤުރްއ ންގެ ދިވެހި  2007( "IFA/2009/01)ނަންބަރު  1ޤަރ ރު 

ތަރުޖަމ ގައިވ  ބައެއް އ ޔަތްތަްއ ލިޔުމުގައި ކުށްތަކެއް ފެިނފައިވ ތީ އެ ތަރުޖަމ އ  މެދު ޮގެތއް ނިންމުން" ގަިއ 
ރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ވަނަ އަހަރު ނޮވެލްޓީޕްރެސް އިން ޗ ޕުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫ 2007ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ 

ޝ އިޢުކުރައްވ ފައިވ  ކީރިތި ޤުރުއ ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ ބައެއް އަކުރުތަކުގެ ނުކުތ ތައް، ޗ ޕްކުރުމުގައި 
މެމްބަރުން ވަަރށް ފުޅ  ދ އިރ އެއްގައި ބަޙުސް )ފިްޤހް އެކަޑަމީގެ( ވެއްޓިފައިވ ތީ، ިމތަރުޖަމ ތައް ޭބނުންކުރުމ މެދު 

 މުގެ މައްޗަށް އިއްތިފ ޤުވ ކަމުގައެވެ.ނަނިވި ކަްނކަކުރެއްވުމަށްފަހު އަން

ތަޢ ލ ގެ ކަލ މްފުޅުކަމަށް ވީހިނދު، އެކަލ މްފުޅުގެ އ ޔަތްތަކުގައި ކުށްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަްށ هللا ކީރިތި ޤުރުއ ނަކީ  .1
 ލިޔެ ޗ ޕުކުރުމ އި އެފަދަ ޗ ޕު ގެންގުޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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ޕުކުރި ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ ބައެއް އ ޔަތްަތއް ލިޔުމުގައި ވަނަ އަހަރު ސަރުކ ރުން ޗ  2007 .2
ކުށް ހުރިކަމަށް ސ ބިތުވެފައިވ ތީ، އިތުރުކުށްތައް ހުރިތޯ ބެުލމަށ އި އެކުށްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް އެކަށޭނެ 

 ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމުެނވެ.
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދ ނީ ފިޤްހް އެކަޑަމީެގ ދެމެމްބަރުން އިސްވެދެންނެވުނު ކުށްތައް ިއޞްލ ޙުކުރުމުގެ  .3

ކަމުގައިވ  ފަޟީލަތުއް ޝެއިހް އ ދަމް ނަސީމ އި ފަޟީލަތުއް ޝެއިޙް އަޙްމަދު ފ ރޫޤް މުޙައްމަދު އ އި 
ދެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރ  އ އި އިރްޝ ދުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ރޒްގެ ބެލުމުގެ 

 ވެ."ދަށުންނެ

)ނަންބަުރ  3ން ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ޤަރ ރު އިގައި އިސްލ މިކް ފިޤްހް އެކަޑަމީ 2010ޖުލައި  15މީގެ އިތުރުން 
IFA/2010/02" )2007  ްޝ އިޢުކުރި އަލްޤުރުއ ނުލްކަރީމް ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުނ 

 1ގެންގުޅުމ ބެހޭ ޤަރ ރު" ގައި ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ "ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިސްލ މީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ޤަރ ރު ނަންބަރު 
(IFA/2009/1 ްރޒުނ ޤުރްއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ެގ  ކީރިތި( އ  ގުޅިގެްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މި އެކަޑަމެގީގެ މެމްބަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އ ދަމް އ ޔަތްތައް ލިޔުމުގައި ހުރި ކުށްތައް އިޞްލ ޙު
ނަސީމުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނ ކުރިއަށް ގެންދަވައި އެމަނިކުފ ނު ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓުގެ އަލީގައި މިއެކަޑަމީއިން 

ގެ މައްޗަށް ލ ޒިމު ކަމަކަށްވ ތީ، ޘްކުރުމަށްފަހު، ކީރިތި ޤުްރއ ން ޙިމ ޔަތްކޮށް ރައްކ ތެރިކުރުމަކީ މުސްލިމުންބަޙު
 ކަމުގައެވެ. އްބަސްވެ އިއްތިފ ުޤވ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މެންބަރުން އެ

ޤުރްއ ން ތަރުޖަމ ގެ އެ ޗ ޕްގެ އ ޔަތްތަކުގައިހުރި ލިއުމުގެ ކުށްތަްއ ގަލަމަކުން އިސްލ ޙުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް  .1
 ނޫންކަމަށ އި،

ޤުރްއ ން ލިޔުމުގައި އެފަދަ ގިނަ ކުށްތަކެއް ހިމެނޭ ތަރުޖަމ  ގެންގުޅުމަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަވ ނެ ކަމެއް  .2
 ނޫންކަމަށ އި، 

  ތައް ނައްތ ަލން ޖެހޭކަމަށެވެ.މިޗ ޕުގެ ހުރިހ  ފޮތް .3

ގެ އިހްމ ލުން ދިމ ވެފައިވ  ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގައިވ  ކުށްތަކަކީ ނޮވެލްޓީ  )ރ( ނޮވެލްޓީން ޗ ޕުކުރެއްވި 
ހިނދު، ދައުލަތަށް ލިބިފައިވ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް  ހުދު އެފެރ ތުންވެސް އެއްބަސްވެފައިވ   މައްސަލައެއް ކަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުންނ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 
 ވޭ ކުރައްވ ފައެއްނު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީއ އި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އ  ދެމެދުވެފައިވ  އެްއބަސްވުމުގެ "އިތުރު 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވީނ ސަޕްލައިކުރ  ކީރިތި ޤުރްއ ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ   4ބަޔ ން" ސުރުޙީގެ 

ރ އި، ކަރުދ ހުެގ ތ އި، ޑިޒައިނ އި، ޗ ޕުގެ ފެންވަހުން ދެއްވ ފައިވ  މަޢުލޫމ ހުންނަންވ ނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ގެ އޮފީ
ފެންވަރ އި، އަދި އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއ ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ  ޗ ޕްކުރަންވ ނީ ފައިނަްލ 

ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރްއ ންގެ ކޮޕީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި، އެތަނުން ޕްރޫފް 
އަދި ެއ ، ދިވެހި ތަރުޖަމ  ނިމިފައި ހުްނނަންވ ނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ބެއްލެވި ޕްރޫފ އި އެއްގޮތަށް

 . އޮފީހުން ހުށަހަޅުއްވ  ހުރިހ  ކަެމއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
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ނު ގޮތުގައި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއިން ޗ ޕުކުރެއްވި ކޮޕީތަކުގައިވ  ކުށްތަކަކީ ނަމަވެސް މި އޮފީހަށް ފ ހަގަކުރެވު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ބެއްލެވި ޕްރޫފް ކޮޕީގައިވ  ކުށްތަކެއް ނޫންކަމ އި، އެ މައްސަލަ ދިމ ވީ ނޮވެލްޓީެގ 

ލަށް އަމިއްލައަްށ ވެސް އެފަރ ތުގެ އިހްމ އިހުމ ލުންކަމަށް ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. އަދި ހުދު ނޮެވލްޓީ ޕްރިންަޓރސްއިން
ފޮނުއްވި ސިޓީގައި  2008ނޮވެމްބަރު  19ޤަބޫލުކުަރއްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހަށް ފައިވ ކަން އިއުތިރ ފުވެ
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މިސިޓީގެ ކޮޕީ މި އަދި ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވެއެވެ. އެކަން 

 ވެއެވެ.ފޮނުއްވ ފައި

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  2009ޖަނަވަރީ  21
( ސިޓީގައި ވ ގޮތުްނ ނޮވެލްީޓ ޕްރިންޓަރސް އިން 2009ޖަނަވަރީ  21) PRO/13/2009/25-1ފޮނުއްވި ނަްނބަރު 

ނޑު މަ "ނޫނު" ގައި ނުކުތ  ޙ އްސަކޮށް ، އްސަލައަކީ ބައެއް ތަންތ ނގައިޗ ޕު ކުރި ކީރިތި ގުރުއ ނުގެ ތަރުޖަމ ގެ މައިގަ
އުޓަރ ނެތުމުގެ މައްސަލަ ކަމ އި، މި މައްސަލަ ދިމ ވީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއިން އަލުން ޕްލޭޓް ހެދިއިރު ކޮމްޕި

އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އަކ އި ގުޅިގެން އޭރު އެކަން ފ ހަގަ ނުކުރެވުމުންކަމަށް ނޮވެލްޓީ ފައިލަށް ދިމ ވި މައްސަލަ
ފުށުން ވެފައިވ ކަމެއް ކަމުގައި  ގެއޮފީހަށް އަންގަވައިފައިވ  ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ނޮވެލްޓީ

ފަށް އެިދ ޕްރިންޓަރސްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް މ އި، އެކަމަށް ޮނވެލްޓީ ލްޖުމުހުރިއްޔ  ވިދ ޅުވެފައި ކަމ ދެންނެވުމަށް ރައީސް
ފޮނުވ ފައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި ސިޓީއެއް  2008ނޮވެމްބަރު  19 ހަށްއެއޮފީ

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަވ ފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލ މިކް ފިޤްހް އެކަޑަމީން މިމައްސަލައ އި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ  ރިޕޯޓަށ އި 
ލްޓީ ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ޤަރ ރުތަކަށް ރިއ ޔަތްކުރ އިރު، ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ  ޗ ޕުކުރުމަށް ނޮވެ

މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ދައުލަތަްށ  30.8 ދެއްވ ފައިވ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ޕްރިންޓަރސްއަށް މިނިސްޓްރީ
އުލަަތށް ލިިބފައިވ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަަކއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެއްވެސް މުދަލެއް ލިބިފައިނުވ ކަމަށ އި، ދަ

 ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ކުރައްވ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

ރޒުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހަށް  ގައި  2009ޑިސެމްބަރު  23މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ 
ފޮނުއްވ ފައިވ  ސިޓީގައި ވިދ ުޅވެފައިވަނީ ނޮވެލްީޓ ޕްރިންޓަރސްއިން ޗ ޕުކޮށްފައިވ  ކީރިތި ޤުރްއ ންގެ ދިވެހި 

ތަނަކުން ވެއްޓިފައިވ  ނުކުތ ތަްއ ޖެހުމަށް ފިޤުހު އެކަޑަމީން ނިންމ ފައިވުމ  ގުޅިގެން  168ރުޖަމ ގައި އ ޔަތްތަކުން ތަ
 މައްސަލަތަކެއް ފެނުނު ކަމަށ އި، ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އ  ޢިލްމުވެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުކުތ 

އަދި ބައެއް ، އޭގެ ތެރޭގައި  މިހ ތަނަށް ެފުނނު ކޮޕީއެއްގައި ބައެއް ފޮތްތައް އަނެއް ފޮތުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވ ކަމަށ އި
އެއްވެފައިވ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުރީ ކިތަްއ  ސޫރަތްތަކުގެ އ ޔަތްތައް އެހެން ސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މުޅިން

ފޮތުގައި ކަމެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވ ކަމަށ އި، މއީ ވަރަށް ނުރައްކ ތެރިކަމެއް ކަމަށ އި، މިފޮތްތައް މިހެންވެފައި ވަނިކޮްށ 
ން ހިނގ ފައިވަީނ ވިއްކުން ހުއްދައެއް ނުވ ނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ިމކަ، ޢ އްމުކޮށް ގެންގުޅުމައި، ބެހުމ އި

ކުގައި މިބ ވަތުގެ ތަފ ުތ ތަކޮންބައެއްގެ އިހުމ ލުންކަން ެބލެން ޖެހޭނެ ކަމަށ އި އަދި މިތަރުޖަމ ތަކުގައިވ  އ ޔަތް
މިނިސްޓްރީން މަނ ކޮްށފައި ވަނިކޮށް އިސް އެ މައްސަލަތައް ހުއްޓައި ރ އްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިތަރުޖަމ  ެބހުން 

މަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެން އެ ޗ ޕުތައް ބެހުމުގައި ޗ ޕުކުރި ފަރ ތައް ވ ގިވެރިވެފައިކަ ބައެއް ފަރ ތްތަކުން
 ލިިބފައިވ ކަމަށެވެ. އެމިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމ ތު
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ވެސް  15ކޮޕީ ހަމައަށް ނުލިބެނީސް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 150,000)ބ( އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  
 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދޫކޮށްފައިވޭ 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނޮވެލްީޓ  2010މެއި  10މި އޮފީހަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 
ރ )ހަތަރު މިލިއަން ހަސަތޭކަ ވިހިހ ސް 4,620,150އަށް ވ   15މަސައްކަތުގެ އަގުގެ % ޕްރިންޓަރސްއަށް

ކޮޕީ ސަރުކ ރަށް ހަމައަށް  150,000އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ، އެއްސަތޭކަ ފަންސ ސް ރުފިޔ ( ދައްކ ފައިވަނީ
އުލަތުގެ ސްއ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމ އި ދަނުލިބެީނހެވެ. އެހެންކަމުން މިީއ މިނިސްޓްރީއ އި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރ

 ޚިލ ފަށް ދައްކ ފައިވ  ފައިސ އެއް ކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  

ނަންބަރުގައި ވަނަ  3މީގެ އިތުރަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ "އިތުރު ބަޔ ން" ސުރުހީގެ 
ދޫކުރަނީ  އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތަށް ކީރިިތ ޤުރްއ ނުގެ ދިވެހި  15އެއްބަސްވުމުެގ އަގުގެ ބ ކީ %ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 

ތަރުޖަމ ގެ ފޮތްތައް ސަޕްލައިކޮށް ނިންމ  އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިފައިސ  ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަްށ ނުވ ކަން އަށް މި އިންވޮއިސް ހުށަހަޅ ފައިއެންޑް ޓްރެޜަރީ

ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް 
ޔ ގެ ގައި ފޮނުވި އިންޓަރނަލް މެޯމއަށ އި އެ މެމޯއ އެކު ފޮނުވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 2010މެއި  5ސެކްޝަނަށް 

 ( ސިޓީގެ މައްޗަށް ބިނ ކުރައްވައެވެ. 2009ޖަނަވަރީ  21) PRO/13/2009/25-1އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

މިލިޔުންތަކަށް ބަލ އިރު މި އޮފީހަށް ފަހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރީގެ 
ޤުްރއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ ހުރިހ  ކޮޕީތައް ލިބިފައިވ   ކީރިތިވި އިންޓަރނަލް މެމޯގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފޮނު

ނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެ  ،ކަމަށް ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވީ ނަމަވެސް މެމޯގައި ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ ކަ
 ސިޓީގައި ( 2009ޖަނަވަރީ  21) PRO/13/2009/25-1ނަންބަރު އެއ  ޚިލ ފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ 

 51,840ކޮޕީގެ ތެރެއިން  150,000ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ އެ އޮފީހަށް އެ ސިޓީގައިވ  ތ ރީޚަށް ލިބިފައިވަނީ 
ކޮޕީ ހުރީ ނޮެވލްޓީ ޕްރިންޓަރސްގެ ގުދަނެއްގަިއ ކަމަށ އި، އިތުުރ  34,560ކޮޕީކަމަށ އި، ބ ކީ ހުރި ކޮޕީގެ ެތރެއިން 

ވ  ކަމަށް ނޮވެލްޓީ ކޮޕީ އިންޑިއ އިން އޭރު ގެނެސްފައިނު  63,600ޓ ނެ ތަނެއް ނެތިގެން ކޮޕީތައް ބަހައް
ފައިވ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީން ެދއްވ އިން މަޢުލޫމ ތު ޕްރިންޓަރސް

މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ  ފައިވަނީއްވ ދޫކުރަމިލިއަން ރުފިޔ   4.6ވަނަ އަހަރު ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް  2010
މަޤ މުގެ ނުފޫޒު ނ ޖައިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެްނ ގެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދޮގު މަޢުޫލމ ތުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައި

 މިނިސްޓްރީން  މީގެ އިތުރަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ތަށް ލިބިފައިވ  ނުވ  ތަކެއްޗަށްދައުލަ
 މިފައިސ  ދައްކަވ ފައިވަނީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއިން އެއްވެސް ބިލެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަނ ޅުްއވަނީހެވެ.

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

މަޤ މު ނުފޫޒު ނ ޖައިޒުގޮތުގައި ފައިސ  ދިނުމުގައި  ހަވ ލުކުރުމުގައ އި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް )ހ( މިމަސައްކަތް
އަމަލުކުރައްވ ފައިވ ތީ، މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވ ގޮތަށް ބޭނުންކުރައްވ ފައިކަމަށް ތުހުމަުތކުރެވޭ ކަމަށ އި، 

 ން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަތަހްޤީޤުކުރުމަށް މައްސަލަ  މި
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ހް އެކަޑަމީން މިމައްސަލައ އި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ  ރިޕޯޓަށ އި ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  )ށ( އިސްލ މިކް ފިޤް
ޤަރ ރުތަކަށް ރިއ ޔަތްކުރ އިރު، ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ  ޗ ޕުކުރުމަށް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސްއަށް މިނިސްޓްރި 

މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ދައުލަތަްށ އެއްވެސް މުދަލެއް  30.8ފައިވ  ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދެއްވ އޮ
ލިބިފައިނުވ ކަމަށ ިއ، މިގޮތުން ޗ ޕްކޮށްފައިވ  ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގައިވ  ކުށްތަކަކީ ނޮވެލްޓީގެ އިހުމ ލުްނ 

ދީފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ   މިހ ތަނަށް އެފަރ ަތށް  ދިމ ވެފައިވ  މައްސަލައެއްކަން ވަރަށް ސ ފުކޮށް އެނގެން އޮތަތީވެ،
ޗ ޕުކޮށް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ  150,000ކީރިތި ޤުރުއ ންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމ ގެ ހޯއްދެވުމަށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް 

 ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ންސް އެންްޑ )ނ( މިމައްސަލައިގައި ދައުލަަތށް ލިބިފައިވ  ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ ހޯދުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ
ަވނަ މ އްދ ގެ ދަުށން  48ވަނަ މ އްދ އ އި  47ޓްރެޜަރީން އިހްމ ލުވެފައިވ ީތ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 

 އިހްމ ލުވ  ފަރ ތްތަކ މެދު ޤ ނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މިކަމުގައި 

 

މިލިއަން ރުފިޔ   1.1މެނޭޖަރަށް މަދަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމ އެއްގޮތަށް އެމް.އެން.އެސް.އެލް.ގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް  .3
 ކަނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލުތަކ  ޙިލ ފަށް އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ  ގުޅިގެން  ،ދައްކަންޖެހުނީ ސަރުކ ރުގެ އިހްމ ލުން

ލް މެނޭޖަރ، އެކުންފުނީގެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް )އެމް.އެން.އެސް.އެލް( ގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަ
ގައި ބެކްޑޭްޓކޮށް އޭނ  ވަޒީފ ިއްނ  2002ޖެނުއަރީ  10 ،ސިންގަޕޫރު އޮފީހުގައި ވަޒީފ  އަދ ކުރަްަމުން ދަނިކޮށް

މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  ،މަދަނީ ކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އޭނ  ކުރި ދައުވ އ އި ގުޅިގެން ،ވަކިކުރި މައްސަލ ގައި
1779/MC/2009 (31  ީޤަޟިއްޔ އިން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފައިަވނީ 2010ޖެުނއަރ )މަސް ދުވަސް  6

)އެއްލައްކަ ނަވ ރަހ ސް ހަސަތޭކަ ސޯޅަ ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ވިހި ސެންޓް( ދައުލަތުެގ  S$119,616.20ތެރޭގައި 
ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން  ފަރ ތުން އޭނ އަށް ދިނުމަށެވެ. މަދަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމ  އެއްގޮތަށް އެފައިސ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުމ އި ގުޅިގެން

ރ )އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސޯޅަހ ސް 1,116,282.30ޓްރެޜަރީންވަނީ އޭނ އަށް ދިވެިހ ރުފިޔ އިން ދޭންޖެހޭ 
ގައި މަދަނީ ކޯޓަށް ހަވ ލުކޮށްަފއެވެ. މިމައްސަލައ އި 2010ޖުލައި  13ހަ ދެ ރުފިޔ  ތިރީސް ލ ރި( ދުއިސައްތަ އައްޑި

 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތަްއަތއް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

)ހ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ވަޒީފ ދީގެން ސަރުކ ރު މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.އެން.އެސް.އެލް ގެ 
އިން ފެށިގެްނ  2002ޖެނުއަރީ  10ޕޫރު އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފ  އަދ ުކރަމުން ދަނިކޮށް، ސިންގަ
އަދި އޭނ  މ ލެ ، ސަރުކ ރުގެ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން އަންގައި އޭނ 

 20ލެ އައުމުން ދިގު މުއްަދތެއްގައި މުސ ރަނުދީ ބަހައްޓަމުްނދ ތީ، އެވ ހަކަ އައުމަށް އެންގުމ އި ގުޅިގެން، ެއނބުރި މ 
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ނަންބަުރ  2004ސެޕްޓެންބަރ 

އިން ފެށިގެން )ބެކްޑޭޓް  2002( "ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓު" އިން 2004އޮކްޓޯބަރ  21/ޑީ )51/2004)ށ( 
 ގެ އޮފީހުން އޭނ އަށް އަންގ ފައިވެއެވެ.ކޮށް( އޭނ  ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްިފކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ފ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސަރުކ ރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފ އިން ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ވަޒީ ( އެމް.އެން.އެސް.އެލް.ގެނ)
ފައިވ  ޤަވައިދ އި ޚިލ ފަށް އެއްވެސް އިންޒ ރެއް، ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކ އިނުލައި ކަމަށްވ ތީ، އޭނ  ވަކިކުރުމަށް ހެދި
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ވަޒީފ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސަރުކ ރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމަށް ހެދިފައިވ  ޤަވައިދ އި ޚިލ ފަށްކަމަށް 
ނޑައަޅައި ދިނުމަށ އި، އޭނ ގެ ވަޒީފ އ މެދު ވެފައިވ  ނޑެއްގެ  ކަ ގޮތެއް ވަނީ އޭނ  އަށް ނޭނގޭ އޮޅުްނބޮޅުން ގަ

ތެރޭގައި ކަމުގައިވ ތީ، އެކަން ސ ފުކުރުމަށް ތަކުރ ރުކޮށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގައި 
ވ ގޮެތއް ސ ފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އޭނ ގެ ވަޒީފ އަށް ެވަފއިވ  ގޮތެއް ސ ފުކޮށްދީފައިނުވ ީތ، އޭނ ގެ ވަޒީފ އަްށ ވެފައި

 29ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުްނ  ،ަގއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު 2008ޫޖން  5ކަމ ބެހޭ ފަރ ތަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށ އި، 
ގެ  2009ޖޫން  30އިން  2008އޭޕްރީލް  29ގެ ނިޔަލަށް އޭނ އަށް ލިބެންވ  މުސ ރައ އި،  2008އޭޕްރީލް 

)އެއްލައްކަ ތެއްތިރީސް ހ ސް ތިންސަތޭކަ ސ ޅިސް ދެ  S$133,342.01 ޖުމުލަނިޔަލަށް ލިބެންވ  މުސ ރައ އި، 
 ލަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވ  ކޮށްފަިއވެއެވެ.ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު އެއް ސެންޓު( ހޯދުމަށްއެދި އޭނ ގެ ފަރ ތުން ަދއު

/ޑީ 51/2004ބަރު )ށ( ( އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރިކަން އަންގ ފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ނަންރ)
( "ވަޒީފ  ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް" އިން ަކމ އި، އެޗިޓުން އޭނ  ހުރީ އެްމ.އެން.އެސް.އެލް ގެ 2004އޮކްޓޯބަރ  21)

ފައިނޭންސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ ވަޒީފ ގައިކަމ އި، އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ "ކުންފުނީގެ ވަޒީފ ިއްނ 
 10މ އި ގުޅިގެން" ކަމ އި، އޭނ  "ސަރުކ ރުގެ ވަޒީފ އިން ވަކި ކުރައްވ ފައިވަނީ ވަކިކުރައްވ ފައިވ ކަމަށް އެންގެވު

 ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ން ފެށިގެން" ކަމުގައި އެޗިޓުގައި ނޯޓުގެ ގޮތުގައި ބަ 2002ޖެނުއަރީ 

ނަ ވަ 40( ގެ 2000އޯގަސްޓް  01( "ސަރުކ ރުގެ މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ޤަވަޢިދު" )ބ)
ަވނަ މ ްއދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަކ އި ނުލައި  39ވަނަ މ އްދ ގެ ަދށުން އެޤަވަޢިދުގެ  41މ އްދ އ އި 

އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު އެމް.އެން.އެސް.އެލް އަށް ލިބިގެންވީހިނުދ، 
ެއސް.އެލް އިން އޭނ  ޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަން އެނގެން ނެތްކަމ އި، އެމް.އެން. އެމް.އެން.އެސް.އެލް އިން އެފަދައިން

ކިކުރިކަން އެންގީ އެމް.އެން.އެސް.އެލް އަށް އެފަދައިން ސަރުކ ރުގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމަްށ ވަޒީފ އިން ވަ
އިވ ތީއ އި، ކޮންމެ މުއައްސަސ އަކަށްމެ އެއްވެސް ބ ރެއް ނުވަތަ އިޚްތިޔ ރެއް ލިބިފައި ނެތް ޙ ލަތެްއގައި ކަމުގަ

ތެރެއިންކަމުގައިވ ހިނުދ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެމުވައްސަސ އަކަށް ލިބިގެންވ  ބ ރ އި އިޚްތިޔ ރުގެ
ންމުމުެގ އޮފީހުން އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.އެސް.އެލް އިން އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނި

މައްޗަށް ބިނ ކޮްށ، ވަޒީފ އިްނ ވަކިކުރި ތ ރީޚް ބެކްޑޭޓްކޮްށ ކަމުގައިވ ތީ، އޭނ  ވަޒީފ ިއން ވަކިކޮށްފައިވަީނ 
ވަނަ މ އްދ އ އި،  41(ގެ 2000އޯގަސްޓް  01"ސަރުކ ރުގެ މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ޤަވ ޢިދު" )

ކަން ޝަރީަޢތަށް ޘ ބިތުވ ކަމަްށ ވަނަ މ އްދ އ އި ޚިލ ފަށް 52އި، ވަނަ މ އްދ އ  50ވަނަ މ އްދ އ އި،  45
 ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންވ  މުސ ރަ ފައިސ  ނަގ ދިނުމަށް  2009ޖޫން  30( އޭނ  އެދިފައިވ  ފަދައިން އޭނ އަށް ޅ)
ހިނުދ، އޭނ އަްށ އަނބުރ  ވަީޒފ   ބަލ އިރު، އޭނ  ވަޒީފ އިން ަވކިކޮށްފައިވަނީ ޤަވ ޢިދ ިއ ޚިލ ފަށްކަމުގައިވ 

ލިބިދިނުމަށް އޭނ  އެދިފައި ުނވ ތީއ އި، އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމުގައި އޭނ ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވ  ޚިޔ ނ ތުގެ 
 ތުހުމަތު ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދ ކޮށްފައިވ ކަމުގައި ބެލެވޭތީއ ިއ، މިފަދަ ތުހުަމތެއް ކުރެވިފައިވ  ފަރ ތަކަށް އަލުން 
ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުކަމުގެ ވަޒީފ  ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަކީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ގޮތްކަމުގައި ނުބެލެވޭތީއ އި، 
ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ވަޒީފ އިން ަވކިކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ބަަދލުނަގައި ދިނުމުގައި އެފަދައިން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު ފަރ ްތ 

ށ ފައިވ  މުއްދަތ އި ހަމައަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ނަގ ދިނުމަކީ ޝަރުޢީ ފަހުން ވަޒީފ  އަދ ކުރަން ފަ
ވ އިދ އި ޚިލ ފަށް އޭނ  ވަޒީއިން ވަކިނުކުރިނަމަ، އޭނ އަްށ ގަ، އަދި ޤ ނޫނީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރ  އުޞޫލުކަމުގައިވ ތީ
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ހުން ފެށިގެން އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރިކަން އެންގި މުސ ރަ ލިބެމުންދ ނެކަމަށްޓަކައި، އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި ދުވަ 
ދުވަހ އި ހަމައަށް ހިނގ ފައިވ  މުއްދަތަށ އި، އޭނ  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ދުވަހުގެ ފަހުން އޭނ  އަލުން 

ބެމުންދިޔަ މުސ ރަ ވަޒީފ އެއް ހޯދައި، އ މްދަނީ ހޯަދން ފެށި ދުވަހ އި ހަމަައށް ގެއްުލމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އޭނ ައށް ލި
ވަނަ އަހަރުެގ  2007ލިބިދޭންޖެޭހނެ ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ދެކޭކަމ އި، މިގޮތުން އޭނ  އ މްދަނީ ހޯދަން ފަށ ފައިަވނީ 

އޭނ  ވަޒީފ  އ ދ ކުރަން ، އޭޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް އޭނ  ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔ ންދީފައިވ ތީ މ ޗް ނުވަތަ
ގެ އ އި ހަމައަށްވ  ފައިސ  އޭނ އަށް  2002އޯގަސްްޓ  02ގައިކަމުގައި ބަލައި،  2007ފަށ ފައިވަނީ މ ޗް 
 2002އޯގަސްޓް  02ގެ ކުރިއަށް ހިނގ ފައިވ  މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހު،  2002އޯގަސްްޓ  02ޙަވ ލުކޮށްފައިވ ތީ، 

ހަށް، މަހަުކ )ހަްަތެއް( މަސް ދުވަ 07)ހަތަރެއް( އަހަރ އި  04ގެ ނިޔަލަށްވ   2007މ ޗް  02އިން 
S$2,174.84  ދެހ ސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ަހތަރު ސިްނގަޕޫރު ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހަތަރު ސެންޓް( ގެ ރޭުޓްނ(

އުލަތުެގ )އެއްލައްކަ ނަވ ރަ ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ސޯޅަ ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ވިހި ސެންޓު( ދަ  S$119,616.20ޖުމުލަ
ނފަރ ތުން އޭނ އަށް ލިބި   ޑައަޅައިފައިވ ކަން. ދޭންޖެހޭ ަކމުގައި ކަ

ވ  ދައުލަތަށް އެއްވެސް ޙިދްމަތެއް ލިބިފައިނުއެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ފަރ ތުން ( ކ)
ޖެހުީނ، ދޭންޤ ނޫނީ ގޮތުން  އަދަދެއްގެ ފައިސ ލުގެ ގޮތުގައި ބޮުޑ ދުވަސްތަކަކަށް، އޭނ އަށް ދައުލަތުން ބަދަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް  ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ސަރުކ ރުގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަށް ކަ
ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ އި ގުޅިގެން އެކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ ވަޒީފ ގެ ތިއްބެވި ކޮންމެވެސް 

ފަރ ތެއް ޅުންތަކެއްެގ އިޙުމ ލުން ކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވޭ ކަމަށ އި، ނަމަވެސް އިހްމ ލުވެފައިވ  ބޭފުޅެއް ނުވަތަ ޭބފު
ނޑައަޅުއްވ ފައިނުވ ކަމަށ އި، އެއްވެސް ފަރ  ފައިނުވ ކަން އަޅުއްވ މިހ ތަނަށް ތަކ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ސަރުކ ރުން ކަ

 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 ތް އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮ 

ދައުލަތަށް އެއްވެސް ޙިްދމަތެއް ލިބިފައިނުވ  ދުވަސްތަކަަކށް ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ހޭދައެއް ޤ ނޫީނ )ހ(  
ނޑައަޅ ފައިވ  ، ގޮތުން ކުރަންޖެހުނީ ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ަސރުކ ރުގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަށް ކަ

ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުެގ ލުވަޒީފ ިއން ވަކިކުރުމ އި ގުޅިގެން އެކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވ ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް 
ތިއްބެވި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅެއް ނުވަތަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިޙުމ ލުން ކަމުގައި ބެލެވޭތީ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ވަޒީފ ގައި
އިހްމ ލުވ  ފަރ ތްތަކ  މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވ ، މިކަމުގެ  އިއެކަމުގަ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން 48އަދި  47ޤ ނޫނުގެ 

 ސަބަބުން ދައުލަަތށް ލިބިފައިވ  ެގއްލުމުގެ ބަދަލު އެފަރ ތްތަކުގެ ައތުން ހޯއްދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ޒަފުްނ ިތބިތޯ ބެއްލެވުމަށްފަުހ، އެފަދަ މުވައްމުވައްޒަފުން  )ށ( ދައުަލތުގެ އެއްވެސް ކުްނފުންޏެއްގައި ސަރުކ ރު
ތިބިނަމަ، އެޓަރނީޖެނެރަލްެގ ޤ ނޫނީ ލަފައިެގ މަތިން ެއމުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ މުަވއްޒަފުންގެ ގޮތުގަިއ 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވ   ބޭފުޅަކަށް  2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އައްޔަންކުރައްވ  ސިޔ ސީ މަޤ މުތަކުގައި ކުރިން ތިއްބެވި  .4
 ލައްކަ ރުފިޔ  ދީފައިވުން  9ފައިނުވ  ދުވަސްތަކަކަްަށް ކުރައްވ  އަދި ދައުލަތަށް އެއްވެސް ޙިދްމަތެއް 

 ްގެ ނައިބުެގ މަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއެމްޕްލޯއި ،ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ
ރ )ހަަލއްކަ ސައްވީސްހ ސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް 624,326.67 މަގ މުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޭބފުޅަކަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ޙ އްސަ  2010ރުފިޔ  ފަސްދޮޅަސް ހަތް ލ ރި( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
އިން ބަޖެޓުން، ބަޖެޓް ކޯޑު "އަމިއްަލ ފަރ ތްތަކަށް ިލބޭ ގެއްލުމެއް ަހމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ަފއިސ " 

ދީފައިވެއެވެ. މިފައިސ  ދީފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް އެންޑް 
ގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއ އި ގުޅިގެންނެވެ. އެސިޓީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވީނ  2010ޖޫން  17ޓްރެޜަރީއަށް 

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބުގެ މަޤ މުގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިންމަންޓް އެންޑް
ގައި ސަރުކ ރުގެ ވަޒީފައިން ވަކިކުރައްވައިފި ކަމަށ އި، އެމިނިސްޓްރީ  2010ޖޫން  7ހުންނެވި ޭބފުޅަކު 
ގެ ނިޔަލަށް ޭއނ  )މިނިސްޓަރުގެ  2010ޫޖން  7އިން ފެށިެގން  2008ނޮވެމްބަުރ  11އުވ ލެވިފައިވ ތީ، 

އޭނ އަށް ދެއްވަންޖެހޭ މުސ ރައ އި ލިވިންގ އެލަވަންސް  ،ކުރެއްވުމ  ހަމައަށްނައިބު( ވަޒީފ އިން ވަކި
ދެއްވ ފައިނުވ ކަމަށ އި، އެ މިނިސްޓްރީ އުވ ލައްވ ފައިވ ތީ، އޭނ އަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .ދިނުމަށެވެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
 ެރ 362,250މަގ މުގައި ކުރިން ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް  ކުރީގެ ތަޢުލީމ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ގ

)ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަށް ދެހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް ރުފިޔ ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
 ޙ އްސަ ބަޖެޓުން، ބަެޖޓް ކޯޑު "އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަށް ިލބޭ ގެއްުލމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮުތންދޭ ފައިސ "
އިން ދީފައިވެއެވެ. މިފައިސ  ީދފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް އެންޑް 

ގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއ އި ގުޅިގެންނެވެ. އެސިޓީގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ  2010ނޮވެމްބަރު  1ޓްރެޜަރީއަށް 
ނެވި އެބޭފުޅ  ސަރުކ ރުގެ ވަޒީފ އިްނ ތަޢުލީމ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީުހގެ ރައީސ ގެ މަގ މުގައި ހުން

މެއި  19އިން ފެށިެގން  2008ނޮވެމްބަރު  11ގައި ކަމަށްވުމ އެކު،  2009މެއި  20ވަކިކުރައްވ ފައިވަނީ 
 ލިބިވަޑައިގެންފައިުނވ ކަމަށް އޭނ ގެ ނިޔަލަށް އޭނ އަްށ މުސ ރައ އި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް  2009

ތަޢުލީމ ބެޭހ ޤައުމީ މަޖިލިސް އުވ ލައްވ ފައިވުމ އެކު، ެއ ، ހަށް ލިޔުއްވ ފައިވ ތީއ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީ
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނ އަށް ދޭްނޖެހޭ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދިނުމަށެވެ.

 ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.މަތީގައިވ  ކަންކަމ ބެހޭ ގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގަިއ ބަޔ 

އެމްޕްލޯއިންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް  ،މި އޮފީހުން ބެިލބެލުމުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން)ހ( 
ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބުގެ މަޤ މުަގއި ކުރިން ހުންނެވި ބޭފުޅ ، އެބޭފުޅ ގެ މަޤ މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރެއްވުމަށް 

ގެ ނިޔަލަްށ  2010ޖޫން  7އިން ފެށިގެން  2008ނޮވެްމބަރު  11ދައުލަތުގެ ކަމ ބެހޭ އެއްވެސް އޮފީހަކަށް 
ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވ ކަމަށ އި، މިމުއްދަތުަގއި އޭނ ގެ ޚިދްމަތް ދައުލަަތށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  އެއްވެސް ދުވަހަކު

ލިބިފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. އަދި ހަމައެގޮތަށް ކުރީގެ ތަޢުލީމ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ގެ މަގ މުގައި ކުރިން 
 11އްޔަތު އަދ ކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމ ބެހޭ އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅ ވެސް،  އެބޭފުޅ ގެ މަސްއޫލި

ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ދުވަހަކު ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވ ކަމަށ އި،  2009މެއި  19އިން ފެށިެގްނ  2008ނޮވެމްބަރު 
ހަގަކުރެވުެނވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މިމުއްދަތުގައި އޭނ ގެ ޚިދްމަތް ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލިބިފައިނުވ ކަން ފ 

މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބިފަިއނުވ  ޚިދުމަތަކަށް ފައިސ  ދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެއް 
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19 ފުހ  ސަ   ގެ 75  

 ފައިސ އަކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ދެނުުކތ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމުގައިނުވ ތީ، މަތީގައިވ  
 ކުރައްވ ފައިވ  ޚަރަދެކެވެ.

މަތީގައިވ  ދެނުކުތ ގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  ފައިސ  ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް )ށ( 
 ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަވ ފައިވަނީ ަބންޑ ރަނައިބު ލަފ ހޯއްދެވުމަކ  ނުލ ކަމުގައިވެްސ ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެންވެސް ނޫން ކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އަދި ކޯ

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބުެގ  )ނ(
 115ޤ ނޫނުއަސ ސީ ގެ  މަޤ މ އި ތަޢުލީމ  ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ގެ މަޤ މަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ލިބިދޭ ބ ރުގެ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މަޤ މުގެ ވ ޖިބު  ެގ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ޅ( 
ގެ ނިޔަލަށް ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އުފައްދަވ  އައްޔަންކުރައްވ ފައި  2008ނޮވެމްބަރު  10އަދ ކުރުމަށްޓަކައި 

އްކަމަށ އި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ހުންނަވ  ބޭފުޅަކު ބަދަލުވުމުން، އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ ޤ ނޫނީ އަސ ސީގެ މަޤ މުތަކެ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  އުފައްދަވ  އައްޔަންކުރައްވ ފައިވ ް  "ސިޔ ސީ"  115

ދ ނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންމިދެންނެވީ އެ މަޤ މުތަކަކީ އޭރަކު މަޤ މުތަކުގައި ތިއްބަވ  ބޭފުޅުންެގ މަޤ މުތައް އުވިގެން
ހުންނަވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްގެ މަޤ މުގެ ވ ޖިބު އަދ ކުރުމަށް އުފައްދަވ  މަޤ މުތަކެއް ކަމަށ އި، އައު 

ޖިބު އަދ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއް ހޮވުމ އެކު އޭނ  އުފައްދަވ  އައްޔަންކުރައްވ ނީ އޭނ ގެ މަޤ މުގެ ވ 
އެދުވަހުްނ  "މަޤ މުތައް"ސިޔ ސީ މަޤ މުތަކެއް ކަމުން ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އުފައްދަވ  އައްޔަންކޮށްފައިވ  

 ތީއެވެ. ފެށިގެން އުވިގެންދ ނެކަަމށް ބެލެވޭ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން 116ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،މިއޮފީހަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި)ރ( 
ސަރުކ ރުން އުފައްދަން ބޭނުްނވ  އެންމެހ  ވުޒ ރ ތަކ އި އެވުޒ ރ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ  ،ލިބިދީފައިވ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި   މަޖިލީހަށް ފޮނުއްެވވި ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ގައި 2008ނޮވެމްބަރު  11ދ އިރ  ކަ

ކުރިން ެދންނެވުނު ެދ ވުޒ ރ   ރުކ ރުގެ ވުޒ ރ ތަކ އި އެވުޒ ރ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދ އިރ ގެ ތެރޭގައި،ސަ ،ކަރުދ ހުގައި
 11ވަނަ ދައުރުގެ  3ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2008ނޮވެމްބަރު  12އަދި ، ނެތްކަަމށ އިހިމެނިފައި 

ދަުށން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ިލބިދީފައިވ   ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގެ 116ނަ ޖަލްސ އިން ޤ ޫނނު އަސ ސީގެ ވަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ސަރުކ ރުގެ ވުޒ ރ ތަކ އި އެވުޒ ރ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ  އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން،

އިން ފެށިގެން "މިިނސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  2008ނޮވެމްބަުރ  12މުން އެހެންކަ ދ އިރ ތައް ފ ސްކުރައްވ ފައިވެއެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ" އޭކިޔުނު މިނިސްޓްރީއ އި "ތަޢުލީމ ބެހޭ ޤައުީމ 

ގެ މަޤ މުތައްވެސް މަޖިލިސް" އޭކިޔުނު ޤައުމީ މަޖިލިސްވެސް އުވިގެން ގޮސްފައިކަމ އި، އުވިގެން ގޮސްފައިވ  ވުޒ ރ އެއް
 ޤ ނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަިތން އުވިގެންދ ނެ ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

)ބ( ަމތީގައި ދެންނެިވފައިވ  ސަބަބުތަަކށް ބަލ އިރު، ކުރީގެ މިިނސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންްޓ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބުގެ މަޤ މުގެ ހުންނެވި ބޭފުޅ އަށ އި ތަޢުލީމ  ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ގެ 

އިވ  ދެނުކުތ ގައިވ  ަފއިސ  ދޫކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން މަޤ މުގައި ހުންނެވި ޭބފުޅ އަްށ މަތީގަ
ޤ ނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަިތްނ ހައްޤުވެގެންވ  ފައިސ އެއް ދޫުކރެއްވުމަށް އެންގެިވ ، އެންގެވި އެންެގވުމަކީމިނިސްޓްރީއަށް 

ދެބޭފުޅުންނަށް ހައްޤުވެެގންނުވ  ަފއިސ އެއް މަޤ މުގެ މި އެންގެވުމަކީ އެ ، އެންގުމެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެްތކަމަށ އި
މިއީ ޤ ނޫުނ  ށް ކުރައްވ ފައިވ  ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭތީ،ނުފޫޒު ނ ޖައިޒު ގޮތުގައި ޭބނުްނކުރައްވައިގެން ހޯއްދައިދިނުމަ
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ށުން ދައުވ  ދަ)ހ(  ވަނަ މ އްދ ގެ 12( ގެ ކޮރަޕްޝަން ނައްތ ލުމ އި މަނ ކުރުމުގެ ޤ ނުނު) 2/2000ނަންބަރު 
އެ ޤ ނޫނުގެ އެ މ އްދ ގެ އެ އަކުރުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  އުފުލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

ސަރުކ ރު ނުވަތަ ސަރުކ ރު ބައިވެރިވ  ފަރ ތެއްގެ މުވައްޒަފަކު، އޭނ  ވަޒީފ  އަދ ކުރ  އޮފީހަކުްނ ނުވަތަ ތަނަުކްނ 
ރ ކަމަކ  ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުަވތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކުރ ކަމަކުން ނުވަތަ ކު

 މަގ މުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން ނ ޖައިޒު ފައިދ އެއް ހޯދުމ އި، ހޯދައިދިނުމަކީ ކުށެއް ކަމުގައެވެ.

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

)ހ( މަތީގައިވ  ފ ހަގަކުރެވިފަިއވ  ކަންތައްތަކަްށ ރިއ ޔަތްކުރ އިރު، ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނައިބުގެ މަޤ މުގެ ހުންނެވި ބޭފުޅ އަށ އި ތަޢުލީމ  ބެހޭ ޤައުމީ 

ފުޅ އަްށ، ދެއްވ ފައިވ  ފައިސ އަކީ އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވައިގެންވ ނެ ފައިސ  މަޖިލީހުގެ ރައީސ ގެ މަޤ މުގައި ހުންނެވި ބޭ
 ކަމުގައިނުވ ތީ، އެފައިސ  އަނުބރ  ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ެބލެވޭތީ، މިމައްސަަލ  އިގައި މަޤ މުެގ ނުފޫޒު ނ ޖައިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވ ފައިވ  ކަމަށްމިމައްސަލަ( )ށ
 ދަންނަވަމެވެ.ުޅއްވުމަށް ޝަނަށް ހުށަހެޕްޝަން ކޮމިއެންޓި ކޮރަ ށްޓަކައިޤުކުރެއްވުމަތަޙްޤީ

 

މިލިއަން ރުފިޔ   7.2މަދަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ދަށުން ފެއަރލައިން ކުންފުނިން ޖިކްސްއަށް ދައްކަންޖެހުނު  .5
 މިނިސްޓްރީން ދައްކަވ  އެފައިސ  އަނބުރ  ހޯއްދަވ ފައިނުވުން 

ޓް އެއިޑްގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ގްރ ން-ދިވެހި ސަރުކ ރަށް ދެއްވި ނޮންސުނ މީ ކ ރިސ އ އި ގުޅިގެން ޖަޕ ން ސަރުކ ރުން 
)އެއް މިލިއަން އެްއސަތޭކަ އަށ ވީސް ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްހަތް  1,128,267.50$ މަސްދޯނި 5ފޫޓުގެ  85

ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ދެއްވި އެހީގެ ކަންތައްތަްއ ޖަޕ ން  ،ބަނުމަްށޓަކައިޑޮލަރު ފަންސ ސް ސެންޓް( އަށް 
ނޑައެޅި އެޖެންޓް، ޖަޕ ން  ޓެންޑަރަްށ  )ޖިކްސް( އ އިސިސްޓަމް  އިްނޓަނޭޝަަނލް ކޯޕަރޭޝަންހިންގުމަށްޓަކައި ކަ

ރިއިވެޓް ލިމިޓެްޑ ފެއ ލައިްނ ޑިޒައިން ޕްމަސައްކަތް ހުޅުވ ލުމ އި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ގޮތުގަިއ ހޮުވނު ކުންފުިނ، 
 ފައިވެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ގައި 2005އޮކްޓޯބަރު  23)ފެއ ލައިން( އ އި ދެމެދު 

ފެއަރލައިނުން ޖިކްސްއަށް ބަނދެދޭްނ ގެ ނިޔަލަށް  2006ނޮވެމްބަރު  30އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް ނަމަވެސް 
ގައި  2007ޖަަނވަރީ  10 ،ނުދިނުމުންދޯންޏެއް ނިންމައިފަސް މަސްދޯނީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  5އެއްބަސްވި 

 ދައްކ ފައިވ އެޑްވ ންސަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖިކްސް އިން ފެއ ލައިނަށް ، އުވ ލ މިއެއްބަސްވުން  ޖިކްސްއިން ވަނީ
ނޑުމަށްފަހު ފައިސ ދީފައިވ   ޕ ފޯމަންސް ބޮންޑްގެ ގޮތުގައި ފެއ ލައިން ިއން ގެ ތެރެއިންފައިސ  ފެއަރލައިނުްނ ، ކެ

ޖިކްސްއިން  ގައި 2008ފެބްރުއަރީ  5 އެވެ. މި ފައިސ  ހޯދުމަށްދިނުމަށް އަންގ ފަ ފައިސ   ދޭންޖެހޭ ޖިކްސްއަށް
 MC/281/2008މަަދނީ ކޯޓުގެ ގަޟިއްޔ  ނަންބަރު ފެއަރލައިންގެ މައްޗަށް މަދަނީ ކޯޓުގައި ދައުވ  އުފުލުމުން، 

 565,310.40$ފެއ ލައިންއިްނ ކޮށްފައިވަނީ ފެއަރލައިންގެ މައްޗަށް ހުކުމްން އި (2008އޮގަސްޓް  27)
 ތެރޭގައި ޖިކްސްއަށް  ދުވަހުގެ 45 )ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސް ހ ސް ތިންސަތޭކަ ދިހަ ޑޮލަރު ސ ޅީސް ސެންޓް(

ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވެކޯޓުގެ ހުކުމ  އެއްގޮތަށް . އެހެންނަމަވެސް ދެއްކުމަށެވެ ގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ކަ
ގައި ޖިކްސްއިން ވަނީ މަދަނީ ކޯޓުގެ  2009މ ރޗް  28ވުމުން ދައްކ ފައި ނުޖިކްސްއަށް ފެއ ލައިންއިން މިފައިސ  
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( ތަންފީޒުކުރުމަށް މަަދީނ ކޯޓަށް މައްސަލަ 2008އޮގަސްޓް  27) MC/281/2008ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު 
  ހުށަހަޅ ފައެވެ.

ގައި  2009މެއި  19ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސ  ނުދައްކ  މަްއސަލަ ދިގުލައިގެން ދިއުމުން، ފެއަރލައިން އިން ޖިކްސްއަށް 
ދައްކަންޖެހޭ ޖިކްސްއަށް ފެއަރލައިން އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅީ ޖިކްސްއިން 

ޖިކްސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ިފނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  މިނިސްޓްރީފައިސ  ވަގުތީ ގޮތުން އަދ ކުުރމަށް 
އެކައުންޓަށް އެ ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށ އި، ފެއަރލައިންގެ ފަރ ތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމުގެ އެންމެހ  ބ ރުތަްއ 

އެހީގެ މުޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ބަދަލުކުރުމަށ އި، އަދި ޖަޕ ން ސަރުކ ރުގެ ހިލޭ 
އެކައުންޓުގައި ބ ކީ ހުރި ފައިސ އެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޖިކްސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޝްރޫޢު ނިމުމުން 

  ހަވ ލުކުރުމަށެވެ.ޓްރެޜަރީއަށް 

ސްޓްރީ ިމނިއ އި ޖިކްސްއިން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ފަހު، ޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިކަމ އި ގު
ދިނުމަށް ޖިކްސްއަށް ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންވަނީ ޖިކްސްގެ ހުށަހެޅުމ އި އެއްގޮތަށް މިފައިސ  އޮ

 565,310.40$ ދިނުމަށް އެްއބަސްވި އަަދދު ޖިކްސްއަށް ގައި 2009ސެޕްޓެމްބަރު  28އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި 
 7,264,238 އަށްވ  ދިވެހި ރުފިޔ  )ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސް ހ ސް ތިންސަތޭކަ ދިހަ ޑޮލަރު ސ ޅީސް ސެންޓް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް )ހަތް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހ ށް ދުއިސައްތަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔ ( 
  ދައްކ ފައިވެއެވެ.ށް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންޓިންޖެްނސީ ބަޖެޓުން ޖިކްސްއަ

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ސަލައ އި ބެހޭގޮތުން ފ ަހގަކުރެވުނުމި މައް

 ން ބަޔ ނުގައި،ފެއަރލައިންއިްނ ދިވިދިެގން، ދިފ އުގައި  އ އިމަަދނީ ކޯޓުގައި ޖިކްްސއިން އުފުލި ދައުވ  )ހ(
 50އެއްބަސްވުމުގައިވ  މަސައްކަތްތައް ނިންމ  ނުލެވުނީ އެ ކުންފުނީގެ އޭރުގެ %ވެފައިވ  އެކުންފުނިން ޖިކްސްއ އެކު 

ކުންފުނީގެ ހުއްދައެްއ އަދަދެއްގެ ފައިސ   ގިނަ ންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުްނޓުގައި ުހރިކު ،ހިއްސ ވ  އެއް ޑިރެކްޓަރު
އަދި ، ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމުންނ އި ޙިއްސ  އޮންނަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޭބންކް އެކައުންޓަށް 99އޭނ ގެ %ނެތި، 

ފެއަރލައިނުްނ އެހެން ުކންފުންޏަކުން ކ. ހިންމަފުށީގައި ިހންގ  ޯބޓު ޔ ޑުގައި ހިއްސ  އޮންނަ ހަމަ އެ ޑައިރެކްޓަރުގެ 
އެ ބޯޓުޔ ޑުން މަށް އްޓ ލުމަސައްކަތްތައް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުބަންނަމުންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވ  މަސް ދޯނި ބަނުމުގެ 

އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަކީ ފެއަރލައިން ކުންފުނީެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.، އެންގުމ އި ގުޅިގެންކަމަށްއަރލައިނަށް ފެ
 މިކަން މިގޮތަށް ފ ހަގަކުރައްވ ފައިެވއެވެ. އެތެރޭގެ މައްސަލައެއް ކަމަށ އި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވެސް

 2005ޖަނަވަރީ  17ޕްރޮޖެކްޓް ގްރ ންޓް އެއިޑަކީ -)ށ( ސުނ މީ ކ ރިސ އ  ގުޅިގެން ޖަޕ ން ސަރުކ ރުން ދެއްވި ނޮން 
ރޒ އި ޖަޕ ނު ސަރުކ ރ އި ދެމެދު ވެވުނު ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ރ އްޖެއަްށ ދިވެހި  މައްސަލައ ިއ ގުޅިގެން ޖަޕ ނު ސަރުކ ރުންމި  އަދި ލިބުނު ހިލޭ އެހީއެއް ކަމުގަިއވ އިރު،
ނެކަމުގެ ަކންބޮޑުވުން ޖިްކސްއިން މިނިސްޓްީރ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފ މުސްތަޤްބަލުގައި ިލބެން ޮއތް ިހލޭ އެހީ

ކ ރ އި ޖަޕ ން ސަރުކ ރ އި އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު، މި މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރު 
ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހިެމނޭއިރުވެސް، މި މައްސަލައިގައި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް  އ ދެމެދުގައިވ  ޑިޕްލޮމަސީ

ފައިނުވ ކަން ވ ދައްއެންޑް ޓްރެޜަރީން އަމަލުކުރ ނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރ އެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ހޯ
ދޭންޖެހޭ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  އަށްގެ އިތުރުްނ ފެއަރލައިނުން ޖިކްސްމީފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 
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ޤ ނޫނީ ކަންތަްއތަކ އި ެބހޭގޮތުން ބަންޑ ރަ ނައިބުގެ ލަފ ފުޅެއް މިނިސްޓްރީ ޓްރެޜީއަށް ހޯދުމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ 
ޤ ނޫނީގޮތުަގއި މިމައްސަލައިގައި  ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހޯއްދަވ ފައި ނުވ ކަންވެސް 

ނުކުރެވޭނަމަ، މިފައިސ  އަނބުރ  ހޯދުމުގައި ޤ ނޫނީ މައްސަލަތަކެއް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިޖުރ ޢުތައް ފުރިހަމަ
 ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2013މ ރޗް  15 ޖިކްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ   ފެއ ލަިއން އިން ( )ނ
 1.07ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ އަދި މި މައްސަލަ، ލިބިފައިނުވ ކަމަށ އި ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

 ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން، ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅުއްވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

ވަނަ މ އްދ އ  އެއްގޮތަށް ފެއަރލައިންއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  1.07ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ހ( 
 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ދުމުގައި މިނިސްޓްރީން އިހުމ ލުވެފައިވ ތީ، ދައުލަތުގެ ހޯފެއަރލައިން އަތުން އަނބުރ  ހޯދަންޖެހޭ ފައިސ   )ށ(
ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ޮގތުގެ މަތިން އެފަރ ތްތަކ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް  48ައދި  47މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 

  ދަންނަވަމެވެ.

ދެ ކުންފުންޏަކުން  ސަރުކ ރ  ދެކޮޅަށް އެމެރިކ ގެ އަރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް  ސިންގަޕޫރުގެ  .6
މިލިއަން  4އެ ދެ ކުންފުންޏަށް  އަރބިޓްރޭޝަނުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ނިންމަވ  ދަނިކޮށް، ހިނގަމުން ދައުވ   އުފުލި 

 ދެއްވ ފައިވުން  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

އިންޝިއުރަންސް ސްކީމެއް ހިންގުމަށް ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ސަރުކ ރު މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް 
 އި އެމެރިކ ގެ ދެ ކުންުފންޏެއް ކަމުގައިވ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއ 

ރޭޝަން އިންޓަނޭޝަަނލް މެޑިކަލް ގްރޫޕް )އައި.އެމް.ޖީ( އަދި ސިރިއަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ިއންޝިުއރަންސް ކޯޕަ
ވަނަ އަހަރު ވެވުނު އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ދިމ ިވ  2006ކޮންސޯޓިއަމްއ  ދެމެދު ގުޅިގެން އުފައްދ ފައިވ  )ސިރިއަސް( 

ދެމެދު ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަނޭަޝނަްލ  ދެ ކުންފުންޏ އި ދިވެހި ސަރުކ ރ އި އެ ،މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން
ދިވެިހ  ،ހިނގަމުން ދިޔަ އ ބިޓްރޭޝަން މައްސަލަިއގެ ބޭރުން އ ރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ )ެއސް.އައި.އޭ.ސީ(ގައި

ގައި ވެުވނު "ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަްނޓް" ގެ ދަށުން ދިެވިހ  2009މެއި  6ސަރުކ ރ އި އެކުންފުނިތަކ  ދެމެދު 
މަށް މިލިއަން ރުފިޔ ( ދެއްކު 51.4މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ) 4ސަރުކ ރުން އައި.އެމް.ޖީ އަދި ސިރިއަސްއަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި 2010 އ އި 2009 އެއްބަސްވެ، އެފައިސ 
 ޙ އްސަ ބަޖެޓުން ދައްކ ފައިވެއެވެ. 
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 ންޏ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި ކަންހިނގ ފައިވ  ގޮތުގެ ހުލ ސ  އައި.އެމް.ޖީ. އަދި ސިރިއަސް ކުންފު 

  ދިވެހިރ އްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށް އެސިނ އަތް ރެގިއުލޭޓްކުރަީނ
( އިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 2002ޖަނަވަީރ  16) 6/2002ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤަރ ރު ނަންބަރު 

ަގއި ނެރެފައިވ   2004ސެޕްޓެމްބަރު  01 )އެމް.އެމް.އޭ( އަށް ދީފައިވ  ބ ރ އި ޒިންމ ގެ ދަށުން، އެ ޮއތޯރިީޓން
ކަމުގައިވ ތީ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައި.އެމް.ޖީ.އިން ދިވެިހ  "އިންޝުއަރަންސް އިންޑަސްޓްރީގެ ގަވ އިދު" އިން

ގައި  2006ސެޕްޓެމްބަރު  28ޙިދްމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި  ގެރ އްޖޭގައި އިންޝުއަރަންސް
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅިއެވެ.  އެމް.އެމް.އޭ.އަށް

 1  ުވަނަ  5( ގެ 2004ގައި އިްނޝުއަރަންސް އިންޑަސްޓްރީގެ ގަވ އިދު )ސެޕްޓެމްބަރު  2006އޮކްޓޯބަރ
މ އްދ ގެ ދަށުން ރ އްޖޭގައި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ދިނުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް އައި.އެމް.ޖީ.އަށް 

. ވަގުތީ ލައިސަންސް ދީފައިވަނީ (MIS-NBFIS/2006/444ޓީ ނަންބަރު )ސި އެމް.އެމް.އޭ.އިން ދީފައިވެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިްނޝުއަރަންސް އިންޑަސްޓްރީގެ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅަންޖެޭހ  15

ބަޔ ންކުރ  ގަވ އިދުގަިއ އެ  ހުށަހެޅުމަށ ިއ، އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި  އަށް ލިޔެކިޔުންތައް އެމް.އެމް.އޭ.
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނ ޅައިފިނަމަ، ވަގުތީ ލައިސަންސް އޮޓޮމެޓިކުން ކެންސަލްވ ގޮތަށެވެ. އެމް.އެމް.އޭ.ގެ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އައި.އެމް.ޖީ އަށް ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ދިީނ 

 ން ފެށިގެން ސަރުކ ރު  2006ބަރު އޮކްޓޯ 1ފައިވަނީ ސަރުކ ރ އި އައި.އެމް.ޖީ އ އި ދެމެދު އެއްބަސްވެ
އެމް.އެމް.އޭ  ،ކަަމށްވެފައި މަށް މަތް ރ އްޖޭގައި ހިންގަން ފެށުެހލްތް އިްނޫޝއަރަންސްގެ ޚިދް ނަށްމުވައްޒަފުން

 ،ވިޔަފ ރި ނުހިންގޭނެތީއިންޝުއަރަންސްގެ އިން އެކަމަށް ލައިސަންސެއް ލިބިގެން ނޫނީ ރ އްޖޭގައި އެ 
ސެއް ދޫކުރުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލ  ޔަގީންުކރުމަށް ފުރުޞަތު ނެތި މަސައްކަތް ފަށަންެޖޭހ ލައިސަން

ސަރުކ ރު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މިފަދަ މުޙިއްމު ޚިދުމަތަކަްށ  ،ވަގުތު އައިސް ކުޑަތަންވެފައިވ ތީ
ނޑައަޅ ފައިވ  ވަގުތަށް މަސައްކަތް ޚިދްމަތްދޭން ފެށުަމށް ފުުރޞަތު ދިނުމުެގ  ،ަފށ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ކަ

 ގޮތުންނެވެ.

  ްވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އިންޝުއަރަންސް ޕްރީމިއަމަށް ސަރުކ ރުން  2006އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުނ
)ތިންލައްލަ ފަންސަވީސް ހ ސް ހަސަތޭކަ އަށް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(  325,608$އައި.އެމް.ޖީ.އަށް ދައްކަންޖެހުނު 

ވ ކަމެއް ދައްކ ފައިވެއެވެ. މިފައިސ ގެ އިތުރުން އެއްވެސް ފައިސ އެއް އިންޝުއަރަންސް ޕްރީމިއަމަށް ދައްކ ފައި
 ފ ހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 1  ުދީފައިވަނީ އިންޝިއުރަންސް ގައި އައި.އެމް.ޖީ.އަށް ދޫކުރި ވަގުތީ ލައިސަންސް  2006އޮކްޓޯބަރ
ކަމަށ އި، އެ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި މަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅު 15ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކުރ  ލިޔެކިޔުންތައް 

ނޮވެމްބަުރ  1، ފައިނުވ ތީއަށް ހުށަހަޅ ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައައި.އެމް.ޖީ އިން އެމް.އެމް.އޭ އަށް ހުށަހަޅަން
ސިޓީގައި  MIS-GB/2006/479ނަންބަރު ގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން އައި.އެމް.ޖީ.އަށް ފޮނުިވ  2006

އެމް.އެމް.އޭ. އިްނ  އައި.އެމް.ޖީ އަށް ދޫކުރި ވަގުތީ ލައިސަންސް ބ ތިލްވެފައިވ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.
ގައި ބޭއްވެވި  2006އޮކްޓޯބަރު  31ކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިގޮތަށް އަމަލުކުރައްވ ފައިވަނީ އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ޑިރެ

 ބައްދަލުވުމުން ފ ސްކުރެއްވުމުން ކަމުގައި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔ އިން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ިއެ  ރ އްޖޭގައި ދިވެހި ހުއްޓ ލުމަށްަފހު  މަސަތްކަތް އިންޝޫެރންސްގެ ހެލްތް އިން ޖީ.އެމް.އައި އެންގެވުމ އެކު މ
 . ކުރިއެވެ ބަންދު އޮފީސް ވ ފައިވ ހުޅުކުންފުނިން 

 13  ުގައި އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ލޯޔަރުން މެދުވެރިކޮށް އިންޝުއަރަންސް ޚިދްމަތް ދިނުމ އި  2006ނޮވެމްބަރ
ކުރީގެ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް އެމް.އެމް.އޭ.ގައި އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެއ އެކު 

 2006ނޮވެމްބަރ  15އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީން ، ސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންމިނި
ޖީ ގެ އޮފީސް އައި.އެމް. ،ސިޓީގައި S/98/2006/22-154ނަންބަރު އެމް.އެމް.އޭ.އަށް ފޮނުއްވި ގައި 

އަދި އައި.އެމް.ޖީ.އިން ވެއެވެ. ވަޑައިގެންފައިއެދި ކަށްހުއްދައަވަގުތީ ކަތް ކުރުމުގެ އްހުޅުވައިގެން މަސަ
އިންޝުއަރަންސްގެ ލައިސަންސް ލިބެންދެން އެފަރ ތުގެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްދެއްވުމަްށ 

  އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  ްޝަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯއައި.އެމް.ޖީ. ގެ ލޯޔަރުންނ އި ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނ
 2006ނޮެވމްބަރު  19 .އެމް.އޭ.އިން އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ލޯޔަރަށްއެމް ސެކިއުރިޓީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް

ނ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސިޓީއިން MIS-GB/2006/500ފޮނުއްވި ނަްނބަރު ގައި 
-98ގައި ފޮނުއްވެވި ނަންބަރު  2006ނޮވެްމބަރު  19އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއަށް 

GB/154/2006/12  ީނަންބަރު ސިޓީން އެއޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމެވުމުގެ މަތިން އިތުރު ވަގުތ
ގައި ބޭއްވުނު  2006ނޮވެމްބަރު  18 އަންގަވ ފައިެވއެވެ. ޖީ.އަށް ދެވެން ނެތްކަން ލައިސަންސެއް އައި.އެމް.

ވ ފައިވ  ގޮތުން އައި.އެމް.ޖީ އަށް އިތުރު ވަގުީތ އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔ ގައި ބަޔ ންކުރައް
މަޢުލޫމ ތ އި ލިޔެކިޔުންތައް ދީފައިވ   ލައިސަންސެއް ދެވެންނެތީ އެކުްނފުނިން އިންޝުއަރަންސްގެ ގަވ އިދުގައިވ 

ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި ހުށަނޭޅުމުން ކަުމގައެވެ. އަދި އައި.އެމް.ޖީ އ އެކު ސަރުކ ރުން
އިސްތިންނ   ހޯަދންނުޖެހޭ އިންޝޫރެންސް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން އެމް.އެމް.އޭ.އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ 

ވ ފައިވީ ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނ  އިސްތިސްނ ތަކުގެ ދަށުން ހިމަނުއް މ އްދ އެއް
އެއޮތޯރިޓީގެ ލައިސަންސްއަކ  ނުލ  އިންޝުއަރަންސްގެ ވިޔަފ ރި ކުރުމަކީ ޤ ނޫނީ ގޮތުން ކުރެވިދ ނެ ކަމެއް 

 ކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވ  ކަމަށް ނިްނމަވ ފައިވެއެވެ.

 28  ީޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް  ގެގައި އައި.އެމް.ޖީ.އިން އިންޝުއަރަންސް 2007ޖަނަވަރ
ގައި އެމް.އެމް.އޭ.އިްނ  2007މަރޗް  28އެހެންނަމަވެސް  އެމް.އެމް.އޭ.އަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅ އި އެއްގޮތަށް އަންގަވ ފައިވަނީ އައި.އެމް.ޖީ.އިން އިންޝުއަރަންސްގެ 
މ ރޗް  27 ލައިސަންސް ދޫކުރަން އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވ  ކަމަށެވެ.

ނަންބަުރ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްުވުނ އެއޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ޤަރ ރު 2007
އި ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ ގޮތުގައި އައި.އެމް.ޖީ.އަށް އިންޝުއަރަންސް ވިޔަފ ރި ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ގަ 11/2007

ނޑު ނުދިނުމަށް ރިއ ޔަތްކުރައްވ ފައިވ   ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ އެމެރިކ ގެ ފްލޯރިޑ  މައިގަ
ޚިލ ފަށް އިންޝުއަރަންްސގެ ވިޔަފ ރި ސްޓޭޓްގައި ހުއްދަ ނުހޯދައި ޤަޟްތުގައި އެތަނުގައި ޤ ނޫނ އި 

އައި.އެމް.ޖީ.އިން ކުރަމުންގެންދ  ކަމަށ އި ރ އްޖޭގައިވެސް އެކުންފުނިން އިންޝުއަރަންްސގެ ވިޔަފ ރި 
ވަނަ އަހަރ އި ހަމައަށް ކޮންމެ  2005ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2001އެދުވަސްވަރު ކުރަމުން ގެންދިޔަކަމ އި، 

ކ  ެބހޭގޮތުްނ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީުހން ިހތްހަމަނުޖެޭހީތ ގައި ކުންފުނީގެ ޚިދ މަތްތައަހަރެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
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ޝަރީޢަތުގެ އެކަމުގެ ދައުވ  އުފުލ ފައިވ ކަން އެކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ފ ހަގަކޮށްފައިވ ކަމ އި، ކުންފުނީެގ 
ސް އިންޝުއަރަންސް(  ގެ ޚިދްމަތް ގ ތްގަޑަކަށް މުޅި އ މްދަނީ ބިނ ވެގެންވަނީ އެންމެ ކުންުފންޏެއް )ސިރިއަ

ވިއްކައިގެން ކަމަށްވ އިރު ސިރިއަސްއަކީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤުނެތް އައި.އެމް.ޖީ ގެ ޙިއްސ ދ ރެއް ކަމ އި، 
ވަނަ  2005މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވީއިރު  36މިލިއަން ޑޮލަރުން  14ގައި  2001ކުންފުނީގެ ވިކުރ  

އަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ދައްކ ފައިވ ތީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފ ރީގެ މ ލީ މިލި 1.5އަހަރުން ކުންފުންޏަށް 
 މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަން ފެންނ ީތކަމުގައެވެ. 

 29  ްގައި ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެމްޕޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް  2007އޭޕްރީލ
.އެމް.ޖީ.އިން ހޯދަންޖެހޭ ބަޔ ްނކުރައްވ ފައިވަނީ އައިސިޓީގައި .ޖީ.އަށް ފޮނުއްވި ސެކިއުރިޓީން އައި.އެމް

ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން އެ ކުންފުނިން އިންޝުއަރަންސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދ ފައިނުވުމުން، ދިވެހި ސަުރކ ރ އެކު 
 "ފްރަސްޓްރޭޓް" ވެފައިކަމަށެވެ.

 ަމަށް ދިވެހި ސަރުކ ރުން އެންގުމ ިއ އައި.އެމް.ޖީ.އ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވެްނ ނެތްކ
ގައި އެ މައްސަލަ ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަރނޭޝަނަްލ  2007ޖުލައި  27ގުޅިގެން، އައި.އެމް.ޖީ.އިން 

ޓްރޭޝަން" ޓަށް ހުށަހެޅި "ނޯޓިސް އޮފް އަރބިއަރބިޓްރޭޝަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅ  މައްސަލައ އި ގުޅިގެން އެ ކޯ
)ފަނަރަ މިލިއަން އަށްޑިހަދެހ ސް  15,082,902$މުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ގައި  އެ ކުންފުންޏަށް ލިުބނު ގެއްލު

 ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ. ނުވަސަތޭކަ ދެ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު( ހޯދުމަށް

  ަގައި އައި.އެމް.ޖީ.އިން  2008ޖަނަވަރީ  7ޅ ފައިވަނިކޮށް، ހުށަހަ ސެންޓަރަށްއަރބިޓްރޭޝަން މި މައްސަލ
ސިންގަޕޫރުގައި މިމައްސަލަ ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަ ސިންގަޕޫރުގެ ލޯ ފ މް "އެލަްނ ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 

ންގެ ބޭރުގަިއ ނިންމުމަްށ އަރބިޓްރޭޝަމައްސަލަ މި މެއިލެއްގައި -" އަށް ފޮުނވި އީއެންޑް ގްލެޑްހިލް
ރު މިލިއަން )ހަތަ 4,886,123$ ޅިއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމުގައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކ ރުން އެ ކުންފުންޏަށްހުށަހެ

ދިނުމަށްފަހު އަރބިޓްރޭަޝނުން މައްސަލަ އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަހ ސް އެއްސަތޭކަ ތޭވީސް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު( 
 ށެވެ.ހައްލުކުރުމަ ނަގ 

  ފް ފިނޭންސް އެންޑް ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮ އިއައި.އެމް.ޖީ.ގެ ހުށަހެޅުމ
ޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްކުރީގެ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ އިގެ ކުރީޓްރެޜަރީއ އި، 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރ  ބަްއދަލުވުމަށްފަހު، 
ގައި  2008ޖަނަވަރީ  16ކަމުގައިވ  ރ ޖ  އެންޑް ޓ ނުން  ސިްނގަޕޫރުގެ ލޯ ފ މެއް އެ މައްސަލައ އި ބެހޭގޮތުން

ދިވެިހ ސަރުކ ރުން މި މައްސަލަ ދިފ ޢު ކުރެވޭނޭ  ،ބިނ ކުރައްވ  ލަފައަށްޤ ނޫނީ ދިވެހި ސަރުކ ރަށް ދީފައިވ  
އްސަލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ހުށަހެޅުމ އި އެއްގޮތަށް މަގ ނޫނީ ލަފ ގައި ފުރުޞަތު ރަގަޅުކަމަށް 

 އަރބިޓްރޭޝަނުން ބޭރުގައި ިންނމުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމަވ ަފއިވެއެވެ.

 ްގައި  2009ޖަނަވަރީ  27ގައި ިހންގަުމން ދަނިކޮްށ، މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންަތއް އަރބިޓްރޭޝަނ
ރެ ކުޑަކޮށް އައި.އެމް.ޖީ.އިން ދެވަނަ ފަަހރަށް މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުަގއި، ކުރިން ހުށަހެޅި ވަރަށްވު 

)ހަތަރު މިލިައން ފަސްލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( އަށް ނިންމުމަށް އެދި ިމިނސްޓްރީ އޮފް  $4,500,000
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. 
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  އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ފަރ ތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުަށހެޅި ހުށަެހޅުމ މެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފ ފުޅަކަްށ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އެ މައްސަލަ  ގެ އޮފީހުންގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 2009އޭޕްރީލް  13އެދިވަޑައިގެން 

އަިދ މިކަމ ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުަށހެޅުއްވި ކަރުދ ހުގައި  އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ވ  އެފަރ ތުން ކ މިޔ ބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަްށ އައި.އެމް.ޖީ.އިން އަރބިޓްރޭޝަަނށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ދައު

ފެނިވަޑައިގަންނަވ  ކަމަށ އި، އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ހުށަހެޅުމ މެދު ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި ސަރުކ ރުން އިޖ ބަ ދިނުމަީކ 
ކަމުން މުހިއްމު އަދި މިކަމުގައި އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތްކަމަށް ބަޔ ން ކުރައްވ ފައިވެއެވެ. އަދި އެހެން

މިލިއަްނ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި މައްސަލަ  4.5އައި.އެމް.ޖީ.އިން ދެވަނަ ފަހަރަްށ ހުށަހެޅި 
ނިންމުމަށް މަޝްވަރ ކުރެވިދ ެނ ކަމަށް ލަފ ދެއްވ ، އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ކުރެއްވުމަށް ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ބައިވެރިނ އި އެޓަޓްރެޜަރީންނ އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން
 ލަފ ދެއްވ ފައިވެއެވެ.

 14  ްގައި ބޭްއވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ ޖަްލސ އިން ނިންމަވ ފައިވަީނ އައި.އެމް.ޖީ.އ އެކު  2009އޭޕްރީލ
ލައިގައި ސަރުކ ރުގެ މި މައްސަބޭރުން ހައްލުކުރުމަށެވެ.  އަރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެމަޝްވަރ ކޮށް މައްސަލަ 

އިކޮނޮމިްކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ފަރ ތުން އައި.އެމް.ޖީ.އ އެކު މަޝްވަރ ކުރ ނެ އެންމެ އިސްފަރ ތަކީ 
 ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން އެޑްވައިޒަރު ކަމުގައި 

 7  ިގައި އައި.އެމް.ޖީ، ސިރިއަސް އަދި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން "ސެޓްލްމަންޓް އެގްީރމަންޓް" ގައި  2009މެއ
ސޮއިކޮށް އައި.އެމް.ޖީ.އިން ދިވެިހ ސަރުކ ރުގެ މައްޗަށް ސިންގަޕޫރުގެ އަރބިޓްރޭޝަން ކޯޓުގަިއ ހުށަހަޅ ފައިވ  

 ރަށް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.މިލިއަން ޔޫ.އެސް. ޑޮލަ 4 ގެ ބޭރުންއަރބިޓްރޭޝަންދައުވ  

 

 މި މައްސަލައ އި ބެހޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

 ހިދިވެ ،ށަހެޅި މައްސަލަހު ސިންގަޕޫރުގެ އަރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް އައި.އެމް.ޖީ.އ އި ސިރިއަސްއިން )ހ(
އެންޑް ކަމުގައިވ  އެލަން  އްލޯ ފ މެ ޑުކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ދެޞަތު ބޮރުކ ރަށް ކ މިޔ ބު ކުރުމުގެ ފުރުސަ

ޤްވ މީ ފެންވަރުގަިއ ބައިނަލްއަ މި މައްސަލައަކީ ައދި ގްލެޑްހިލްއ އި ރ ޖ  އެންޑް ޓ ން އިން ލަފ ދީފައިވ އިރު، 
ވަަނ  2009މި މައްސަލައިގެ ފަހުގެ ިނންމުން އަދި ، މައްސަލައެއް ކަމުގައިވ އިރު އަރބިޓްރޭަޝނެްއގެ ހިނގަމުންދިޔަ

މައްސަލަ ބޭރުން  އަރބިޓްރޭޝަންގެވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި  2009 ،އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި ނިމެން އޮއްވ 
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނިންމެވުގައި، އަރބިޓްރޭޝަން މައްސަލަތަކުގައި ތަޖުރިބ  ހުރި ބޭރުގެ ލޯ ފ މެއްގެ ރައުޔު 

އަދި މައްސަލައ އި ގ ނޫނީ ލަފައެއް ދެއްވ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ށް ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހަހޯއްދެވުމަކ  ނުލ  އޮފީހުން 
ކުރިން އިން އެލަން ގްލެޑްހިލްއ އި ރ ޖ  އެންޑް ޓ ން ްށ ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދ ހުގައި ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަ 

ބިްޓރޭޝަނުން ބޭރުަގިއ މައްސަލަ އަރވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން  ނޫނީ ލަފ  ހުށަަހޅުއްވ ފައިނުވ ތީ،ލިބިފައިވ  ޤ  
ހެކިތަކ އި ޤ ނޫނީ ލަފައ ިއ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވ  ހުރިހ  މަށް ނިންމެވި ިނންމެވުމަކީ، މައްސަލައ އި ހައްލުކުރެއްވު

 ކަމަށް ބެލެވެްނެނތެވެ.ނިންމުމެއް  ނިންމަވ ފަިއވ މަޢުލޫމ ތުގެ އަލީގައި 
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ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ބޭރުގައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޝަންގެ އަރބިޓްރޭމައްސަލަ މި )ށ( 
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ނިންުމމުގައި އައި.އެމް.ޖީ. އަދި ސިރިއަސް ކުންފުންޏ އެކު ވ ހަކަ ދެއްކެވި ޓީމުގައި 

ދައްކ  ސެޓްލްމަންޓަކ  ހަމައަްށ ކަން އެނެގން ނެްތކަމ އި، ވ ހަކަ ގެންނެވީ ކޮންކޮން ބޭފުޅުންނެއްހިމެނިވަޑައި
ންކަން ތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިއ ޔަތް ކުރައްވައިގެކޮން ހިސ ބު ނިންމެވީމިލިއަން ޑޮލަރަށް މައްސަލަ  4ދިއުމުގައި 

 އެނގެންނެތެވެ. 

ން ރީދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ުތން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަ )ނ( އައި.އެމް.ޖީ، ސިރިއަސް އަދި
ފުރުޞަތު އޮތް  މ ލީ ގެއްލުމެއް ލިބިމުގެސޮއި ކުރައްވ ފައިވ  "ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް" ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް 

އިވެއެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތަށް ެގއްލުމެއް ލިބުން އެކަށީގެންވ ޮގތަށް ސެޓްލްމަންްޓ ބައެއް މ އްދ ތައް ހިމަނުއްވ ފަ
)ޑީ( ގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުން އައި.އެމް.ޖީ. އަދި 1މ އްދ ތަކަކީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ  ހިމަނުއްވ ފައިވ  އެގްރީމަންޓުގައި

ނޑައަޅ ފައިވ  ދުވަސްތަކަށް ނުދައްކައިފިނަަމ، އިތުރުވ  ކޮންމެ  ސިރިއަސް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވ  ފައިސ  ދިނުމަށް ކަ
( ަގިއ )އީ 1އ އި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނ އެއް އަރ ނެ ކަމަށް އޮތް މ އްދ  10,000$ދުވަހަކަށް 

ނޑައަޅ  އަދަުދ ދިނުމަށް އެއްބަސްވ  ތ ރީޚަށް ވުރެ އެންމެ ދުވަހެްއ  ބުނެފައިވ ގޮަތށް، ދިވެހި  ސަރުކ ރުން ދިނުމަށް ކަ
މިލިއަން ޑޮލަރު ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަްށ  1މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އިތުރު  4ލަސްވިއަސް، 

ނޑައަޅ ފަ ނޑައަޅ ފައިވ   3އިވ  މ އްދ އ އި، އެއްބަސްވުމުގެ ކަ ވަނަ މ އްދ ގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުން ފައިސ  ދިނުމަށް ކަ
ގޮސްފިނަމަ، އަރބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގ  މައްސަލަ ކުރިއަށް ދުވަހުގެ ފަހުން، ރަސްމީ ަފސްދުވަސް ފައިތުވެ

ސަުރކ ރުން ދެއްކި އެއްވެސް ފައިސ އެއް އަނބުރ  ދިވެހި ގެންދިއުމަށ އި، ސެޓްލްމަްނޓް ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހި 
 ސަރުކ ރަށް ހަވ ލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ަތކެވެ.

މަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑ ރަ ނަިއބ އި އެލަން އެންޑް ންޓް އެގްރީމަންޓުގައި ނުހިމެނު ލްމައަދި މި މ އްދ ތައް ސެޓް
މ އްދ ތަކ މެދު އެފަރ ތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  އެ ލަފ ދެއްވ ގްލެޑްހިލްއިން 

ޓްރެޜަރީގައި ދަންނަވ ފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިދެންނެުވުނ 
ންޓުގަިއ ހިމަނުއްވ ފައިކަން މަޤ ނޫނީ ލަފައަށް އިޖ ބަނުދެްއވ  އެމ އްދ ތައް އޮތްގޮތަށް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީ

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

މި ، ތަޙްޤީޤްކުރެިވފައިނުވ ކަމަށ އި ފުރިހަމަތުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވ  ގެއްލުމ އި ބެހޭގޮމި މައްސަލައ އި ގުޅިގެން ( )ރ
 ރ ތެއް ޒިންމ  ކުރެވިފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އެއްވެސް ފަދައުލަތުގެ ކަމުގައި 

ނޑު  ގައި އައި.އެމް.ޖީ.އިންވުމ އި ބެހޭގޮުތން އަރބިޓްރޭޝަންއެއްބަސް)ބ( މި  ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ މައްޗަށް ކުރި މައިގަ
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއ އެކު ދައުވ އަކީ 

ވަނަ މ އްދ ގެ  10ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ވެވުނު އެްއބަސްވުމުގެ ސަރުކ ރު މުވައްޒަފުންނަށް ހެްލތް އިންޝުއަރަންސްގެ 
އެކުންފުިނން އިންުޝއަރަންސްގެ ވިޔ ފ ރިކުރުމުގެ ލައިސަނަސް ނެގުމުން އިސްތިސްނ  ކުރ ކަމަށް ދަށުން، 

ރ އްޖޭގައި  އި ދިވެހިއެއްބަސްވުމެއްގަ އެހެންކަމުން ސަރުކ ރުގެ މިނިސްޓްރީއަކުން ތައްޔ ރުކުރެއްވިހިމަނ ފައިވ ކަމެވެ. 
އެ އަމަލުކުރަމުންދ  ޤ ނޫުނތަކ އި ގަވ އިދުތަކުން ނަަގންޖެހޭ ހުްއދަތަކުން އިސްތިސްނ އެއް ިލޭބފަދަ މ އްދ އެއް 

ކަމީ، އައި.އެމް.ޖީ.އިން ދިވެހި ސަރުކ ރ މެދު ދައުވ  އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެްނ ފައިވ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނުއްވ 
ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ދިފ އުގައި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ދެއްވ ފައިވ  ރައްދަކީ އެމ އްދ ގެ ދިޔަ ކަމެއް ކަމުގައި 

ސަރުކ ރުން ދޭންޖެހެނީ އެީހތެރިކަމެއް ކަމަށ އި، އައި.އެމް.ޖީ.އިން ނަގަްނޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްޓަކަިއ ދަށުން 
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ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނެގުމަކީ އައި.އެމް.ޖީ.ގެ ރ އްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދ  ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކުގެ 
"ފްރަސްޓްރޭޓް" ވީ އެ ހުއްދަ އައި.އެމް.ޖީ.އަށް ނުނެގުމުން ނުވަތަ ނުލިބުުމްނ  އެއްބަސްވުންމަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމ އި، 

  ކަމުގައެވެ.

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

ބަދަުލ ހޯއްދަވ  ދައުލަތަށް )ހ( މި މައްސަލައިގެ ފުރިހަގަ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަވައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވ  ގެއްލުމުގެ 
ވަނަ  48އަދި  47ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނގެ ންޖެހޭ ފަރ ްތތަކ މެދު ވަޒިންމ  އުފުލަލިބިފައިވ  ގެއްލުމުގައި 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އެޅުއްވު ވަޅުފިޔަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން

)ށ( މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހޯއްދަވަންޖެހޭ ޤ ނޫނީ ަލފ  ޯހއްދަވައި ދައުލަތަށް އެންމެ ަފއިދ  ހުރި ގޮތަކަށް 
 ކަންތައްތައް ނިންމަވައި، އެފަދަ ނިންމުންތައް ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މެއް ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު ހިމެނޭ މ އްދ ތައް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނުހިމެނުއްވުމަށ އި، ދައުލަތަްށ )ނ( ދައުލަތަށް ގެއްލު
 ހިމ ޔަތ އި ރައްކައުތެރިކަން ލިޭބނެފަދަ މ އްދ ތައް ދައުލަތުްނ ަހދ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިެމނުްއވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އި ގަވ އިދުތަކ  ެއއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން އިސްިތސްނ  ކުރ  މ އްދ ތަށް އަދި ދިވެހިރ އްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން ޤ ނޫުނތަކ 
 ނުހިމެނުއްވުމަށް ދަްނނަވެމެވެ.

 

ފައިވ  ލޯނުތަކަށް ށް ދޫކުރައްވ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން މަސްވެރިކަމ  ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަ  .7
ފިޔަވަޅުތަކެއް  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކަށީގެންވ  ނުލިބި ހުރި ފައިސ  ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ 

 އަޅުއްވ ފައިނުވުން 

ފައިވ  ލޯނުތަކަްށ މ  ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ދޫކުރައްވ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން މަސްވެރިކަ
މ ިއ ލޯނު ފަިއސ  އަނބުރ  ހޯދުމުގެ ބެލެހެއްޓު ތައް ފައިސ  ބަލައިގަތުމ އި ޯލުނ އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސ ބު

ހަވ ލުކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން  ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ އިމަސްއޫލިއްޔަތ އި ޒިންމ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮ
ރު ޑިސެމްބަ 31ލޯނު އެކައުންޓުގެ  5މަސްވެރިކަމ ގުޅޭ ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜީން ބަލަހައްޓަވ  މި

ގައި  1 ހިސ ބުގެ ހުލ ސ އެއް ތިރީގައިވ  ތ ވަލްލޯން އެކައުންޓްތަކުގެ ފައިވ  ނިޔަލަށް ތައްޔ ރުކުރައްވ ގެ  2012
 ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.
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 2012ޑިސެމްބަރު  31: މަސްވެރިކަމ  ގުޅުން ހުރި ކަންކަމ ބެހޭ ލޯނު އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސ ބުގެ ހުލ ސ  )1ތ ވަލް 
 ގެ ނިޔަލަށް( ރުފިޔ އިން 

 އ/ކ

# 
 ލޯދު ދޫކޮފްފައިވާ

 ތާރިޚު
 އެދްމެ ފަހުދް ދޫކުރި ލޯދުގެ

 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތާރީޚް
 ލޯދުގެ

 އަދަދު
 ލޯދުގެ

 ލަޖުމު
 ދިޔަލަފް

 ދެއްކި އަދަދު
 ދައްކަދްޖެހި

 ދުދައްކާ އަދަދު
 ލޯދު

 ބާކީ

 ވިއްކައިގެދް ލިބޭ ފައިސާބަޖެޓުދް ޚަރަދުކޮފްގެދް މިފްކޯ ބޯޓު ޔާޑުދް ގެދެވޭ މަސްދޯދިފަހަރު  291

 19,443,000 19,054,845 11,984,705 30,858,486 51 އަފް 2008ޖުލައި  31 އަފް 2003އިދް  1998 

 އެސިސްޓަދްޓް ޓު ދަ ޑިވެލޮޕްމަދްޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަދަލް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް 275

 5,274,475 5,280,810 844,063 2,695,879 11 އަފް 2003ޑިސެމްބަރު  8 އަފް 1998އިދް  1995 

 ބޭރުގެ އެހީގެ ދަފުދް ގެދެވޭ މަސްދޯދިފަހަރުގެ އިދްޖީދުގެ ލޯދާއި ސަރވިސްޗާޖުގެ ހިސާބު 216

 125,882 177,203 87,490 137,134 04 އަފް 1999ޖުލައި  1 އަފް 1994އިދް  1992 

 ޖަޕާދް ސަރުކާރުގެ އިދްޖީދުގެ އެހީގެ ރިވޯލްވިދްގ ފަދްޑު 680

 3,066,378 3,151,378 2,919,621 6,096,000 12 އަފް 2003މެއި  27 1998އިދް  1997 

 ޖަޕާދު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލިބުދު އިދްޖީދުގެ އަގު އަދާކުރާ 944

 383,900 497,658 440,248 455,036 04 އަފް 1998މެއި  22 1993އިދް  1992 

 28,293,635 28,161,894 16,276,127 40,242,535 82 :ލަޖުމު  

 

 ލޯނު އެަކއުންޓްތަކުގެ ހިސ ބުން އަްނނަނިިވ ކަންތައްތައް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ވ މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައި

ލޯނަކަށް  82 ވަނަ އަހަރ އި ދެމެދު  2003އިން  1992)ހ( މަތީގައިވ  އެކައުންޓްތަކުްނ ދޫކޮށްފައިވ  ލޯނުތަކަކީ 
ތައް އަނބުރ  ލޯނުއަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރެވުނު މިހުރިހ   05މިލިއަން ރުފިޔ ކަމ އި،  40.2ދޫކުރެވިފައިވ  

ފައިސ  ގިަނ ލޯނުތަކަކީ  މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ހަމަވެފައިވ ކަމ އި ަވަނ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2008މުއްދަތު ލިބެންޖެހޭ 
މީގެ  ފައިވ  ލޯންތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އަހަރު ވެ 10އަހަރ އި  5މުއްދަތު ަހމަވިފަހުން އަނބުރ  ލިބެންެޖހޭ 

މިލިއަން  28.1ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސ ގެ އަދަދު  2012ޑިސެމްބަރު  31އިތުރަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 
ކަމުގައި  (އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ  70% އިންދޫކުރި ފައިސ ގެ ތެރެލޯނުތަކަށް ރުފިޔ އަށް އަރ ކަމަށ އި، މިއީ 

 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގެ ގެދަށުން  1.07މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ ( ލޯނުތަަކށް ނުލިބި ހުރި ފައިސ އ މެދު )ށ
 ލޯނުތަކުގެ މައްސަލަނުލިބި ހުރި ފައިސ  ނުވ ކަމަށ އި  އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވ ފައިވ 

 ޝަރީއަތަށް ފޮނުއްވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
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މުން ގެންދަވ ފައިވ  ނުވ ކަމ އި، މި އްވަ( ލޯނު އެކައުންޓުތަކުގެ މަސް ދުވަހުގެ ހިސ ބުތައް ގަވ އިދުން ތައްޔ ރުކުރަ)ނ
އެމުވައްޒަފ  ހަވ ލުކުރެވިފައިވ  އެހެން  އެންމެ މުވައްޒަފަކ  ކަމ އި،މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވިފައިވަނީ 

ޒިންމ ތަކ އެކު މި މަސައްކަތް ެއކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ިހންގިދ ެނ ކަމަށް މި އޮފީަހށް ނުެފންނަަކމ އި، މިނިސްޓްރީގެ 
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުްނ ލޯުނ އެކައުންޓްތަކުްނ ސަރުކ ރަށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސ  ހޯދުމަްށަޓކައި އެ މަސައްކަތް 

 ނގަމުންދ  ގޮތް ބަްއލަވަމުން ެގންދަވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ހި

 އިސްލ ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް 

މިނިސްޓްރީ  ފައިވ  ލޯނުތައް އަނބުރ  ހޯދުމ އި ހަވ ލުވެފައިވަނީމަސްވެރިކަމ ބެހޭގޮތުން ސަރުކ ރުން ދޫކުރައްވ )ހ( 
 މުވައްޒަފުންނ އި އިންތިޒ މްތައްމިނިސްޓްރީގައި އެމަސައްކަތްކުރ ނެ ، އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަމުގައިވ ތީ

ފައިވ  ފައިސ  ތައްޔ ރުކުރައްވ  ލޯނަށް ދޫުކރައްވ  ކޮންމެ މަހެއްގެ ސްޓޭޓްމަްނޓް ހަމަޖައްސަވ ، ލޯނު އެކައުންްޓަތކުގެ
އަނބުރ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަށ އި، ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުމުގަިއ 

މަޖަްއސަވަންޖެހޭ އިދ ރީ ހޯދުމަށްޓަކައި ހަމިމަސައްކަތް ގޮސްފައިވ ގޮތް ބެއްލެވުމަށ އި، ލޯނު ފައިސ  ައނބުރ  
   ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފިޔަވަޅުތަކ އި އިންތިޒ މްތައް

ވަނަ މ އްދ އ  އެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަމ ބެހޭގޮތުން ސަރުކ ރުްނ  1.07)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސަލަ ޝަރީއަތަށް ަމއްފަރ ތްތަކުގެ  ނުވ ދޫކުރައްވ ފައިވ  ލޯނުތައް ގަވ އިދުން އަނބުރ  ދައްކަވަމުން ގެންދަވ ފައިވ 

 އްވައިގެން ސަރުކ ރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އަނބުރ  ހޯއްެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހުށަހަޅު

އިހުމ ލުވެފައިވ ތީ،  ނު ފައިސ  ހޯދުމުގަިއ މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރ ތްތަކުންދައުލަަތށް އަނބުރ  ިލެބންޖެހޭ ލޯ)ނ( 
ަވނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  48އަދި  47އެކަމުގައި ޒިންމ ވ ންޖެހޭ ފަރ ްތތަކ މެދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ޤ ނޫނުގެ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ފައިވ  ލޯނުތަކަށް ނުލިބި ހުރި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަށް ދޫކުރައްވ   ޙ އްސަ އިނ ޔަތުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  .8
 ފައިސ  ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެކަށީގެންވ  ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވ ފައިނުވޭ 

ން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ 2002 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޙ އްސަ އިނ ޔަތުގެ ދަށުން
ލޯނުތަކަށް ފައިސ  ބަލައިގަތުމ އި ލޯނު އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސ ބުތައް ބެލެހެްއުޓމ އި ލޯނު ފައިސ  ދޫކުރައްވ ފައިވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ރައީއަނބުރ  ހޯދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އި ޒިންމ ވަނީ 
ޔަލަށް ގެ ނި 2010ޑިސެމްބަރު  31ގައި އެވަނީ  2ތިރީގައިވ  ތ ވަލްގައި  ހަވ ލުކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ޓްރެޜަރީއ  

 .ހިސ ބުގެ ހުލ ސ އެކެވެލޯނު އެކައުންްޓތަކުގެ  މިދެންނެވުނު ފައިވ މިނިސްޓްރީން ތައްޔ ރުކުރައްވ 
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ގެ  2010ޑިސެމްބަރު  31) ޞ  ލ  ޚު ހިސ ބުގެ  އޮފީހުން ދޫކުރެއްވި ލޯނު  : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 2 ތ ވަލު 
 (ނިޔަލަށް 

 ތަފުސީލު
 ލޯދުގެ

 ލަޖުމު
2010/01/01 

 ލޯދު ބާކީ
 ވަދަ 2010

 ރެސްޓްއިދްޓަ އަހަރު ދެއްކި
2010/12/31 

 ދިޔަލަފް ބާކީ
 154ގެ ދިޔަލަފް ފައިސާ ދުދައްކާ ހުރި  2010

 ލޯދު
69,408,300 56,637,421 7,648,775 3,184,818 51,402,714 

 

 ބެހޭޮގތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފ ހަގަުކރެވުނެވެ. އިމަތީގައިވ  ލޯނުތަކ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޙ އްސަ ދޭތެރޭ  އިވަނަ އަހަރ  2006ގެން ވަނަ އަހަރުން ފެށި 1992ނުތަކަކީ )ހ( މި ލޯ
ޓ އެކު އިންޓްރެސް 6އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި % 5އަހަރ އި  2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން އިނ ޔަތުގެ ދަށުން 

އެންމެ ލަސްވެގެން  ކަށް ފައިސ  ދެއްކުންކަމިހުރިހ  ލޯނުތަފައިވ  ލޯނުތަކެއްކަމުން، ލޯން ހަލ ސްކުރުމަށް ދޫކުރައްވ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުްނ . ނަމަވެސް ނިޔަލަްށ މުއްދަތު ހަމަވ ނެަކން ފ ހަގަުކރެވުނެވެ ވަނަ އަހަރުގެ 2011

-1ގައި ފޮނުއްވި ނަންބަރު  2008ނޮވެމްބަރު  6މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
BPM/13/2008/306 ީއެދުވަހުން ފެށިގެން ، މުމުގެ މުއްދަތުއަނބުރ  އަދ ކޮށް ނިންމިހުރިހ  ލޯނެއް  ސިޓީން ވަނ 

ހުރިހ  ލޯނެއް އަނބުރ  ދައްކަންޖެހޭ މިބްލެންކެޓް ޕޮލިސީއެއްގެ ދަށުން  އެވެ.ފައިތުރުކޮށްދެއްވ ދުވަހަށް އަހަރު  5
އެހެންކަމުން މިކަންކުރައްވަންވ ނީ  ،ދެއްވުމަކީ ިއތުރު ލޯނެއް ދޫކުރެއްވުން ކަމުަގއި ބެލެވޭކަމަށ އިމުއްދަތު އިތުރުކޮށް

އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ މ އްދ ގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އ  4ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނގެ 
ފައިވ  ހަމަހަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވި ލޯނުތައް ދޫކުރައްވ ފައިވަނީ ޢ ންމު ކުރެވިގޮތުގެ މަތިން ބަޔ ންކޮށްފައިވ  
ނޑައެޅޭ ސިޔ ސަތެއްގެ ދަށުން ނޫންކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އުސޫލެއްގެ މަތި   ން ކަ

 ރަސްމީކޮށް ބަދަލުވ ންގައި  2008ނޮވެމްބަރު  10އޭރު އޮތް ސަރުކ ރު )ށ( މީގެ އިތުރަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 
ނޑު ގޮތެއްގައި  ،ދުވަހަްށ ވެފައޮއްވ  4އެންމެ  އިސް މަޤ މުތަކެއްގައި ތިއްބެވި ިގަނ އޭރުގެ ސަރުކ ރުގެ މައިގަ

އޭރުގެ އަަހރު ދުވަހަށް  5އިތުރު  އަނބުރ  އަދ ކުރަްނޖެހޭ މުއްދަތު ށް ދޫކުރައްވ ފައިވ  ލޯނުތައްކަބޭފުޅުންތަކަ
( ެގ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމ އި މަނ ކުރުމުގެ ޤ ނޫނު) 2/2000ޤ ނޫނު ނަންބަރު  މަކީ،ހަމަޖައްސަވ ދެއްވުސަރުކ ރުން 

ޖައިޒު ގޮތުގަިއ ބުނ ފަަދ މަޤ މުގެ ުނފޫޒު ނ  ( ގައިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ 13އަިދ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  12
 ލިެބންއޮތް ފައިދ އަކަށް  ދަުއލަތަށް ކުރައްވ ފަިއވ  ކަމެއް ބެލެވޭކަމަށ ިއ، މިަކމުގެ ސަބަބުން ނުންކުރައްވައިގެން ބޭ

އެޤ ނޫނުެގ ފ ހަގަުކރެވެއެވެ. ސްވެގެްނ ދިއުން( އަންނ ނެކަން އުނިކަމެއް )ލިބެންޮއތް ފައިސ އެއް ނުލިބި އިތުރަްށ ލަ
އޭނ  ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީ ސަރުކ ރުގެ ނުވަތަ ސަރުކ ރު ބައިވެރިވ  ފަރ ތެއްގެ މުވައްޒަފަކު 12

އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފ   ވަޒީފ  އަދ ކުރ  އޮފީހަކުން ނުަވތަ ތަނަކުން ކުރ ކަމަކުން ނުވަަތ ކުރ ކަމަކ  ގުޅިގެން ނުވަތަ
ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ އެމުވައްަޒފެއްގެ މަގ މުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެން ނ ޖައިޒު ފައިދ އެއް ހޯުދމ އި، ހޯދައިދިނުމަީކ 

ވަނަ މ އްދ ެގ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ ސަރުކ ރުގެ އެއްވެސް  13ކުށެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަ ެއޤ ނޫނުގެ 
ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދ އެއް ލިބެންއޮތް އެއްވެސް ކަމެއްގެ ފައިދ  ރައްޔިތުންނަށް ނުވަަތ ، މުވައްޒަފަކު

ދައުލަތަށް ނުލިބޭޮގތަށް، ނުަވަތ ލިބެންއޮތް ފައިދ އަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް، ުނވަތަ އެކަމެއްގެ ފައިދ  
ށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އަންބަކަށް ނުވަތަ ފިރިއަކަށް ލިބޭގޮތަށް ކުރުމަީކ ނުވަތަ ފައިދ އިން ބައެއް، އެމުވައްޒަފަކަ

 ކުށެއް ކަމުގައެވެ.
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އަހަރު ވަްަނަ  2010 ލޯނަަކށް 72ޯލނުގެ ތެރެއިން  154ދޫކުރައްވ ފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުން ( )ނ
ުނގެ ފައިސ  އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދައްކަވ ފައިނުވ  ގިނަ ކަމަށ އި މީގެ ތެރޭގައި ލޯއެއްވެސް ފައިސ އެއް ދައްކ ފައިނުވ 

ުނިލބި ހުރި ފައިސ ގެ ވަނަ އަހަރު  2010ލޯނަށް  72ފ ަހގަކުރެވުނެވެ. މިދެންނެވުނު  ފަރ ތްތަކެއްވެސް ހިމެނޭކަން
)ދެބައިކުޅަ އެއްބައި(  ½ލޯނުތަކުގެ އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންހުރި މިއީ  ،މިލިއަން ރުފިޔ ކަމ އި 28އަދަދަކީ 

ކަމަށ އި، މިހ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނުތަކަށް އެއްވެސް ފައިސ އެއް ލިބިފައިނުވަނީ ދަުއލަތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ގަވ އިދުގައިވ  
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ޅުއްވުްނފަދަ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެ ފައިސ  ުނދައްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ގޮތުގެ މަތިން ޯލނު

އަދި ހަމައެއ އެކު މިލޯނުތައް އަނބުރ  ހޯދުމަށް . އަޅުއްވ ފައިނުވ ތީ ކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވެއެވެން މިނިސްޓްރީ
ކަމ އި، މިމަސައްކަތް ހަވ ލުކުރައްވ ފައިވަނީ މިނިސްޓްރީެގ ބޮޑު ސަމ ލުކަމެއް ދެއްވ ފައިނުވ މ  ވެސްމިނިސްޓްރީން

އެންމެ މުވައްޒަފަކ  ކަމ އި، މި މުވައްޒަފު ލޯނުގެ ހިސ ބުތައް ަބލަހައްޓަވ ފައިވީ ނަމަވެސް، މިިނސްޓްރީގެ ސީނިއަރ 
ނުވ ކަމ އި، މި ފައިސ  މެނޭޖްމަންޓުން މި ހިސ ބުތައް ަބލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ މޮީނޓަރކޮށް ބައްލަވަމުން ގެންދަވ ފައި

  އިހުމ ލުވެފަިއވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުން ހޯދުމުގައި 

ބަަލހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ލޯނު އެކައުންޓުތަކުގެ ހިސ ބުތައް )ރ( މިނިސްޓްރީން 
ތުގައި ފައިލްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމ ވުން ކައިރި އަދި އެކަށީގެންވ  އޭގެ ޒ ގައެވެ. އެކްސެލްއަކީ ސްޕެޑްޝީޓުތަކެއް

ސޮފްޓް ވެއަރއެއްކަމ އި މިއީ ދައުލަތަށް ިލބެންއޮތް ގިަނ އަދަދެއްގެ ފައިސ  އެކުލެވޭ ލޯނު އެކައުންޓްތަުކެގ 
 ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްުޓން އެންމެ ރައްކައުތެރިގޮތް ނޫންކަމުގައި ފ ަހގަކުރެވެއެވެ.

 ހުކުރައްވަން ލަފ އަރުފ  ގޮތް އިސްލ  

)ހ( މި ޯލނުތައް އަނބުރ  ޯހދުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރ ނެ މުވައްޒަފުންނ އި އިންތިޒ މްތައް ހަމަޖައްސަވ ، ލޯުނ 
އެކައުންޓުގެ ކޮންމެ މަހެއްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކުރައްވ  ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 
ފެއްޓެވުމަށ އި، ކޮންމެ މަހެއްަގއިވެސް މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުމުގައި މިމަސަްއކަތް ގޮސްފައިވ ގޮތް 

މަޖައްސަވަންޖެހޭ އިދ ރީ ފިޔަވަޅުތަކ އި އިންތިޒ މްތައް އިސ  އަނބުރ  ހޯދުމަށްޓަކައި ހަބެއްލެވުމަށ އި، ލޯނު ފަ
 ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

ވަނަ މ އްދ އ  އެއްގޮތަށް ސަރުކ ރުން ދޫކުރައްވ ފައިވ  ލޯނުތަްއ  1.07ަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގެ )ށ( ދައު
ފަރ ތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ސަރުކ ރަށް ރ  ދައްކަވަމުން ގެންދަވ ފައިވ ނުވ  ގަވ އިދުން އަނބު

 ދަންނަވަމެވެ. ލިބެންޖެހޭ ޯލނު ފައިސ  އަނބުރ  ހޯއްދެވުމަށް

އަހަރު ދުަވހަްށ ހަމަޖައްސަވ ދެއްވި  5ަވނަ އަހަރު ޯލުނތައް އަނބުރ  ދައްކަންެޖހޭ މުްއދަތު އިތުރު  2008)ނ( 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅުއްވ  އެމައްސަލ ގައި ޒިންމ  -މައްސަލަ ތަހްޤީޤުކުރެއްވުމަށްަޓކައި އެންޓި

 ޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ މެދު ިފޔަވަ
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 99.21ކުރެވިފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ރައުސުލްމ ލު )ކެޕިޓަލް( އިތުރުކުރުމުގެ ނަމުގައި  .9
ބަޖެޓް މުސ ރައ އި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށ އި ސަރުކ ރު އިދ ރ ތަކުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިވަނީ މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރައްވ  

 ޚަރަދަށ އި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 ފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 2010
ސަރުކ ރުން ) 441002ބަޖެްޓ ކޯޑު ނަްނބަރު ޚ އްސަ ބަޖެޓުގެ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ އި އެމިނިސްޓްރީގެ

ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ އަށް ( ހިންގ  ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރ  ެކޕިޓަލް ންގ ހައުސި އެއީ. ރުފިޔ  އެވެ 45,576,043ކަ
ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ދޫކުރުމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ކެޕިޓަލް މ ކެޓް މިލިއަން ރުފިޔ އ އި،  26.6ކަ
ނޑަދޫކުރުމަށް  ބަޖެޓަށްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  މިލިއަން ރުފިޔ އ އި އަލަށް އުފައްދ   13.8އަޅުއްވ ފައިވ  ކަ

ނޑައަޅުއްވ ފައިވ   ވަނަ  2010މި ބަޖެޓް ކޯޑުން  މިލިއަން ރުފިޔ އެވެ. 5ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލަށް ދޫކުރުމަށް ކަ
 ކުރައްވ ފައިވ  ޚަރަދުތަކ  ބެހޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ރުފިޔ  ޚަރަދު ކުރައްވ  295,591,318 ޖުމުލަ އިން  441002ޖެޓު ކޯޑު ނަންބަރު ބަވަނަ އަހަރު  2010)ހ( 
ވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރައްވ ފައި 250,015,275 އިުތރަށް ބަޖެޓަށްވުރެ ފ ސްކުރެވުނު

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ(  96ފ ސްކުރައްވަފައިވ  ބަޖެޓ އި ޚިލ ފަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ 
 17ވަނަ މ އްދ އ އި  31އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ބަޖެޓަރީ އުސޫލުތައް ަކނޑައަޅ ފައިވ  އެ ޤ ނޫނުގެ 

 96މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( އ  ޚިލ ފަށް ކުރައްވ ފައިވ  ޚަރަދެއްކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ވަނަ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެުނވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ 

ބަެޖުޓގައި ވަކި ކަމަކަށް  ،ރެ ޚަރަދު އިތުރުކޮށްގެން ނުވ ނެ ކަމަށ އިފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓުގައިވ  ިމންވަރަށްވު
ނޑައަޅައިފައިވ ނަމަ އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ އެކަމަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ  ،ޚަރަދެއްކުރުމަށް ކަ

ނަކަށް ލިޭބނެކަމަށް އޮފީހަކުން، ެއތަ  ންމެ މަސްއޫލުަވނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކ ރުގެ ކޮ  31ޤ ނޫނުގެ 
ލަފ ކުރ  އ މްދަނީއ އި، އެތަނުްނ ހިނގ ނެކަމަށް ލަފ ކުރ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދ އި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން، އެ 

ނޑައަޅ  ޒި، އަހަރަކަށް ލަފ ކުރ  ބަެޖޓު އެކުަލވ ލައި  ންމ ދ ރު ވެރިޔ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޭނންސްއެ ޤ ޫނނުގެ ދަުށން ކަ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި  17އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޤ ނޫނުގެ 

ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ޕަބްލިކް ޭބްނކް އެކައުންޓުގައިވ  ދައުލަތުގެ ފައިސ ގެ ތެރެއިން ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް، 
ޑުގައިވ  ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވޭނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނުވަތަ ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވޯރކްސް ފަން

ޓްރެޜަރީން ލިޔުމަކުން ދޫކުރ  ހުއްދ އެއްގެ ދަށުން ކަމ އި، އެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވ ނީ، ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓެއްގައި 
  ހިމެނޭ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަމުގައެވެ.

 ރައުސުލްމ ލަށްކުންުފނިތަކަށް ދޫ ކުރ  ކެޕިޓަލް ުނވަތަ އަކީ ސަރުކ ރުން ހިންގ   441002ބަޖެޓް ކޯޑު )ށ( 
ބަޖެޓް ކޯޑެއް ކަމުގައި ޚަރަދުތަކުގެ  ކެޕިޓަލްރެކޯޑްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   ފައިސ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރެވޭ 

ކުންފުނިތަކުގެ ވަނަ ކޮށްފައިވ  ގިނަ ޚަރަދުތަކަކީ ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ   2010ވީނަމަވެސް، މި ބަޖެޓް ކޯޑުން 
ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ އެއް ކަމަށ އި ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސ އަކީ  ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް

ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ރިކަރަންޓް ޚަރަދެއް ކަމުގައި 
ގައި(.  3 ފައިވެއެވެ )ތަފްޞީލް ތ ވަލްމިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރައްވ  156.9އަހަރު  ވަނަ 2010މިބަޖެޓް ކޯޑުން 

ކުންފުނިތަކުގެ ރައުސުލްމ ލު އިތުރުކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސ އެއް އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކަށް ަބލ އިރު މިއީ އެ
ސަރުކ ރުން  ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޚަރަުދތަކަށް އީ ހަޤީޤަތުގައި އެކުންފުނިތަކުގެ ވޯކިންގް ކެޕިަޓލަށްނޫންކަމ އި، މި
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ން ކުންފުނިތަކަްށ ދޫކުރައްވަންވ ނީ ސަރުކ ރުފޮތްތަކުގެ ރެކޯޑުކޮށް މިފައިސ   ފައިސ  ކަމުގައިވ ތީ އްވ ފައިވ ދޫކުރަ
 ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ދޫކުރި ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެކުންފުނިތަކަށް ސަރުކ ރުން ދެއްވ  

 އެކިއެކި އިދ ރ ތަކުގެ ބަޖެޓަށް ދައުލަތުގެ ކުރައްވ ފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދެންނެވުނު ބަޖެޓް ޯކޑުން )ނ( 
އެ ގައި(. މި ޚަރަދުތަކަކީ  3މިލިއަން ރުފިޔ ވެސް ހިމަނުއްވ ފައިވެއެވެ )ތަފްޞީލް ތ ވަލް   33.7ދޫކުރެވުނު 

އިދ ރ ތަކ  ގުޅޭ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ އިދ ރ ތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް ފައިސ ކަމުން އެ ޚަރަދުތައް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ދޫކުރުމަކީ އެކައުންޓިންގ އަދި ބަޖެޓަރީ އުސޫލުން ރަނގަޅު 

މެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މިޚަރަދުތަކަކީ މުސްތަޤިއްލު އެހެން އިދ ރ ަތކ އި އެއްގޮތަށް ވަިކ އުސޫލެއް ނޫންކަމުގައި ފ ހަގަކުރަ
 ވަކި އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

 އަށް ގެންދަންެޖހޭ ދެ މަޝްރޫޢެއް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރ މުގައި ހިމަނައިގެން ކުރި)ރ( 
މިލިއަން ރުފިޔ އ އި  4ކަމުގައިވ  ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ މަޝްރޫޢަށް ހޭދަކުރެވުނު 

ބަޖެޓް ކޯޑުން  441002މިލިއަން ރުފިޔ ވެސް  4.6ރޫޢަކަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ގއ.ވިލިނގިލީގެ ނަރުދަމ ގެ މަޝް
ޓީޒް ކުންފުނިތަކ  ހަވ ލުކުރައްވައިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދަވ ފައިވެއެވެ. މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޔުޓިލިޚަރަދުކުރައްވައިގެން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުއްވ  އަންދ ޒ  ބަޖެޓްގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރ މުގައި 
އިން ކުރައްވައިގެން  441002ކަމަށ އި، ބަޖެޓް ކޯޑު  ހިމަނައިގެން ފ ސްކުރައްވަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކަކ އި ޚަރަދުތަކެއް

ބަެޖޓް ކޯޑު ނަންބަރު ވ ނެ ޚަރަދުތަކެއް ނޫންކަމަށ އި، އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ 
ޚަރަދަކީ އަދި މި  .އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އިމ ރ ތްކުރުން( އިން ކަމުގައި ފ ހަގަކުރަމެވެ -)ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  272000

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ަބޖެޓަރީ އުސޫލުތައް  96ޤ ނޫނޫ އަސ ސީގެ 
ނޑައަޅ ފައިވ  އެ ޤ ނޫނުގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( އ  ޚިލ ފަށް ކުރައްވ ފައިވ   17ވަނަ މ އްދ އ އި  31ކަ

 ޚަރަދެއްކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ުކންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް  ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންކަމަށް ރިއ ޔަތްކުރ އިރު މަތީގައި)ބ( 
ގައި އެވަނީ  3ތިރީގައިވ  ތ ވަލް  ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ކީ ސައްޚަ އަދަދެއް ނޫންކަމުގައިއިތުރުކުރުމަށް ހިމަނ ފައިވ  އަދަދަ
ނިސްޓްރީގެ ޙ އްސަ ބަޖެޓުން ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރު ގެ ބަޖެޓުންނ އި މިންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ 

 "ސަރުކ ރުން ހިންގ  ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރ  ކެޕިޓަލް" އިން ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ހުލ ސ އެކެވެ. 441002
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އެ "ސަރުކ ރުން ހިންގ  ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރ  ކެޕިޓަލް" އިން ކޮށްފައިވ   441002: ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރު 3 ތ ވަލު 
 ޚަރަދުތަކުގެ ހުލ ސ  ބަޖެޓް ކޯޑުން ކޮށްގެންނުވ ނެ 

 )އަދަދު )ރުފިޔ   ފައިސ  ދޫކުރެވުނު ބޭނުން  ފައިސ  ދޫކުރެވިފައިވ  ފަރ ތް  #

 ޚަރަދަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސ   ސަރުކ ރު ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ 

 115,418,410 ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އިދ ރީ ޚަރަދުތަކަށ އި ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތައް އަދ ކުރުމަށް  މ ލެ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން  1

 15,348,070 ކުންފުނި ހިންގުމ އި މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރަ ދިނުމަށް ސައުތް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން  2

3 
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 4,513,097 މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައ އި ރިޑަންޑަންސީ ފައިސ 

 1,750,000 އިދ ރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 4

 250,000 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައ އި  މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ  5

 7,139,670 ހިންގުމުގެ ޚަރަދ އި ރިޑަންޑަންސީ ފައިސ   ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ 6

 250,000  ހިތަދޫ ޕޯޓް ލޓޑ 7

 250,000  ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލޓޑ 8

 6,000,000 ހިންގުމ އި އިދ ރީ ޚަރަދުތަކަށް  މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 9

 558,864 ޖެނެރޭޓަރުތައް މަރ މ ތުކުރުމ އި މައި އޮފީސް ބަދަލުކުރުމަށް  ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ 10

11 
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 

 ކޮމްޕެނީ
 3,142,811 ހއ. ބ ރަށުގައި ހިންގުމަށް ރޭވުނު އެކައު ކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

 1,856,000 ހިއްސ ދ ރުންގެ ހިއްސ ގެ ނިސްބަތުން ޕްރީ އޮޕަރޭޓިންގ ކޮސްޓް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް އިސްލ މިކް  12

 443,548 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސ ރަ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން  13

 156,920,470 :ސަބް ޓޯޓަލް  

 ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދު 

 3,759,394 ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް އޮފީސް ކޮސްޓް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  14

 12,933,000 އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސ   ކެޕިޓަލް މ ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 15

16 
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އޮފީސް
 16,965,622 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އޮފީހަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސ 

 90,000 ސަރުކ ރު ކުންފުިނތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މް  މ ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީކެޕިޓަލް  17

 33,748,016 :ސަބް ޓޯޓަލް  

 ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 4,000,000 ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ކަރަންޓް ހިދުމަތް  އަޕަރ ނޯރތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ 18

 4,601,472 ގއ. ވިލިނގިލި ނަރުދަމ  މަޝްރޫޢު އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ 19

 8,601,472 :ސަބް ޓޯޓަލް  

 199,269,958 :ޖުމުލަ   
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 ގޮތް އްވަން ލަފ އަރުފ  އިސްލ ހުކުރަ 

ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކުގެ ރައުސްމ ލަށް ުނވަތަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ފައިސ  ދޫކުރައްވަން ( ހ)
ނޑު ގޮތެއްގައި ސަރުކ ރުގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސ ވެގެން ނޫީނ  ޖެހިވަޑައިގަންނަވ ނަމަ، އަިދ ެއފަދަ ކުންފުިނތަކަކީ މައިގަ

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ  3/2006ްނބަރު ޤ ނޫނު ނަްނބަރު ޤ ޫނނު ނަހިންގެންނެްތ ކުންފުިނތަކެއް ކަުމގައިވ ނަމަ، 
ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވ  ދައުލަތުގެ އަންދ ޒ  ބަޖެޓްގަިއ ަވނަ މ އްދ ގަިއވ  ގޮތުގެމަތިން  32ޤ ނޫނު( ގެ 

ބަޖެޓް ފ ސްކުރައްވ   އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓްތަްއވެސް ހިމަނުއްވުމަށ އި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުަލތުގެ
 ގޮތެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ކުންުފނިތަކަށް ފައިސ  ދޫކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މުވައްޒަުފންގެ ުމސ ރައ އި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސ  ތަކުގެ ުކންފުނި ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  (ށ)
ނަމުގައި ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑު ކުރެއްވުން ހުއްޓ ލެއްވުމަްށ  ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސ ގެ 

އޭގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކުގެ މުސ ރައ އި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ތުެގ ބަޖެޓުން ދޫކުރައްވ  ދޫކުރައްވ  ފައިސ އަކީ އެކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނެއް ނުވަތަ އެކުންފުނިތަކަށް ދައުލަ

 ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެވުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެ. 

)ޤ ނޫނު  25/2010މިގޮތުން ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކަށް ލޯނެއް ދޫކުރައްވ ނަމަ، ޤ ނޫނު ނަންބަުރ  (ނ)
ވަަނ  5ވަނަ އިޞްލ ޙް ގެނުއުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  1)ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އަށް  3/2006ނަންބަރު 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އެލޯނު ދޫކުރެއްވުމަށް އެދި  މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން
ރިއްޔ  ހުއްދަކުރައްވ ނަމަ، އެޤ ޫނނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހަޅުއްވ ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވ ، އެ  2އެ މ އްދ ގެ 
ކ ރު އަމަލުކުރެއްވުމަށ އި، ސަރު ހުށަހެޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ފ ސްކުރައްވައިގެން ދޫކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރެއްވުމަްށ  7ހިއްސ ވ  ކުންފުންޏަށް ސަބްސިޑީއެއް ދެއްވ ނަމަ އެޤ ނޫނުގެ 
  ދަންނަވަމެވެ.

 25/2010ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކަށް ސަބްސިޑީއެއް ދެއްވ ނަމަ، އެސަބްސިޑީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު  (ރ)
 7ވަނަ ިއޞްލ ޙް ގެނުއުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ  1)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ައށް  3/2006)ޤ ނޫނު ނަންބަުރ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރައްވ  ކަމ ބެހޭ ޤ ނޫނެއްަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  
 ގޮތުގެ މަތިން ދެއްވުމަށް ދަްނނަަވމެވެ.

ކި އިދ ރ ތަކަށް ދޫކުރައްވ  ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓުގައ އި އެކިއެދައުލަތުގެ  (ބ)
މ ލީ ހިސ ބުގައި ހިމެނުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެފައިސ އަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެއިދ ރ އަކަށް ދޫކުރެވޭ 

 ފައިސ އެއް ކަމުގައި ހިމެނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ޚަރަދުކުރުމަށް  އުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ިޚލ ފަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އ އި ދަ 96ގ ނޫނުއަސ ސީގެ  (ޅ)
ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  48އަދި  47ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ފަރ ތްތަކ މެދު ހުއްދަދެއްވި 

 ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2013ޖޫން  6

 

 

 

 ނިޔ ޒު އިބްރ ހީމް                                             

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް                                             

 












































	Fast color scan to a PDF file_2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22


