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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ  

 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި ޭބއްވި،    2019ޖޫން    11  އުފައްދާފައިވަނ  މި ކޮމިޓ   

ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަދި    ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ އެކިއެކި ޚަރަދަކ  ޤާނޫނު،  ތުތަކުގެ ތެރޭގައިކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަ

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ަބޖެޓާ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ފައިސާގެ  މަޖިލ ހުން  ފާސްކުރާ  މަޖިލ ހުން  ބެލުމާއި،  ޚަރަދުތަކެއްތޯ  ކުރާ  މަތިން 

ލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ޢަދަދުތައް ހޭދަކުރެވިގެން ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވިގެންދަނ  އެކަންކަމަށްތޯ ެބ

ތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު ސަަބާބއި ޙާލަތު ކޮމިޓ ން އިތުރަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެގޮ 

ދައުލަތު  އިދާރާތަކާއި،  ދައުލަތުގެ  ެބލުމުގައި،  ކަންކަން  ގުޅޭގޮތުން  މާލިއްޔަތާ  ދައުލަތުގެ  މިގޮތުން  ހިމެނެއެވެ.   ން ބެލުން 

ރާތަކުގެ  މާލ  ހިސާުބތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މިނިވަން އިދާ

ރާސާކުރުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް، ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް ދި

ދިނުމުގައި މަޖިލ ހުގެ ފަރާތުން އެންގުން ހިމެނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ދައުލަތަށް ލޯނު ނެގުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓ   

ކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން    ކަންކަންކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ ގުޅިގެން  

ހެން ކޮމިޓ ތަކުގެ  ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ

 މަޝްވަރާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. 

 

 :މެންބަރުން   މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގައި ހިމެނޭ 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 

 

 މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 

 ކިނިބދޫ ދާއިރާ

 

 ރިޔާޒު هللا ޢަބްދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

 

 ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠ ފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

 

 ޙުސައިން ވަޙ ދު 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

 

 ލަޠ ފް   މުޙައްމަދު   ޙުސައިން 

 ދާއިރާ  ފަރެސްމާތޮޑާ
 

 އިބްރާހ މް ފަޟުލް ރަޝ ދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

 

 ޙަސަން ޢަފ ފު 

 ދާއިރާ ވިލުފުށި

 

 هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 

 ދާންދޫ ދާއިރާ

 

 ޖާބިރު  هللاޢަބްދު 

 ކާށިދޫ ދާއިރާ

 

 އިލްޔާސް ލަބ ބު 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާ
 

 އިބްރާހ މް ޝަރ ފް 

 މަރަދޫ ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ދާއިރާ ހިތަދޫ އުތުރު
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ފް ތަޢާރު   1.0

 

 ކޮމިޓ ގެ  މާލިއްޔަތު  މަތިން،  ގޮތުގެ  ގައިވާ(  ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  112  ގެ(  2019)  ގަވާއިދު   މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

 ފާހަގަކޮށް،   ފިޔަވަޅުތައް  ޖެހޭ  އަޅަން   ދިރާސާކުރުމާއި   ރިޕޯޓްތައް  އެކިއެކި   ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ރިޕޯޓަކ އެގޮތުން.   ހިމެނެއެވެ  އެންގުން  އިދާރާތަކަށް   ކަމާެބހޭ  ދައުލަތުގެ މި    އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ، 

  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި   ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018  ،2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012

 ހިމެނިފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މި.  ޓެވެރިޕޯ  ގޮތުގެނިންމިށް  ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓ ން  މާލިއްޔަތު  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ

 .ަބއެކެވެ ރިޕޯޓުގެ މި ޖަދުވަލުތަކަކ 

 ތައް ކޮމިޓ ން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުން   2.0

 

 - މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނ :

  2012  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ    2015ނޮވެންަބރު    25 .2.1

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

މިނިސްޓްރ   2015ޑިސެންަބރު    31 .2.2 ނެރުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ   އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  ގައި 

 ؛އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013

  2014  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ   2016ޖޫން    02 .2.3

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ؛( ސިޓ 2016ޖޫން  20) A2-142/ 14/2016/57ނަންަބރު:  އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .2.4

  2015  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް   އޮފް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ ގައި    2016އޮގަސްޓު    24 .2.5

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

  2016  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ   2017ޖޫން    21 .2.6

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ؛( ސިޓ 2017ނޮވެންަބރު    02)  A1-142/8/2017/57ނަންަބރު:    އެފެއާޒްގެ  ލާމިކްއިސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  .2.7



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

  2017  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ   2018ނޮވެންަބރު    28 .2.8

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ؛( ސިޓ 2019ފެުބރުވަރ     26)  A2-142/ 2/2019/57ނަންަބރު:    އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  .2.9

 2018  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ   2020ފެުބރުވަރ     17 .2.10

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

( 2020ސެޕްޓެންަބރު    22)  S-142/57/ 10/2020ނަންަބރު:    އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  .2.11

 ؛ސިޓ 

 ؛( ސިޓ 2021މާރިޗު  04) S-142/ 3/2021/57ނަންަބރު:  އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .2.12

 ؛ ( ސިޓ 2021މާރިޗު  17) S-142/ 5/2021/57ނަންަބރު:  އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .2.13

 ؛ ( ސިޓ 2021އޭޕްރިލް  21) S-142/ 5/2021/57ނަންަބރު:  އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .2.14

 ؛ ( ސިޓ 2021މާރިޗު  26) S-142/11/2021/57ނަންަބރު:  އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .2.15

ނަންަބރު   .2.16 ފިނޭންސްގެ  އޮފް  -13 އަދި    (2021  ފެްބރުވަރ   21)E/57/2021/16-13 މިނިސްޓްރ  

L/57/2021/25 (04   ު2021މާރިޗ ) ؛ސިޓ 

 އަދި؛ 2020)ނޮވެންަބރު (CA/57/2020/79  26-123 ނަންަބރު ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު -އެންޓި .2.17

އެފެއާޒްގެ   2015ޑިސެންަބރު    30 .2.18 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ނެރުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ގައި 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 

 

 

 

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ގޮތް   ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ   3.0

 

 ސެކްރެޓަރ ،  ޕަރމަނަންޓް  ކުރ ގެ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢާ  ދާރުއްޒިކުރާގެ

ދާރުއްޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަޝްރޫޢުގައި ދައުލަތުން އެސް.ޖޭ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި،

ހޯދުމަށް ދައުލަތުން ކުރަމުން    މިލިއަން ރުފިޔާ އަނުބރާ  30ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަށް އިކުއިޓ ގެ ގޮތުގައި ދ ފައިވާ  

އެވެ. އަދި  މުގައި ނިންމިަބއްދަލުވު  ވަނަ   04  ކޮމިޓ ގެ  ޭބއްވުނު  ގައި  2021  ފެްބރުވަރ   15  ،ގެންދަވާ މަސައްކަތް ބެލުމަށް

ނާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ގެ މައްސަލައަކ   ދާރުއްޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަޝްރޫޢު

 އެވެ.  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމި ތައްއޮޑިޓް ރިޕޯޓުޢުކޮށްފައިވާ މިހާތަނަށް ޝާއިއެ މިނިސްޓްރ ގެ މައްސަލައެއްކަމުން 

 

  ވަނަ   2018އަދި    2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ އެގޮތުން،  

މެދު ތަކާލިުބމާއިގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓް  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ   ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުގެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިޞްލާޙްކުރުމަށް  ގައި  ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ދެންނެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ  މިނިސްޓްރ އެ  

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލ  ސިފަ މިހާތަނަށް ގެންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކ  ކޮަބއިކަމާއި، އެ ކަންތައްތަކަށް  ލަފާދެއްވާފައިވާ  

ފި އިޞްލާޙ   ނުނިމިވާ ކިހާމިންވަރަކަށް  ނަމަވެސް،  ފައްޓަވާފައިވ   ގެންނަވަން  ސިފަ  ޢަމަލ   އަޅުއްވާފައިވޭތޯއާއި،  ޔަވަޅު 

ކަންތައްތަކާއި އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ ހުރި ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ، އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަން 

އެ    މިނިސްޓްރ ންވަނ ގައި ދެންނެވުނެވެ. އެގޮތުން  މިނިސްޓްރ އެ  އެދި  މަށް  ފޮނުއްވައިދެއްވު  ޤަޞްދުކުރައްވާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް

 އަށް ފެންނަގޮތް އަންގަވާފައެވެ.  މިނިސްޓްރ މެދު އެ ތަކާރިޕޯޓް

 

 

 

 

  



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

  ގޮތް:  ޔަ ކުރިއަށްގެންދި  ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާ  4.0

 

  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި    26އަދި    25،  24،  22،  21މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ މިއަހަރުގެ  

 ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި   ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018  ،2017 ،2016، 2015، 2014، 2013، 2012

 ތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނ އެވެ.   މުހިއްމު ނުކުތާތައް  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރި  މެދުރިޕޯޓާ  އޮޑިޓް  ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.1

 

 ނިމޭ   އަހަރު  މާލ ފައިވާ މައްސަލައާއި  ޚިލާފުވެ  އުސޫލާއި  އެކައުންޓިންގެ  ކޭޝް  ރިޕޯޓުކުރުމުގައި  ޚަރަދުތައް .4.1.1

މައްސަލައިގައި  ހިމަނާފައިވާ  ަބޔާންތަކުގައި  މާލ   އަހަރުގެ  އެ  ޚަރަދުތައް   ަބއެއް  ކުރެވޭ  ފަހުން ތިރ ގައި  

 (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރ 

 ،ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ 

 

މާއްދާގައި  15.03ވަނަ ާބުބގެ    15ގެ    R-20/2017) ނަންަބރު  ގަވާއިދު)  ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ .4.1.2

އޮފް  ފެޑެރޭޝަން  "އިންޓަރނޭޝަނަލް  ތައްޔާރުކުރަންވާނ   ަބޔާން  މާލ   ދައުލަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން 

ސެކްޓަ ޕަްބލިކް  "އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޝާއިޢުކުރާ  ނެރެ  އިން  އެކައުންޓިންގ  އެކައުންޓެންޓްސް"  ރ 

މަށް.  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ޭބސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށްކަ؛ ސްޓޭންޑަރޑް

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން   2019ން    2012އެގޮތުން މާލ  ަބޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި  

ޭބ ކޭޝް  ގެންގޮސްފައިވަނ   )ޚަރަދުކުރާ  ޢަމަލުކުރަމުން  ތާރ ޚު  ކުރާ  ރަން  ޕޭމަންޓް  އެއްގޮތަށް،  އާ  ސިސް 

ޭބންކް  ކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދެއް  އެ  ނުވަތަ  ރެކޯޑުކުރާ  ކޭޝްުބކްގައި  ލިޔެ  ޗެކް  ޚަރަދަކާގުޅޭ  އެ  ފައިސާ، 

 މިނިސްޓްރ ން  ނަމަވެސްކަމަށާއި،  ށް ަބލައި ޚަރަދު ރެކޯޑުކޮށްގެންއަޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދޭ ތާރ ޚު(

ޕަްބލިކް ތައްޔާރުކުރުމުގަ  ަބޔާންތައް  މާލ  ވައުޗަރު  ޚަރަދުކުރުމުގެ  ބަލާފައިވަނ ،  ގޮތުގައި  ޚަރަދެއްގެ  އި 

ނަމަވެސް މިނިސްޓްރ ގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކުރާ ހިސާުބންކަމުގައި  

އަދި   2017އެގޮތުން    މަށް.ލަތައް އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާކަމާލ  ަބޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުރި މިފަދަ މައްސަ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އޮޕ ނިއަން"   2018 "އަންކޮލިފައިޑް  ަބޔާނަށް  މާލ   މިނިސްޓްރ ގެ  ތައްޔާރުކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 

އަދި މިއ  މިނިސްޓްރ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލ  ަބޔާނަކަށް "އަންކޮލިފައިޑް އޮޕ ނިއަން"   ކަމަށާއިލިިބފައިވާ

 . ށްލިުބނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަ

 

 މައްސަލަ ހިމަނާފައިވާ  ަބޔާންތަކުގައި  މާލ   އަހަރުގެ  އެ  ޚަރަދުތައް  ަބއެއް  ކުރެވޭ   ފަހުން  ނިމޭ  އަހަރު  މާލ  .4.1.3

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވެސް ލަފާދެއްވާފައިވާކަމަށާއި އަދި    2013މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  

އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  ޚިލާފުވެ  އުސޫލާއި  އެކައުންޓިންގެ  ކޭޝް  ރިޕޯޓުކުރުމުގައި   ޚަރަދުތައް މައްސަލަ  ފައިވާ 

ރިޕޯޓުގައިވެސް    2016އަދި    2015،  2014،  2013މިނިސްޓްރ ގެ   އޮޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 އެވެ.ރިމެންަބރުން ފާހަގަކުން ލަފާދެއްވާފައިވާކަ

 

 އެތަކެތި   ހިމަނާފައިނުވުމާއި  ރަޖިސްޓްރ ގައި  ހަރުމުދަލުގެ  ހަރުމުދާ،  އެންމެހާ  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ  މިނިސްޓްރ ގެ .4.1.4

ވަނަ ާބުބގައި    11ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    ،އަގުކޮށްފައިނުވާ މައްސަލައިގައި

ގައި   2019ުބނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ޖުލައި  

ކުރި ގެންދަމުންދާކަފެށިގެން  އެއަށް  ިބހުރޯޒް މަށާއި  އިމާރާތާއި  މަރުކަޒުގެ  އިސްލާމ   މިނިސްޓްރ އާއި  ގޮތުން 

ކުރެވި ކައުންޓެއް  ފިޒިކަލް  ގުދަނުގެ  ހުރި  އިންވެގެން  މިސްކިތާއި  އަލުން   ،ކަމާނާ  ލިސްޓް    އިންވެންޓްރ  

 (2021މާރިޗު    17)  S-142/2021/57/ 5  ނަންަބރުފޮނުއްވާފައިވާ    މިނިސްޓްރ ންވާކަމަށް  އެކުލަވާލެވިފައި

  ޕ  .އޭ.އެސް  ލިސްޓާއި  އިންވެންޓްރ   ތައްޔާރުކުރެވުނު  މ ގެ އިތުރުން، އަލަށް  ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން،ސިޓ 

  ތާރ ޚު   ގަން  އަގާއި  މުދަލުގެ  ރަޖިސްޓަރ ގައި  ހަރުމުދަލުގެ   އަޅައިކިޔާ  ލިސްޓާއި  އެސެޓް  ހުރި   ސިސްޓަމްގައި

 ވާތ މަސައްކަތެއްކަމުގައި  ހޭދަވާނެ  ވަގުތު  ގިނަ  އަދި  އުނދަގޫ  މިއ   ފެށިފައިވާކަމަށް.  މަސައްކަތް  ހިމެނުމުގެ

މިވ  މުއްދަތުގައި ލޮކޭޝަންއަށް ަބދަލުއައިސްފައިވާ  އަދި    .ކަމަށްނުވާ  ފުރިހަމަކުރެވިފައި  އިންވެންޓްރ   އެއްކޮށް

ނ ލަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަތް ، ތަކެތ ގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށްލޫމާތާއި ނ ލަމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  ޢުތަކެތ ގެ މަ

އެސް.އޭ.ޕ  ސިސްޓަމްގައި ހުރި އެސެޓް ލިސްޓާއި އަޅައިކިޔާ    ކަމަށާއިއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ

ކުރިއަށް މަސައްކަތްވެސް  ފުރިހަމަކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ރަޖިސްޓަރ   ހަރުމުދަލާއި އަދިދާކަމަށް.  ހަރުމުދަލުގެ   

މުވައްޒަފުންނާ  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބަލަހައްޓާ  ފުރިހަމައަށް  ރެކޯޑްތައް  ހަރުމުދަލުގެ 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އަހަރަކު   އަދި  ފުރިހަމަކޮށް  ކަންކަން  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ލިޔުމުން  ގެ   1ޙަވާލުކުރާތަކެތި  އިންވެންޓްރ   ފަހަރު 

 .ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންއިވާކަމަށް ސިޓ ގައި ހިފަފިޒިކަލް ކައުންޓްއެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެ

 

 2018އަދި    2017،  2016،  2015،  2014،  2013މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  މި މައްސަލަ   .4.1.5

 އެވެ.ރިޕޯޓުގައިވެސް ލަފާދެއްވާފައިވާކަން މެންަބރުން ފާހަގަކުރިވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2013  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.2

 

 އެއްަބސްވުންތަކުގައި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ހިސާުބކުރާނެގޮތް  ޑެމޭޖް  ލިކުއިޑޭޓެޑް .4.2.1

ނަންަބރު    ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މައްސަލައިގައި،  ހިމަނާފައިވާ  R-20/2017) )ގަވާއިދު 

 އެއްގޮތަށް   އެއާ   ހިމަނައި  ުބކުރާނެގޮތްހިސާ  ޑެމޭޖް  ލިކުއިޑޭޓެޑް  އެއްަބސްވުންތަކުގައި  މަތިން  ގައިވާގޮތުގެ

 (2021  މާރިޗު   17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރު  ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ ން  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް

 ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން، ސިޓ ގައި

 

 އެނގެންނެތި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ   ލިބުނުކަން  ޚިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި  ހޯދާފައިވާ  ޚަރަދުކޮށް  ފަންޑުތަކުން  ޓްރަސްޓް .4.2.2

ވަނަ ާބުބގެ    10ގެ    R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންަބރު    މައްސަލައިގައި،

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރ އަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް މިނިސްޓްރ އަށް ލިބުނުކަން    10.64

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ަބލައިގެން މުވައްޒަފެއްގެ ނަން، މަޤާމު، ސޮއި އަދި  

ތާ  ލިުބނު  ޚިދުމަތް  ނަންަބރު  މުދަލާއި  ސެކްޝަންގެ  ފައިނޭންސް  އޮންނަންވާނެކަމަށް  އެނގެން  ރ ޚު 

(MEMO)142-A2/142/2019/306  (08    ްހުރިހާ 2019އެޕްރ ލ ވާނ   މެމޯއިން   )

އެއްަބސްވުން ހަދައިގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން   ،އެގޮތުންއިކަމަށް.  ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް އަންގާފަ 

އަގު  35,000 މަސައްކަތް    އަށްވެރު  ނުވަތަ  ލިބުނުކަމަށް  ޚިދުމަތް  ބިލްތަކުގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޮބޑުވާ 

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން )ލިޔުމުގައި މިނިސްޓްރ ގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް/މަސައްކަތް ޗެކްކޮށް ަބލައިގެން ފަރާތުގެ 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ހިމެނިފައި( އޮންނަންވާނެކަމަށް ނަމާއި ސޮއި އަދި ޚިދުމަތް ލިުބނު ނުވަތަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތާރ ޚު

އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެއްަބސްވުމުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ 35,000 އަދި އަގުގެ ގޮތުން  ކަމަށާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާނެ

ތާރ ޚު  ލިުބނު  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  އަދި  ސޮއި  މަޤާމު،  ނަން،  މުވައްޒަފެއްގެ  ަބލައިގެން  ޚިދުމަތެއް 

މ ގެ އިތުރުން، އެގްރ މަންޓް ނުހަދާ ހޯދޭ މުދަލެއްނަމަ ޕ .އޯގައި  ކަމަށާއި އޮންނަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާނެ

ސޮއި އަދި ތާރ ޚު   މިނިސްޓްރ އަށް މުދާ ަބލައިގަތް )ފެންވަރާއި ޢަދަދު ޗެކްކޮށް( މުވައްޒަފުގެ ނަން، މަޤާމު،

ަބޔާންކޮށްފައިވާނެހިމެނިފައި     ނަންަބރުފޮނުއްވާފައިވާ    މިނިސްޓްރ ންކަމަށް  އޮންނަންވާނެކަމަށް 

5/2021/57/S-142  (17    ު2021މާރިޗ)   އިތުރުން    ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން،ގައި  ސިޓ ފައިސާ މ ގެ 

އަނުބރާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އެކަންކަން  ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  މިަބއިތައް  ިބލެއްގައި  އެއްވެސް  ގެންނަ  ދެއްކުމަށް 

ވޭ އަދި މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި ަބޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުންކުރެ  ކަމަށާއިފޮނުވާލެވޭނެ

ހަމަހަމަވާނެކަ -142(MEMO)  ނަންަބރު  ސެކްޝަންގެ  ފައިނޭންސް  އަދި  މަށް.ޚަރަދުތައް 

A2/142/2019/306  (08    ްޢަމަލުކުރުމަށް 2019އެޕްރ ލ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް  ހުރިހާ  މެމޯއިން   )

ފޮނުވާފައިވާ ޗެކްލިސްޓަކ ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން  

 ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން، މަށް އެ ސިޓ އެޅިފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަ

 

މައްސަލަ   .4.2.3 އޮޑިޓް    2015މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  މި  އަހަރުގެ  ރިޕޯޓުގައިވެސް  ވަނަ 

 އެވެ.ލަފާދެއްވާފައިވާކަން މެންަބރުން ފާހަގަކުރި

 

  ކުރުމަށްޓަކައި،   ކަށަވަރު  ލިބުނުކަން  މިނިސްޓްރ އަށް  ފައިސާ  ޒަކާތު  ަބލައިގެންފައިވާ  ކައުންސިލްތަކަށް .4.2.4

 ގާއިމުވާން  ނިޒާމެއް  އެނގޭނެ  މިނިސްޓްރ އަށް  ފައިސާ  ަބލައިގަންނަ  ގޮތުގައި  ޒަކާތުގެ  ކައުންސިލުތަކުން

ން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދަނ  މެނުއަލް ޕްރޮސެސްއަކަށް ކަމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލު އެގޮތު ޖެހޭކަމަށާއި

، ސާ ަބލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ ޕޯޓަލްއިން ޒަކާތުގެ ފައި

 ޒަކާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސްކޯޕް ލިޔެ ޕޯޓަލް އެކުލަވާލުމުގެ 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   

 12 
 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 
  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނިޒާމު ޒަކާތުގެ ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި ހަމައެއާއެކުމަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރ ން 

ޑްރާފްޓްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ިބލު ،ފެންނާތ   އެކުލަވާލުމަށް އޮނިގަނޑު ޤާނޫނ  ެބހޭ ޒަކާތާ

 ވާކަމަށް ވަނަ ދައުރަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތާވަލުކުރެވިފައި  3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ 

ގައި  ސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުފޮނުއްވާފައިވާ    މިނިސްޓްރ ން

 . ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން

 

ރިޕޯޓު އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް    2016  އާއި   2014މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  މި މައްސަލަ   .4.2.5

މެންަބރުން  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ  ޓްރަސްޓްމިނިސްޓްރ ގެ   ލަފާދެއްވާފައިވާކަން  ގައިވެސް 

 އެވެ.ފާހަގަކުރި

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2014  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.3

 

ޔަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަދަ މަސައްކަތެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ކުރަން ނިންމާ މަސައްކަތްތައް ހަމަ  ދިކުރަމުން  .4.3.1

އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށްކަމަށް ދައުލަތުގެ    އިންސައްތަ  10އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރަންވާނ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަސްލު އަގުގެ  

ބަޔާންކޮށްފަ ގަވާއިދުގައި  ބައެއް މާލިއްޔަތުގެ  ގުޅިގެން  ްޕރޮޖްކްޓްތަކާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިސްކިތް  އިވ ނަމަވެސް 

ޖުމްލަ އަގުގެ   މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު، އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ   އިންސައްތަ  10މިސްކިތްތަކުގައި އިތުރަށް ކޮށްފައިވާ 

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް    އަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވ އިރުވެސް މި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރ ން އެްޕރޫވްކޮށް، 

މައްސަލައިގައި،     އެންމެހާ   ޓެންޑަރިންގެ-ރ    އަދި  ންޓެންޑަރި  ފެށިގެން   އަހަރުން   ވަނަ   2019ގެންގޮސްފައިވާ 

ން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ   ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް  މަތ ން  ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތްތައް

 . ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ  (2021މާރިޗު  17)  S-142/5/2021/57 ނަންބަރު

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2015  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.4

 

 ގަވާއިދާ   މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ކޮށްފައިވަނ   މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ  މިސްކިތްތައް  އަތޮޅުތަކުގެ  މާލެއާއި .4.4.1

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  މައްސަލައިގައި،  ދައްކާފައިވާ  ފައިސާ  މިނިސްޓްރ ން  ެބލުމެއްނެތި  އެއްގޮތަށްތޯ

ނަންަބރު   ާބުބގެ    10ގެ    R-20/2017))ގަވާއިދު  މަތިން   10.64ވަނަ  ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މިނިސްޓްރ އަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް މިނިސްޓްރ އަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ  

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިުބނު ތާ އެނގެން ޚިދުމަތެއް ަބލައިގެން މުވައްޒަފެއްގެ ނަން، މަޤާމު، ސޮއި އަދި  ރ ޚު 

ނަންަބރު   ސެކްޝަންގެ  ފައިނޭންސް   142-A2/142/2019/306 (08(MEMO)އޮންނަންވާނެކަމަށް 

އެއްަބސްވުން   ،އިކަމަށް. އެގޮތުން ( މެމޯއިން ވާނ  ހުރިހާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް އަންގާފ2019ައެޕްރ ލް  

ޮބޑުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިލްތަކުގައި    އަށްވެރު އަގު  35,000ހަދައިގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ފަރާތުން  މިނިސްޓްރ ގެ  )ލިޔުމުގައި  ލިޔުން  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ލިބުނުކަމަށް  ޚިދުމަތް 

މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ލިުބނު  ޚިދުމަތް  އަދި  ސޮއި  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ަބލައިގެން  ޗެކްކޮށް  ޚިދުމަތް/މަސައްކަތް 

 35,000އަދި އަގުގެ ގޮތުން  ކަމަށާއި   ހިމެނިފައި( އޮންނަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާނެފުރިހަމަކުރި ތާރ ޚު

އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެއްަބސްވުމުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ަބލައިގެން މުވައްޒަފެއްގެ ނަން، މަޤާމު، 

ަބޔާ އޮންނަންވާނެކަމަށް  ތާރ ޚު  ލިުބނު  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  އަދި   މިނިސްޓްރ ންށް  ކަމަންކޮށްފައިވާނެސޮއި 

ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން،ސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުފޮނުއްވާފައިވާ     ގައި 

އިތުރުން   އެކަންކަން މ ގެ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  މިަބއިތައް  ިބލެއްގައި  އެއްވެސް  ގެންނަ  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ 

ފޮނުވާލެވޭނެ އަނުބރާ  ހުރިހާ  އަދި    ކަމަށާއިފުރިހަމަކުރުމަށް  މެދުރިކޮށްކުރުވާ  ކައުންސިލްތައް  އަދި 

ނޫނ  ފައިސާ   އޮވެގެން  ލިޔުމެއް  އެނގޭނޭފަދަ ކައުންސިލްގެ  ފުރިހަމަކުރިކަން  މަސައްކަތްތަކެއްގައި އެމަސައްކަތް 

 142-A2/142/2019/306 (08(MEMO)  ނަންަބރު  ސެކްޝަންގެ   ފައިނޭންސް  އަދި  ކަމަށާއި ނުދެއްކޭނެ

 ( މެމޯއިން ހުރިހާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޗެކްލިސްޓަކ ،2019އެޕްރ ލް 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

މުހިއްމު   އެޅިފައިވާ  ގޮތުން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން، މަށް އެ ސިޓ ފިޔަވަޅެއްކަ

 

 ދަރިވަރެއްގެ ކިޔެވުމަށް   9ވަނަ އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހ ގެ ދަށުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް    2015 .4.4.2

)ނުވަ ސަތޭކަ ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، މި   904,755ޖުމްލަ  

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ެބލިެބލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް:

ދަށުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް މާލ  އެހ  ދިނުމާެބހޭ ޒަކާތު ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހ ގެ   -

ފާސްކުރެވުނުކަން  އުޞޫލު  މި  ޝާއިޢުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  ވެްބސައިޓްގައި  މިނިސްޓްރ ން  އުޞޫލެއް 

 ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށް. 

އިގަނެ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ އެހ އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް ފޯމުތައް މިނިސްޓްރ އަށް ަބލަ -

ތެރޭގައިކަން  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހަޅާފައިވަނ   އެޕްލިކޭޝަން  ސަަބުބން 

 ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމަށް. 

ފަ  - ފޯމަށް  އެޕްލިކޭޝަން  ދަރިވަރެއްގެ  އެއް  ޗެކްކުރުމުގައި  ފޯމުތައް  އެޕްލިކޭޝަން  ހުން ދަރިވަރުންގެ 

ޝ ޓުތައް  މި  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި  އެހެން  އަދި  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  ޝ ޓެއް  އިތުރުކޮށްފައިވާ 

ހިމަނާފައިނުވުމުން، މި ޝ ޓުތައް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިޔުމުން އެދުމުންވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް. މި 

ކުރާ އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް އަންގައިދޭ ޝ ޓަކ  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޚަރަދުކުރާ ފަރާތުން، ޚަރަދު

ފޯމެއްކަމާއި، ދަރިވަރަށް އެހ  ދޭން ނިންމާ އެންމެ މުހިއްމު ކްރައިޓ ރިއާ ކަމުގައިވާ އިންކަމް ޓެސްޓް 

ތައްޔާރުކުރަނ  މި ޝ ޓުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލ ގައިކަމަށާއި، މި މަޢުލޫމާތު ނުލިުބމުން އެހ  ދ ފައިވާ 

ޞައްޙަކަން ދަރިވަރު މަޢުލޫމާތުގެ  ަބލާފައިވާ  މިނިސްޓްރ ން  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޓެސްޓް  އިންކަމް  ންގެ 

 ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމަށް. 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށް  އުސޫލަކުން  ހަރުދަނާ  ކަންކަން  ދިނުމުގެ  އެހ   ފަންޑުން  ޒަކާތުމި މައްސަލައިގައި،   .4.4.3

 ކޮމިޓ ން  ދިނުމުގައި  އެހ   ފަންޑުން  ޒަކާތު  އެގޮތުން  ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ

 ލިޔެ   ޔައުމިއްޔާތައް  ކޮމިޓ ތަކުގެ  އިތުރުން  ސޮއިކުރުމުގެ  މެމްަބރުން  ފޯމުގައި  ލިޔެ  ނިންމުންތައް  ނިންމާ

 ސެކްޝަނުގެ  ހައްލުކުރުމަށް  ދިމާވާކަންކަން  އިަބލައިގަތުމުގަ  ފޯމުތައް  އަދި  ހިމެނޭކަމަށާއި  ބެލެހެއްޓުން

 ފޯމު  ސްލިޕް  އެނގޭނެ  ަބލައިގަނެފައިވާކަން  ފޯމު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު،   ފޯމު  ބަލައިގަތުމާއި  ފޯމުތައް  މުވައްޒަފަކު

  ސޮއިކުރުން   މުވައްޒަފު  ޗެކްކުރި  ަބލައިގަނެ،  ފޯމު  އިދާރާއަށް  އަދި  ކުރުމާއި،  ހަވާލު  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ

ކަމަށް  ހިމެނޭ  ބެލެހެއްޓުން  ސެކްޝަނުން  އެންޓްރ ތައް   ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ  އިތުރުން   މ ގެ  ކަމަށާއިނޭހިމެ

ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ  ގައި  ސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުން 

 އެންޓްރ    ަބލައިގަނެ   މެނުއަލްކޮށް  ފޯމުތައް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އިތުރުން،  މ ގެ  ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން،

 ޕޯޓަލް   ހައްލުކުރުމަށް  ކަންކަން  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  އިދާރ   އަދި  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު  ެބލެހެއްޓުމުގައި

 ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން، ސިޓ ކުރަމުންދާކަމަށް އެ  މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތައްޔާރު

 

ގަ .4.4.4 ހޯދާފައިވާ އެއްފަހަރާ  ަބއިަބއިކޮށްގެން  ޚިދުމަތްތައް  ހޯދިދާނެ  ނުވަތަ  ތަކެތި  މައްސަލަ  ނެވިދާނެ   

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނޭ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕ  އެއް ތައްޔާރުކުރެވި މުދަލާއި 

ތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މުދަލާއި  ދައުލަ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ޕްލޭން ކުރެވިގެން،

މުދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފެށިފައިވާކަމަށާއި،  ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ  މަސައްކަތް  

ގެ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމު  ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ޕްލޭން ކުރެވިގެން،

-142(MEMO)އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ނެރެވުނު ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މެމޯ ނަންަބރު:  

A2/142/2019/306 (08  ެއާއި  2019ޕްރ ލް  އ ނަންަބރު    އެ(  މެމޯ  -142(MEMO)ޔުނިޓްގެ 

A1/142/2019/994 (10  ޫއަށް ފުރިހަމައަށް  2019ަބރު  އޮކްޓ މިކަން   މަށާއިޢަމަލުކުރެވެމުން ނުދާކަ( 

ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރެވި  އެއް  އެސް.އޯ.ޕ   ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާނޭ  ކަންކަން  ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ފެށިފައި މަސައްކަތް  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެއަށް  ޙިއްސާކުރެވި  ވަނ   ން މިނިސްޓްރ އެ    ކަމަށް  މުވައްޒަފުންނާ 

ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން،ސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ންަބރުނަފޮނުއްވާފައިވާ     ގައި 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

ނަމަވެސް އަދިވެސް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެސް.އޯ.ޕ  އަމަލުކުރެވުމުން ނުދާތ ، އެކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

 .ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންގައި ސިޓ އެ މަށް އިޞްލާޙުވެފައި ނުވާކަ

 

ރިޕޯޓު އަދި މިނިސްޓްރ ގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް    2018މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  މި މައްސަލަ   .4.4.5

 ރިއެވެ.ގައިވެސް ލަފާދެއްވާފައިވާކަން މެންަބރުން ފާހަގަކުރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޚާއްސަ ފަންޑުތަކުގެ ޓްރަސްޓް

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2016  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.5

 

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށް އެޑްވާންސް    2016 .4.5.1

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 

އަދި މިހާތަނަށް   ކަމަށާއިގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރެވިފައިމިނިސްޓްރ އެ  ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާވަނ  މިހާތަނަށް  

މަސައްކަތް   ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  މިނިސްޓްރ ޖަމާނުކުރެވިވާ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކުރަމުންދާކަމަށް   ނަންަބރު ން 

8/2017/57/A1-142 (02  ުސިޓ 2017ނޮވެންަބރ )ްގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަނ، 

 

ގަވާއިދުގެ   .4.5.2 މާލިއްޔަތުގެ  ކްރޮސްކޮށްފައިވާ   6.07ދައުލަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނަގައިގެން   ފައިސާ  ނަގުދު  ަބދަލުގައި  ދިނުމުގެ  ފައިސާ  ކުރާ  ޗެކަކުން  އަތޮޅުތަކަށް  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  

ނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުންނާއި، ޮބޑެތި އިވެންޓްތަކަށް  ދަތުރުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ިބލްކުރާގޮތަށް ކުރެވޭ

ނަމަވެސް    ކަމަށާއިކުއްލިގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ލިެބން ނުހުންނަ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް

ގު ޚަރަދުތަކާ  ކުރެވޭ  ނިމުމާއެކު   ޅޭ މިގޮތަށް  އިވެންޓެއް  އެ  ަބޖެޓު ސެކުޝަނަށް،  ފައިސާ  ާބކ   ބިލްތަކާއި 

- A1/57/ 8/2017 ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރ ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ

 ،ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން( ސިޓ 2017ނޮވެންަބރު  02) 142

 
 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ަބލައިގަންނަންވާނ  އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް  .4.5.3

ގަވާއިދުގެ   މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މި    8.28ނިމުމުންކަމަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މަސައްކަ ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނެތި މާއްދާގައި  ޔަޤ ންކުރެވެން  ލިޔެކިޔުމުން  ނިންމިކަން  ތް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް(  ށްއެއްސަތޭކަ އަމިލިއަން  )ދެ    2,108,555 ރުފިޔާ 

- A1/8/2017/57  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  މައްސަލައިގައި، ތިރ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރ 

 ،ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން( ސިޓ 2017ނޮވެންަބރު  02) 142

 

o ުޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް   މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:  މާލެ ސިޓ  މިސްކިތްތައް ސާފުކުރ

 ކަމަށް. ލިބިފައިވާކަމަށް މިސްކިތާެބހޭ ޔުނިޓުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ

o ުމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަމަށް ސަޕޯޓް ސަރވިސް    ގެ ޚަރަދު:  މިނިސްޓްރ ގެ ގަރާޖު ކާނުގެ މަސައްކަތ

 ކަމަށް.ކޮށްފައިވާޔުނިޓުން ސޮއި 

o ެމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަމަށް ސަޕޯޓް ސަރވިސް  ޚަރަދު:  މުގެ ޅުމާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކާޕެޓު އ

 ކަމަށް.ކޮށްފައިވާޔުނިޓުން ސޮއި 

o   ެފިލުވުމުގ އާާބތުރަ  މިސްކިތްތަކިގެ  މާމިގިލ   އދ.  ފުވައްމުލަކާއި،  ފުރިހަމަ ޚަރަދު:  ޏ.  މަސައްކަތް 

 ވާކަމަށް. ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްތަކުން ލިޔުން ފޮނުވާފައި

o   ިމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަމަށް   ޚަރަދު:އިމާރާތްކުރުމުގެ    ނާޤުރުއާނާއި ެބހޭ މަރުކަޒުގައި ފާހާކ ރިތ

 ކަމަށް.ކ ރިތި ޤުރުއާނާެބހޭ މަރުކަޒުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ

o ެމަރުކަޒުގ ެބހޭ  ޤުރުއާނާއި  ކޮންފަރެންސް ކ ރިތި  ވ ޑިއޯ  ރަށެއްގައި  ތިން  ރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ެބލުމުގެ   

ޤާއިމްކުރުމުގެ ޚަރަދު: ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ަބލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ެބހޭ ފޯމްގައި މަސައްކަތް ސިސްޓަމެއް  

 ން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް. ކ ރިތި ޤުރުއާނާއި ެބހޭ މަރުކަޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

o ުމަރުކަޒ ެބހޭ  ޤުރުއާނާއި  ނަންޯބޑެއް  ކ ރިތި  ހަރުކުރުމަށް  ޭބރުގައި  ފައިސާ  ގެ  ޚަރަދު:  ހެދުމުގެ 

ކ ރިތި ޤުރުއާނާއި   ޚަރަދުކުރުމުގައި ަބލަންޖެހޭ ެބލުންތަކާ ެބހޭ ފޯމްގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް

 ން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް.ެބހޭ މަރުކަޒު

 

 ތަކުން ިބލް  ހުށަހަޅާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ޢަދަދު  ޖެހޭ  ނިސްބަތުން  ރިޓެންޝަންއަށް  ފައިސާއާއި   އެޑްވާންސް .4.5.4

 ގެނެވިފައިވާ  ސަުބުބން  އައުމުގެ  ވޭރިއޭޝަން  އަގަށް  ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ކޮށްފައިވަނ ފާހަގަ  އުނިކޮށްފައިނުވާކަމަށް

 ނުވާނެގޮތެއް  ތަކުރާރު  އިތުރަށް  އިޞްލާޙުކޮށް،  މިކަން  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި  ސަަބބުންކަމަށް   ަބދަލުތަކުގެ

ަބދަލު    ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް  ސަޕޯޓިންގ  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  އިންޓަރިމް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  އިހެދުމަށްޓަކަ

ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ އެ  ގެނެވިފައިވާކަމަށް   ނޮވެންަބރު    A1-142  (02/8/2017/57  ނަންަބރުން 

ސިޓ 2017 ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަ(  ކުރެ  2017އެގޮތުން    ން.ގައި  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވިފައިވާ ވަނަ 

މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދިފައިވާ މުދަލުގެ އެއްަބސްވުންތަކުގައި މިަބއިތައް ހިމެނި، އަގު އަދާކުރުމުގައި އެޑްވާންސް  

  ނަންަބރު ން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ އެ  ންދާކަމަށް  ދަދު އުނިކުރެވެމުޢަފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާއަށްވާ  

5/2021/57/S-142 (17  ު2021މާރިޗ)  ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ ، 

 

ޒަކާތު ފައިސާ ެބހި ގޮތުގެ ތަފްސ ލު މައްސަލައިގައި،  ނެތް އެނގެން ތަފުޞ ލު ގޮތުގެ ެބހި ފައިސާ ޒަކާތުގެ .4.5.5

 ށްފޮނުވުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް ސާކިއުލަރ ފޮނުވާފައި ވ ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުން ސާކިއުލަރއާ އެއްގޮތަ

  އަހަރުން   ވަނަ   2016ކަމަށާއި ނަމަވެސް  ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވާފައި ނުވުމުން ފައިސާ ެބހި ގޮތުގެ ތަފްސ ލު ނުލޭިބ

ގެން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުމުން ރިޕޯޓްތައް ޗެކްކޮށް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފޮނުވާ ކައުންސިލްތަކައް ރިޕޯޓްތައް  ފެށި

ެބލުމަށްފަހު ލޯކަލް    ފޮނުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ނުފޮނުވާ ކައުންސިލެއް ހުރިނަމަ އެކަން 

 ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށް އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓް ފޮނުވާ، ރިޕޯޓްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ ން ކުރަންޖެހޭ

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

  ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓްތައް ހޯދައި ކައުންސިލުތަކުން ޒަކާތް ބަހާފައިވާކަން މިނިސްޓްރ ން 

މާރިޗު    S-142  (17/5/2021/57  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ  އަންނަކަމަށް  ކަށަވަރުކުރަމުން 

 .ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންގައި ސިޓ  (2021

  

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2017  އެފެއާޒްގެ   މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް  .4.6

 

ދެފަރާތުން   .4.6.1 އެއްަބސްވުމެއްގައި  މަސައްކަތުގެ  ހޯދާފައިވަނ   ޚިދުމަތްތައް  ަބއެއް  ހޯދާފައިވާ  މިނިސްޓްރ ން 

 243,183ސޮއިނުކޮށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ޗެކުކުރި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ތިނެއް(   އަށްޑިހަ  އެއްސަތޭކަ  ތިންހާސް  ސާޅ ސް  ކޮށްފައިވަނ  )ދުއިސައްތަ  މަސައްކަތް  ރުފިޔާގެ 

)އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް    164,568އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، މ ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ  

ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް( ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން 

އާންމުކޮށް އިޢުލާންނުކޮށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދަނ     ފައިވާ މައްސަލައިގައި، މިގޮތަށްނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮށް 

ގައިވާ ފަދައިން ސިންގަލް   10.25ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލާތްތަކުގައިކަމަށާއި މިގޮތުން    10.23އެ ގަވާއިދުގެ  

އު ޙާލަ  10.26ލުންނާއި،  ސޫސޯސްގެ  ކުއްލި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   10.27ތްތަކުގައާއި  ގައި 

ޚިދުމަތްތަކާއި  ހޯދާ  މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  އޮންނަ  ޙިއްސާ  ސަރުކާރު  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ސޯޝަލް ކައުންސިލްއިން ނިންމަވާ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން  

-A2/57/ 82/2019  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރ ނުކޮށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އަދި  ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން( ސިޓ 2019ފެުބރުވަރ     26)  142

ގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތުގެ އެއްަބސްވުމެއް ހަދައިގެން މެނުވ  މަސައްކަތެއް   10.52

 މާލިއްޔަތުގެ މ ގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ  ،ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންޙަވާލުކުރަމުން ނުދާކަމަށް އެ ސިޓ ގައި 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   

 20 
 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 
 ޙަވާލުކުރުމުގައި ތައްމަސައްކަތް މަތ ން ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އަދި 2009 ގަވާއިދު

 އަވަހަށް  ވަރަށް   މަސައްކަތްތަކާއި  ކުދި  ކުދި  ނަމަވެސް  ފެށިފައިވ   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި

 މަސައްކަތް   ަބޔާންކުރުމަށްފަހު  ކޯޓޭޝަންގައި  ފެންވަރާމެދު  އަގާއި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ

  (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ   ޙަވާލުކުރަމުންދާކަމަށް

 ،ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ 

 

މައްސަލަތަ .4.6.2 ފާހަގަކުރެވުނު  ގުޅޭގޮތުން  ޢިމާރާތާ  މިނިސްޓްރ ގެ  "ދާރުލްއ މާން"  ގުޅިގެން    ނަންަބރުކާ 

5/2021/57/S-142 (17  ު2021މާރިޗ)  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން: ގައިސިޓ 

 

ކުލ ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް  .4.6.2.1 އިމާރާތެއްކަމުގައިވާ ދާރުލްއ މާންގެ  މިނިސްޓްރ ގެ ވަޤްފް 

މަސައްކަތްކުރެވިފައި  2018 ފެށިގެންވަނ   އަހަރުން  މާލިއްޔަތުގެ އެގޮތުން    ކަމަށާއިވަނަ  ދައުލަތުގެ 

ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުލި ދެއްކުމަށް ހަނދާންކޮށްދ  ގައި    5.21ވަނަ ާބުބގެ    5ގެ  ގަވާއިދު

ދި ދާރުލްއ މާން ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަމަށް. އަދުވަހުގެ ލިޔުން ފޮނުވިފައި  7އެފަރާތްތަކަށް ވާނ ،  

ށް ތެރެއިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް )ނެޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް( އަކ  މަހުން މަހަ

ފަރާތުންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން   2ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތެއްކަމާއި ދެން އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފާއިވާ  

 މަށް.ން( ރުފިޔާކައަ)އެއް މިލި 1,000,000މިފައިސާ ދައްކާ މިހާރު މިފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބިވަނ ، 

 

 ފައިސާގެ ތަފްސ ލު ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ.އެފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ އަދި ާބކ  ނުދައްކާ ހުރި   .4.6.2.2

 

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

ލިމިޓެޑް: .4.6.2.2.1 ޕްރައިވެޓް  ބަރަކާ  ނިޔަލަށް   2019ން  އިއޭޕްރ ލް    2018  އޯޝަން  މަހުގެ  ނޮވެންަބރު 

އެކުންފުންނިން މިނިސްޓްރ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދާންކޮށްދ  

ފަހަރެއްގެ މަތިން   18ޖުމްލަ  ދުވަހުގެ ލިޔުން،    7ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކަށް  ގަވާއިދުގައިމާލިއްޔަތުގެ  

ފޮނުވި ަބއްދަލުވުންތަކުގައިވެސް    ފަކަމަށް.ވާނ   ޭބއްވުނު  ލިމިޓެޑާއެކު  ޕްރައިވެޓް  ަބރަކާ  އޯޝަން  އަދި 

ކުލ ގެގޮތުގައި އޯޝަން ަބރަކާ ކުރެވުނު މަސައްކަތުން،  ކަމަށް.  އިމިފައިސާ ހޯދުމަށްވާނ  މަސައްކަތްކުރެވިފަ

)އެއް މިލިޔަން ހަތަރު ލައްކަ( ރުފިޔާ   1,400,000ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިހާތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  

( މިހާރުވަނ  މިނިސްޓްރ އަށް 40,000ނޮވެންަބރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މަހަކަށް    2019ޖަނަވަރ  ން    2017)

އަދި މި ފަރާތާއެކު   ށް.އިވާކަމަވަޤްފް ފަންޑު" އަށް ޖަމާކުރެވިފަހޯދާ މިނިސްޓްރ ގެ "މިސްކިތްތަކާެބހޭ  

ނޮވެންަބރުގެ ނިޔަލަށް ނިމުމަކަށް ގެނެވި، އެފަންގިފިލާ ވަނ    2019މިނިސްޓްރ ން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން  

 އިކަމަށް.މިހާރު އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވިފަ

 

ލިމިޓެޑް   .4.6.2.2.2 ސަރވިސަސް  އޭވިއޭޝަން  އެކުންފުނިއައިލޭންޑް  ފައިސާ  :  ދައްކަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރ އަށް  ން 

ހަނދާންކޮށްދ    ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އެ  ގަވާއިދުގައިހޯދުމަށްޓަކައި  މަތިން މާލިއްޔަތުގެ  ގޮތުގެ  ވާ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ވާނ  ފޮނުވިފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރ ން   11ޖުމްލަ  ދުވަހުގެ ލިޔުން،    7އެފަރާތްތަކަށް  

ޖަވާެބއް ނުލިިބ ލަސްވަމުން ދިއުމާއެކު، މިމައްސަލައަށް  އެކުންފުންޏަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ތަކަށް އެއްވެސް

 ނުކަމަށް.ގައި ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވު   04ގަސްޓް  އޮ  2019ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  

ވިއޭޝަނުން ދާރުލްއ މާން އިމާރާތުގެ މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން، އައިލޭންޑް އޭ  6މި ަބއްދަލުވުމުގައި  

ދައްކަންޖެހޭ، ގޮތުގައި  މިލި   6,000,000ކުލ ގެ  ދެމެދުގައި އަ )ހަ  ދެފަރާތުގެ  ދެއްކުމަށް  ރުފިޔާ  ން( 

އެދިލައްވާފައިވަނ   ނުކަމަށް.އެއްަބސްވެވު އެކުންފުންނިން  ދައްކަން ، މިގޮތަށް  އެފައިސާ  އެއްފަހަރާ 

 ނަމަވެސް    ކަމަށް.އިފަރާތުން ވަނ  މި ަބއްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެ ،އެކުންފުންޏަށް ދަތިވާތ ކަމުގައި

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

ފެށިގެން  ންސެޕްޓެ  2019ކުންފުނިން،    އެ މަހުން  ދައްކާ   6ަބރު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

( ސިޓ ން 2019  ގަސްޓުއޮ  19) IAS/142/2019-002ޚަލާސްކުރާނެކަމަށް އެކުންފުނ ގެ ނަންަބރު  

އަންގަވާފައިވާ  އެ މިހާތަނަށް، މިނިސްޓްރ އަށް  ތެރެއިން  ލިިބފައިވަނ ،    އެ  ފައިސާގެ  މިނިސްޓްރ އަށް 

ން( ރުފިޔާ އަ)އެއް މިލި  1,000,000ާބކ  ލިބެންޖެހޭ    ށް.ކަމަފިޔާން( ރުއަ)ފަސް މިލި  5,000,000

   ވާކަމަށް. މިނިސްޓްރ އަށް ލިބިފައެއްނުއެ މިހާތަނަށްވެސް 

 

ން( ރުފިޔާ  އަ)އެއް މިލި  1,000,000މިނިސްޓްރ އަށް ާބކ  ދައްކަންޖެހޭ    އެއައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަނުން  

އަންގާފަ  2ހޯދުމަށް   ވާނ   އެކުންފުންޏަށް  ލިޔުމުން  ޖަވާުބގައި   އިކަމަށް.ފަހަރެއްގެމަތިން  މ ގެ 

ުބނެފައިވަނ ،   ދެއްކުމުން   އެއެކުންފުންނިން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އެކުންފުންޏަށް  މިނިސްޓްރ ން 

ދައްކާނެކަމަ ފައިސާ  ގޮތެއް  ށް.މިނިސްޓްރ އަށް  ވަކި  މިނިސްޓްރ ން  އަދި  މިކަމަށް   ނަމަވެސް 

މިކަމާއިގުޅިގެން   ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް    2ނިންމަވާފައިނުވާކަމާއި  ޭބއްވުނު  މެދުގައި  ފަރާތުގެ 

މިމައްސަލައަށް  ާބއްވަވައި  ަބއްދަލުވުމެއް  ފިނޭންސާއެކު  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ނިންމަވާފައިވަނ ، 

 ށްކަމަށް. ޙައްލެއްހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަ

 

މައްސަލަ   .4.6.3 އޮޑިޓް    2018މިނިސްޓްރ ގެ    އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްމި  އަހަރުގެ  ރިޕޯޓުގައިވެސް  ވަނަ 

 އެވެ.ލަފާދެއްވާފައިވާކަން މެންަބރުން ފާހަގަކުރި

 

މުސާރަދޭގޮތަށް .4.6.4 ފަންޑުން   މުވައްޒަފުންނާ   ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައި  ޤުރުއާނާެބހޭ  ޒަކާތު 

 ކޮންޓްރެކްޓެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ދާއިމ   ކުރާ  އެއްމަސައްކަތެއްކުގެ ތެރޭގައި  ކަންތައްތަ  ފާހަގަކުރެވުނު  ގުޅޭގޮތުން

 ކަންކަން  އެންމެހާ  މުވައްޒަފުންގެ  ސޯސްމާއި، ރިހުރު  ފަރަގެއް  ޮބޑު  ޢިނާޔަތްތަކުގައި  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ

މާއި، ހަވާލުކޮށްފައިވު  މުވައްޒަފަކާ  ރިސޯސް  ވަކިކޮށް،  ޔުނިޓުން  ރިސޯސް   ހިއުމަން   ޒިންމާ،  ބެލެހެއްޓުމުގެ

  ބޭނުން   މެޝިން  ކާޑް  ޓައިން  ަބދަލުގައި  މެޝިންގެ  ފިންގަރ  ބެލުހެއްޓުމަށް،  ހާޒިރ   މުވައްޒަފުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓް

 ގޮތުގެމަތިން  ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާމާއި، އަދި ނުހުރު ކުރެވިފައި  ރިކޯޑް ގަޑ ގެ ްބރޭކް މުވައްޒަފުންގެ ކުރުމާއި،

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ރިޕޯޓް  ހަފްތާގެ  މަސައްކަތުގެ  ޖެހޭހުށަހަޅަން

 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޤާނޫނާއި  ވަޒ ފާއާެބހޭފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި  

 މަސައްކަތް   އެކުލަވާލުމުގެ  އޮނިގަނޑު  މުވައްޒަފުންގެ  މުސާރަދޭ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާ

 މަދުކުރަން  ޢަދަދު  ފައިސާގެ   ދެއްވާ  މަރުކަޒަށް  ޤުރުއާނާެބހޭ  ކ ރިތި  ފަންޑުން ޒަކާތު  އަދި  ކަމަށާއިކުރެވެމުންދާ

  ފިނޭންސް  އޮފް   މިނިސްޓްރ   ހަމަޖެއްސުމަށް  މުސާރަ   މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ަބޖެޓުން  ސަރުކާރުގެ  ނިންމާފައިވާތ ، 

ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ އެ  ކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކުރެވި   އާއި   ނަންަބރު ން 

2/2019/57/A2-142  (26     2019ފެުބރުވަރ  ) ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ މަގާމު  އަދި  ،  ގައި  އެ 

އަދި އޭގެ ފަހުން މުވައްޒަފުން  އިވާކަމަށާއިލާފަށްމުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމާއިގުޅިގެން ދޫކޮތަކުގައިތިިބ 

ސަ ސިވިލް  ވަނ   އެއްގޮތަށްވާގަވިސްގެ  ރނަގާފައި  ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ   ކަމަށްއިދާ   ނަންަބރުން 

5/2120/57/S-142 (17  ު2021މާރިޗ)   ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންގައި ސިޓ، 

 

މައްސަލަ   .4.6.5 އޮޑިޓް    2018މިނިސްޓްރ ގެ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް  މި  އަހަރުގެ  ރިޕޯޓުގައިވެސް  ވަނަ 

 އެވެ.ލަފާދެއްވާފައިވާކަން މެންަބރުން ފާހަގަކުރި

 

 ދެ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ނުފާހަގަކުރެވު  އޮޕްރޭޓްކުރުމުގައި   ގަތުމާއި  ދޯނި  ބޭނުންކުރި   އުފުލުމަށް  މައްޔިތުން .4.6.6

 ދޯނިތައް  ރުފިޔ483,672ާ   ތެރެއިން  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  4  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އާ  ސ  .ޑ .އެޗް  ގަތުމަށް  ދޯނި

  ސ ގެ .ސ . ޓ .އެމް  ހަލާކުވެގެން  އިންޖ ނު  ދޯނ ގެ  އެއް  ތެރެއިން  ކޮށްފައިވުމާއި، މ ގެ  ޚަރަދު  ކުރުމަށް  މަރާމާތު

   ގެ ނިޔަލަށް  2018އެޕްރ ލް    18ގޮތުގައި    ފ ގެ  ޑޮކުގެ  ސަަބުބން  އޮތުމުގެ  ާބއްވާފައި  ޑޮކުގައި  ތިލަފުށ 

މުއްދަތަކަށްކަމަށާއި  3  ޭބނުންކޮށްފައިވަނ   ދޯނިތައް  މި  އަރާފައިވުމާއި،  ރުފިޔާ  706,012  މަސްދުވަހުގެ 

  ބަލަހައްޓަމުން   ގޮތެއްގައި  ންވާއެކަށ ގެ  ނިންމާފައިނުވާކަމާއި،  ގޮތެއް  ކުރާނެޢަމަލު  އުޅަނދުތަކާމެދު  މި  އެއަށްފަހު

ރިޕޯޓްގައި   ަބއުވެ   ޮބޑަށް  ވަރަށް  އުޅަނދުތައް  އެ  ސަަބުބން  ނުގެންދިޔުމުގެ އޮޑިޓް  ހަލާކުވަމުންދާކަމަށް 

 (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުމިނިސްޓްރ ގެ  އެ  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން: ގައިސިޓ 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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o ަގަތުމުގެ ، ގޮތަށް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  އޮޑިޓް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މައްސަލ ދޯނި  ދެ  މި 

- ގައި އެންޓި  2019ަބރ  އޮކްޓޫ  7މުޢާމަލާތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ެބލުމަށްޓަކައި  

 ށް. ވާކަމަމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކޮ

o ިމިނިސްޓްރ ން ހުއްޓާލާފައިވާތ  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޯނިތައް ނ ލަން ޭބނުންކުރުން  ދޯނި  ދެ  މ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް -ދޯނިތައް ނ ލަން ކިޔުމުގައި އެންޓި   ،ކިޔުމަށް މިނިސްޓްރ ން ނިންމާ 

ށް ލިޔުމުން، މި ދެ ދޯންޏާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤް ނިންމާ މައްސަލަ އޮތްތޯ ެބލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަ

މާރިޗު    4ެބލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އަށް ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން މި ދެ ދޯނި ނ ލަންކިޔުން ފަސްކުރުމަށް  

ގެ   19-ކޮވިޑްއަދި،    ވާކަމަށް.މިނިސްޓްރ އަށް އަންގާފައިއެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން  -ގައި އެންޓި  2020

ވަ ބެލުމަށް  ޙާލަތު  ދޯނިތަކުގެ  ކުރުމާގުޅިގެން  ފުރަަބންދު  މާލެ  ގަދަ  ސަަބުބން  ނެތުމުން،  ދެވެން 

ވިއްސާރައިގައި ދޯނިތައް ދިޔަވެ އެއްކޮށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވުމުން ދޯނިތަކާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

މުން، ދޯނިތަކާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މިނިސްޓްރ އަށް އަންގާފައިވުއެ  އަންގައިދިނުމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން  

އެންޓި ދޯނިތަކާމެދު  -އަންގަވައިދެއްވުމަށް  ދެންނެވުމުން،  ކޮމިޝަނުގައި  މިނިސްޓްރ އިން އެ  ކޮރަޕްޝަން 

އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް   ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެ 2020ޖުލައި    14ވަކިގޮތަކަށް  ގައި 

  ؛ވާކަމަށްކޮމިޝަނުން އަންގާފައި

o ުއަދި މި   ،މިނިސްޓްރ ގައި އެދެމުންދާތ އެ  .ޑ .ސ އިން  އެޗް  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް   ޢަމަލުކުރަންވ   ދޯނިތަކާމެދ

ކަމަށްވާތ  ނަމުގައި  އެޗް.ޑ .ސ ގެ  ހައްދާފައިވަނ   ރަޖިސްޓްރ   ވަކިގޮތަކަށް   ،ދޯނިތަކުގެ  ދޯނިތަކާމެދު 

ނުފެންނާތ  އެ  ޢަމަލުކުރުމަށް   އެންގިދާނެކަމަށް  މިނިސްޓްރ ން އެ  މިކަމާގުޅިގެން    ،މިނިސްޓްރ އަށް 

މިނިސްޓްރ ގެ ަބޖެޓުން އެ  ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތުގެ ލަފައަކަށް އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގައި ދެންނެވުމުން،  

ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސ .ޑ .ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ދެ ދޯނި އެޗް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތ އާއި، ދެ ދޯނި ގަތުމުގައި ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  

ފުރިހަމަކު  އިޖުރާއާތުތައް  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ފަރާތްތަކާމެދު  އެންމެހައި  ޒިންމާވާ  ރުމަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި 

 ކޮރަޕްޝަން -މައްސަލަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައި، މި މައްސަލައަކ  އެންޓި

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ކޮމިޝަނުގައިވެސް ތަޙްޤ ޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތ ، އިސްވެދެންނެވުނު އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ 

މިނިސްޓްރ އިން އެޗްޑ ސ އަށް   އެމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް ނިންމެވުމުގެ ކުރިން ދޯނިތަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަ

ދޯނިތަކުގައި  ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން  ގެއްލުން  ލިިބދާނެ  ދައުލަތަށް  އަދި،  ނުފެންނަކަމަށާއި  އެންގިދާނެކަމަށް 

 ަބރުންސެޕްޓެ   3އަޅާފައިވާ އިންޖ ނުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް އެޗްޑ ސ ގެ ޯބޑަށް ނިންމެވިދާނެކަމަށް  

 ؛ވާކަމަށްމިނިސްޓްރ އަށް އަންގަވާފައި އެއި ގަ 2020

 

ގަވާއިދާ   އޮފ ހުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނ  .4.6.7 މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ފައިސާ  ގަތުމުގައި  ދޯނި  ދެ  އެއްގޮތަށް  ލަފައާ 

ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި ޒިންމާވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާ، 

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް   2020ަބރު  ންސެޕްޓެ  22މިނިސްޓްރ އަށް ޙިއްސާކޮށްދިނުމަށް  އެ  އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤ ޤުކުރަމުން ދާކަމަށް އެކޮމިޝަނުގެ -ފިނޭންސްގައި އެދުމުން، މި މައްސަލަ އެންޓި

ސިޓ އިން އަންގާފައިވާކަމާއި، ތަޙްޤ ޤު މަރުޙަލާގައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުފެންނާތ ، މައްސަލަ 

ނިމުމުން ރިޕޯޓާއެކު  ަބލައި  އޭސ ސ ގެ  ވާނަމަ،  އަޅަންޖެހޭކަމުގައި  ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް  މާލިއްޔަތު   ،

 ؛ވާކަމަށްމިނިސްޓްރ އަށް އަންގާފައިއެ  ގައި    2020ަބރު  އޮކްޓޫ  15ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް  

 

ތެރޭގައި  ކުރެވުނު   ފާހަގަ  ގޮތުން  ހިންގުމާގުޅޭ  އުފައްދައި  ޗެނަލް  ދ ނ  .4.6.8   އުފައްދައި   ޗެނަލް   ކަންތައްތަކުގެ 

 ފަހުމުނާމާގައި  ތަފްޞ ލް  ގޮތުގެ  ހިއްސާވާނެ  ދެފަރާތުން  އާ   އެމް.އެސް. ޕ   ޚަރަދު  ހިނގާނޭ  ހިންގުމަށް

ފަހުމުނާމާގެ    ަބދަލުގައި   އުފެއްދުމުގެ  ޗެނަލެއް  ޚާއްސަ  މާއްދާގައިވާގޮތަށް،  ވަނަ  4  ހިމަނާފައިނުވުމާއި، 

ޓ ވ  ޗެނަލްއެއްގެ ނަން "މުންނާރު" ގެ ނަމަށް ަބދަލުކޮށް،    ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން  އެމްއިން.އެސް.ޕ   އެހާތަނަށް

  ޭބނުންވާ   ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  ޗެނަލް  ދ ނ   ދ ނ  ޓ ވ  ޗެނަލެއްގެ ގޮތުގައި ްބރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވުމާއި،

  އެއްކޮށް  ރުފިޔާ  7,903,713  ކޯޓޭޝަނުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިން  އެމް.އެސް.ޕ   ގަތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓްތައް

 ޓްރާންސްފަރ   ފަންޑަށް  ވަގުފު   އެހ ވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައްތައް  ދ ނ   ފަންޑުން،   ޒަކާތު  ދޫކޮށްފައިވަނ 

ދ ނ    އިން އެމް.އެސް.ޕ   ގޮތުގައި  އިކުއިޕްމަންޓަސްގެ  ޭބނުންވާނޭ  ހިންގުމަށް  ޗެނަލް   ކުރުމަށްފަހުކަމާއި، 

  ްބރޯޑްކާސްޓް   ޗެނަލް  މިހާރު  ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް،  ޭބނުންވާކަމަށް  އައިޓަމެއް  51  ކޯޓޭޝަންގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ

އައިޓަމްކަމާއި، އެހެންކަމުން ޗެނަލް އުފެއްދުމަށް ހޯދަން   15  ތެރެއިން  އޭގެ  ގަނެފައިވަނ   ކުރެވެމުންދާއިރު،



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ހުށަހަ އިން  ޕ .އެސް.އެމް  ގިނަ  ޭބނުންވާނެކަމަށް  ޭބނުންވާވަރަށްވުރެ  ހެދުމަށް  ޗެނަލް  ލިސްޓްގައި  ޅާފައިވާ 

ހިމަނާފައިވާކަމާއި،  އަށް ޕ .އައި.އެސް.ޕ   ގަތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓް  ޭބނުންވާ  ޗެނަލަށް  ދ ނ   އިކުއިޕްމަންޓް 

 އެކައުންޓްގައި  ޢަދަދަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ާބކ   ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  ތެރެއިން،  ފައިސާގެ  ދޫކޮށްފައިވާ

އަދި  އެސެޓުތައް  ފަރާތުގެ  ދެ  ުބނެފައިވާގޮތަށް،  މާއްދާގައި   ވަނަ  7.5  ފަހުމުނާމާގެ  ޖަމާކޮށްފައިނެތުމާއި 

  ބަލަހައްޓަމުން  ތައްޔާރުކޮށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ދެފަރާތުންކުރެ  ރަޖިސްޓަރ އެއް،  އެނގޭނެހެން  ވަކިވަކިން

ރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓް  މައްސަލައިގައި،  ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އުފެއްދުމަށް   ޗެނަލެއް  ދ ނ  

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން 

ރަސ ދުތަކާއެކު   ރިޕޯޓެއް  ތަފްސ ލ   ގޮތުގެ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ފައިސާ  މިނިސްޓްރ އަށް   އެދޫކޮށްފައިވާ 

ޕަްބލިކް  ތަފްސ ލުތައް  އެ  މިހާތަނަށް  ދަންނަވާފައިވ ނަމަވެސް  ޕ އެސްއެމްގައި  ތަކުރާރުކޮށް  ފޮނުވާދިނުމަށް 

މ ޑިއާއިން   ފޮނުވާފައިނުވާކައެ  ސަރވިސް  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ   މަށް.މިނިސްޓްރ އަށް  މިހާރު  މިއ   އަދި 

އުވާލުމަށް އިޢުތިރާޒުނުކުރާތ ވެ އެމްއޯޔޫގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   އެމްއޯޔޫއަކަށް ނުވާތ އާއި ދެފަރާތުންވެސް އެމްއޯޔޫ 

އުވާލެވޭނ  ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ޕ އެސްއެމްއިން 

އަދި   ހާޟިރުވެފައިނުވާތ އާއި  ސޮއިކުރުމަށް  ލިޔުމުގައި  ޖަވާބު އެ  މި  ދ ފައިނުވާތ   މިނިސްޓްރ ގެ ސިޓ ތަކަށް 

ން ފޮނުއްވާފައިވާ މިނިސްޓްރ އެ  ކަމަށް  މިހާތަނަށް ފަހުމުނާމާ އުވާލުމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެވޭގޮތް ވަނ  ނުވެފައި

މ ގެ އިތުރުން،   ށް.ކަމަގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރު

ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދަނ  މުންނާރު ޗެނަލް ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދ ނ  ޗެނަލް ހިންގުމަށް  

ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގަތުމަށް ޕ އެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ ތަކެތި ގަތުމުގެ ބޭނުމަށް  

 މިނިސްޓްރ ންއެ ނިވި މަސައްކަތްތައް އެކަނިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވާތ ، އަންނަ

 ؛ކޮށްފައިވާކަން

މިނިސްޓްރ ން ޕ އެސްއެމްގައި އެ  ތަފްސ ލު ހޯދުމަށް    ގޮތުގެ  ޚަރަދުކުރެވުނު  ފައިސާ  ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ -

މިނިސްޓްރ ން ދޫކުރި ފައިސާއިން އެ ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  އެ  އެދުމުން، ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން  

ދެވިފައިވާނެކަމާއި އެފައިސާ އެގޮތަށް ޚަރަދުކުރ  އޭރުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދުގެ 

އަދި މިފައިސާއިން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމަށް   ކަމަށް.ށް އެ ކުންފިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާމަތ ންކަމަ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު  އޭރުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން އިރުޝާދު ދިފައިވަނ  އަނގަބަހުންކަމަށް އެ

 ވާކަމަށް.ދ ފައި

 ،ޚިލާފަށްކަމުން  މަޤްޞަދާއި  ފަހުމުނާމާގެ  ނ ޚަރަދުކޮށްފައިވަ  އެމްއިން.އެސް.ޕ   ފައިސާ  ދެންނެވި  އިސްވެ -

އެފައިސާ   އެ އެދުމުން  ލަފައަކަށް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހޯދުމަށް  އެފައިސާ  މިނިސްޓްރ ން 

ޕ އެސްއެމްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި އެފައިސާ ދިން މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފުންގެ 

މިނިސްޓްރ  އެހެންކަމުން    ވާކަމަށް.ސްޓްރ ން ލަފާދެއްފައިނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިމުސާރަދިނުމަށް އެ މިނި

އެދުމުން  މ ޑިއާގައި  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެ  އެއްގޮތަށް  ލަފާއާ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް 

ކުންފުނ ގެ  އެކުންފުނިން ޖަވާުބދެއްވާފައިވަނ ، އެވަރުގެ ޢަދަދެއް އަނުބރާ ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން އެ  

އެ ކުންފުނިން އެ ބެލުމަށް   ަބޖެޓުގައި ނެތްކަމަށާއި  ކޮަބއިކަން  ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކ  

އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން އެ   ށް.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އާ މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަ

ރ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޚަލާސްކުރަން މިނިސްޓްރ  ކުންފުންޏަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާއިން މި މިނިސްޓް

އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ދޭތެރޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ން ނިންމެވި   ށް.އޮފް ފިނޭންސްގައި އެދިފައިވާކަމަ

 . ކަމަށްމިނިސްޓްރ އާ ހިއްސާކުރައްވާފައިނުވާއެ ގޮތެއް އެކުންފުނިން 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:  2018  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް   .4.7

 

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ އާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ހޯދާފައިނުވާ މައްސަލަ: .4.7.1

)އެއް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ސާޅ ސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅ ސް(    1,742,640ޒަކާތު ފަންޑުން ޖުމްލަ   -

އިސްލާ ޚަރަދުކޮށްގެން  މަސައްކަތްރުފިޔާ  ޢިމާރާތެއްގެ  ދެުބރ ގެ  ގޯތިތެރޭގައި  މަރުކަޒުގެ  ކުރުމަށް މ  

)ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް    261,396ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  

ގެރެން  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ދޫކޮށްފައިވިޔަސް،  ރުފިޔާ  ހައެއް(  ނުވަދިހަ  ތިންސަތޭކަ  ޓ އާއި އެއްހާސް 

 ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ކޮންޓްރެކްޓަރ އަތުން ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ

މާއްދާއެއް   ހޯދުމާގުޅޭ  ގެރެންޓ   ޕަރފޯމަންސް  ގެރެންޓ އާއި،  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  އެއްަބސްވުމުގައި 

   ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް.



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

ވަނަ ދުވަހުގެ   2018ޖޫން    3ދުވަސް    120މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްަބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   -

ތް ނިމިފައިނުވާތ އާއި އަދި މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާއިރު، ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަ

ސަަބުބން މިނިސްޓްރ އަށް ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ 

އެއްަބސްވުން   ޮބޑުވެފައިވާތ ،  ާބ  2019  މޭ  19އަގަށްވުރެ  މިނިސްޓްރ ން އެ  ލުކޮށްފައިވާކަން  ޠިގައި 

 ކްޓަރަށް އަންގާފައިވާކަމަށް.ކޮންޓްރެ

ާބ - ، ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ސްލުކޮށްފައިވިޔަ ޠިއެއްަބސްވުން 

ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަަބުބން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ 

ވެން ނެތްކަމާއި އަދި އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުން އެއްވެސް  ކަށަވަރުކުރެ  އަގު  ޖުމްލަ

 ޢަދަދެއް އަނުބރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ޔަޤ ންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް. 

 

ފެށިގެން    2019 .4.7.2 އަހަރުން  ކުރިއަށްގެންދަނ   އެ  ވަނަ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ހުރިހާ  ކުރިއަށްގެންދާ  މިނިސްޓްރ ން 

ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ  އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިގެންކަމަށާއި އެޑްވާންސް  

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލު ހަރުދަނާކޮށް، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ  އަދި 

އި މެނުވ ، މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބިލްތައް  ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ޔަޤ ންކޮށްފަ 

ސެޕްޓެންަބރު   S-142  (22/10/2020/57  ނަންަބރު ން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ އެ    ޕްރޮސެސް ނުކުރާކަމަށް

 ، ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ ( 2020

 

ޗާޕުކުރުމުގައި   .4.7.3 ބޭނުންވާ ފޮތް  އްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކ ރިތި ޤުރްއާނާެބހޭ މަރުކަޒަށް 

 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނިންމިކަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއި،  ނުހިމެނޭ އެއްަބސްވުމުގައި

 
 

 
 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 އޮޑިޓްއިންވަނަ އަހަރުގެ ޕެންޑިންގ ބިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  2018އާއި  2017 މައްސަލައިގައި، ޔަޤ ންނުވާ

މަޢުލޫމާތު   ޭބއްވި  ަބއްދަލުވުންތައް  ދެމެދު  ނޮވެލްޓ އާއި  އަދި  މަރުކަޒާއި  މައްސަލަތަކާމެދު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ިބޑް ކޮމިޓ ން ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ   ޙިއްސާކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

، ކޮންމެ ފޮތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާނ  ލިޔުމުންކަމަށް ަބލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި

ތ ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދ ގެން މަރުކަޒުގެ  އޮޑިޓް އޮފ ހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ހޯދުމަށް ތަކެތި  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  އެގޮތުން  ގެންދެވޭނެކަމަށާއި  ކުރިއަށް  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ފުރިހަމަ   

ޗެކްކުރެވިގެންދާނެކަމަށް   ަބލައި  އިތުރަށް  ފުރިހަމަކުރޭތޯ  ސެކްޝަންތަކުން  މަރުހަލާތަކެއް  އެ ހުރިހާ 

ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ  ސިޓ 2020ސެޕްޓެންަބރު    S-142  (22/10/2020/57  ނަންަބރުން  ގައި ( 

 ، ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން

 

ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ ދެ ލެޕްޓޮޕް ފެންނަން ނެތް މައްސަލަ އިޞްލާޙްކުރުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި  މިނިސްޓްރ ގެ  އެ   .4.7.4

ގައި މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ވަނ     2020ޖަނަވަރ     27ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް،  

މިނިސްޓްރ ން އެ އިދާރާއަށް އެ  ލޫމާތުތައް  އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ޭބނުންވާ އެކި މަޢުކަމާއި  ހުށަހަޅާފައި

ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މުގައި މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުގެއްލު  ލެޕްޓޮޕް  އިތުރުން  މ ގެދާކަމަށާއި  ފޯރުކޮށްދެމުން

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ -)އެންޓި  2018/13މިކަމުގައި  ގައި  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން 

ބެލުމަށްޓަކައި  ކޮރަޕްޝަ ހިނގާފައިވޭތޯ  ކުށެއް  އެންޓި  2019ަބރު  އޮކްޓޫ  13ންގެ  މައްސަލަ  މި  -ގައި 

 S-142/ 5/2021/57  ނަންަބރުން ފޮނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރ ކަމަށް  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކޮ

 ، ގައި ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަންސިޓ  (2021މާރިޗު  17)

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އޮފް   .4.7.5 މިސްކިމިނިސްޓްރ   ދާރުއްޒިކުރާ  އެފެއާޒުން  އެސްޖޭ  އިސްލާމިކް  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ތް 

ކަންތައްތަކެއް  ކޮންސް މަގުފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ހުރިކަމަށް ޓްރަކްޝަންއާއެކުގައި 

 ުބނާ މައްސަލައިގެ ހުލާސާ: 

o ާމަސައްކަތް  ޒުންއެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ    ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  އިމާރާތްކުރާނެ   މިސްކިތް  ޒިކުރ 

  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ  ޙައިސިއްޔަތުން  ޒުގެއެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާއިރު،

  ޒިކުރާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތ އާއި،  ކުރުމަށްޙަވާލު   މަޝްރޫޢު  އެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ .އެސް  އެފެއާޒް

 ޢާއްމު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ފެށުމަށްޓަކައި  އަވަހަށް  މަޝްރޫޢު  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ތްމިސްކި

 ދ ފައިނުވަނ ސް،   ހުއްދަ  އޮފ ހުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ހުޅުވައިނުލައި  މަކަށްލަބ 

  ސޮއިކޮށް  އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ  ޒުންއެފެއާ  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ 

( 2018މާރިޗު    15)  B2/1/2018/23-142  ނަންަބރު  ފޮނުވާފައިވާ  އޮފ ހަށް   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ބ ލަމަށް   ޢާއްމުކޮށް  އެނގެން  ސިޓ ގައި  ހޯދާފައިވާކަން  ޕްރޮޕޯސަލްތައް   ޒިކުރާ  އޮންނާތ އާއި،ހުޅުވާނުލައި 

  މަޢުލޫމާތުތައް   ބޭނުންވާނެ  ކޮންމެހެން  ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް

 އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ  ޒުންއެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ،  ހިމަނާފައިނުވާއިރު

 އެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ .އެސް  ސިޓ ގައި  ފޮނުވާފައިވާ  އޮފ ހަށް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސޮއިކޮށް،

  ލަފާ  އޮފ ހަށް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގޮތްކަމަށް  ޮބޑު  ފައިދާ  އެންމެ  ދައުލަތަށް  ޙަވާލުކުރުމަކ   މަސައްކަތް

 ޖޭ.އެސް  ޒާއިއެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ރާތްކުރުމަށްޢިމާ  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  އާއި،  ދ ފައިވާތ 

 ޙައިސިއްޔަތުން  ޒުގެ އެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ   އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ

  ޖޭ .އެސް  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  އެ  އާއި  ސޮއިކޮށްފައިވާތ   އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ

  ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ޒުގެ އެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ކ ިބމަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް

  ޖޭ.އެސް  ފަރާތުން  ހުރި   މަޤާމުގައި  ޒްގެފެއާއެ  އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓަރ  އޭރު  ނޫންކަމަށްވާތ ،  ިބމެއް  ހިމެނޭ

 ؛ކަމަށްކުރެވޭތުހުމަތު ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ފައިދާ ނާޖާއިޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް

 

o ާދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ  ޖޭ .އެސް  ޒާއިއެފެއާ  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ޢިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް   ޒިކުރ 

  އޮފް   މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ   ޙައިސިއްޔަތުން  ޒުގެއެފެއާ   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގައިއެއްަބސްވުމު  ވެފައިވާ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ޢަމަލު   ގޮތަކަށް  އެނޫން  ކަމެއްގައި  ތްއޮ  ފައިދާވާން  ލަތަށްއުދަ  އ މި  ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު،  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް

 ކުރެވޭކަމަށް.  މަތުޙުތު ކޮށްފައިވާކަމަށް

 
o ާހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން  ޖޭ.އެސް   ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް   އިމާރާތްކުރުމުގެ   މިސްކިތް  ޒިކުރ 

އެކުންފުންޏަށް  ފްލޯ ސަރުކާރަށް ދޭނެކަމާއި،    4ފްލޯގެ ތެރެއިން    10ރާތުގެ  އެ އިމާ  ަބލާއިރު،  އަށްޕްރޮޕޯސަލް

ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  6ދޭންޖެހޭނ      ޖޭ.އެސް  އާއި  ޒް އެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފްލޯކަމަށް 

 އެސްޖޭ  ފްލޯ  7  ޢިމާރާތުގެ  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ކޮށްފައިވާ  ސޮއި  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ

  ސަަބުބން   ކުރުމުގެ   ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  މި  އެއްަބސްވެފައިވާތ އާއި،  ދިނުމަށް   ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް

 ދައްކަންޖެހޭ   ގޮތުގައި  އިކުއިޓ ގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ  މި  ލަތުންއުދަ

 ފައިދާއެއް   އެއްވެސް  އެކަމުން  ދައުލަތަށް  ދައްކާފައިވާއިރު،  ރުފިޔާ(  މިލިއަން  ތިރ ސް)  30,000,000

 މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ  އްަބސްވުމުގައިއެ މި ފަރާތުން ޒުގެއެފެއާ އިސްލާމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރ  ލިިބފައިނުވާތ އާއި،

 ޖޭ.އެސް  ލިބި،  ގެއްލުން  ޮބޑެތި  ލަތަށްއުދަ  ސަަބުބން   މިކަމުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާތ ،  އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް  އޮފް

  ؛ ދ ފައިވާކަމަށްލިިބ ފައިދާ ނަޖާއިޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް

 

o ާޒުން އެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އިމާރާތްކުރުމުގެ   މިސްކިތް  ޒިކުރ 

  އެ   ޙައިސިއްޔަތުން  ވެރިއެއްގެ  ސެކްޝަންގެ  އެންޑޯމަންޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އެ  ހޯދާފައިވާއިރު،  ޕްރޮޕޯސަލްތައް

  މަޝްރޫޢު   މި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް   ވެރިޔާ   އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް  މިނިސްޓްރ ގެ

  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ޢިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތ އާއި  ޙަވާލުކުރުމަށް

 އެންޑޯމަންޓް   މިނިސްޓްރ ގެ  އެ  ޚިލާފަށް،  އެއްަބސްވުމާ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ  ޖޭ .އެސް  ޒާއިއެފެއާ

  ިބން  ހުރި  މިސްކިތް  ޒިކުރާއަދި    ،ވާކަމާއިފައިސޮއިކޮށް  ލިޔުމުގައި   ޙަވާލުކުރާ   ިބން   ވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ

 އެފެއާޒްއިން   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ކަމާއި،އިވާޙަވާލުކޮށްފަ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ  ޖޭ.އެސް

 (2018މާރިޗު    04)B2/1/2018/17-142   ނަންަބރު  ފޮނުވާފައިވާ  އޮފ ހަށް   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކޮންސްޓްރަކްސިޓ ގައި   އެސް.ޖޭ  ޕްރޮަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  މިސްކިތް ޝަންގެ  ޒިކުރާ    ޕޯސަލްގައި 

  އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ   އެފަރާތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް   އެ  ހިމަނާފައިވަނ ،   އެފަރާތުން  ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ސްކިތްމި  ޒިކުރާ  ،ދ ގެންކަމާއި  ވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް  އެފެއާޒްގެ

 އެންޑޯމަންޓް   ހިމަނާފައިނުވާއިރު،  ޢުލޫމާތުމަ  ޭބނުންވާނެ  ކޮންމެހެން  ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި   ހުށަހަޅާފައިވާ

  ވެރިޔާ   އޭރުގެ  ގެސެކްޝަނު  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ޙައިސިއްޔަތުން  ވެރިއެއްގެ  ސެކްޝަންގެ

  އެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް  ރިޕޯޓުގައި  އެ  ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓެއް  ޓެކްނިކަލް  ގުޅޭ  ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ  އެ

 ނާޖާއިޒް  އެކުންފުންޏަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވަނ   ގޮތްކަމަށް  ޮބޑު  ފައިދާ  އެންމެ  ދައުލަތަށް  ޙަވާލުކުރުމަކ   މަސައްކަތް

 ؛ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ެބލެވޭކަމަށް

 

o  ާޒިކުރާ   ޕްރޮޕޯސަލްގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެޖޭ  .އެސް  ގުޅިގެން  މަޝްރޫއާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިސްކިތް  ޒިކުރ  

  ކުރިޔަށް  އެމަޝްރޫޢު  ަބޔާންކޮށްފައިވަނ   ގެންދާނެގޮތްކަމަށް  ކުރިޔަށްމަޝްރޫޢު  އިމާރާތްކުރުމުގެ   މިސްކިތް

  އޮންނާތ އާއި،  އެނގެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން  ހަމައެކަނި  އޮފ ހުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެންދިޔުމަށް

  އިސްލާމިކް އޮފ ހާއި  ރައ ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ  ގޮތަކ   ނިންމާފައިވާ  ގެންދަން  ކުރިޔަށް  މަޝްރޫޢު  އެ   ސަރުކާރުން

 ޖޭ.އެސް  މަޢުލޫމާތުއެ    މައުލޫމާތުތަކަށްވާއިރު،  އްމުކޮށްފައިނުވާޢާ  އަދި  ަބދަލުކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު  މިނިސްޓްރ އާއި

 އޮފް   މިނިސްޓްރ   ގުޅިގެން  މަޝްރޫއާ  މި  އަދި  ހިމަނާފައިވާކަމާއި،  ޕްރޮޕޯސަލްގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ

 ކޮސްޓުގެ   އުނިޓ  ޗިއޮޕޮ  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  އިވެލުއޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޓްރެރަރ އިން  އެންޑް  ފިނޭންސް

އެސް.ޖޭ    އެންޑޯމަންޓް   އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ    ދ ފައިވަނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށްމަޢުލޫމާތު 

 ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ވަނ   މައްސަލަ  އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭތ ،  ކަމަށް  ވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ

 ؛ ފައިކަމަށްފޮނުވާ

 

ހިމެނޭ ިބމުގައި ދިހަ ުބރ ގެ ޢިމާރާތެއް ިބނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ   .4.7.6 މިނިސްޓްރ ގެ ގުޅޭގޮތުން  ޒިކުރާ މިސްކިތް 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން:  ގައިސިޓ  (2021މާރިޗު  04) S-142/3/2021/57 ނަންަބރު

 

( 2020ސެޕްޓެމްަބރު    21)  R(PIRU)-123-2020/788ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރު:  -އެންޓި .4.7.6.1

"މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެންގުން" ގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އަޅާފައިވާ 

 ފިޔަވަޅުތައް:



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ވާ އައުޤާފް އެންޑް އިމި މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް .4.7.6.1.1

/ ރެކޯޑުކާޑު ނަންަބރ:   A105491ސަޢ ދު )އައިޑ ކާޑު ނަންަބރ:  هللا ޑިރެކްޓަރ އިްބރާހިމް ޢަްބދު

ގެންދިއުމުގައި   ،(72676 ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އިމާރާތަކުރުމުގެ  މިސްކިތް  )ޒިކުރާ(  ދާރުއްޛިކުރާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް  -އް ހިންގާފައިވާކަމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެ

ކިއުޓަރ ސަޢ ދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިهللا ސާިބތުވާތ ، އިްބރާހިމް ޢަްބދު

މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން   އެފޮނުއްވާފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް  

މިނިސްޓްރ ގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ އަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޓ ގައި އެ  މި މައްސަލަ  އެނގެން އޮންނާތ ،  

( 2020ރ  އޮކްޓޯަބ  14ވަނަ ަބއްދަލުވުން  )  15ގެ    2020މަޝްވަރާކުރެވި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ   

 271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދު  ސަޢ ދުގެ މި ޢަމަލަކ   هللا ގައި އިްބރާހ މް ޢަްބދު

ގެ   )ނ(  މާއްދާގެ  ދަށުން    18ވަނަ  މާއްދާގެ  މި  ކުށެއްކަމަށްވާތ ،  ނަންަބރުގައިވާ  އިްބރާހިމް ވަނަ 

ވުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފަށް ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުސަޢ ދު  هللا ޢަްބދު

 ކަމަށް.ޖަވާުބދާރ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ފައިވާ

 

 ސްޓޭޓަސް: 

މިނިސްޓްރ ގެ ނަންަބރު    އެސަޢ ދު ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި  هللا މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އިްބރާހ މް ޢަްބދު •

R-TER/2021/00019  (10     ރިކުއެސްޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝ2021ަޖަނަވަރ )ާކަމަށް. ނަށް ފޮނުވާފައިވ 

ކޮމިޝަނުން  • ސަރވިސް  ސިވިލް  ވަކިކޮށްދިނުމާމެދު  ވަޒ ފާއިން  މުވައްޒަފު  އެއްގޮތަށް  ރިކުއެސްޓާ  މިނިސްޓްރ ގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް -މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމަވާދެއްވާފައި ނުވާތ އާއި، އެންޓި

، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤ ޤްކޮށްދެއްވުން އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މަތުކުރެވޭ އިތުރު މައްސަލައެއް ސާިބތުވެޙުތު

މިނިސްޓްރ ގެ ވަޒ ފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ސަަބުބން  އެ  ސަރވިސްއަށް އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާތ ، މި މުވައްޒަފު  

ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި  މިނިސްޓްރ އަށް އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނާތ ، މި މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއިން  އެ  

މިނިސްޓްރ އަށް   އެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓާމެދު ނިންމަވާ ގޮތެއް ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް  



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އެދި   ނަންަބރު:    އެއަންގަވައިދެއްވުން  ( ސިޓ  2021މާރިޗު    01)  A4/188/2021/11-142މިނިސްޓްރ ގެ 

   އިވާކަމަށް.ފޮނުވާފަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  

 

އެސް.ޖޭ   .4.7.6.1.2 މަޝްރޫޢު  ިބނާކުރުމުގެ  ޢިމާރާތެއް  ުބރ ގެ  ދިހަ  ިބމުގައި  ހިމެނޭ  މިސްކިތް  ޒިކުރާ 

ވަކިފަރާތަކަށް   ޙަވާލުކުރުމުގައި  ތަޙުޤ ޤުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  ހޯދައިދ ފައިވާކަން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު 

ރެވޭތ ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު )ހަލަވެލި، ހޯދާފައިވާ ކިތާބ  ހެކިތަކުންނާއި، ޝަފަވ  ހެކިތަކުން ސާިބތުކު

ވަނަ   512)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9ބ.އޭދަފުށި( ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސި  513މާއްދާ އާއި  

  ކަމަށް.ޝަނުން ނިންމަވާފައިވާއެކޮމި  ވެސްއޮފ ހަށް ފޮނުވުމަށް

 

ކަމެއްގައި  ވާންއޮތް  ފައިދާއެއް  ދައުލަތަށް  ަބލާއިރު،  ކަންކަމަށް  ހުރި  އެއްަބސްވުމުގައި  މި  އަދި 

އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،  ތަޙްޤ ޤަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  އެނޫންގޮތަކަށް 

މި   ފަރާތުން  ޒިޔާދު އެފެއާޒުގެ  އަޙްމަދު  ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ،  އެއިރުގެ  އެއަްބސްވުމުގައި 

އެސް.ޖޭ   ލިިބ،  ގެއްލުންތަކެއް  ޮބޑެތި  ދައުލަތަށް  ސަަބުބން  މިކަމުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާތ ، 

ޖާއިޒް ފައިދާ ލިބިފައިވާތ ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު )ހަލަވެލި، ބ.އޭދަފުށި(  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ނާ

ވަނަ މާއްދާގެ   513)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު( ގެ    2014/9ނޫނު ނަންަބރު  ގެ މައްޗަށް ޤާ

 13)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2000/2)ށ( ގެ ދަށުންނާއި، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޕްރޮސި އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ފޮނުވުމަވަނަ  އޮފ ހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ށްވެސް  ކިއުޓަރ 

 ކަމަށް.އެކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ކޯޓުގެ ނަންަބރު   .4.7.6.2 ކަންކަމާ   C/2019-1875/Cvސިވިލް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ޙުކުމުގައި  ޤަޟިއްޔާގެ 

 ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް. 

 

އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން ކަމަށްބުނެ، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެން މިނިސްޓްރ   .4.7.6.2.1

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

1875/Cv-C/2019  ާކަމަށް.އިވާގައި ހުށަހަޅާފަ 2019އޭޕްރިލް  30ޤަޟިއްޔ 

 

ވަނަ   2021ޖަނަވަރ     12މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ަބއްލަވައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނ    .4.7.6.2.2

އިސްލާމިކް   މަށް.ކަދުވަހު އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  "ދިވެހި  ޙުކުމުގައި  މައްސަލައިގެ 

ދެމެދު   ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ގައި    2018ލައި  ޖު  09އެފެއާޒްއާއި 

ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ލިމިޓެޑުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

ޚިލާފަށްކަ އެއްަބސްވުމާ  ފޮނުވާފައިވަނ   އުވާލުމަށް ނޯޓިސް  އެއްަބސްވުން  ނެތްކަމާއި،  ބެލެވެން  މަށް 

ގަވާއިދު  އުވާލާފައިވަނ   އެއްަބސްވުން  ފޮނުވައި،  ނޯޓިސް  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު( އަށް  R-20/2017ނަންަބރު: 

އާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްނަމަވެސް، އެސް.ޖޭ    10.55ގެ    R57/2018)ގަވާއިދު ނަންަބރު:  

ަބދަލު   ގެއްލުމުގެ  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ަބދަލަކ  ގެއްލުމުގެ  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި  އާއި،   ސާިބތުކޮށްދެވިފައިނުވާތ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިެބންޖެހޭ   17.4އެއްަބސްވުމުގެ  

 ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ަބދަލަކަށްނުވާތ ، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ނަގަ ޢަދަދު  އެދިފައިވާ  ގޮތުގައި  ަބދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ކަނޑައަޅައި، ލިމިޓެޑުން  ނެތްކަމަށް  އިދެވެން 

   ކަމަށް.ޙުކުމްކޮށްފ މެވެ." މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ސްޓޭޓަސް: 

ނަންަބރު   • ކޯޓުގެ  ދައުލަތަށް    Cv-C/2019/1875ސިވިލް  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ޙުކުމް  ޤަޟިއްޔާގެ 

  . ށްވާކަމަފެނިވަޑައިނުގަންނަވާތ  މި މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިނު

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  މައްސަލަ  މި  ހައަދި  އިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކަމަށް.މިނިސްޓްރ އަށް އަންގަވާފައިނުވާ  އެއިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ދެމެދު   • ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  އެފެއާޒްއާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  ޖުލައި   09މިނިސްޓްރ  

އެއްަބސް  2018 ސޮއިކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި    7.2ވުމުގެ  ގައި  އިކުއިޓ ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ    ވަނަ 

)ތިރ ސް މިލިޔަން   30,000,000މިނިސްޓްރ ން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

   ކުރަމުން އަންނަކަމަށް.މިނިސްޓްރ ން އެ  ރުފިޔާ( ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 

މުސާރަ .4.7.7 ނޫޅޭ  މިނިސްޓްރ ގެ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  މިނިސްޓްރ ގައި  އޮޅުވާލައިގެން،  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  އާ 

ޖުމްލަ   ނަމުގައި  ގޮތުގައި   62,200ފަރާތެއްގެ  މުސާރައިގެ  ރުފިޔާ  ދުއިސައްތަ(  ދެހާސް  )ފަސްދޮޅަސް 

ޤުވާ ޢަދަދަށްވުރެ މިނިސްޓްރ ގެ މުސާރައިގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އެފަރާތަށް ޙައްއެ  ނަގާފައިވުމާއި އަދި  

)ތޭރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު   13,967އިތުރަށް ޖުމްލަ  

  ގައި ސިޓ   ( 2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުމިނިސްޓްރ ގެ  އެ  މައްސަލައިގައި  

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން:

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރާ މިންވަރުގެ   3މުވައްޒަފު ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  އެ   .4.7.7.1

 ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށް. ވަނަ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއިން  14ަބރު ން ނޮވެ 2018 ،ކުށެއްކޮށްފައިވާތ 

  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އެއްގޮތަށް  ގޮތާއި  ލަފާދެއްވި  ކުރައްވަންޙްއިސްލާ   ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ .4.7.7.2

ޒަފުންގެ މުވައް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  2019  ގޮތުން  ޗެކްކުރުމުގެ  ރަނގަޅަށްތޯ  ހިސާުބކޮށްފައިވަނ 

މުސާރަތައް ހިސާުބކޮށްފައިވަނ  ރަނގަޅަށްތޯ   މުސާރަ އެސް.އޭ.ޕ  ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން

   ކަމަށް.ަބލައި، ޗެކު ކުރުމަށްފަހު ނޫނ  ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްނުކުރާ

 ނަންަބރު   ޤާނޫނު  އަންނަނ   ދެމުން  އެލަވަންސް   ދުވަހުގެ  ބަންދު   ފެށިގެން  މަހުން  ރ ވަރުފެުބ  2020 .4.7.7.3

 ކަމަށް. ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 38)ވަޒ ފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2

 ދެމުން ފައިސާ  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  އިތުރުގަޑ ގައި  އެއްގޮތަށް  ލާއިސޫއު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރ ން .4.7.7.4

ޝ ޓް އި   ،ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ  ނަގަންޖެހޭ  ކުރިން  ކުރުމުގެމަސައްކަތް  މުވައްޒަފު  ގެންދަނ  ތުރުގަޑ ގެ 

 ކަމަށް. ސްޕަވައިޒަރ އެޕްރޫވްކޮށް ފޮނުވުމުން

 17.07  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  އެއްގޮތަށް  ގޮތާއި  ލަފާދިން  އިސްލާޙްކުރައްވަން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ .4.7.7.5

 އެޓަރނ    ކޮށްފައިވާތ   ގަސްދުގައި  ޢަމަލެއް  ނޫން  ހުއްދަ  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

ޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާފައިވާތ  ކިއުޖެނެރަލް އަދި ޕްރޮސި

  އެގޮތުން:  ކަމަށް.އަންނަނިވި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ ން ކޮށްފައިވާ

 

ތެރެއިން   .4.7.7.5.1 ފައިސާގެ  ނަގާފައިވާ  މުވައްޒަފު  މަހުންމަހަށް  މިނިސްޓްރ އަށް  އެ  މި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ 

ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށް އެ މުވައްޒަފު އެދިފައިވުމާއި ގުޅިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަށް 

ދެވިފައިވާ ފުރުސަތު  ފައިސާ    ކަމަށާއި، އެ  ދެއްކުމަށްފަހު  ފައިސާ  މިންވަރަކަށް  ވަކި  އެހެންނަމަވެސް 

 އެގޮތުން އެފަރާތުން މިނިސްޓްރ އަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާގެ މިންވަރު  ށާއިކަމަދެއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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މައްސަލަ   މި  ކަމަށް.ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް ަބންޑާރަނައިުބގެ އޮފ ހަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ

 10ނުދައްކާހުރި ފައިސާ  ކޯޓަށްވަނ  ހުށަހެޅިފައި އަދި މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި މުވައްޒަފު  

އެފައިސާ   އެދިފައިވާތ ،  ދެއްކުމަށް  ތެރޭގައި  ގަވާއިދުން   10މަސްދުވަހުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

 ކަމަށް.މިނިސްޓްރ ން އެއްަބސްވެފައިވާއެ މަހުންމަހަށް ަބހާލައިގެން ދެއްކުމަށް 

 

ރަސްމ    .4.7.7.5.2 މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ލަފާއާ  ޖެނެރަލްގެ  މަންފާއެއް އޮޑިޓަރ  ނާޖާއިޒު  ހައިސިއްޔަތުން 

ހޯދާފައިވާތ  މި މައްސަލަ ތަޙްޤ ޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން މި  

ދަ  ނިންމުމަށްފަހު  ތަޙްޤ ޤުކޮށް  އެއިދާރާއިން  ޕްރޮސިޢުމައްސަލަ  ޖެނެރަލްގެ ވާކުރުމަށްޓަކައި  ކިއުޓަރ 

އެހެންނަމަވެސް ތަޙްޤ ޤް ފުރިހަމަނުވާތ  އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު    ،ވާކަމަށާއިއޮފ ހަށް ފޮނުވާފައި

ޕްރޮސި ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  އަނުބރާ  މައްސަލަ  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  ދަންނަވާ  ކިއުޓަރ ހުށަހެޅުމަށް 

 ކަމަށް.ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ

 

އެ .4.7.7.5.3  ކަމަށާއި، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު-ންޓިމި މައްސަލަ ތަހްޤ ޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްއިން ތަޙްޤ ޤުކުރަމުންދާތ  އެ މައްސަލަ އެ  

ރާކަމާއި ސެޕްގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިނެތް މ ހެއްގެ ނަން ހިމަނައިގެން  ކުނުދުކޮމިޝަނުން ބަލަން ގަސް

މާލުންކަމަށް ފެންނާތ  އެކަން ހުދޫކޮށްފައިވަނ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އި  ފައިސާ

ކޮމިޝަނުން ހިނގާފައި އެ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެ  ެބލުމަށްފަހު  ގޮތެއް  ވާ 

ކޮ  ކަމަށް.ވިދާޅުވެފައިވާ މާލިއްޔަތު  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   މައްސަލަ މިއެހެންކަމުން  މި  ޓ ން 

 ދާކަމަށް. ަބލަމުންދާތ ވެ އެ މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރ ން ފޯރުކޮށްދެމުންގެން

 

ކޯޓަކުން  .4.7.8 އިންޑިއާގެ  ޕާސްޕޯޓުތައް  އާއިލާއެއްގެ  ދިވެހި  ދިރިއުޅެމުންދާ  ތިރުވަނަންތްޕޫރަމްގައި  އިންޑިއާގެ 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ނުނިމި ދިގުދެމިގެންދާތ އާއި، ޕާސްޕޯޓުތައް 

ކު އިންޑިއާގެ ަބއެއްގެ އަތުން )އަނުބރާ ދައްކާގޮތަށް( ނަގާފައިވާ ދޫކުރާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކ  އެ އާއިލާގެ ޭބފުޅަ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އެ  ކަމުގައިވާތ ،  ޚަލާސްކުރުމުން  ދައްކާ  ތެރެއިން  ރިޒޮލިއުޝަންގެ  ޑިސްޕިއުޓް  ފައިސާ 

 252,759  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  2018ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދުމުން، ޒަކާތު ފަންޑުން  

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް( ރުފިޔާގެ އެހ އެއް އެފަރާތަށް ދ ފައިވާކަމަށާއި 

ޙަޤ ޤަތުގައިވެސް  ކަންތައްތަކަކ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓ ގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  އާއިލާގެ  އެ  ނަމަވެސް 

ވޭނެ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ނެތި ފައިސާގެ އެހ   ހިގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެ

އެފަރާތަށް ދ ފައިވުމުން އެ ފައިސާއަކ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާ މައްސަލައިގައި، 

 ގޮތުން ލާޒިމު ކުރި ޚަރަދު ެބލުމަކ  ޝަރުޢ  ޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، ދެވޭ އެހ ން

ޒަކާތުން އެހ  ދިނުމަށްފަހު އެ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ަބލައި،    ،ކަމެއްނޫން ނަމަވެސް

ކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް އިޤުރާރުގައި ސޮއި  ޚަރަދުކުރ  އެހ  ދެވުނު ކަމަށްތޯ ބެލުމަށް ޒަކާތުން ދޭ އެހ  ހަމަޖެހުނު

މ ގެ އިތުރުން ޒަކާތުން އެހ  ކަމަށާއި  ކުރުމަށްފަހު ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ތަފްސ ލު ހޯދާ  ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޚަރަދު 

ކަމަށް  ދިނުމުގައި އެހ އަށް އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވެންޑާއަށް ޖަމާކުރުން ހިމެނޭ

 ، ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ގައިސިޓ  (2021މާރިޗު  17) S-142/5/2021/57 ނަންަބރުމިނިސްޓްރ ގެ 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:ކ ރިތި ޤުރްއާނާެބހޭ ޤައުމ  މަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  .4.7.9

އް( ރުފިޔާ  އެ )ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ  593,176މި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ   -

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ތިން ަބޔަށް ަބހާލައިގެންކަމަށް. 

 

)ދުއިސައްތަ އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ(    201,400މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ޖުމްލަ   -

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ ރުފިޔާއަށް

 މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި ހިމެނޭ ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ  ހިސާުބތަކުގައި 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި    2017އޮކްޓޫަބރު    05ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފަރާތާއެކު  

ވަނަ ދުވަހު    2017ނޮވެންަބރު    30މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި،  

 މި މަސައްކަތް ނިންމުމުން، މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް.

 

އިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތުގެ އަންދާސ  ހިސާުބތަކަށް ަބލާއިރު،  -

އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ފަރާތަކ  ވާދަވެރި ބ ލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން 

ެބލުމުން އަންދާސ  ހިސާުބ ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތްކަމަށް ެބލެވޭކަމަށާއި، އިތުރަށް ެބލި

ދެފަރާތްކަން  ފުށުއަރާ  މަސްލަހަތު  މިއ   ތިިބކަމަށާއި،  އެއްަބޔަކު  ގޮތުގައި  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް. 

 

ކުރުމަށް   - މަސައްކަތްތަކެއް  މަރާމާތުގެ  ނުނިމިހުރި  މަރުކަޒުގައި  ސޯސް  އަދި  ސިންގަލް  ަބޔާންކޮށް  ކަމަށް 

)ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހައެއް(   365,276ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުން ޖުމްލަ  

 2017ޑިސެންަބރު    25ރުފިޔާއަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް )ކުރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާއެކު(  

އަދި   ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އެއްަބސްވުމުގައި  މަސައްކަތް   2018ފެުބރުވަރ     15ގައި  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

ންމުމުން، މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް، ނި

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ހިމެނޭ ަބއެއް    2017އޮކްޓޫަބރު    05މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  

 މަސައްކަތްތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިމަނާފައިވާކަމަށް. 

 

ގެ އިތުރުން، މަރުކަޒުގެ ސަރވާރ ރޫމްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ސަރވާރ ރޫމާއި ސައިކޮޓަރިއާ ދެމެދު މ  -

ތިން  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ކުރުމަށް ސެޕްޓެންަބރު  މަސައްކަތް  ކުލަލުމުގެ  ދެފަރާތުން  ޖަހާ  ޕާޓިޝަނެއް  ވަކިކޮށް 

ސެޕްޓެންަބރު   26ތޭކަ( ރުފިޔާއަށް  )ސައްބ ސް ހާސް ފަސްސަ  26,500ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ޖުމްލަ  

ޙަވާލުކޮ  2017 ފަރާތާއެކު(  ކުރި  މަސައްކަތް  )ކުރިންވެސް  މަސައްކަތް  ދުވަހު   ފައިވާކަމަށާއި، ށްވަނަ 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 މަސައްކަތް ވަކި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި )ވަކިން( ޙަވާލުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މި

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ހިމެނޭ ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް   2017އޮކްޓޫަބރު    05

 ހިމަނާފައިވާކަމަށް. 

 

ަބޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ތަކުރާރުވެފައިވާކަން  -  އެހެންކަމުން، އިސްވެ 

އަ ނުވާކަމާއި،  ޔަޤ ންކުރެވިފައި  ނޫންކަން  ފަރާތަށް ނުވަތަ  އެ  ފައިސާއަކ   ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  ދި 

 ދަދުކަންވެސް ޔަޤ ންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް. ޢަޙައްޤުވާ ޞައްޙަ 

 

ގުޅިގެން   ތަކާމައްސަލަފާހަގަކުރެވުނު  ކ ރިތި ޤުރްއާނާެބހޭ ޤައުމ  މަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި   .4.7.10

މިހުރިހާކަމެއްވެސް އޭގެ ފަހުން ކުރިއަށްގެންދަމުން ދަނ  މާލިއްޔަތު   ގޮތަށް،ލަފާދެއްވާފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  

މައްސަލަތައް ތަކުރާރުކޮށް ނުހިގާނެފަދަގޮތަކަށް  މިފަދަ  އަދި  ކަމަށާއި    ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން

ނަށާއި ަބޖެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްވަޒަފުންގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

އެންގިފައި ތަކުރާރުނުކުރުމަށްވަނ   އެކަންކަން  ގެނެވި    ނަންަބރުމިނިސްޓްރ ގެ  ކަމަށް  ސަމާލުކަމަށް 

5/2021/57/S-142 (17  ު2021މާރިޗ ) ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ގައިސިޓ. 

 

 ރިޕޯޓް:  އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   ޓްރަސްޓް   އެފެއާޒްގެ   މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް  .4.8

 

 ކަންތައްތައް:  ފާހަގަކުރެވުނު  ގުޅިގެން  ޚަރަދާ  ކޮށްފައިވާ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ޤާއިމުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯއެއް   އިސްލާމިކް .4.8.1

 

 2014  ނޮވެންަބރު  01  ގުޅިގެން،  މަޝްރޫއާ  ކުރުމުގެ  ޤާއިމު  އެއް   ސްޓޫޑިއޯ  އިސްލާމިކް   މިނިސްޓްރ ގައި .4.8.1.1

މިގޮތުންޢަ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ގައި  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮންސަލްޓަންޓްގެ  އްޔަންކޮށްފައިވާކަމަށާއި 

 ނުވަތަ   މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  ޭބނުންކޮށްގެން  އިކުއިޕްމަންޓްސް   ސްޓޫޑިއޯގެ  ހިމެނެނ   މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

  ފުރަތަމަވެސް  ހޯދުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ކަމަށްވާއިރު،  ތައްމަސައްކަތް  ގުޅުންހުރި  އޮޕަރޭޝަނާ  ސްޓޫޑިއޯގެ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އަދި    2  އްޔަންކުރިތާޢަ  ކޮންސަލްޓަންޓް  ހަވާލުކޮށްފައިވަނ   ަބޔަކާ ފަހުންކަމަށާއި    20މަސްދުވަސް 

  ، އެރުމަސް ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއި  9އްޔަނުކުރިތާ  ޢައާ ހަމައަށް ކޮންސަލްޓަންޓް    2015  އޮގަސްޓު

  ޭބނުން   ކޮންސަލްޓަންޓްގެ  ކުރެވިފައި ނުވުމުން،ޤާއިމު  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ސްޓޫޑިއޯގައި   ހަމައަށްވެސް  ދުވަހާ

 ޭބނުމަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް.  އްޔަންކޮށްފައިވާޢަ ކޮންސަލްޓަންޓް ހިފާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ ން

 

 މަސައްކަތްތައް   ނިންމާފައިވަނ   ކޮމިޓ ން  ޒަކާތު  ކުރުމަށްޤާއިމު  ސްޓޫޑިއޯއެއް  މިނިސްޓްރ ގައި އިސްލާމިކް .4.8.1.2

 މަސައްކަތް   ސްޓޫޑިއޯގެ  އެހެންކަމުން  ނޫންކަމަށާއި  ތައްޔާރުކޮށްގެން  ޕްލޭނެއް   ގެންދާނެގޮތުގެ  ކުރިޔަށް

 ޑިސެންަބރު   25  ކުރުމަށްޤާއިމު  ސްޓޫޑިއޯއެއް  އިސްލާމިކް  މިގޮތުން  ގޮސްފައިވާކަމަށް.  ދިގުލައިގެން  ނުނިމި

 ޭބނުންވާ   ސްޓޫޑިއޯއަށް  އިރުވެސް  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  2014  ނިންމައި،  ކޮމިޓ ން  ޒަކާތު  ގައި  2013

 ޚަރަދަށް   ޤާއިމުކުރުމުގެ  ސްޓޫޑިއޯ  އަދި  ނުވުމާއި،  ހަވާލުކުރެވިފައި  ގަންނަން ފަރާތަކާ  އިކުއިޕްމަންޓްސް

 2013  ޑިސެންަބރު  25  ކޮމިޓ ން  ޒަކާތު  ޚަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ޓް ތިނެއް(އިން)އެކެއް ޕޮ  1.3

  ރުފިޔާ  މިލިއަން)ހައެއް(    6  ގައި  2014  އޮގަސްޓު  26  ފަހުން،  ނަމަވެސް،  ނިންމާފައިވ   ގައި

ތިނެއް ޕޮއިންޓް )   3.6  ގަތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ފާސްކޮށް،  ޚަރަދުކުރުމަށް  މަސައްކަތަށް  ސްޓޫޑިއޯގެ

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް.  ރުފިޔާ މިލިއަންހައެއް( 

 މުއްދަތު  އަގާއި  ހުށަހެޅި  ަބލައިގަތުމަށްފަހު  ުބތައްހިސާ  އަންދާސ   ހޯދާ   އިޢުލާނުކޮށްގެން  ޢާންމުކޮށް .4.8.1.3

 ދައުލަތުގެ   ހޯދަންވާނެކަމަށް  ސޮއި  ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހެޅި  ހިސާުބ  އަންދާސ    ލިޔެ  އެނގޭނެގޮތަކަށް

މިނިސްޓްރ ން   ނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވ   ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  8.17  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ

 އެދި  ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް   ހޯދައިދޭނެ  އިކުއިޕްމަންޓްސް   ޭބނުންވާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  އިސްލާމިކް

  އަންދާސ    ފަރާތުން  އެ  ނަމަވެސް،  ހިސާެބއް  އަންދާސ   އެންމެ  ލިިބފައިވަނ   ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިވާ

  އެ  މިގޮތަށް،   ކަމަށް.ނޫން  އެނގޭނެގޮތަށް  މުއްދަތު  އަގާއި  ސޮއިކުރުވާފައިވަނ   ހުށަހެޅިކަމަށް  ހިސާުބ

 ފަރާތަކުން  އިތުރު  ނުވަނ ،  ޖެހިފައި  ޝ ޓްގައި   ހާޟިރ   މުއްދަތު  އަގާއި  ހިސާުބގެ  އަންދާސ   ފަރާތުގެ

 އިންކާރުކޮށް  ކެނޑުމަށް  ހިސާުބ  އަންދާސ   ހަޅާފައިވާހުށަ  ފަރާތުން  އެ  ނުވާތ   ހުށަހަޅާފައި  ހިސާުބ  އަންދާސ 

 ދ ފައިވާކަމަށް.   މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރ ންއެ    ގެންގޮސްފައިވާތ ކަމަށް  އަނުބރާޙަވާލުނުކޮށް    މިނިސްޓްރ އާއެ  



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 އެދި  ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް  ހޯދައިދޭނެ  ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  އިސްލާމިކްން  މިނިސްޓްރ  .4.8.1.4

  ކުންފުންޏަކާ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ނުލާ  ކުރުމަކާ  އިޢުލާނު  އިތުރަށް  ކުރުމަށްފަހުލުޠިާބ  އިޢުލާނު  ކޮށްފައިވާ

 ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް   މި  މިގޮތުންމަށާއި  ހަވާލުކޮށްފައިވާކަ   މަސައްކަތް  އެ

 ލުކޮށް ޠި ބާ   އިޢުލާން  އެ  ހުށަހަޅާފައިވުމުން  ހިސާުބ  އަންދާސ   ފަރާތަކުން  އެންމެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ

 މި   އިން   އޯ.ޓ .އެސް  ނަމަވެސްކަމަށާއި،  ހޯދާފައިވާއަގެއް    ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އެ  އިންއޯ.ޓ .އެސް

ރުފިޔާއަކ     މިލިއަން)ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(    5.4  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  އަގެއްގެ  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް

އަގެއްކަމަށް    އިސްލާމިކް  ސ ދާ  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ބޭނުންވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  ނިންމައި،ޮބޑު 

 ގަތުމަށާއި   ތަކެތި  ސްޓޫޑިއޯއަށް  މިގޮތުން  ކަމަށް.ނިންމާފައިވާ  ނަންގެން  ޭބރުން  ރާއްޖޭން  ންމިނިސްޓްރ 

 ޭބރުގެ   ރާއްޖެއިން  ަބޔާންކޮށް،  ކަމަށް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ނެއް( )ތި  3  ހޭދަވާނ   ދެއްކުމަށް  ޑިއުޓ ތައް

 ހުއްދައަކަށް   ހުޅުވުމުގެ  އެއް   ސ .އެލް  ކުންފުންޏާއެކު  އެ  ހަވާލުކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  އެ  ކުންފުންޏަކާ

 ހުއްދަ  ޓްރެޜަރ ން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ    ގައި  2014  ަބރުއޮކްޓޫ  27  މުން،އެދިފައިވު

 ޕްރޮފޯމާ   ފަރާތަކުން   އިތުރު  ނުދޭތ   ސަޕްލައިކޮށް  ތަކެތި  ދަށުން  ސ ގެ.އެލް  ފަރާތުން  އެ  ނަމަވެސް،  ދ ފައިވ 

 ލައްކަ)ހައެއް(    6  ޚަރަދުވާ  އިތުރަށް  އަށް  ޓްރެއިނިންގ  އިންސްޓޯލްކުރުމާއި،  ހޯދިއިރު  އިންވޮއިސް

 ޚަރަދުކުރުމަށް   ފަންޑުން  ޒަކާތު  ރުފިޔާ  މިލިއަން  )ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(  3.6  ޖުމްލަ  އެކު  ރުފިޔާއާ

  ހޯދާފައިވ ނަމަވެސް  ހުއްދަ  ރ ންޜަޓްރެ  އެންޑް   ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ގައި  2014  ނޮވެންަބރު  26

 15  މިގޮތުންމަށް.  ނުވާކަ  ހޯދާފައި  އަގު  ކުންފުނިތަކުން  އެހެން  އިތުރު  ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް  އެކަށޭނަ  އެންމެ

)ތިނެއް   3.6  ޭބންކުގައި  ގައި  2015  ޖަނަވަރ   12  ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް  ތަކެތި  ކުރިން  ގެ  2015  މާރިޗު

 ސަޕްލައިކޮށްދެވެން   ތަކެތި  އެ  ވަނިކޮށް،  ހުޅުވާފައި  ސ އެއް.އެލް  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  ހައެއް(ޕޮއިންޓް  

 އެ   އެދިފައިވުމުން  ކުންފުނިން  އެ  ގައި  2015  ރުވަރ ފެުބ  02  ކުރުމަށް  ކެންސަލް  ސ .އެލް  ނެތުމުން

 ރާއްޖެއިން   އެކު   ހުއްދައާ  ޓްރެޜަރ ގެ   އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ކުރުމަށްފަހު  ކެންސަލް  ސ .އެލް

 ފަރާތާ   އެ  މަސައްކަތް   މި  ހުޅުވައިގެން  އެއް   ސ .އެލް  އަގުގައި   އެ  ހަމަ  ކުންފުންޏަކާއެކު  އެހެން  ޭބރުގެ

 މަށް. ހޯދާފައިވާކަ ތަކެތި މިނިސްޓްރ އަށް  އެ ހަވާލުކޮށްގެން

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން  )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  1.5  އަގު  ތަކެތ ގެ  ހޯދަންޖެހޭ   ތަންތަނަށް  ދައުލަތުގެ .4.8.1.5

 ހުށަހަޅައިގެންކަމަށް   ޯބޑަށް  އޭޝަންއިވެލު  ޓެންޑަރ  ކަނޑައަޅާނ   ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  ތަކެތި  އެ  ޮބޑުނަމަ،

 އިސްލާމިކް  ސް،ނަމަވެ  ަބޔާންކޮށްފައިވ   މާއްދާގައި  ވަނަ  8.25  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ

 މަށާއިނުވާކަ  ހުށަހަޅާފައި  ޯބޑަށް  އިވެލުއޭޝަން  ޓެންޑަރ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ

 އެންމެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިވާން  މިނިސްޓްރ   ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  މި  މިގޮތުން

 މިނިސްޓްރ  ނުކޮށް،    ލާނުޢުއި  އިތުރަށް  ލުކުރުމަށްފަހުޠިާބ  ލާންޢުއި  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާތ   ހިސާެބއް  ންދާސ އަ

 ނިންމާފައިވާއިރު،   ގެންނަން  ޭބރުން  ރާއްޖެއިން  ތަކެތި  އެ   ހުއްދަޔަކާއެކު  ޓްރެޜަރ ގެ   އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް

 އިސްލާމިކް  ނޫންކަމަށްވުމުން،  ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުގެ   ބ ލަމުގެ  ހަރުދަނާ  ހޯދާފައިވަނ   ތަކެތި  އެ

 މަންފާހުރި  އެންމެ  މިނިސްޓްރ އަށް  އަގެއްގައި   ވާދަވެރި  ހޯދާފައިވަނ   ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ސްޓޫޑިއޯއަށް

 މަށް.ނެތްކަ  ޔަޤ ންކުރެވެން ގޮތަށްކަން

 މިލިއަން   )ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(  3.6  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ކުރުމަށްޤާއިމު  ސްޓޫޑިއޯ   އިސްލާމިކް .4.8.1.6

 އެއްަބސްވުމެއް   ހަވާލުކޮށްފައިވަނ   ކުންފުންޏަކާ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ހަދައިގެން  އެއް   ސ .އެލް  ރުފިޔާގެ

 ކުންފުންޏާއެކު  އެ  އަދި  އާއި  އިންވޮއިސް  ޕްރޮފޯމަރ  ފޮނުވާފައިވާ  ކުންފުނިން  އެ  ހަމައެކަނި  ތައްޔާރުނުކޮށް

 ކުރާ   ފަރާތްތަކާއެކު   ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ވޭކަމަށާއި،ފާހަގަކުރެ  ިބނާކޮށްގެންކަން  އަށް  އެލްސ   ހުޅުވާފައިވާ

 ޑަކުރުމަށްކު  ގެއްލުން  ލިބިދާނެ  ދައުލަތައް  ކުރުމަކ   މެދުވެރިކޮށް  ސ .އެލް  މުޢާމަލާތައް  ވިޔަފާރ ގެ  މިފަދަ

 ތަކެތި  ނެތުމުން   ހަދާފައި  އެއްަބސްވުމެއް  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  މި  ނަމަވެސް،މަށާއި،  ކޮންޓްރޯލެއްކަ  މުހިއްމު

 ހުންނަންޖެހޭ   ތަކެތ ގައި  ނުވަތަ  ގޮސްފިނަމަ  ދިގުލައިގެން  ނުދެވި  ފޯރުކޮށް  ދުވަހަށް  ރުކޮށްދޭންޖެހޭފޯ

   ކަމަށް.ހަމަޖެހިފައިނުވާ ގޮތެއް ހޯދޭނެ ަބދަލު ގެއްލުމުގެ އެފަދަ ނެތިއްޖެނަމަ ފެންވަރު

 

 2015  ޔުނިވާސިޓ އަކުން   ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ތަމްރ ނުކުރުމަށް  ސްޕެޝަލިސްޓުން  ޭބނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ސިއްޙ  .4.8.2

 29  ކޮމިޓ ން  ޒަކާތު  ފަންޑުކޮށްދިނުމަށް  ފުރުސަތަކަށް  8  ދ ފައިވާ  ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   އަހަރު  ވަނަ

 ދޫކުރުމުގެ   ފައިސާ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ވޭހޮ  ފުރުސަތުތަކަށް  މި  އަދި  ކަމަށާއިނިންމާފައިވާ  ގައި  2015  ޗުމާރި

  ހަޔަރ   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނިންމާފައިވަނ   ހެލްތުން   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ

 ޓް )ދޭއް ޕޮއިން  2.9  ޭބނުންވާ  އަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތަށް،  8  މި  ކަމަށްވާތ ،  މެދުވެރިކޮށް  އެޑިއުކޭޝަން



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

  ހެލްތުން   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް  އެޑިއުކޭޝަނާ  ހަޔަރ  ފްއޮ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ނުވައެއް(

  ށްތަފްސ ލަ  ހިނގާނެގޮތުގެ  ޚަރަދު  ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ދިނުމަށް  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ފައިސާ  އެ  އެދިފައިވުމުން،

 ޔަޤ ންކުރެވެން  ޚަރަދުކަން  ހިނގާނެ  ކަމަށް  އެ   ވެސް  ހަޤ ގަތުގައި  ހަމަ  އެއ   އެހެންކަމުންމަށާއި  ނޫންކަ  ަބލައިގެން

 ޚަރަދުވެފައިވާ  ފައިސާ  މި  ދޫކުރުމަށްފަހު  އެޑިއުކޭޝަނަށް   ހަޔަރ  މިފައިސާ  އިތުރުން  މ ގެ  އަދި  ކަމަށް.ނެތް

 ދޫކުރި  ބޭނުމަށްކަމާއި،  ދޫކުރެވުނު  ޚަރަދުކުރަން  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   ފައިސާ  އެ ހޯދާފައިނުވާތ   ތަފްސ ލު  ގޮތުގެ

އެ   ފައިސާއެއްކަން  ކިހާ  ހުރ   ާބކ   ނުވެ  ޚަރަދު  ފައިސާއެއްކަމާއި  ކިހާ  ޚަރަދުވ   ތެރެއިން  ފައިސާގެ

 މަށް.ނެތްކަ  އެނގިފައި މިނިސްޓްރ އަށް

 

 ހެދުމަށް   ކޯހެއް  ކަމުގެ  އިމާމު  އިމާމަކު  29  ކޮށްގެން  ޚަރަދު  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ  2015 .4.8.3

 ގުޅައިގެން   ފޯނުން  އެއަރލައިންތަކަށް  ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ޓިކެޓް  ދަތުރުގެ  ވައިގެ  ދިއުމަށް  މެލޭޝިއާއަށް

 8.09 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނަމަވެސް، ދ ފައިވ  ލޫމާތުޢުމަ މިނިސްޓްރ ން ކަމަށް އަގުަބލައިގެން

  ބަލަހައްޓާފައި  މިނިސްޓްރ ން  ލިޔެކިއުން  އެނގޭނެ  ހޯދައިގެންކަން  އަގު  ފަރާތަކުން  ތިން  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ

 ހާސް  ހަތަރު  ނުވަދިހަ   ލައްކަ  އެއް)  194,970  ދިނުމަށް  ޓިކެޓް  ދަތުރުގެ  ވައިގެ   ފަރާތްތަކަށް  އެ  ނުވުމުން،

  ފައިދާޮބޑުގޮތަށްކަން  އެންމެށް  ދައުލަތަ  ރަދުކޮށްފައިވަނ ޚަ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  ކަސަތޭ  ނުވަ

 މަށް. ނެތްކަ ކުރެވެން ކަށަވަރު

 
 ގުޅިގެން  އެފެއާޒާއި   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ    ޖަމިއްޔާއަކާ  ދުމަތްކުރާޚި  ޤުރުއާނަން  ަބހްރެއިންގެ .4.8.4

 ނަމުގައި  ގެ މާލްދ ފް  މުޞްޙަފް  މަގްސަދުގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ  މުޞްޙަފެއް  ދިވެއްސަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދިވެހި  50,000  ޤުރުއާންގެ  ކ ރިތި  މުސްޙަފާއި  300,000  ދަށުން  މަޝްރޫއުގެ  އްޓަވާ، އެފަ  މަޝްރޫއެއް

  މި   ރުސޮއިކޮށްފައިވާއި  އެއްގައި  ޔޫ.އޯ.އެމް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ޖަމިއްޔާއިން  އެ  ތަރުޖަމާ،

 ކަމަށް.  ފާހަގަކުރެވުނުތިރ ގައިވާ ކަންތައް  ގުޅިގެން މަޝްރޫއާ

 
 3  ގުޅިގެން   ފަރާތުން  ދެ  އަދި  ޗާޕްކުރުމަށާއި،  މުޞްޙަފު  100،000  ފުރަތަމަ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  މި .4.8.4.1

 މި   ފައިސާއިން  ލިޭބ  ގޮތުގައި  އެހ ގެ  ގެންގޮސްގެން   ކުރިޔަށް  ކެމްޕެއިނެއް  ހޯދުމުގެ  ފަންޑު  ދުވަހުގެ  މަސް

 ން މިނިސްޓްރ   ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  ންފަށަ  މަޝްރޫޢު  މި  އެއްަބސްވެފައިވާއިރު  ޚަރަދުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢަށް



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ކިހިނެތްކަމާއި  ނިންމާފައިވަނ   ގެންދަން  ކުރިޔަށް  މަޝްރޫޢު   މި  ޖަމިއްޔާއެކު  އެ  އަދި  ގޮތާއި  ނިންމާފައިވާ

 ނިންމާނެ   މަޝްރޫޢު   ފައިސާއެއްކަމާއި  ކިހާ  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ދޭން  ފަރާތަށް  އެ   މަޝްރޫޢަށް  މި  އަދި

 މަށް. ނެތްކަ މިނިސްޓްރ ގައި ލިޔެކިއުން އެނގޭނެ ދުވަހެއް

 

 ހަމަޖެހިފައިވަނ    ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ޗާޕުކުރުމުގެ   މުޞްޙަފުތައް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  'މާލްދ ފް  މުޞްޙަފް' .4.8.4.2

  ޔޫގައި .އޯ.އެމް  ހެދިފައިވާ  ފެށުމަށް  މަޝްރޫޢު  މި  ލިުބމުންކަމަށް،  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  އްޢަމަޝްރޫ  މި

 ހޯދުމުގެ  ފަންޑު  މަސްދުވަހުގެ  3  ގުޅިގެން  ފަރާތުން  ދެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އަދި  ކަމަށާއިަބޔާންކޮށްފައިވާ

 އެހ ވުމަށާއި،   ޖަމިއްޔާއިން  އެ  ކުރުމަށްކެމްޕެއިން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހިންގުމަށާއި،  ކެމްޕެއިނެއް

 ފަރާތަށް   އެ  ރިޕޯޓެއް  ަބޔާންކޮށް  ތަފްސ ލް  ފައިސާގެ  ލިޭބ  މިނިސްޓްރ އަށް  މަހަކު  ކޮންމެ  ކެމްޕެއިނުން

 ތަފްސ ލް  ފައިސާގެ  ލިުބނު  ވެސް  ފަރާތުން  ދެ   ނިމުމުން  ކެމްޕެއިން  ގެދުވަހު  މަސް  3  އަދި  ހުށަހެޅުމަށާއި

  އެއްވެސް  ކުރެ   ފަރާތުން  ދެ  ނަމަވެސް،  އެއްަބސްވެފައިވ    ޔޫގައި.އޯ.އެމް  އެ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ރިޕޯޓެއް

  ފައިސާގެ  ލަމްޖު  ލިިބފައިވާ  ށްޢަމަޝްރޫ  ނުވުމުން  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ރިޕޯޓެއް  ފައިސާގެ  ލިިބފައިވާ  ފަރާތަކަށް

  އެ  ކެމްޕެއިނުން  ކުރާ  ޭބރުގައި  ރާއްޖެއިން  ޖަމިއްޔާއިން  އެ  އަދި  މަށް.ނެތްކަ  ކަށަވަރުކުރެވެން  ދަދުޢަ

 ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ   ފައިސާ  ލިޭބ  އަދި  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމެއް  ލޭިބގޮތަށް  ފައިސާއެއް   އެއްވެސް  ފަރާތަށް

ކަމަށާއި، ނެތް  ވެސް   ލިޔެކިއުމެއްގައި  އެއްވެސް  އަދި  ވެސް   ޔޫގައި.އޯ.އެމް  ތަފްސ ލެއް  އެއްވެސް

  އެއްވެސް   ފަރާތަށް  އެ  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި،  ތަށްގޮ  ލިޭބ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް   ފަރާތަށް  އެ  އެހެންކަމުން

 . މަށްނެތްކަ އެނގެން ދަދުޢަ ފައިސާގެ ލިިބފައިވާ ލިިބފައިވާނަމަ ފައިސާއެއް

 

 އެހ ގެ  ފައިސާގެ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އެކައުންޓަށް  ހުޅުވި  ޭބންކުގައި  މަޝްރޫޢަށް'  މާލްދ ފް  މުޞްޙަފް' .4.8.4.3

  ހާސް  އަށް  ފަސްދޮޅަސް  މިލިއަން  އެއް) 1,068,905  ލިިބފައިވާ  ނިޔަލަށް  2015  ޗުމާރި  31 ގޮތުގައި

 ޖަމާކުރުމަށްފަހު،   ފަންޑަށް  ވަޤްފް  އެހ ވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައްތައް  ދ ނ   ރުފިޔާ،(  ފަހެއް  ނުވަސަތޭކަ

 މިނިސްޓްރ ން   ޖަމާކުރުމަށް  އެކައުންޓު  ދ ފައިވާ  އެޖަމިއްޔާއިން  ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  އެ

، ކަމާއި  ފައިސާ  ހޭދަވާނެ  ޗާޕުކުރުމަށް  މުޞްޙަފު  ކިތައް  އެއ   ނަމަވެސް  އެހެން  ކަމަށާއި،ފައިވާހުއްދަދ 

 ލިޔެކިއުމެއް  އެއްވެސް އެނގޭނެ މުއްދަތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުޞްޙަފުތައް ފޮނުވުމަށްފަހު ފައިސާ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   

 47 
 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ކޮންމެ  ނުވަތަ   ދަދުޢަ  ފައިސާގެ  ޖުމްލަ  ހޭދަވާނެ  ށްޢަމަޝްރޫ  މި  އަދި މަށް.  ނުވާކަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި

  އެއްވެސް  އެނގޭނެ  އެއްަބސްވެފައިވާކަން  ފަރާތުން  ދެ  ކަނޑައަޅައި   ދަދުޢަ  ފައިސާގެ  ޖެހޭށްކަމުޞްޙަފަ

 ަބންދުކުރެވިފައިވ    އެކައުންޓް  ހުޅުވި  ންކުގައިޭބ  މަޝްރޫޢަށް  މި  މަށާއިތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަ   ލިޔެކިއުމެއް

 ަބއެއް  މިހާރުވެސް  މަޢުލޫމާތު  އެކައުންޓުގެ  އިޝްތިހާރުތަކާ  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ނަމަވެސް،

 ށް އަމަޝްރޫ'  މާލްދ ފް  މުޞްޙަފް'މަށް. މ ގެ އިތުރުން،  ކޮށްފައިވާކަ  ޢުޝާއި  ތަކުގައި  ވެްބސައިޓް  އިންއޮންލަ

 ފައިސާ   ،ނަމަވެސް  ނިންމާފައިވ   ންމިނިސްޓްރ   ފޮނުވުމަށް  ޖަމިއްޔާއަށް  އެ  ފައިސާ  ލިިބފައިވާ

 ޖަމިއްޔާއިން  އެ ނުވާތ  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެކައުންޓްގެ ދ ފައިވާ ޖަމިއްޔާއިން އެ އެދި ޖަމާކޮށްދިނުމަށް

 މަށް،ނުވާކަ ޖަމާކުރެވިފައި ހަމައަށްވެސް އާ 2015 ގަސްޓުއޮ 20 ފައިސާ އެ އެކައުންޓަށް ދ ފައިވާ

 

 ހޯދުމަށް   ފައިސާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ނިމިފައިވާ   މިސްކިތުގެ  އިމާރާތްކުރަމުންދާ  ގާދިއްފުށ ގައި.ތ .4.8.4.4

 ވަޤްފް   އެހ ވާ  މިސްކިތްތަކަށް  ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  ވަނަ  2015  ބިލަކަށް،  ދެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރު

 ކޮންޓްރެކްޓަރު  ތަކަށްމަސައްކަތް  ނިމިފައިވާ  މިގޮތުން  ކަމަށާއިދައްކާފައިވާ  ފައިސާ  ޚަރަދުކޮށްގެން  ފަންޑުން

 ލިޔުމުގައި،   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކަށަވަރުކޮށް  ނިމިފައިވާކަން  މަސައްކަތްތައް  ިބލުގައިވާ  ދެ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ

 ަބޔާންކޮށްފައިވ    ނިމިފައިވާކަމަށް   އެއްގޮތަށް  ކިއުއާ.އޯ.ބ   ކުރެހުމާ  މަސައްކަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  ިބލުގައި

 ނިމިފައިވާ  ކިހިނެތްކަމާއި  ބަލާފައިވަނ   ނިމިފައިވޭތޯ  މަސައްކަތްތައް  އެއްގޮތަށް  ކިއުއާ.އޯ.ބ   ނަމަވެސް،

 ނިމިފައިވާ   މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންމަށް.  ނެތްކަ  އެނގެން  ލިޔުމުގައި  އެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ

 ދަދަކ  ޢަ  ިބލުގައިވާ  އިވާހުށަހަޅާފަ  ގޮތަކ ،  ރަނގަޅު  އެންމެ  ދެއްކުމުގައި  ފައިސާ  މަސައްކަތްތަކަށް

 މަސައްކަތް   އެ  އަދި  ކުރުމަށްފަހު  ޔަޤ ން  ދަދެއްތޯޢަ  އެކަށޭނަ  އެންމެ  މިންވަރާއި  ނިމިފައިފައިވާ  މަސައްކަތް

 ކަމަށްވ    ދެއްކުން  ފައިސާ  ކުރުމަށްފަހު  ޔަޤ ން  ފެންވަރަށްތޯ  ަބޔާންކުރާ  ބ އޯކިއުގައި  ނިންމާފައިވަނ 

 ަބޔާންކުރާ  ިބލުގައި  ަބލައިގެން  ނިމިފައިވާކަން  މަސައްކަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  ިބލުގައި  ހަމައެކަނި  ނަމަވެސް،

 295,256  ދައްކާފައިވާ  ބިލަށް  ދެ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ދައްކާފައިވުމުން،  ފައިސާ  އަދަދަށް

  ދައްކާފައިވަނ ،  ފަރާތަށް  އެ   ރުފިޔާ،(  ހައެއް  ފަންސާސް   ދުއިސައްތަ  ހާސް   ފަސް  ނުވަދިހަ  ލައްކަ  ދެ)

ނިންމާފައިވަނ   މަސައްކަތްތައް އެ އަދި  ކަމާއި ދަދުޢަ އެކަށޭނަ އެންމެ މަސައްކަތްތަކަށް ނިމިފައިވާ އެއ 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ޔަޤ ންކުރެވެން  ކަށަވަރުކޮށްގެންކަން  އެއްގޮތަށްކަން  އާ  ބ .އޯ.ކިއު  އަދި  ކަމާއި  ފެންވަރެއްގައި  ކޮން 

 ނެތްކަމަށް. 

 

 މާރިޗު   S-142   (17/5/2021/57  ނަންަބރު  މިނިސްޓްރ ގެ   ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު .4.8.5

 ން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން:ސިޓ ( 2021

 

ފަންނ  މެންބަރުން ހިމަނައި ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓ އެއް    ،ޚަރަދުކުރުމަށް  ތަޢުލ މަށް  ފަންޑުން  ޒަކާތު .4.8.5.1

އެދި   އެހ އަށް  ދަށުން  އުސޫލުގެ  އެ  ގެޒެޓްކުރުމަށްފަހު  އުސޫލު  ތައްޔާރުކޮށް،  އުސޫލެއް  އެކަމަށް  އުފައްދާ 

ތް  އެހ  ދިނުމުގެ މަސައްކަ  ،ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ހޯދައި ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓ އަށް ހުށަހަޅައި

އެގޮތުން ކޮމިޓ ން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޔައުމިއްޔާކޮށް    ކަމަށާއިކުރިއަށް ގެންދަނ  އެ ކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 ކަމަށް. ބެލެހެއްޓޭ

 

ނަންަބރު   ،ޚަރަދުތައް  ކުރާ  މިނިސްޓްރ ން .4.8.5.2 )ގަވާއިދު  ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ   ދައުލަތުގެ 

 (2017/R-20   ިއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ިބލް ހުށައަޅާއިރު، ގަވާއިދުގައ

ހަރުފަތްތައް  އެ  ިބލާއެކު  ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން  ކަންކަން  ަބޔާންކުރާ 

އެންގިފައިފުރިހަމަކުރެވި ފޮނުވުމަށްވާނ   މިސެކްޝަނަށް  ލިޔެކިޔުންތައް    ފައިނޭންސްކަމަށާއި  ފައިވާ 

މެމޯއިން 2019އެޕްރ ލް    142-A2/142/2019/306  (08(MEMO)  ނަންަބރު  ސެކްޝަންގެ  )

ހުރިހާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޗެކްލިސްޓަކ ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

ފިޔަވަޅެ މުހިއްމު  އެޅިފައިވާ  ގޮތުން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ކަންކަން   ހުރިހާ އްކަމަށާއި  އެއްގޮތަށް 

އެ ލިސްޓު ފޮނުވާފައިވ ނަމަވެސް، މިކަންކަން ޔަޤ ންކުރުމަށް  ޗެކް  ކުރުމަށްޢަމަލު  ޔުނިޓްތަކަށް/ސެކްޝަން

 މަށް.ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގައި މިހާރުވެސް ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާކަ

 

  ގައިއިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އެންޑް ހަލާލް ސަރޓިފިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤ ކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދު .4.8.6



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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ކުންފުންޏަކާ   ކޮންސަލްޓެންސ   ގުޅިގެން  އެ  ސްރ ލަންކާގެ  ތެރޭގައި   2014މިނިސްޓްރ އާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ރާއްޖޭގައި ކޮންފަރެންސެއް ާބއްވާފައިވާކަމަށާއި، މި ކޮންފަރެންސް ޭބއްވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެ ކުންފުނިން  

ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ސްޕޮންސަރުން   މިނިސްޓްރ ގެ ދައުރަކ  ކޮންފަރެންސް ާބއްވާނެއެ  ކޮށްފައިވާއިރު،  

ސްޕޮންސަރުން އެފަރާތާއި   ޕްރޮގްރާމަށް   މި   އަދި   އިންތިޒާމްކުރުމާއި  ަބއްދަލުވުންތައް   ޭބއްވޭ  ނާއެކުހޯދުމަށް 

 ކޮންފަރެންސް  މި  އަދިކަމަށް.  ދ ފައިވާ  ލޫމާތުޢުމަ  މިނިސްޓްރ ންއެ    ކަމަށް  ދިނުން  އެހ ތެރިކަން  ޭބނުންވާ

 ތުންއަ  މެމްަބރެއް  ކޮންމެ  ަބއިވެރިވި  ކޮންފަރެންސްގައި   ހޯދައިގެންނާއި  ސްޕޮންސަރުން  ާބއްވާފައިވަނ 

 ނަގައިގެން  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ކަ ނުވަދިހަ()ސަތޭ  190(  ފިޔަވައި  މެމްަބރުން  ތަމްސ ލުކުރި  ސްޕޮންސަރުން)

  ޭބއްވުމަށް   ކޮންފަރެންސް  ނެގުމާއި  ފައިސާ  އަތުން  މެމްަބރުން  ަބއިވެރިވި  އަދި  ސްޕޮންސަރުންނާ  ކަމަށާއި،

 އަދި  ކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ނ ގެކުންފު  ކޮންސަލްޓެންސ   ކޮށްފައިވަނ   ކަމެއް  އެންމެހާ  ޚަރަދުގެ  ހިނގާފައިވާ

އެ  20  ފައިސާއިން  ލިޭބ  ކޮންފަރެންސަށް  ސަދަޤާތްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރ އަށް  އިންސައްތަ 

 އެ   ކޮންފަރެންސުން  އެ  ކަމަށާއިދ ފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރ ންއެ    މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް

 ޑޮލަރު،  އެމެރިކާ(  ންސަވ ސްފަ  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  އެއް$ )1,625  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ލިުބނު  ކުންފުންޏަށް

 އެއްަބސްވުމެއް   ވެވިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ދ ފައިވާއިރު،  މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ  2015

 އަދި  ނެތުމުންނާއި  ލިޔެކިއުމެއް   ކަށަވަރުވާނެ  ރޭޓް   ދޭންޖެހޭ  މިނިސްޓްރ އަށް  ގޮތުގައި  ސަދަޤާތުގެ  ނެތުމުންނާއި،

 މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ކުންފުނ ން  އެ  ތަފްސ ލް  ގޮތުގެ  ޚަރަދުކުރެވުނު  އާއި  ފައިސާ  ލިުބނު  ކޮންފަރެންސަށް

ފައިސާގެ ޢަދަދަކ  މިނިސްޓްރ އަށް ލިބެންޖެހޭ    ދައްކާފައިވާ   މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ފަރާތުން  އެ  ނުވުމުން  ފޮނުވާފައި

 ފައިސާ  އަތުން  ަބއިވެރިންގެ  މައްސަލައިގައި މިހާރުޢަދަދުކަން ކަށަވަރުކުރެވެންނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  

 S-142/5/2021/57  ރުނަންަބމިނިސްޓްރ ގެ  އެ  ނުދާކަމަށް    ާބއްވަމުން  ކޮންފަރެންސެއް  އެއްވެސް  ނަގާގޮތަށް

 ، ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ގައި ސިޓ  ( 2021މާރިޗު  17)

 

މަތ  ތަޢުލ މް ޙާސިލްކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހ އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ފައިސާގެ  .4.8.7

މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ޢާންމުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ އެހ  ދ ފައިވާއިރު، ފައިސާގެ އެހ  ދިނުމުގައި ބަލާނެ  

 އިތުރުން ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހ  ދ ފައިވަނ  ކޮން އުޞޫލަކުންކަން އެނގެންނެތް 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ސްކޮލަރޝިޕް   ޒަކާތު  ހިމަނައި  މެންަބރުން  ފަންނ    ޚަރަދުކުރުމަށް،  ތަޢުލ މަށް  ފަންޑުން  މައްސަލައިގައި ޒަކާތު

  އެހ އަށް   ދަށުން  އުސޫލުގެ  އެ  ގެޒެޓްކުރުމަށްފަހު  އުސޫލު  ތައްޔާރުކޮށް،  އުސޫލެއް  އެކަމަށް  އުފައްދާ  ކޮމިޓ އެއް

 މަސައްކަތް   ދިނުމުގެ  އެހ   ހުށަހަޅައި،  ޓ އަށްކޮމި  ސްކޮލަރޝިޕް  ޒަކާތު  ހޯދައި  ލިޔުންތައް  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  އެދި

 ޔައުމިއްޔާކޮށް   ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން  އެގޮތުން  ކަމަށާއި  ދަށުން  ލުމުގެބެ   ކޮމިޓ ގެ  އެ  ގެންދަނ   ކުރިއަށް

 ގައި ސިޓ   (2021މާރިޗު    17)  S-142/5/2021/57  ނަންަބރުމިނިސްޓްރ ގެ  ކަމަށް  ބެލެހެއްޓޭ

 .ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން

 

 ކޮމިޓ ގެ ނިންމުން: 5.0

 

 އޮޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ 

ގައި    2021 މޭ 25މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދު  ޓާރިޕޯއޮޑިޓް    ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ  ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި  ރިޕޯޓް

މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން    08 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި  27ޭބއްވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ  

 : ފައިވަނ ނިންމާ

 

 މުދަލުގެ  ރަޖިސްޓްރ ގައި  ހަރުމުދަލުގެ  ހަރުމުދާ،  އިއެންމެހަ  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ   އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ  5.1

 އަންގަވާފައިވާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ދަންނަވައި،  ބެލެހެއްޓުމަށް  ރެކޯޑުތައް  ހަރުމުދަލުގެ  ހިމަނައި  ތާރ ޚު  ންގަ  އަގާއި

   ؛ވުމަށްނެ ދެން ނިންމުމަށް ކުރިން 2021 ަބރުންނޮވެ 30 އަޕްޑޭޓްކޮށް ރ ގެރަޖިސްޓް ހަރުމުދަލުގެ ގޮތަށް

 

  ވަނަ   2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  5.2

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި    އޮޑިޓް  ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ  ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި   ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުގެ

ނުވާނެގޮތަށް،    ތައްމައްސަލަ ތަކުރާރު  ޖެނެރަލް އެކަން  ކުރިމަގުގައި  އޮޑިޓަރ  އިޞްލާޙްކުރައްވަން 

 ދެންނެވުމަށާއި، އަދި އިޙުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

 ؛  ގައި ދެންނެވުމަށްރ މިނިސްޓް އެ



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ނިޒާމެއްދާނާ ހަރުއިން ބަލަހައްޓާނެ  އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ފައިސާ ަބލައިގަންނަ ގޮތުގައި ޒަކާތުގެ 5.3

 ޒަކާތުގެ   ޕޯޓަލްއިން  ނުވަތަ  ސޮފްޓްވެއަރ  ތަކުގެ ަބދަލުގައިޕްރޮސެސް  މެނުއަލް  ދާޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ކުރުމަށްގާއިމު

ތެރޭގައި    އިންތިޒާމު  ަބލައިގަނެވޭނެ  ފައިސާ ފުރުޞަތެއްގެ  އަވަސް  އެންމެ   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހަމަޖެއްސުމަށްވ  

  އޮނިގަނޑު   ޤާނޫނ   ެބހޭ  ޒަކާތާ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު  ޒަކާތުގެއަދި  ؛ އެފެއާޒަށް ދެންނެވުމަށް  އިސްލާމިކް

  ިބލު   ޤާނޫނުގެ  ޒަކާތާެބހޭ   ދިވެހިރާއްޖޭގެފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް  އްވާޅުކަނޑައައެމިނިސްޓްރ ން  ފަހު،  އެކުލަވާލުމަށް

މިނިސްޓްރ ގައި އެ  ގައި ހުށަހެޅުމަށް  ދައުރު  ވަނަ  3  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  މަޖިލިހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޑްރާފްޓްކޮށް

 ؛ ދެންނެވުމަށް

 

 މިނިސްޓްރ ލިމިޓެޑުން    ސަރވިސަސް  އޭވިއޭޝަން  އައިލޭންޑް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުއްޔަށްދ ފައިވާ  ދާރުލްއ މާން 5.4

؛ ދެންނެވުމަށް   ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން    ރުފިޔާ(  މިލިއަން  އެއް)  1,000,000  އެފެއާޒަށް ދައްކަންޖެހޭ  އިސްލާމިކް  އޮފް

ފައިސާ    ސަރވިސަސް  އޭވިއޭޝަން  އައިލޭންޑްއެފެއާޒުން    އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ  ދައްކަންޖެހޭ  ލިމިޓެޑަށް 

ދެއްކުމުން  ހުރިކަ އެފައިސާ  އައިލޭންޑްމާއި،  ދައްކާނެކަމަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ   އޭވިއޭޝަން   އެމިނިސްޓްރ އަށް 

މި  ލިމިޓެޑުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން    ސަރވިސަސް 

 ؛ ދެންނެވުމަށްމިނިސްޓްރ ގައި އެ ލެއް ހޯދުމަށް ޙައްމައްސަލައަށް އަވަސް 

 
 ދޯނި  ދެ  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  އޮޕްރޭޓްކުރުމުގައި  ގަތުމާއި  ދޯނި  ޭބނުންކުރި  އުފުލުމަށް  މައްޔިތުން 5.5

  ތެރެއިން  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  4  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އާ  (އެޗްޑ ސ )  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިން  ގަތުމަށް

  ހަލާކުވެގެން  އިންޖ ނު  ދޯނ ގެ  އެއް  ރެއިންތެ  މ ގެ  ކޮށްފައިވުމާއި،  ޚަރަދު  މަރާމާތުކުރުމަށް  ދޯނިތައް  ރުފިޔާ  483,672

 ާބއްވާފައި   ޑޮކުގައި  ތިލަފުށ   ގެ  (ސ .ސ .ޓ .އެމް)  ޕލކ  ކޮމްޕެނ   ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް

  މި   އަރާފައިވުމާއި،  ރުފިޔާ  706,012   ނިޔަލަށް  ގެ   2018  އެޕްރ ލް  18  ގޮތުގައި  ފ ގެ  ޑޮކުގެ  ސަަބުބން  އޮތުމުގެ

 ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  އުޅަނދުތަކާމެދު  މި  ށްފަހުއެއަ  މުއްދަތަކަށްކަމަށާއި  މަސްދުވަހުގެ  3  ބޭނުންކޮށްފައިވަނ   ދޯނިތައް

 ޮބޑަށް  ވަރަށް  އުޅަނދުތައް   އެ  ސަަބުބން  ނުގެންދިޔުމުގެ  ބަލަހައްޓަމުން  ގޮތެއްގައި  އެކަށ ގެންވާ   ނިންމާފައިނުވާކަމާއި،

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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އްލަވައި ވ  އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ަބ  ންކޮމިޝަނު  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  މައްސަލަފައިވާ  ހަލާކުވެ  ަބއުވެ

 ޚަރަދުކޮށްގެން  ަބޖެޓުންށް  އެފެއާޒަ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ އަދި  ؛ ދެންނެވުމަށް  އެ ކޮމިޝަނަށް  މަށްވުނިންމެ

 ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ގެމާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ   ނަމުގައި  އެޗްޑ ސ ގެ   ދޯނި  ދެ  ގަނެފައިވާ

 ޒިންމާވާ  ޚަރަދުކުރުމުގައި  ފައިސާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ގެމާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ގަތުމުގައި  ދޯނި  ދެ  ފެންނާތ އާއި،

 ؛ ދެންނެވުމަށް   ފިނޭންސަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިޖުރާއާތުތައް  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ފަރާތްތަކާމެދު  ހައިއެންމެ

 

 އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  ހުއްޓާލާފައިވާތ   މިނިސްޓްރ ން  ބޭނުންކުރުން  ދޯނި  ދެ  ބޭނުންކުރި  އުފުލުމަށް  މައްޔިތުން 5.6

 ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ކިޔުމުގައި  ނ ލަން  ދޯނިތައް  ނިންމާ،  މިނިސްޓްރ ން  ކިޔުމަށް  ނ ލަން  ދޯނިތައް

 މައްސަލަ  ނިންމާ  ތަޙްޤ ޤް  މައްސަލައިގެ   ދޯންޏާގުޅޭ  ދެ  މި  ލިޔުމުން،  ކޮމިޝަނަށް  އެ  ބެލުމަށް  އޮތްތޯ  އިޢުތިރާޟެއް

 2020  މާރިޗު  4  ފަސްކުރުމަށް  ނ ލަންކިޔުން  ދޯނި  ދެ  މި  އަންގަންދެން  އެއްޗެއް  ވަކި   މިނިސްޓްރ އަށް  ބެލުމަށްފަހު 

 މާލެ  ސަަބުބން  ގެ  19-ކޮވިޑް  އަދި،  ވާކަމާއި،އަންގާފައި  މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ގައި

 ދިޔަވެ  ދޯނިތައް  ވިއްސާރައިގައި  ގަދަ  ނެތުމުން،  ދެވެންވަ  ބެލުމަށް  ޙާލަތު  ދޯނިތަކުގެ  ކުރުމާގުޅިގެން  ފުރަބަންދު

  ސ އިން .ޑ .އެޗް  އަންގައިދިނުމަށް  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  ދޯނިތަކާމެދު  ގޮސްފައިވުމުން  އަޑިއަށް  އެއްކޮށް

  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ށްއަންގަވައިދެއްވުމަ  ލުކުރާނެގޮތެއްޢަމަ   ދެން  ދޯނިތަކާމެދު  އަންގާފައިވުމުން،  މިނިސްޓްރ އަށްއެ

  ނުކުރުމަށް   ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  މިނިސްޓްރ ން  ދޯނިތަކާމެދު  ދެންނެވުމުން،  ކޮމިޝަނުގައި

  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  މައްސަލައިގައި،  އަންގަވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ގައި  2020  ޖުލައި  14  އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް

  2ދެންނެވުނު     އިހުމާލުކަމާއި، މިވ ރާނާވުމަށް ދޫކޮށްލުމަކ   ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ދައުލަތުގެ މުދާ  ން  ކޮމިޝަނު

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  އިންޖ ނުތަކާމެދު  އަޅާފައިވާ  ދޯނިތަކުގައި  ކުޑަކުރުމުގެގޮތުންލިިބފައިވާ ގެއްލުން    ށްދޯނިން ދައުލަތަ 

އާއި ލަފާގެ މަޝްވަރާގެ  އޮފ ހު  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އަދި  އި  ޯބޑާ  އެޗްޑ ސ ގެ   ގޮތެއް

މި މައްސަލައިގައި، އަދި   ؛ދެންނެވުމަށް  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް    މަތިން ވ އެންމެ

 އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް  ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރ ން  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި

ގެ ސަަބުބ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މިނިވަން މުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމު  2020  ޖުލައި  14

 ؛މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމަށް

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   

 53 
 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ހިންގުމަށް  އުފައްދައި  ޗެނަލް  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ގޮތުން  ހިންގުމާގުޅޭ  އުފައްދައި  ޗެނަލް  ދ ނ  5.7

ހިމަނާފައިނުވުމާއި،    ފަހުމުނާމާގައި  ތަފްޞ ލް  ގޮތުގެ  ހިއްސާވާނެ  ދެފަރާތުން  އާ  އެމް.އެސް.ޕ   ޚަރަދު  ހިނގާނޭ

  އެމްއިން .އެސް.ޕ   އެހާތަނަށް  ަބދަލުގައި  އުފެއްދުމުގެ  ޗެނަލެއް  ޚާއްސަ  މާއްދާގައިވާގޮތަށް،  ވަނަ  4  ފަހުމުނާމާގެ

 ގޮތުގައި  ޗެނަލެއްގެ  ޓ ވ   ދ ނ  ޓ ވ  ޗެނަލްއެއްގެ ނަން "މުންނާރު" ގެ ނަމަށް ަބދަލުކޮށް،    ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން

 ޕަްބލިކް  ގަތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ޭބނުންވާ  ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  ޗެނަލް  ދ ނ   ފަށާފައިވުމާއި،  ކުރަން  ްބރޯޑްކާސްޓް

ން ނުވަލައްކަ )ހަތް މިލިއަ  7,903,713  ކޯޓޭޝަނުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިން  ( އެމް.އެސް.ޕ )  މ ޑިއާ  ސަރވިސް

ހަތްސަތޭ   ކުރިއެރުވުމަށް   އްކަންތައްތަ   ދ ނ   ފަންޑުން،  ޒަކާތު  ދޫކޮށްފައިވަނ   އެއްކޮށް  ރުފިޔާ  ތޭރަ(  ކަތިންހާސް 

 އިކުއިޕްމަންޓަސްގެ  ޭބނުންވާނޭ  ހިންގުމަށް  ޗެނަލް  ދ ނ    ކުރުމަށްފަހުކަމާއި،  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑަށް   ވަގުފު  އެހ ވާ

 ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް،  ޭބނުންވާކަމަށް  އައިޓަމެއް  51  ކޯޓޭޝަންގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިންމް  އެ.އެސް.ޕ   ގޮތުގައި

 ޗެނަލް   އެހެންކަމުން  އައިޓަމްކަމާއި،  15  ތެރެއިން  އޭގެ  ގަނެފައިވަނ   ކުރެވެމުންދާއިރު،  ސްޓްްބރޯޑްކާ  ޗެނަލް  މިހާރު

 ޭބނުންވާވަރަށްވުރެ   ހެދުމަށް  ޗެނަލް  ލިސްޓްގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިން  އެމް.އެސް.ޕ   ޭބނުންވާނެކަމަށް  ހޯދަން  އުފެއްދުމަށް

  އަށް   މްއެ.އެސް.ޕ   ގަތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓް  ޭބނުންވާ  ޗެނަލަށް  ދ ނ   މައްސަލައިގައި،  ހިމަނާފައިވާ  އިކުއިޕްމަންޓް  ގިނަ

ފައިސާ ޕ .އެސް.އެމް މެދުވެރިކޮށް   ޢަދަދަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ާބކ   ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  ތެރެއިން،  ފައިސާގެ  ދޫކޮށްފައިވާ

ކުރަންޖެހޭ   ރުމަށްޖަމާކު  ށްކައުންޓަ  ގެފަންޑުޓްރާންސްފަރ    ފަންޑަށް  ވަގުފު  އެހ ވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  އްކަންތައްތަ  ދ ނ 

މަސައްކަތްތައް   ފިނޭންސްއާއެކު  އެންމެހާ  އޮފް   އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ކުރުމަށް  މިނިސްޓްރ  

 ؛ދެންނެވުމަށް

 
 ޒުން އެފެއާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އިމާރާތްކުރުމުގެ   މިސްކިތް  ޒިކުރާ 5.8

 އެ  ޙައިސިއްޔަތުން  ވެރިއެއްގެ  ސެކްޝަންގެ  އެންޑޯމަންޓް   މިނިސްޓްރ ގެ  އެ  ހޯދާފައިވާއިރު،  ޕްރޮޕޯސަލްތައް

 ޙަވާލުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢު  މި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް  ވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް  މިނިސްޓްރ ގެ

  ޖޭ.އެސް  އެފެއަރޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ތްކުރުމަށްޢިމާރާ  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތ އާއި

 އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އެ  ޚިލާފަށް،  އެއްަބސްވުމާ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ

  ޖޭ .އެސް ިބން ހުރި މިސްކިތް ޒިކުރާ އަދި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، ލިޔުމުގައި  ޙަވާލުކުރާ ިބން ވެރިޔާ

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 ޖޭ.އެސް  ގުޅިގެން  މަޝްރޫއާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިސްކިތް  ޒިކުރާއަދި    ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ންސްޓްރަކްޝަންއާކޮ

  ގެންދާނެގޮތްކަމަށް   ކުރިޔަށް  މަޝްރޫޢު  މާރާތްކުރުމުގެޢި  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ޕްރޮޕޯސަލްގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ

 ހަމައެކަނި  އޮފ ހުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެންދިޔުމަށް   ކުރިޔަށް  އެމަޝްރޫޢު   ަބޔާންކޮށްފައިވަނ 

  ގޮތަކ    ނިންމާފައިވާ  ގެންދަން  ކުރިޔަށް  މަޝްރޫޢު  އެ  ސަރުކާރުން  އޮންނާތ އާއި،  އެނގެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން

  ޢާއްމުކޮށްފައިނުވާ   އަދި  ކުރެވިފައިވާަބދަލު  ދެމެދު  މިނިސްޓްރ އާއި  އިސްލާމިކް  އޮފ ހާއި   ރައ ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ

  މި   އަދި  ހިމަނާފައިވާކަމާއި،  ޕްރޮޕޯސަލްގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  ޖޭ.އެސް  އެ މަޢުލޫމާތު  މައުލޫމާތުތަކަށްވާއިރު،

  ރިޕޯޓުގައި  އިވެލުއޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ރ އިންޜަ ޓްރެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ    ގުޅިގެން  މަޝްރޫއާ

 އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ދ ފައިވަނ    ކޮސްޓުގެ މަޢުލޫމާތު އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އޮޕޮޗިއުނިޓ   ހިމަނާފައިވާ

  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ވަނ   މައްސަލަ  ތުހުމަތުކުރެވޭތ ، އެ  ކަމަށް  ވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް  އެފެއާޒްގެ

މި.  ށްފައިކަމަފޮނުވާ  ސަރވިސްއަށް ފަހުން  މަ  އަދި  މި    ތަޙްޤ ޤަށް  ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިއްސަލައިގެ 

  އެދި  ތަޙްޤ ޤްކޮށްދެއްވުން  އިތުރަށް  މައްސަލަ  މި  ސާިބތުވެ،  މައްސަލައެއް  އިތުރު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ

  ވަޒ ފާގައި   މިނިސްޓްރ ގެއެ    މުވައްޒަފު  މި  ފޮނުއްވާފައިވާތ ،  ކޮމިޝަނުން  އެ  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

ފެ  ވެދާނެކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  އިތުރު  މިނިސްޓްރ އަށްއެ    ސަަބުބން   ދެމިހުރުމުގެ އަދި    ؛ންނަކަމަށްކޮމިޓ އަށް 

 ން އެފެއާޒު  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި    ވެރިޔާ  އޭރުގެ   ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓް

  ގޮތެއް   މިހާތަނަށް  ގައި ރިކުއެސްޓް ކުރެވި، މި މައްސަލަށް  2021ރ   ވަނަޖަ  10ގައި  ކޮމިޝަނު  ސަރވިސް  ސިވިލް

  ސަރވިސް  ސިވިލް ނުމަށްވަކިކޮށްދި ވަޒ ފާއިން މުވައްޒަފު އެ  އެއްގޮތަށް ރިކުއެސްޓާ ، އެނުވާތ  ނިންމަވާދެއްވާފައި

ހެކި   މައްޗަށް  ގެވެރިޔާ  އޭރުގެ  ސެކްޝަނުގެ  އެންޑޯމަންޓްއަދި  ؛ ދެންނެވުމަށް  ށްކޮމިޝަނަ ދަޢުވާކުރެވޭވަރަށް 

 ؛މަށްފެންނަކަ ދެންނެވުމަށް އޮފ ހުގައި ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ދަޢުވާކުރުމަށްހުރެއްޖެނަމަ، 

 

  ޕްރޮޕޯސަލް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން  ޖޭ.އެސް  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  މާރާތްކުރުމުގެޢި  މިސްކިތް  ޒިކުރާ 5.9

 6ފްލޯ ސަރުކާރަށް ދޭނެކަމާއި، އެކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭނ     4ފްލޯގެ ތެރެއިން    10އެ އިމާރާތުގެ    ަބލާއިރު،  އަށް

 އާކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޭ .އެސް  އާއި  އެފެއަރޒް   އިސްލާމިކް  އޮފް   މިނިސްޓްރ   ފްލޯކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  އެސްޖޭ ފްލޯ 7 ޢިމާރާތުގެ މިސްކިތް ޒިކުރާ އެއްަބސްވުމުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮއި ދެމެދު



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ  މި  ދަޢުލަތުން  ސަަބުބން  ކުރުމުގެ  ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  މި  އެއްަބސްވެފައިވާތ އާއި،  ދިނުމަށް

 ރުފިޔާ(  މިލިއަން  ތިރ ސް)  30,000,000.00  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  އިކުއިޓ ގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް

 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ލިިބފައިނުވާތ އާއި،   ފައިދާއެއް  އެއްވެސް  އެކަމުން  ދައުލަތަށް  ދައްކާފައިވާއިރު،

 މިކަމުގެ   ސޮއިކޮށްފައިވާތ ،  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެ  އްަބސްވުމުގައިއެ  މި  ފަރާތުން  އެފެއަރޒުގެ

ކަމަށް  ދ ފައިވާލިިބ  ފައިދާ   ނަޖާއިޒް  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  ޖޭ.އެސް  ލިބި،  ގެއްލުން  ޮބޑެތި  ލަތަށްއުދަ  ސަަބުބން

ދަޢުވާކުރެވޭވަރަށް ހެކި   މައްޗަށްގެ  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރުގެގައި  އިލަމި މައްސަހުމަތުކުރެވޭތ ،  ތު

 ؛ފެންނަކަމަށް ގައި ދެންނެވުމަށްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހު ކުރުމަށްދަޢުވާ ހުރެއްޖެނަމަ،

 

  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓަރ   ގޮތުގައި  އިކުއިޓ ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް   ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  މާރާތްކުރުމުގެޢި  މިސްކިތް  ޒިކުރާ 5.10

 ރުފިޔާ (  މިލިއަން  ތިރ ސް)  30,000,000  ދޫކޮށްފައިވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖޭ.އެސްއެފެއާޒްއިން  

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން  މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ

ހޯދުމަށް  ؛ދެންނެވުމަށް  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް ސަރުކާރަށް  އަނުބރާ  މިފައިސާ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވ   އަދި 

 އަދި ؛ ދެންނެވުމަށް

 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރ ގެ  ،އޮޑިޓް ކުރައްވާއިރު   މިނިސްޓްރ ގެމ ގެ އިތުރުން، ކުރިމަގުގައި މި   5.11

ފިޔަވަޅު   އިޞްލާހ   މެދު  ލަފަޔަށް ކަންތައްތަކާ  ދެއްވާފައިވާ  އިޞްލާޙްކުރަން  އަދި  މިންވަރާއި  އަޅާފައިވާ 

 .އެވެ މިޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ެބއްލެވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށްވެސް ކޮމިޓ ން ނިން

 

ގެ (  ދ)ވަނަ މާއްދާގެ    112ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި  ވ މާ،  

 މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަމެވެ.  ރައްޔިތުންގެ  މި ރިޕޯޓު ދަށުން،

 

 

 



  ޓްރަސްޓް   މިނިސްޓްރ ގެ   އަދި   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  ، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރ  
ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓ ން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   ޚާއްސަ   ފަންޑުތަކުގެ   
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 ކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު

 

 

 އޮޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ 

ކޮމިޓ ގެ    ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ  ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރ ގެ  އަދި  ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

މެންަބރުން   އެނގޭ  ހާޒިރުވިަބއްދަލުވުންތަކަށް  "ޖަދުވަލުނެ  ނިސްަބތް  ރިޕޯޓުގެ  މި  ތަފްޞ ލު  ގޮތުގައި  1-ހާޒިރ ގެ  ގެ   "

   ވާނެއެވެ.ހިމަނާފައި
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                                         ނާޝިޒު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު
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 ޖަދުވަލު - 1: ހާޒިރ   ރިޕޯޓް  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން އެކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ  
 ނިސްބަތް 

  ވަނަ  2018، 2017، 2016،  2015، 2014، 2013،  2012 އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރ 
  ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓ ން ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޚާއްސަ  ފަންޑުތަކުގެ  ޓްރަސްޓް މިނިސްޓްރ ގެ އަދި ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ

 ރިޕޯޓު ނިންމިގޮތުގެ
 

 

25.05.2021 27 0:35    -  - O       -    

24.05.2021 26 0:25    -  - O  S   O    Sc 

27.04.2021 25 0:30    - S S         Sc

26.04.2021 24 0:20    - S S          

20.04.2021 22 0:50    -  -           -

19.04.2021 21 0:35    -  -           -
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ޖުމްލަ     6 3:15 6 6 0 0 2 6 5 6 6 5 5 6 6 2 

 

 

  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ O  ރަސްމ Sc  ިއެހެން ކޮމިޓ އެއްގައ 




