
 

 އެންްޑ 

ާޅފަިއވާ 

ގޮތަކަްށ 

ފކުރުަމްށ 

 ،ަމވެސް

 އެްންޑ 

ުކރިަޔްށ 

އޮފީުހްނ 

ގއިވެސް 

ެނ ވަކި 

ދާރާައްށ 

  . އެންުގންތައް 

ީރ އޮްފ ޓްރާންްސޕޯޓް

ާ އެންމެ ކުޑައަުގ ހުށަހަ

ޮ ްސ އޮޅުްނ އަާރފަަދ 

ލތު، މަޢުޫލމާތު ސާފުކު

 ަމޢުލޫމާތު ދީފައިީވނަަމ

ސޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް

 ަގވާިއާދ ެއްއގޮަތށް ުކ

އޮލތައް ގަުތމަށް ޮފއްދޫ 

ޝީޓުަގ"  މަޢުޫލާމތު 

ވުުމގައި ޕޮިއންުޓ ދޭެނ

ިސލްގެ އިދާފއްޫދ ކައުން 

ދރާތަކަށް އެންގުނު

ތުކުުރމަށް މިނިސްޓްީރ

ތ ަޙވާލުކޮށްފައިަވީނ އެ

ަމޢުޫލމާތު ދިނުުމަގއިެވސ

ތަްއ މިާހުރ ހުިރ ާޙލަ

 ފަާރތްަތކަށް ިލޔުމުްނ

ުރމުެގ ހުއްދަ މިނިްސ

މާިލއްަޔތުަދއުލަުތެގ  

ބެލިބެލުމުން، ޭކަބްލ ން

ޓެްނޑަރއާެބހޭ" ައިދ 

ވލުކުރާޭނ ފަާރތެްއ ހޮ

ފޮއް.ްށ ގެްނދިއުމަްށ ނ

ގެ ިއދާރާަސރުާކރު 

 

ޭމލުގެ ަބއްތި މަާރމާތު 

 ގުިޅގެްނ ެއމަަސއްކަްތ

ަމމަސައްކަތާ ގުިޅގެްނ 

ތަކުެގ ަޢދަާދއި ަބއްިތތަ

ސާފުކުަރން ހާޟިރުިވ

 ައދި މިަމސައްކަތް ކު

ިއ ިމފަަދ ކަންތަްއތައް 

 ޮގތުން، މިކޮމިަޝނުން

އި،ފައިވުމާ ާފހަގަކުެރވި

ތިްނ މިަމސައްކަތް ަޙާވ

އިާދ އެއްޮގތަށް ކުރިަޔްށ

ޅ އެޅުމުގެ ގޮތުން
  ށް 1201 

 ޅގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް 

 2ޭމާލއި  12ިއާވ 

(IUL)202 ާާނއިޢުލ

ނުކުރާކަމަށާއި، ައިދ ަމ

ރާމތުކުރަންޖެޭހ ބަްއތިތަ

ތ ގުިޅގެްނ ަމޢުލޫމާުތ ސ

އި، ނކޮށްފައިނެތް ކަމާ

ކުިރޔަްށ އޮްތ ާތނގަިއ

ދިނުމުެގ މަަސއްކަތާުގޅޭ

ޔާންކޮްށފައިުނވާކަްނ ާފ

ަގއިވާ ގޮުތގެމަތި 8.1

ތގެ މާލިއްަޔތުެގ ަގާވއި

a

ކޮރަޕްޝަން ޮކިމޝަން - ންޓި
 ާމލެ،

.ދިވެހިާރއްޖެ  

މުގެގޮތުްނ ފިޔަވަޅު
 މެއި 13ން 201

ފިޔަވަޅު އެޅުނު 

ަފސޭހަކުރުަމށް ަޖާހފައ

 2-M/I/2010/1047

 ުކރެވޭނެކަމަށް ޤަޫބލުނު

މަާރ ްނ ބެލިބެލުމުގައި

ާތއި، މިަމސައްކަ ތ ަކމާ

ުމގައި ބަޔާްންއ އެލިޔު 

ު ވކަން ާފަހގަކުރެޭވތީ، 

އޑަރކޮށްެގން ގެެނސްދި

ާ ައިދ ގަޑިއެްއވެްސ ަބ

16ިއުދެގ އޔަުތެގ ގަވާ

އޮްތ ާތނގައި ދައުލަުތ

a 
 

 އެން

ްއޓުވުމުރޕްޝަން ހު 
11 މެއި 01

ަ  ދަުތރުެވރިންަނށް ުލއި

: ކޮށްަފއިާވ ނަންބަރު

 ައގަްށ ެއމަަސއްކަތް 

މިކޮމިަޝނުން އެަކްނ 

ންތަކުްނ އެނގެްނ ނެްތ

 ޕޮއިްނޓްދޭެނ ުއޞޫލެްއ

އއްަބސްވުްނ ހަދާަފިއާވ

 )18/28. (ނެވީއެވެ

ލ ރާްއޖެިއން ބޭރުން ޯއ

 ހުަށަހޅާެނ ާތރީޚެްއ އަ

އި، ދައުަލތުެގ މާލިްއ

ޮ ަފއިުވމުން، ުކރިަޔށް 

ކގެ ތެެރއިން ޮކަރ

ގަިއ މަްސެވރިންާނއި 

ޮ ންސްޕޯްޓ އޮތޯރިީޓްނ 

ފރާތުްނ ުހށަހަޅާފަިއާވ

 ުބާނ މަްއސަލައިގައި،

ިލުޔން  ުބނެދީަފިއވާކަން

 އިވެުލއޭްޓކުރުމުަގއި 

ކިރން ަމސައްކަުތގެ ެއ

ޕޓް ޮއތޯރިީޓގަިއ ެދންެނ

ލުަމށް ބޭނުންާވ ކޭބަލް

 ައންާދީސ ހިސާުބ 

ަފއިުވމާްނ ާފހަގަުކރެވި

ައިުނވާަކްނ ފާހަގަކުރެވި

  

ހޅުނު މައްސަލަތަކު

ރާއްޖޭގެ އެކި ިހސާބުގަ

ކޮމިއުނިޭކޝަްނެގ ޓްާރން

ފަރާާތ ަނމަވެސް، ެއފަ

ތައްޮކށްފަިއާވކަމަށްކަން

ހޟިުރިވ ފަާރތްަތކަށް 

ހށަހަާޅ އެސްޓިޭމޓްތައް

ޓރެޜަީރން ިދނުމުެގ ކު

މަށް ޓްާރންސްޕޯގްނދިއު 

ފޮއްދޫައށް ކަަރންޓް .ނ

ކޮށްފަިއާވ އިޢުާލނުގަިއ

މިމަޢުޫލމާތުތައް ނެތްކަްނ

އޞޫެލއް ަބޔާްނކޮށްފައި

 )19/28. (އްނގީެއވެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

  އޮފީހުގެ ނަން 

ރާންސްޕޯޓް 
  ތރިޓީ 
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 މ.ސ
  

  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ބާރަުށ . ހއ3
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

އެަރުށ ބާރަުށ ކުީރެގ ޞިއްީޙމަރުކަޒުެގ މަރާާމތުެގ މަސަްއކަްތ .ހއ ،ބާަރުށ ިޞްއޙީ މަރުކަޒުެގ ަބެއއް މަާރމާުތ ކުރުަމްށ ކޮށްަފއިާވ ިއޢުލާާނ ުގޅޭގޮތުްނ ުހށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަިއގައި .ހއ

މަަސއްކަުތގެ ައގަްށވާ ، ތް ިނުމމުންަޙވާލުކޮށް އެމަސައްކަ ޭއނާއާޙަާވލުކޮްށ މަސައްކަތް ފެިށގެން ކުރިޔަްށ ަދނިކޮށް، އެަތުނެގ އިތުރު މަރާާމުތގެ މަަސއްކަެތއް އިޢުލާްނނުކޮށް  މީހަކާ

ބޮެޑިތ އި ަބސްުވެމއް ަހދާަފއިުނވާ ކަމާއި، ައދި މިމަަސއްކަތް ަޙވާލުކުުރމަށް އެއްެއނގޭ ކަމާ  ވާަކން ިލޔުްނަތކުންރުފިޔާ އޭާނއަްށ ދީަފއި) ހަާހސް ހަްތސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( 6,760.00

އިާވ ށަހަޅާަފއިވާ ރޭްޓތަކަކީ ކުރިން ުހށަހަޅާފަ މަސައްކަތާ ގުިޅެގްނ އަލުން ކުަރންޖެހޭ މަަސއްކަތެއް ިއތުރު އިުޢލާނަކާ ނުަލއި ަހމަ އެަފރާތާ ަޙާވލުކުރާނަމަ، ަމަސއްކަތް ކުަރން ހު 

ަފހުްނ ޙަވާުލކުރެވޭ މަސައްކަުތގެ ުޖމްލަ އަުގ އިުތރުެވެގްނ  ،އަްށުވރެ 10%ރޭޓްތަކަްށވުރެ ުކޑަ ނުަވތަ އެާއ ެއއްވަުރެގ ރޭޓްތަކަށްުވމުެގ އިުތރުން، އަޞްުލ ކޮންޓްެރކްޓުގެ ުޖމްލަ އަުގގެ 

ކަން  36.5%ކޮށްަފއިާވއިރު، ިމމަަސއްކަތުެގ އަގަކީ ފުރަތަަމ ޙަވާލުުކރި މަަސއްކަތުެގ ުޖމްލަ އަގުގެ ގައި ަބޔާން) ށ(ގެ  8.33ނުާވނެ ކަަމށް ަދއުލަުތގެ މާިލއްަޔތުގެ ަގވާިއދުެގ 

  )30/28. (ންީގއެވެބާރަށު ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާައްށ އެ .އފާހަގަކުެރވޭތީ، ުކރިޔަށް ޮއތް ތާނގަިއ މިފަދަ ަކންަތއްތަްއ ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮަތށް ކުިރޔަްށ ގެންިދއުަމށް ހ

  

ތަަކްނދޫ .ހއ4
މަދުަރސަތުްއޝަީހދު 

  ޢަލީ ތަކުރުާފން 

ޅިގެްނ މަޢުލޫާމުތ ސާފުކުަރން ތަަކންޫދ މަދުަރސަތުްއޝަީހދު ޢަީލތަކުރުފާުނގަިއ ކުލައާއި ަދވާދުލުަމށް ޭބނުްނާވކަމަށް ުބެނ ެއަމދަރުާސއިްނ ކޮށްަފއިާވ އިޢުާލާނ ގު .ަވނަ އަަހރު ހއ 2008

ވަަނ ައހަުރ  2008ޅާފަިއވާ މައްސަަލއިަގއި، ސްޕަަވިއޒަރ އޮޅުވާލަިއެގން މަޢުލޫާމތު ީދފައިވާަކމަާށއި، ަފހުްނ އެަމސައްކަްތ އޭނާެގ ދަރިފުާޅ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުެނ ހުަށހަ ދިުއމުން 

ވާަފއިަވީނ އެންެމ ަފރާތަުކން ައގު ހޯުދމަްށފަހު، އިތުުރ ފަރާތަކުްނ ައުގ ުނހޯދާކަްނ ތަަކންދޫ މަުދރަސަތުްއޝަީހުދ ޢަލީ ތަުކރުފާުނަގއި ކުލައާިއ ދަވާދުލުުމެގ މަސައްކަްތ ކުރު .ހއ

ގެ ަގވާިއާދ ެއްއގޮަތށް ކުިރޔަްށ ގެްނދިުއމަްށ މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަނުން ބެލިބެުލމުން ފާަހގަކުެރޭވތީ، ކުިރޔަްށ ޮއތް ތާނގަިއ އެަފދަ މަސައްަކތް ކުރުވާިއރު، ދަުއލަތުެގ ާމލިއްަޔތު 

 )32/28. (ތަަކންދޫ ަމުދރަސަތުްއޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުާފނަްށ އެްނގީެއވެ.ހއ
 

ބާރަށު .ހއ5
 ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ަވަނ އަަހރުގެ ޑިސެމްބަރ  2008  މަްއސަލައިަގއި،ބާރަށުެގ ަކުއންސިލަރ ޤަާވިއާދ ޚިލާަފށް ަމޤާުމެގ ުނފޫޒު ޭބުނންކޮށްެގން ބައެްއ ަކންތަްއތަްއ ކޮްށަފއިވާކަަމްށ ބުނެ ުހށަހަޅާަފއިވާ .ހއ

އޮފީުހެގ މުަވއްޒަފަކާ އޮފީުހގެ މުސާަރ ެނުގމަށް ިދއްޫދައްށ ކުރި ަދތުުރތަކާިއ އެހެނިހެން ަދުތރުތައް،  ބާރަށު.ވަަނ ައަހރުެގ އޮކްޯޓބަރ މަހުގެ ނިޔަަލށް ހއ 2009މަހުްނ ެފށިގެން 

ަޝނުްނ ެބލިބެލުމުްނ ެއނޭގތީ، ީމެގ ފަުހްނ އޮީފހުެގ މުަވްއޒަފަކާ ގުޅުން ުހރި ަފރާތަކުްނ ޚިދުަމތެްއ ޯހދަްނާވނީ ަދއުލަުތގެ ކޮށްފައިާވކަން މިަމއްސަަލ މިކޮމި ގުޅުްނހުިރ ދޯންެޏއްަގއި

  )26/29( .ބާަރުށ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާައށް އެްނީގެއވެ.ގަިއާވ ޮގތުެގ ަމތިން ިމކޮމިޝަަނށް ލިޔެ ހުއްަދ ޯހދައިެގްނކަމަށް ހއ 6.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުެގ 

މިނިސްްޓރީ އޮފް 6
ފިނޭންސް ެއންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

މުން ެގްނދާކަމަާށއި، ބަެޖޓްަގިއ ެއކި ކަންކަަމށް ިހރިމަަރޫދ ސްކޫލްގެ އެޑްިމިނސްޓްރޭޓިްވ އޮިފސަރ ެއ ސްކޫލަށް އެކިމީސްމީުހްނެގ ަނމުަގިއ ބިޑް ހުށަަހޅަިއ އެބިްޑތަްއ ކާިމޔާުބ ކުރަ .ހދ

ނޑައެޅިަފއި ުހންނަވަުރ  އެމަސަްއކަތަަކްށ ، ކަަމށާއި، އެޮގތުން ހުށަަހޅާއިރު އަްށ އެނގޭީތ އެއިްނ ކަމަކަށް އިޢުާލން ކުރާިއރަށް ިތންފަރާެތްއގެ ަނުމގައި އޭނާ ބިްޑ ހުށަހަޅަނީނާ އޭކަ

ން ުހށަހަޅަނީކަމަާށއި، މިޮގތަށް ަހަދއިެގން ޭއނާ ޯހިދ ކަަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ ަޢަދދާ ާގްތކުރާ ޢަދަދެއް ެއއްބިޑްަގއި ޖެހުަމްށފަހު ައެނއް ެދބިޑްގަިއ އެައށްުވރެ ބޮޑު ޢަަދދުަތއް ޖަަހިއގެ

ލާސްޫރމެްއ ަހދާަފއިާވ ކަމަށާއި، ސްކޫލުެގ ފަާރތުްނ ބިްޑތަްއ ބަލަިއަގނެ އެަތކެިތ ަކނޑަިއ ަހަދނީވެްސ އޭނާަކމަށް ުބެނ މަސައްކަުތެގ ެތޭރގަިއ ސްކޫްލގަިއ ދެފަހަެރްއެގ މަިތްނ ެދ ކް



 

3 
 

 މ.ސ
  

  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

އި، މިކަން ކުރަީނ ިގަނ އަްނދާީސ ހިރިމަަރދޫ ސްކޫލުން ކޮށްަފއިާވ ަމސައްކަތްތަަކށް ިގަނ ފަރާތްތަކަކުްނ ގުިޅގެްނ ައންާދސީ ހިސާބު ހުަށހަޅާ ކަަމށާ.ހދހުށަހަާޅފަިއވާ ަމްއސަލައިަގއި، 

ގަިއ ބުނާފަދަ، ގުިޅގެްނ އެއްބަްސާވ ވަކިަފރާތަކަްށ ަމސަްއަކްތ ) ހ(ެގ  8.46ގެ  8ހިސާބުތަކެްއ ހުަށހެޅުުމެގ ބޭުނމުަގއި ަކމަާށއި، އެެހންކަމުން، މިީއ މާލިްއޔަުތެގ ގަާވއިުދެގ ބާބު 

ދައުލަުތެގ އި، އެެހންކަމުން، ިމއީ އެފަރާްތތަކުން މިފަދަކަެމއް ކުރިކަްނ މިޮކމިޝަނަށް ފާަހގަކުރެުވނު ފުަރތަަމ ފަހަރުކަަމްށ ވުާމއެކު،ލިބޭނެ ގޮަތށް ރާވަިއގެން ކުރާކަެމއްކަން އެނގޭ ކަމަށާ

  .ީގއެވެގަވާިއދުަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތިން އެފަާރތްތަާކމެދު ފިަޔވަޅު ެއުޅމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް ެއންޑް ޓްެރޜަީރއަށް ެއން މާލިއްޔަތުގެ

)17/32( 
މޮނިޓަރިްނގ ޔުިންޓ 7

މިިނސްޓްރީ ޮއފް / 
ފިނޭންސް ެއންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ޙިއްާޞއޮތް ކުްނފުންޏެއް އުފެްއިދ އިރު، އެކުންުފންޏަށް ދައުަލތުްނ ދިން ިބންތަާކިއ ހަރުމުދަލާިއ  100%މޯލްޑިވްްސ އެންަޓރޓެއިްނމަްނޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެްޑެގ ނަމުގައި ަސުރކާރުގެ 
ުމެގ ސަބަބުްނ އެަތްއ ައުގހުިރ ެއއްެޗްއ އެހެިނހެްނ ވަީސލަތްތަކަީކ ކޮބަިއކަން ނޭނގޭކަަމށާއި، ކުންުފނީެގ ިއންވެންްޓރީާއއި މިލްކިއްޔާުތެގ ަތފްޞީްލ ަރނގަަޅްށ ނުބެެލެހއްޓު

ީވުނވީެއއް ޭނނގިަފިއވާކަމަށާއި، ކުްނފުީނެގ ޑިރެކްޓަުރންެގ ބޯުޑެގ ބަެއއް ެމންބަުރްނ ގެއްލިަފިއވާކަމަާށިއ، ކުންުފިނ ފުރަތަމަ ިހންުގމަްށ ސަރުކާރުްނ ދިްނ އެއްމިިލައްނ ުރފިޔާއަްށ 
ިއ ޅޭކަަމށާއި، އޮިލމްޕަހުަގއި ިފލްމް ދައްަކއިގެންނާ ކުންފުީނގެ ަފއިާސއިން ވަަރށް ބޮޑު މުސާަރއެއް ނަާގފައިާވތީ ކުންުފީނގައި މުސާރަ ނުިލބި ވަޒީާފއަށް ވާނުވާ ނޭނގޭ އެަތއް ބަޔަކު އު

ކުްނފުނީގެ ިއާދރީ ަކންތަްއތަްއ ަރނަގޅަށް ނުބަލަަހއްާޓ ކަމަށާއި، ކުންުފިނ ަވރަްށބޮޑަށް ، ކެންޓީްނ ހިންަގއިގެްނނާިއ ެއޫނން ގޮްތގޮަތށް ކުންުފންޏަށް ލިބޭފައިސާއަްށ ާވގޮެތްއ ޭނނގޭަކމަށާއި 
  ގެ ލިޔުްނތަްއ މިކޮމިަޝނުގެ ަފރާތުން ބެލިބެލުުމގައި، )ެއލް.ސީ.އީ.އެމް(ޓަރޓެިއންަމްނޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިެޓޑް މޯލްިޑވްސް އެންދަރަނިވެަފިއވާކަަމށް ުބނެ ުހށަހަާޅަފއިވާ ަމއްސަލަިއަގއި، 

  
މުސާަރއެއް ބޯޑް ގެ ބޮުޑ އެލްައްށ ާއމްަދީނ ލިބޭެނ ވަސީލަތްަތްއ ޤާއިުމނުކޮށް، ުކންުފންޏަްށ ަމުދ ވަީސލަތަކުްނ ލިބެުމްނދިަޔ އާްމދަނީާއ އެކަށީެގްނނުާވވަރު .ސީ.އީ.އެމް .1

 މެމްބަުރންަނށް ަހަމޖައްސަފަިއވާކަްނ ފާަހގަކުރެވޭތީާއިއ،
އެލްެގ ކެޕިޓަލްެގ .ސީ.އީ.ެއމް، ކުްނފުނީެގ ކޮްނމެެހްނ ކުރަްނޖެހޭ އިާދރީ މަަސއްކަތް ުކރުމަށްޓަަކއި، އެލްައްށ ޖޮިއންޓް ވެންަޗރ ޕާޓްނަރެއް ިލބުމާހަަމޔަށް .ސީ.އީ.އެމް .2

ރުިފޔާ ) ުދއިސަްއަތ ފަންސާްސހާސް( 250,000.00ރުިފާޔ ދީަފއިާވއިރު، ޮކންމެ އިސްޓޯްލމެްނޓެއްގެ ) އެއްމިލިައން ( 1,000,000.00ގޮުތގަިއ ަހތަރު ިއންސްޓޯލްަމންޓަށް ބަހާލަިއގެްނ 
 ދަުލަގއި ެއފައިސާގެ ބޮުޑބައެއް ބޯޑު ެމމްަބރުްނގެ މުސާރަައްށ ޚަަރދުކޮށްފަިއވާަކން ފާހަގަކުެރޭވީތއާއި،ލިބުމުން، ުކންފުނީެގ ެއހެްނ ބޭނުންތަކުގައި ޚަަރުދކުރުމުގެ ބަ

 އްޒަުފްނެގ ޙާޟިރީގެ އެލްެގ މިހާުރެގ ބޯުޑ ެމްމބަރުްނެގ ތެެރއިްނ ުމސާރަ ެދނީ ހަމައެކަިނ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަަރްށ ކަާމއި، ީމެގ ިއތުުރްނ ކުންުފނީެގ ުމވަ.ސީ.އީ.އެމް .3
 އެްއވެސް ރެކޯޑެްއނެތި މުވައްޒަުފްނނަށް ކޮންެމމަހަުކ ުމސާރަ ދެމުންެގންދާަކން ާފހަގަުކރެވޭީތއާއި،

އެލްައްށ ލިބުުނ ތަކެތީގެ އިްނެވންޓްީރ ވަިކްނ .ސީ.އީ.އެލްއަްށ ލިިބފައި ނެްތއިރު، އެމް.ސީ.އީ.އެސެޓް ްޓރާންސްފަރ އެްގރީެމންޓުގައިާވ ުހރިާހ ތަކެތި ެއމް .4
. ެގ އެސެްޓސް ިލްސޓުގަިއެވސް ިމތަެކތި ނެތްަކން އެނގެެއވެ" ކުއިކްބުކްސް "ްއަގިއ ލިެޔ ބަަލހައްާޓަފއިނުވާކަާމއި، ކުްނފުނީެގ ފަިއާސގެ ހިސާބުތައް ބަަލަހއްޓަމުން އަްނަނ ރަޖިސްޓްރީއެ

 ކޮްށފައިވާތީއާއި،ައށް އެްނޓަރ " ކުއިކްބުކްސް "ނަަމވެސް ުކންފުނި އުފެުދނު ފަުހން ގަނެަފިއވާ ަހރުމުދަުލެގ ރެކޯޑް 
އެލްައްށ ލިބިަފއިވާ .ސީ.އީ.ްމކުންފުިނ އުފެުދުނ ފަުހްނ ގަނެަފިއާވ ތަކެީތެގ ިއންވެންްޓީރ ަނންބަެރއް ނެްތ ނަަމވެްސ ެއސެްޓ ޓްާރްނސްފަރ ެއގްރިެމްނޓުެގ ަދށުްނ އެ .5

  ހަރުުމދަލުެގ އިްނވެންްޓރީ ނަންަބުރ ހުރިަކން ފާހަގަުކރެވޭީތއާއި،
ިމޮގތުން އާްމދަނީއާއި ޚަަރދުތަކުގެ . ލިބޭ ާއމްަދނީާއއި، ކުންފުނިްނ ކުރާ ޚަރަދު ިޒްނމާދާުރޮގތެްއގަިއ ބަލަހައްޓާަފއިނުާވކަން ާފގަަހގަކުެރވެެއވެ އެލްައށް .ސީ.އީ.އެމް .6
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

 ލިޔުްނތައް ބަރާަބރަށް ުކންފުީނަގއި ނުުހްނނަކަން ާފހަގަކުރެވޭތީއާިއ،
މިޮގތަްށ . ެޖހޭ ބާވަުތގެ ަފއިާސެގ ލިޔެކިުޔންަތއް ހުންަނނީ ހަަމއެކަނި ކޮމްޕިޔުަޓރުަގއި ސޮފްޓް ކޮޕީ ސޭވްކޮށްަފއެވެކޮންމެެހން ޕްިރްނޓްކޮށް ފައިލްޮކށްަފއި ުހންަނން .7

މީގެ . ުރޞަުތ ޮއްތކަމަށް ާފހަގަކުެރެވއެވެރެިވާދނެކަުމގެ ފުޑޮކިޔުމެންްޓތަްއ ޕްރިންޓްނުކޮށް، ކޮމްޕިޔުޓަުރގަިއ ޭސވްކޮށްަފއި ބެެހއްޓުމުން ަފުހގެ ާތީރޚެއްަގއިެވސް ެއަފދަ ިލޔުްނތައް ަބދަލުކު
 ރެވޭީތއާއި،އިތުުރން ޮކމްޕިުޔޓަރަށް ލިޭބ ގެއްުލމެްއގެ ސަބަބުްނ މިފަދަ ލިުޔންަތއް ގެއްިލގެްނ ދިުޔަމކީވެސް އެކަީށގެްނވާކަމެއްަކމަްށ ަޤޫބލުކު

ްނތަްއ ހަމަައށް ެނތުާމއި، ހިސާބު ަރނގަޅަށް ބަލަހައްާޓަފއި ެނތުުމން ކުްނފުންޏަްށ އާްމދަނީގެ ގޮުތަގއި ލިބުނު ފަިއާސއާއި، ކުންުފނިްނ ކޮށްފަިއވާ ޚަަރުދތަކުގެ ިލޔު .8
  ލިބުނު ާއމްދަީނާއއި ޚަަރުދގެ ތަްފޞީލުެގ ަޞއްޙަަކން ަޔޤީެނއްނުކުެރވޭީތއާއި،

ިމގޮުތްނ ކުލީެގ . ަބލަަހއްޓާފަިއ ނެތްކަްނ ާފހަގަުކރެވެއެވެއޮލިމްޕަްސ ޯގތިެތރޭގަިއ ހުިރ ކެްނޓީން ުކއްަޔްށ ީދގެްނ ލިބޭފައިާސެގ ލިޔުންތަކާިއ ެރކޯޑްތައް ރަަގޅަްށ  .9
އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިާސގެ ހިސާުބ މަހުންަމހަށް އަްޕޑޭޓްކޮށް ރިޕޯޓްަތްއ ތަްއޔާރުކޮްށފަިއނުވާަކން ، ގޮުތގަިއ ލިޭބ ފަިއސާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެަފއިސާ ލިުބނު ކަަމށް ަރސީުދ ހަދާފަިއނުުވމާއި 

 އި،ފާހަގަކުެރވޭީތއާ
ަވނައަހަުރ ިމސިނިާމއަްށ  2009މިޮގތުްނ . ގެ ރެކޯްޑ އެކަށީގެްނާވ ގޮތެއްަގއި ބަަލހައްާޓފައި ުނވާކަމަްށެވސް ބެެލވެއެވެތިލަ ެދކުނު ިސނަާމއަްށ ލިޭބ ަފއިސާ .10

ުކނު ސިނަމާގަިއ ަމަސއްކަތްކުރާ ެދމުަވއްޒަފުްނެގ ހާޒިީރ ރެކޯޑްތަކަްށ މީެގ އިތުުރން ތިލަދެ. ަގއި ނެތްަކން ާފހަގަކުެރވުނެވެ އެލް.ސީ .އީ.މްލިބިފައިާވ ަފއިާސގެ އެްއވެްސ ެރކޯޑެްއ އެ
  ނުބަލަިއ ކޮންމެަމހަކު މުާސރަ ޮފުނވަުމންދާަކން ވެްސ ފާހަަގކުެރވޭތީާއިއ،

. ޭހ ފައިސާ ނުެދިވ ާވކަްނ ފާހަގަކުެރވެެއވެމިްނވަރަްށވުެރ އިތުރަްށ ޚަަރދުކުުރމުެގ ަސބަބުން ުކންފުިންނ އެކިފަާރތްތަކަްށ ޭދންޖެ  ައްށ ާއމްަދީނ ލިބޭއެލް.ސީ.އީ.މްއެ .11
ައދާނުކުެރިވ ) ސަތޭަކބާވީްސހާްސ އެއްަސތޭކަހަްތިދހަުނވަރުިފޔާ ުނވަދިހަ އަށްލާރި . (ރ122,179.98އަްށ ޯހާދފައިާވ ބައެއް ަތކެއްާޗއި، ޚިުދމަަތށް ޭދންޖެހޭ އެލް.ސީ.އީ.މްއެމިޮގތުން 

ގެ ފައިސާެގ ިހސާުބތަްއ ަރގަޅަްށ ަބލަހައްޓާަފއި ނުވުމުެގ ސަބަުބން އެކި ފަާރތްތަަކްށ ޭދންެޖހޭ ަފިއާސ މަތީަގިއ އެލް .ސީ.އީ.މްއެ . ަދއްކަެއވެވާކަމަްށ ކުްނފުީނގެ ރެކޯޑްތަކުްނ 
  ،ދަންނަވާފައިވާ ަޢދަަދށްުވރެ އިތުުރވުމަކީ އެކަީށގެްނވާަކމެއްަކމަްށ ޤަޫބލުކުރެވޭީތއާއި 

ލިބިަފއިާވ ކަން ކުންފުީނެގ ) ދެމިިލއަްނ ަފްނސާސްއަށްހާސް ަހތްސަތޭަކ ސާޅީްސ ެއއްރުިފާޔ ަފްނސާސްލާރި. (ރ2,058,741.50ަވނައަހަުރގެ ނިަޔލަްށ  2010 .12
ަރއީްސ  ،ރުިފޔާާއއި  )ެއއްިމލިއަން( 1,000,000.00ވަަނއަހަރުެގ ިނަޔލަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ިފޭނންސުްނ ދީފަިއާވ  2010ކުއިކްބުކްސް ރެކޯޑްތަކުން އެެގްނހުރީ . ލިޔުްނތަކުން ެއެގއެވެ

ިތންސަތޭަކ ( 380,620.00ުރފިޔާގެ ިއތުރުްނ ކުންފުންޏަްށ އާްމދަީނގެ ގޮުތގަިއ ) ސަތޭކަ ފަންާސްސ ހަތަުރހާސް(ރ 154,000.00އޮފީުހން ޑިމޮކްެރސީފެއަރގެ ޚަަރުދތަކަށް ދީފަިއވާ 
 874,300.00ވަނަައަހރުެގ ނިޔަލަްށ ަހމައެކަނި ޮއލިމްޕަސް ިތއޭޓަރ ުކއްަޔށް ދީގެްނ  2010ަގިއ ަނަމވެްސ އާމްދަީނެގ ޮގތު. ުރފިާޔ ލިބުނުކަމެވެ) އަށްޑިަހހާްސ ަހސަތޭކަ ވިހި

އެަކއުންަޓްށ ިމގޮުތްނ ކުއިްކބުކްސްގެ ރެކޯޑްަތކުން އެެގްނ ހުިރ ޢަދަަދށްވުެރ ިއތުރަްށ ކުްނފުީނެގ . ރުިފޔާ ިލބިފަިއވާކަްނ ފާަހގަކުެރވެެއވެ) އަށްަސތޭކަ ހަްތދިަހ ަހތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ(
 ފައިސާ ޖަމާކޮްށަފއި ހުރުމުން، ަފިއސާއާ ގުޭޅ ބަެއއް ލިުޔންތައް ނެްތކަމަށް ބެެލވޭީތއާިއ،

ވެްސ ިއން ފައިާސގެ ިހސާބުތައް ިޒންމާދަރުކަްނ ކުަޑގޮަތކަށް ބަލަަހއްޓާަފއިުވމުްނ، ބޮިނަޔމް ޝޯައށް ލިުބނު ފައިާސއާިއ ޚަރަދުތަުކގެ ެއއް އެލް.ސީ.އީ.މްއެ .13
 ތްކަން ފާހަަގ ކުެރވޭތީާއިއ،ލިޔުމެއްނެ 

ިމގޮުތން . ާދއި ތަފާެތވެޚަރަދުތަކުެގ މަުޢލޫމާުތ ރެކޯޑް ުކރެވިަފއިވީނަަމވެްސ، ރެކޯޑްތަކުްނ ފެންަނން ހުިރ ޢަދަާދިއ ބޭންްކ އެކައުންޓުްނ ެއނގެްނ ުހރި ަޢދަ  .14
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ޚަރަދުކޮްށފައިވާ ނަަމވެސް ބޭންްކ ) ހަހާސް ދުއިަސްއތަ ފަސްޮދޅަސް ދެރުިފޔާ ުނަވދިަހ ފަސްލާރިަހތްލައްކަ ަހތްިދހަ . (ރ676,262.95ކުންފުީނގެ ރެކޯްޑތަކުން އެނގެްނުހރިގޮުތަގއި 
ައށްަލއްކަ ހަތްހާސް ަހތްސަތޭަކ . (ރ807,732.95ަޖމާކުރުަމށްފަހު، ) އަށްލައްަކ ހަތްާހސް ަހތްސަތޭަކ އަށްޑިަހ ފަްސރުިފާޔ ފަންސާސް ަހތްލާރި. (ރ807,785.57 އެކައުންަޓްށ 

މިޮގތުން ޭބންްކ އެކައުްނޓުން ަނގާފަިއވާ ަޢދަަދްށ ބަލާއިރު ކުްނފުނީގެ ރެކޯޑްތަކަްށވުރެ އިތުރު . އެކައުންުޓން ަނގާފަިއވާކަްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ) ދެރުިފާޔ ނުަވދިަހ ފަްސލާރި ތިރީސް
  ާއއި،ރުިފާޔ ޚަަރުދކޮށްފަިއވާތީ) ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ަހތަރުސަތޭަކ ހަްތިދހަ. (ރ134,470.00
 ކުންފުީނގެ ަބޖެުޓން ކޮށްަފިއވާ އާްއމު ޚަަރދުތަުކގެ ިލޔުްނތަްއ ބަރާބަަރށް ބެލެހެއްޓިަފއި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، .15
ްނނަކަން އް ނުހު އޮލިމްޕަސް ިތޭއޓަރ ކުއްަޔށް ދިނުމުަގިއވެވޭ އެއްބަސްުވމާއި ެއކަމާގުޅޭ މަދުިލުޔމެއް ިފޔަވައި އާމްދަީނއަށް ލިޭބ ފައިސާގެ ލިޔުްނތަ .16

 ފާހަގަކުެރވޭީތއާއި،
 ެއކަމެއް ކުަރްނ ޭބނުްނވާ ަފރާާތއި އަނގަބަުހން ވާަހކަ ދައްަކއިެގންަކން ާފހަގަކުެރޭވީތއާއި،، ކުންފުިނން ޮބެޑިތ ޚަރަދުަތއް ކޮށްފަިއވަނީ އިޢުލާންުކރުމަކާ ނުލައި  .17
ދަިއެގން ަނމަވެްސ ބައެްއ ަޚރަދުތައް ޭޕމަންްޓ ަވުއޗަރ ހެދުމަާކނުލަިއ ކޮށްަފއި ހުންނަކަން ޕޭމަންޓް އަދާޮކްށފައި ހުްނނަީނ އިންޮވއިސް ލިބުުމްނ ޕޭމަންްޓ ވަުއޗަރ ހަ  .18
  އްަތއް އަިދ ބަެއއް ޕޭަމްނޓް ވަުއޗަރ ތަކުަގއި ުހްއދަިދން ޮސއި އަިދ ފައިާސ ލިބުނުކަމަށް ސޮިއކޮށްފައި ުނވާކަްނ ފާަހގަކުެރވޭތީ، އެކަންތަ . ފާހަގަކުެރވެއެވެ 

 )6/33(. ިމނިސްްޓރީ އޮފް ިފނޭްންސ އެންޑް ޓްެރޜަީރގެ މޮނިޓަިރްނގ ޔުނިޓަށް އެްނގީެއވެކުރިއަްށ އޮްތތާނގަިއ ިއޞްލާޙްކުެރއްުވމަށް 
 

މިނިސްްޓރީ އޮފް 8
ފިނޭންސް ެއންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ރުިފޔާ ބަަހްއޓައިެގން ެއ ފަިއސާއިން ސްކޫްލަގއި ޓިނުޖެުހމަށްަޓކައި އެަމސައްކަްތ ކޮށްދޭނެ ހެނަބދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެްޓަގއި ބާކީއޮތް ެއއްަލއްކަ .ަވނަ އަަހރު ނިެމމުން ައިއއިުރ ނ 2010

ވަނަ  2009، ނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ަމއްސަަލ މިކޮމިަޝނުްނ ބެލިބެލުމުަގއިގެ ޑިސެމްބަރމަްސ ނިމުުމގެކުރިން ިއޢުލާްނ ކޮށްަފއިާވ ކަމަށް ބު 2010ފަރާތެއް ޯހދުމަށް އެ ސްކޫލްގެ ފަާރތުން 

ހެނބަޫދ ސްކޫލަްށ ޖަމާކޮްށީދފައިާވ ފައިސާެގ ތެެރިއން އެައހަުރ ނިުމނުއިރު، ބާީކ ހުރި ަފއިސާިއން .އަހަުރެގ ިނޔަލަްށ ިހންުގުމގެ ޚަަރދަްށ ިމނިސްްޓީރ ޮއފް އެޑިއުޭކޝަުނން ނ

ފައިވާަކމެއްކަުމަގއިވާަނމަ، ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތުެގ ަގާވއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ިމކަމުގަިއ ޒިްނާމވާ އެސްކޫލުެގ ފުާރުޅގެ ޓިުނ ަބދަލުުކރުމުގެ ހުއްދަީދަފއިޭވތޯާއއި، މިކަަމކީ ހުްއަދނެިތ ކޮށް 

  )11/34. (ފަރާތްތަާކމެދު ިފަޔވަޅު ެއުޅމަށް ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީައށް އެްނގީއެވެ 

  

އަޮތޅު .ގއ9
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ތީއާިއ، ފައިވާގަާވއިާދ ިޚލާފަށް ތަެކއްޗާއި ިޚދުަމތް ހޯދާއަޮތޅުެގ ކުީރގެ އަތޮުޅވެިރާޔ ސަރުކާރުެގ ުމދަާލއި ފައިސާައށް ިޚޔާނަތްތެިރވެަފއިވާކަމަްށ ބުނެ ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއަސލައިަގއި، .ގއ

އާ ޚިާލފަްށ  8.14ގެ ުމދަާލއި ަފއިސާބެެލހެްއޓުމާއި، ޭހދަކުރުާމއި ހިސާބުތައްލިެޔ ބެލެެހއްޓުުމެގ ަގވާއިދުެގ އަޮތޅުއޮީފހަްށ ގަނެަފއިާވ ިޑްނގީ ބަނުމުަގިއ ަޢމަލުކޮށްފަިއަވނީ ސަރުކާރު.ގއ

ބެލެެހއްޓުާމއި، ަގިއ ގަެނފައިާވ ަތެކތި ަގނެފަިއވަީނ ސަރުކާރުެގ މުަދލާއި ފައިސ2007ާޖޫްނ  13 މާޭލެގ ފަުރނީަޗުރ ިފހާރައަުކން ފަރާުތްނ ައުގބަލައިެގްނ ޫނންަކމަްށވާތީާއއި،  3

ިތީރގަިއ ިމާވ ، ްށވާތީ ާއ ޚިާލފަްށ ާޢންމުކޮްށ އިޢުލާްނކޮށްގެްނ އަްނާދސީ ިހސާބުތަްއ ބަލައިގަނެެގްނ ޫނންކަމަ) ހ(ެގ 8.15ހޭދަކުުރމާިއ ހިާސބުތައްިލޔެ ެބލެހެއްޓުުމެގ ަގވާިއުދެގ 

  . އަތޮުޅ ައތޮޅު ަކއުންސިލުެގ ިއދާރާަގއި ދެްނނެީވެއވެ.ކަންތަްއތަްއ އިްސލާހުކުރުމަށް ގއ
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ުބތައްލިޔެ މާއި، ހޭަދކުުރާމއި ހިސާއަތޮޅު ޮއފީހުން ކުރުވާފަިއވާ ބަެއްއ މަސަްއކަތްތައް ކުރުވާަފއިަވނީ ޭއރު ަޢަމލުކުރަމުްނދިޔަ ސަރުކާރުެގ ުމދަާލއި ފަިއސާބެލެހެްއޓު.ގއ. 1  

ަގއި ާވގޮތުެގ ަމތިްނ ަމސައްކަުތގެ އަުގ 8.14ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާިއުދެގ  ،ަގއި ާވގޮުތގެ މަިތން ތިންަފރާުތްނ އަގުބަލަިއެގން ކަމަށް ުނވާތީ 8.14ބެލެހެއްޓުުމެގ ގަާވިއދުެގ 

ރުފިޔާ ަހމަނުާވ އެއްެޗއް ) ަފންސަީވސް ހާސް( 25،000.00ތެްއ ކުަރންވެްއެޖނަމަ، ނުަވތަ ރުިފޔާ ަހމަުނވާ ަމސައްކަ) ފަންަސވީސް ހާސް( 25،000.00) ތަކެތީެގ ައގާއެކު (

ފަާރތެްއ ނަ ަފރާަތކާ އެމަސަްއކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށާއި، ވަކިހައްަދްނވެްއެޖަނމަ، އެއެްއެޗއް ަހަދއިިދނުަމށް ެއންެމ މަުދެވގެްނ ތަާފުތ ތިންަފރާތަުކން އަގުބަަލއިެގން އެްނމެ ރަނގަޅުކަަމށް ފެން 

  .ައޮތޅު ކަުއންސިލުެގ އިދާާރއަްށ ެއްނީގއެވެ.ހޮވީ ކީްއވެެގންަކން ަބޔާންޮކށް ިއސްވެރިޔަކު ޮސިއކުރުމަްށ ގއ

  

ަތކެތި ަގނެފައިވަީނ ، ރުިފޔާައށްުވރެ ަބއެއްަފހަރު ބޮޑުވެފަިއާވއިުރވެސް) ަފންސަީވސް ާހސް( 25،000.00އަޮތޅު ޮއފީހަްށ ެއއްފަހަާރ ގަންނަްނޖެޭހ ތަެކތީެގ ުޖމްލައަގު .ގއ. 2  

) ހ(ެގ 8.15އާއި ޚިާލަފށްކަމަްށވާތީ، ަދުއލަތުެގ މާިލއްަޔތުގެ ަގވާިއުދގެ ) ހ(ެގ 8.15ސަރުކާރުެގ މުދަާލއި ަފއިސާބެލެެހްއޓުމާއި، ހޭދަކުުރާމއި ިހސާބުަތއްލިޔެ ބެލެެހއްުޓމުގެ ަގވާިއދުެގ 

ރުފިޔާައށް ވުެރ ބޮޑުވާަނމަ އެތަެކތި ގަްނނަްނވާނީ ޢާންމުކޮްށ ިއޢުާލންކޮށްެގްނ ލިބޭ ) ަފންސަީވސް ާހސް( 25،000.00މްަލ ައުގ ގަިއާވގޮުތގެ މަތިން އެއްަފހަާރ ަގންނަންޖެހޭ ތަކެީތގެ ޖު

  .އަތޮޅު ކަުއްނސިލުގެ ިއާދރާައްށ އެންީގއެވެ.އަްނދާސީ ހިސާުބތަކުގެ މަްއަޗށް ބަލައިެގންކަމަްށ ގއ

 

ކެރަްމ  -10
އެސޯސިޭއޝަްނ އޮފް 

  މޯލްޑިވްސް 
  
ިމނިސްޓްީރ އޮފް  -

ހިއުަމން 
ރިސޯސަސް، ޔޫްތ 
  އެންޑް ސްޕޯޓްސް

  
  
ކުޅިަވރާބެޭހ  -

 ޤަުއމީ މަޖިލިސް 

މިޮކމިަޝނުްނ ބެލިބެލުމުަގިއ ާފހަގަކުރެވުުނ  ަމއްސަލަ   ބޯްޑެގ މެންބަުރން ިއހްމާުލވެފަިއވާކަަމްށ ބުެނ ހުަށަހޅާަފއިވާ ަފއިސާާއިއ ތަެކއްޗަށް މޯލްޑިވްްސ ކެަރމް އެސޯސިއޭަޝންެގ 

  .ކަންތަްއތަކާ ގުޭޅޮގތުން ތިީރގައި ިމދަްނނަވާ ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރެުވެނވެ

  

ަގއި  2008ފެްބުރއަރީ  27ގަިއ ާވޮގތުެގ ަމތިްނ )2003/1ޤާނޫުނ ަނންބަރ (ކެރަްމ އެޯސސިއޭަޝން އޮްފ މޯލްޑިވްސްއަކީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ަޖމްޢިއްާޔތަކާބެހޭ ާޤނޫުނ  -1

ަފއިސާާއއި، ޚަރަދުުކާރ ، ަވނަ މާްއދާތަުކގައި ާވގޮުތގެ މަިތން ެއ އެސޯިސއޭަޝަނށް ލިބޭ އާމްދަީނއާއި 30,29,28,27,26ރަޖިސްޓްރީޮކށް ިހންގާ ަޖމްޢިއްޔާ އަކަށްާވތީ އެ ާޤނޫުނގެ 

ެބހޭ ތަފްޞީްލ ސާފުކޮށް އެނޭގނެހެްނ ބަލަހައްޓާފަިއ ުނވާީތއާިއ ައހަރީިހސާބުަތްއ  ފައިސާެގ ތަްފޞީލާއި، އެޯސސިއޭޝަންެގ ުމދަލާއި، ަދރަންާޏއި، އެހެނިހެން ިޒންމާތަކާ 

 ިދވެހި ާރއްޖޭގެ  ،ަރޖިސްްޓރާރ ައށް ހުަށަހޅާފައި ުނާވތީޖަމްިޢއްޔާތަކާބެހޭ ޤަާވޢިދު ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން އޯިޑްޓކޮށް ޢާްނމު ަޖލްސާއިން ާފސްކޮށް އަަހރީރިޕޯޓާިއ ހިސާބުތައް ޖަްމޢިއްާޔގެ 

ވަނަ މާްއާދގަިއާވ ގޮތުެގަމތިްނ ކެރަމް އެސޯސިޭއޝަން އޮފް މޯްލޑިވްސްާއމެުދ ފިަޔވަޅު އެޅުްއުވމަްށ ޖަމްިޢއްާޔެގ  37ގެ )  1/2003ޤާޫނނު ަނންބަރ(ޖަމްިޢއްޔާތަކާ ެބހޭ ޤާޫނނު 

  .ރަޖިސްޓްާރރ ައްށ ދެންެނވީެއވެ
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ގަިއާވ ޮގތުގެ ަމިތން ރަޖިސްްޓރީކޮްށ ިހންގާ ަޖމްޢިއްާޔއެއްކަަމށްާވތީ އެ )2003/1ޤާނޫނު ަނންބަރ (ބެޭހ ާޤނޫުނ ކެރަްމ އެޯސސިއޭޝަން އޮްފ މޯލްޑިވްސްއަކީ ަޖމްޢިްއޔާތަކާ -2

ްނޏާއި، އެހެިނހެްނ މުދަާލއި، ދަރަ ަވނަ މާްއާދގަިއާވ ގޮތުގެ ަމތިްނ ެއސޯސިއޭަޝނަްށ ލިބޭ އާމްދަީނއާއި، ފައިސާއާއި، ަޚރަދުކުާރ ފައިާސގެ ަތފްޞީާލއި، ެއސޯސިއޭަޝންެގ  26ޤާނޫްނެގ 

ވަަނ ާމްއދާަގއިާވ ގޮތުެގ މަތިން އެސޯސިޭއޝަްނެގ ހިސާބުތަކުެގ ިލޔެކިުޔންަތއް  27،28ހިސާބުތަްއ ބެެލެހއްޓެވުމަާށއި ެއާޤނޫނުގެ ، ޒިންާމތަކާ ބެހޭ ތަފްޞީްލ ސާފްޮކށް އެނގޭެނހެން 

ަވނަ މާްއދާާއިއ ޖަމްިޢއްާޔތަކާބެޭހ ަޤވާިޢުދ ަގއިާވ ޮގތުެގ މަިތން އަހަރީހިސާުބަތއް އޯޑިޓްކޮށް  30 ައދި 29ބެލެހެއްޓުަމށާިއ އަހަީރރިޕޯޓް ަތްއޔާރުކުުރމަށާިއ ެއ ާޤޫނނުެގ 

އެސޯސިއޭޝަން  ލަހައްަޓމުން ެގްނދިުއމަްށ ކެރަމް ރަޖިސްޓްރާރއަްށ ހުަށަހޅަމުްނ ގެންިދއުމަށާއި، ައިދ ތިީރގަިއާވ ކަްނކަމަށް ާޚއްަޞ ަސމާލުކަމެއް ީދެގން ަފއިާސގެ ިހސާބުތަްއ ލިޔެ ބަ 

  .އޮފް ޯމލްޑިވްސްައށް  ެއންީގއެވެ
  

ވަަނ މާއްދާަގިއާވ ގޮތުެގ މަިތްނ ެމންބަުރްނގެ ަރޖިސްޓްީރ ަތއްާޔުރކޮށް ބަަލހައްޓަމުން  17ެގ ) 2003/1ޤާނޫްނ ނަންަބރ (ިދވެހިާރްއޖޭެގ ަޖމްޢިއްާޔަތކާބެޭހ ޤާނޫްނ )  ހ(  

  .ގެްނދިުއން
  

ިހންގާޮކެމޓީގެ ، މެްނބަރުްނގެ ޒިްނމާތަްއ ކެރަމް ެއސޯސިއޭަޝންެގ ހިްނގާ ޤަވާިޢުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަިތން ފުރިހަަމއަށް ނަަގމުން ެގންިދުއމާއެކުޖަމްޢިްއާޔެގ ހިްނގާކޮމެީޓގެ ) ށ(  

  .ބައްދަުލވުްނތަކުެގ ަޔއުިމއްާޔ ލިޔެ ފުރިހަަމއަްށ ބަލަަހއްޓަުމން ގެްނދިުއން
  

  .އާްމދަީނގެ ރިޕޯޓް ތަްއޔާރުޮކށް ލިޭބ ފައިާސ ބޭންަކށް ޖަމާުކރަުމން ެގންިދއުން ،ދު ތައްޔާރުކުރުާމއިލިޭބ ހުިރހާ ފައިސާ ބަލަިއަގތުުމގަިއ ރަސީ ) ނ(  
  

  .ިއދާީރ ިލެޔކިޔުންަތކާއި ހިްނގާކޮމެީޓގެ ޔަުއމިްއޔާަތއް ލިޔެ މެންަބރުން ަލްއވައި ޮސއިކުރުަވއި ރައްާކތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޓުން) ރ(  
  

ަނާކއެކު ެބެލމުެގ ދަުށގައި ިމހާުރ ހުރި ހުިރާހ ހަރުމުދަލަކާއި އެސޯސިޭއޝަްނެގ މެންބަުރން ަފިރތަކުރުމަްށ ދީަފިއވާ ކެރަްމ ބޯޑްތައް ހުރި ތަ ކެރަމް ެއޯސސިއޭަޝންގެ) ބ(  

  .ތަފްޞީްލ ހިމެޭނޮގތަށް އިންވެންޓްީރ ަނގަިއ ކުިރޔަށް އޮތްަތުނގަިއ ހަުރމުދަުލގެ ރަޖިސްްޓރީ ބަލަަހއްޓަުމން ގެންިދުޔން
  

ާސ ލިބުނުކަމަްށ މުަވއްަޒުފެގ ކެަރްމ ެއސޯސިއޭަޝްނ ޮއފް މޯލްޑިވްްސެގ މުަވއްޒަފުްނނަްށ މުސާަރ ދިުނމުަގއި މުސާަރޝީްޓ ތަްއޔާކުރުަމށާިއ މުސާަރ ދިނުމަްށަފހު ފައި) ޅ(  

  .ސޮއި ހޯުދން
  

  .މުގެ ަބދަލުަގއި ެޗކުްނ އެިކއެކި ަފރާތްތަކަށް ދައްަކންޖެޭހ ަފއިސާ ެދއްކުންބޭންކް އެކައުންޓުްނ ޗެކަށް ަނގުުދ ފައިސާަނގަިއ އޮީފހުަގއި ަބހަްއޓައިގެން ަޚރަދުުކރު) ކ(  



 

8 
 

 މ.ސ
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 ކުުޅްނތެިރންަނށް ދޭ ފައިސާެގ ކަންަކން މުބާރާްތތަަކށް ޚަަރދުކުާރ ފައިސާއާިއ ބޭުރގެ ުމބާރާތްތަަކށް ކުުޅންތެިރން ޮފނުވުަމށް ިހނާގ ޚަަރުދތައް ައދި ޕޮކެޓްަމނީެގ ޮގތުގައި) އ(  

  .ށް ިލެޔ  ބެލެހެއްުޓންފުރިހަމަ އަ 

  

  .ަސާޔއި ކެިއންބުިއމުެގ ޚަަރުދތައް ހިްނގާކޮމެީޓން ަކނޑައަާޅ ަވކި އުޫޞލެްއގެ ދަށުން ހަަމޖެއްުސން ) ވ(  
  

ގޮތަށް އެފަިއސާ ޚަަރދުކުަރުމން އެާއ އެއް  ،އަްތމަތީަފިއސާެގ ޮގތުގައި ގެްނގުޭޅ ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުާމ ުގޅޭގޮުތްނ ހަުރދަާނ ުއޞޫލުތަކެްއ ހިްނގާކޮމެީޓން ެއކުލަވާލައި ) މ(  

  .ގެްނދިުއން

  

ނޑުތަކެއް ނެތުާމެއކު އެފަަދ ިމންަގނޑުތަކެްއ އެކުަލވާލެވެްނދެން ަސރުކާ) ފ(   ރުން ަފިއާސ ދެއްވާ މިަފަދ ުމދަލާއި ޚިުދަމތްތަްއ ޯހދުުމގައި ޢަމަލުކުރާެނ ވަކި މިްނގަ

އުޞޫެލއްގެ ގޮތުްނ ަދުއލަތުެގ މާލިްއޔަުތެގ ޤަާވޢިުދ ގަިއ ެއކަށައަޅާަފއިާވ މިންަގނޑުތަކާ  ،ާނިއ ޚިާޔނާަތށް ެދޭވ ާޖަގ ކުަޑކުރުމަށްޖަމްިޢއްޔާތަކުން ތަކެްއޗާިއ ިޚދުަމްތ ހޯދާިއރު ކޮރަްޕޝަ

  .އެްއގޮަތށް ތަެކތި ގަުތމުގަޔާިއ ިޚދުަމތްތައް ހޯުދުމގަިއ ޢަމަލުކުރަުމން ގެންިދއުން
  

ޔެްއ ސަުރކާރުްނ ެދއްާވ ފައިސާެގ މަްއޗަްށ ބަރޯސާވެަފިއ ޮއްނނާީތ ިމފަަދ ޖަްމޢިއްާޔތަކުްނ ަފިއސާ ަޚރަދުކުަރމުންާދގޮާތއި ކުޅިވަުރ ޖަމްޢިްއޔާތަުކެގ ބަޖެްޓެގ ބޮޑުބަ   . 3  

ޔޫތު ެއްނޑް ސްޕޯޓްސް ިއން ބަލަުމްނ  ،ފައިސާެގ ގޮތުަގިއ ދެޭވ ެއހީ ކުިޅވަރަްށ ެއންމެ ަފއިދާުހރިޮގުތގައި ޚަަރދު ކުރަމުްނ ގެްނދޭޯތ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ިހއުަމން ރިސޯސަސް 

ފައިާސ ޚަރަުދ ކުރަުމންދަީނ  ،ަބޖެޓް ަފިއާސ ިދނުުމގަިއ ާފއިުތެވދިަޔ ަތުނގަިއ ެއސޯސިއޭަޝންތަުކން ަފއިާސ ޚަަރދުކޮށްަފއިާވގޮަތްށ ރިާޢޔަތްކޮްށ ަފއިސާ ިދނުމަާށއި ،ގެްނިދޔުމަާށއި

ޫޔުތ ެއންޑް ސްޕޯޓްސްައްށ  ،ށަހަޅާ ަބޖެޓްަގއިާވ ަކންކަމަށްޯތ ބަލަމުްނ ގެްނިދުޔމަށް މިިނސްޓްރީ އޮްފ ިހއުމަން ިރސޯސްމިނިސްްޓރީްނ ަފއިސާ ހޯުދމަްށ އެސޯސިޭއޝަްނަތކުން ހު 

 .އެްނގީެއވެ

 
ދޯިދާޔ ކަންކަމުެގ ސަބަބުންާނިއ ކެރަްމ އެސޯިސޭއޝަްނ އޮްފ މޯްލޑިވްސް ހިންުގމުެގ ދާއިާރަގއާިއ ަފއިސާ ޚަަރދުކުރުމުގަިއ އަދި ިހސާުބތަްއ ބެލެެހއްޓުުމަގއި ހުިރ   . 4  

ެނުތމުްނ ޮކރަޕްޝަުނގެ ަޢމަލުަތއް ިހންގުމަްށ ކެރަމް އެސޯސިޭއޝަނަްށ ސަރުކާރުންދޭ ެއީހގެ ފަިއސާ ަޚރަދުކުަރުމންާދ ގޮތް ބަލަިއ ޗެކްކުެރވޭެނ ރަނގަުޅ ުއޞޫލުަތކެއް ަހމަޖެިހފަިއ 

ހީ ކުޅިވަަރށް ެއްނެމ ފަިއދާހުިރގޮތުަގިއ ބޭނުްނނުކުެރިވ އިސްާރފްަވމުންާދކަމަށްޓަަކއި ައދި ކެަރމް އެޯސސިއޭަޝންެގ ދައުލަތުްނ އެޯސސިއޭަޝނަްށ ޭދ ފައިސާގެއެ  ،މަގުަފހިާވތީާއއި

ނާިއ ހޭުލްނތެރިކަްނ ެނތްކަަމްށ ެލހެއްުޓމުެގ ަތމްރީ މަާޤމުތަކަްށ އިްނތިޚާބުކުރެވިފަިއާވ ފަރާތްތަުކގެ ިކބައިަގިއ ފައިސާަޚރަދުކުުރމާިއ ަފިއސާެގ ލިޔެިކުޔްނތަްއ ފުިރހަމަ ޮގތުަގއި ބެ
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 މ.ސ
  

  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

ގެ ޮގތުްނ ހަރުދަާނ އެކިެއިކ ކުޅިވަރު ެއޯސސިއޭޝަންތަކަށް ދެްއވާ އެހީެގފަިއސާ ޚަރަދުކުަރމުންަދނީ އެ ުކޅިަވރަކަށް އެންމެ ަފއިދާުހރި ގޮތަްށޯތ ބެލުމުފާހަގަކުެރވިަފއިވާތީއާއެކު، 

އެސޯިސއޭޝަންތަކުްނ ފައިާސ ޚަރަދުުކރަުމންާދގޮތް ބެުލމަްށ ުއޞޫލުތަެކްއ  ،ރީްނ އެސޯިސއޭޝަްނގެ އިސްފަރާތްތަކަށް ިދނުމަާށއިއެަކމަށް ބޭނުންވާ ަތމް ،އުޞޫލުތަެކއް އެކުލަވާލުަމށާއި 

ނޑައެޅުމަާށއި ުކޅިވަރު ޖަމްިޢްއާޔތަކުން ުމދަލާިއ ޚިދުަމތް ހޯދުުމަގއި ޢަ ،އެކަށައެުޅމާއެކު  މަލުކުުރމަްށ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގަިއޑްލައިެނއް ދެވޭ ފައިާސއަށް ޒިންާމދާރު ކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެްއ ކަ

  .ޫޔުތ އެންްޑ ސްޕޯޓްސް އަށާިއ ކުޅިަވރުެގ ޤަުއީމ މަޖިލީހަށް އެްނީގއެވެ ،ތަްއޔާރުކުރުަމށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯަސސް

  

އަތޮުޅ ތަޢުީލމީ .ހއ11
 މަރުކަޒު 

ާހ ާތނަގއި ޮކށްފައިާވ އިޢުާލާނ ުގޅިެގން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުިރ ފަރާުތން ޭބނުންޮކްށފައިވާ ތަކެީތެގ 2009ސެޕްޓެްމބަރ / ދިްއޫދ ތަޢުީލމީ މަރުކަުޒގަިއ ޭގޓެއް ަހަދން ޯއގަސްޓް.ހއ

ާވ ބުެނ ުހށަހަޅާފައި  ށް ިއވާކަމަެކްއ ކުރަްނ ެޖހިފަސަބަބުން މަސަްއކަތަށް ަކނޑައަާޅފައިާވ ވަރަްށވުެރ އިުތރަްށ ަވރަްށގިަނ ފަިއސާތަކެްއ ސްކޫލުްނ ޚަަރދުކޮްށގެްނ ިއތުުރ މަަސއްކަތްތަ

ގައި ވާޮގތުްނ ތަކެިތ ގަތުމާިއ ަފންީނ ާމހިރުްނ ހޯުދމާިއ މަސައްކަތް ކުުރުވމަށްޓަކައި، ައްނާދސީ ިހސާބު  8.16ދައުަލުތެގ މާިލްއޔަުތ ގަާވިއދުެގ ، މައްސަަލ މިކޮިމޝަުންނ ބެލިބެލުުމަގއި

މިިލޔުމުަގއި ެއކަމެއްެގ ތަފްީޞލްގެ އިުތރުްނ ެއކަމެްއ ކުރުވާެނ ފަރާތެްއ ހޮުވމުަގއި ޕޮއިންްޓ ދޭ އުޫޞލުވެްސ ބަާޔންކުރަްނާވެނ ، ހުށަހެުޅމަށް، މަުޢލޫމާުތ ޭދްނވާީނ ލިޔުުމންކަމަާށއި

ލިއްޔަުތެގ ަޤާވއިާދ ެއްއގޮތަްށ އަމަލުކުުރމަްށ ތަުކގަިއ ދައުަލތުެގ މާމިފަަދ ހާލަތް، ކަމުގަިއ ީވނަަމެވސް ިމ މަސައްަކތް ހަވާލުކުުރުމަގއި ޕޮއިންްޓ ދޭެނ ުއޞޫލެްއ ަކނޑައަޅާފަިއ ނުާވތީ

  .އަތޮޅު ތަޢުީލމީ މަުރަކޒަށް އެންީގއެވެ.ހއ

  

ކުުޅދުއްުފށީ .ހދ12
ކައުންސިްލގެ އިާދރާ

ީމހުްނާނ ުގޅުންުހރި ފަރާތްަތކަކަށް ޯގިތ ވަަނ އަަހރު ކުޅުުދްއފުށިްނ ޯގތި ދޫކުިރއިުރ ާޤޫނނާިއ ަގވާިއދާ ޚިާލފަށް އެަތއް ކަެމއް ހިނާގ، އަިދ ގޯތި ޫދކުރުމުަގއި އިްސެވތިބި  2007

ޓްދިުނުމގައި ގެްނުގޅުނު ުއޞޫލަށްަބލާއިރު، ކުރިައްށ އޮތް ތާނގަިއ، މިކަން ކުޅުދުްއފުިށން ގޯްއޗަށް އެދުނު ފަާރތްަތކަށް ޕޮއިންދީފަިއވާކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަިއަގއި، 

  .އިާދރާައްށ ެއންީގއެވެ ހަރުަދނާކުަރންޖެޭހކަމަށް ފެންާނތީ، އެޮގތުން ފާަހަގުކރެވުނު ިތރީަގިއާވ ކަންަތއްަތއް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ުކޅުދުްއފުށީ ކައުްނސިލްގެ

  

އެނޭގޭނ  ޗެކްކުރީ ކޮްނބައެއްަކން ުނވަަތ ކާކުކަމާއި، އެފޯަމށް ޮޕއިންްޓދިީނ ކޮންަބއެއްަކން ުނވަަތ ކާކުކަމާއި، ލިބުީނ ކިަތއް ޕޮިއންޓްކަންހުށަހެޭޅ ޯފމްަތްއ ބަާލ   )ހ(  

  .ނިޒާމެއް ހަމަެޖހިފައި އޮުތން

  

ތައްއަަހރުެގ ކުދިންނަށް ކަާމއި، އަިދ ކޮންޙާލަތެްއގަިއތިބި ކުދިންަނށްކަްނ ތިާމގެ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއވާ ކުިދްނގެބަޔަށް ޕޮިއންްޓ ދިނުމުަގއި ޕޮއިްނޓްޭދނީ، ުޢމުރުން ކި  )ށ(  
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  ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް  އެޅުނު   އޮފީހުގެ ނަން 

  .އެނގެްނއޮުތން

  

  .އެނޭގނެޮގތަކަށް ިލެޔިވފަިއޮއތުންއެއްަބނޑު އެއްބަފާ މީހުްނގެ ަބޔަްށ ޕޮއިންޓް ިދނުުމގަިއވެސް، ޕޮިއްނޓްދެވޭނީ ޮކންޢުުމރެއްެގ ކޮންޙާލަެތއްަގއި ތިބި ަބޔަަކށްކަން   )ނ(  

  

ޮޕއިންޓް ލިބޭޮގަތްށ އޮތުުމން، ަމްނމަ ުނވަތަ ަބއްޕައަށް ގޯްއޗެއްނެްތ މީހަކަްށ  45ދަިރއަކަްށވުރެ ގިަނދަިރން ތިބިަނމަ  1މަންަމ ުނވަތަ ަބއްޕަގެ ގޯތިޮއވެަފއި   )ރ(  

  .ގޯްއޗެްއލިބުުމގެ ުފރުޞަުތ ެގއްިލގެންާދތީ، އެަފަދ ަފރާތްތަކަްށވެްސ ުފރުޞަތު ޮއންާނނެގޮތަކަށް ޮއތުން

  

ތަަމ ިދމާާވ ފަާރތަްށ ގޯިތލިބުމުން، އެއްަބނޑު އެއްބަާފ ީމހުންެގ ބަިއން އެްއވަރަަކށް ޮޕއިންޓްލިބިގެްނ ެއއްަބނޑު ެއއްބަާފ ެދމީހަުކ ުގރުައަތށް ގޮސް، ގުުރައތުްނ ފުރަ  )ބ(  

ްއ ެގއްިލގެްނދާނެަކމަށްޓަަކއި، މިފަދަޮގތެްއ ިދމާވުުމން ަޢމަލުކުރާނެޮގތެްއ ޕޮިއންޓްދިނުުމގެ ދެްނހުންަނ ފަާރަތށް ިލބޭ ޕޮއިންުޓން ުއނިވާގޮތަށް ނެތުުމން، އެފަަދ އެހެންީމހުްނގެ ޙައްުޤތަ

  .އުޞޫުލގައި ިހމެިނފައި އޮތުން

  

މިނިސްްޓރީ އޮފް 13
ފިނޭންސް ެއންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

ަދއުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާިއުދގައި، ަދއުލަުތގެ ތަްނތަްނ ކުއްޔަށް ދޫކުުރމުަގިއ ޢަމަލުކުާރެނ ގެ ދަށުން ނެުރއްވާަފއިާވ ) 3/2006ޤާނޫުނ ަނންބަުރ (ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ާޤޫނުނ 

ނަޑއަޅަިއ ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަުތގެ ަގވާިއދު އިސްލާހުކުުރަމށް ެފންނަކަުމގަިއ ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭްނސް އެންްޑ ޓްރެޜަ    .ރީަގއި ެދންެނވީެއވެވަކިޮގތެއް ކަ

 


