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c
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރ ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތާބެހޭގޮތުން
ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް
ފެށުން

މި ރިޕޯޓަކީ ،އިބްރާޙީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ،ޖީ.އެމް.އާރ ކުންފުންޏަށް ކުށްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތައް ބަޔާންކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް( އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި ،ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީންނާއި އަދި ފަންނީ ކޮމިޓީގެ ހޯދުންތަކާއި
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ .މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ނުވަތަ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް މިރިޕޯޓުގައި
ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ފެށުނު ހިސާބު

ޖީ.އެމް.އާރގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލައަކީ 12 ،ފެބްރުއަރީ  2012ގައި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާ އަލްއުސްތާޛާ
ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ޙަވާލުވިއިރު ،އެ އޮފީހުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއް މައްސަލައެވެ .އަދި އެއަރޕޯޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްގެ އިސްތިޢުނާފްގެ މައްސަލައަކީވެސް އޭރުގައި ގޮތެއް
ނިންމަންޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
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އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން  14ފެބްރުއަރީ  2012ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައި ،އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި
ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ،އެކުންފުނީގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްގެ
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .ފެބްރުއަރީ  2012ގައި
ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ
ފަރާތުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށާއި ،އަދި އެފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުރީގެ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ޖީ.އެމް.އާރަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތެއްގެ
ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،ޙުކުމް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ
މަޞްލަޙަތުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރަން ފެންނަނަމަ ،އިސްތިޢުނާފުކުރާނޭ ކަމަށާއި ،އަދި ދައުލަތުން ނިންމާ ނިންމުތައް އެފަރާތަށް
އަންގާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިމައްސަލައިގައި އިސްތިޢުނާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާތީ
އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ކޯޓުގައި އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބާރުއެޅުނެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ،މިއޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު ،އަދި އެއްބަސްވުން ދިރާސާކުރިއިރު ،އެއްބަސްވުމުގައި ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކެއް

ހުރިކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަދި

އެއްބަސްވުމަކީ

އިނގިރޭސި

ޤާނޫނުތަކުގެ

ދަށުން

ހަދާފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކަށްވެފައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ކަމުގައިވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ސިންގަޕޫރުގެ ލޯ ފަރމެއްގެ )އިނގިރޭސި ޤާނޫނު ހިމެނޭގޮތުން(
ޤާނޫނީ ރަޢުޔުހޯދުމަށް މުހިންމުކަމުގައި ފެނުނެވެ .ވުމާއެކު ،މިމައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،
މިފަދަ ޤާނޫނީ އޮޕީނިއަނެއް ހޯދުނެވެ.

އަދި މިއޮޕީނިއަންގެ އަލީގައި ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ބޮޑެތި ޤާނޫނީ ،މާލީ ،އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ،
މިމައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރުމުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީ ،ޖީ.އެމް.އާރގެ މަސައްކަތް
ކުރިޔަށްގެންދާނީ ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ކަމުގައްޔާއި އަދި އެގޮތުން އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ،އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް
ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އަދި
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ސަޢީދު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި މިނިސްޓަރ
އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދު މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ،އެ މިނިސްޓްރީ
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް )ރިޓަޔަރޑް(
މުޙަންމަދު ނާޒިމް ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެއްވުމާއެކު ،ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނީ ،ޖީ.އެމް.އާރގެ އެއްބަސްވުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،މި
އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމަށެވެ .އެއީ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެގެން މެނުވީ ،އެއްބަސްވުމާބެހޭ
ގޮތުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމައި ،ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެތީއެވެ .ވުމާއެކު ،އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަން
ދެނެގަނެ ،ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ފަންނީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި މާލީ
އަދި އިޤްތިޞާދީ ރޮނގުން ތަޖުރިބާހުރި ،ޤާބިލު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ހަމަޖެއްސުނެވެ) .ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ނަންތައް
ހިމެނިފައި( މިއެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާދީފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ  2ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި،
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީންސްކައުންސެލްއެއް ހިމެނޭގޮތުން  2ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި އެއޮފީހުގެ ޤާނޫނީ
ވަކީލުންނެވެ .އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރުގެ  2ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަދި ރާއްޖޭގެ  2ޤާނޫނީ
ވަކީލުންނެވެ.

ފަންނީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުން ،އެއްބަސްވުމުގައި ގިނަ އަދި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުނެވެ .މިކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެނީ މާލީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްޤީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންނެވެ .ވުމާއެކު ،މި  4ދާއިރާއިން އިތުރު
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ،ދިރާސާތަކެއް ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީންނާއި ،ފަންނީ ކޮމިޓީން ހެދިފައިވެއެވެ .އަދި ޖީ.އެމް.އާރގެ
އެއްބަސްވުމަކީ ،ރާއްޖެއާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާ ،އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާ އަދި މެލޭޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ
ކުންފުންޏަކަށްވާތީ ،މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ނުވަތަ އުފެދިދާނޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް މައްސަލަތަކަކީ ،މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ
ޙުދޫދުން ބޭރުގެ ކަންކަންކަމުގައި ނިންމުނެވެ.

އައި.އެފް.ސީ އާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް

މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އައި.އެފް.ސީއާއެކުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެނުވެ .މި މަސައްކަތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ،މާލޭ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ،އައި.އެފް.ސީގެ ލަފާގެ މަތިންކަމުގައިވާތީ ،މި
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

އެއްބަސްވުމުގެ

ސަބަބުން

ދިމާވެފައިވާ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމުގައި

އައި.އެފް.ސީގެ

ދައުރާއި،

އައި.އެފް.ސީން

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމެވެ .އަދި ބުނެވިދިޔަ ސަބަބަށްޓަކައި އެ ޖަމާޢަތުގެ އެހީތެރިކަން މުހިންމު ކަމަށްވެސް
ފެންނާތީއެވެ.

އިތުރު ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

މިއެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން ،ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކާއެކު ބައްދަލުކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ
ބޯޑާއި އެކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި ،އެކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއާއި ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް އަދި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނެއެވެ.

ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް

މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް ދިމާވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،މިމައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމަށް
ލިބިފައިވާ މުއްދަތު ކުރުވުމަކީ ދިމާވި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

ހަމައެފަދައިން މިއަދާހަމައަށް އައިއިރުވެސް ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމަނުވުމަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން ،ޖީ.އެމް.އާރއަކީ ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށްވުމުން ،މިމައްސަލައިގެ
ސަބަބުން ،އިންޑިޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫ ނާރާނޭ ގޮތަކަށް ،އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ،އިންޑިޔާއިން
ރާއްޖެއަށް ވެދެމުންދާ އެހީތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރުން ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގާތްގުޅުމަށް
ބުރޫ ނާރާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ކަންކަންކޮށް ،ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެވުނެވެ.

އަދި

މީގެ

އިތުރުން،

މިއެއްބަސްވުމާގުޅޭ

ގޮތުން،

މަގުމަތީގެ

ސިޔާސީ

ޙަރަކާތްތަކެއް

ހިނގަމުން

ދިޔުމުން،

މި

އެއްބަސްވުމާގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދެވުނު ފަންނީ މަސައްކަތާއި ،އެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނޭކަމުގެ
ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތެވެ .ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ނުވަތަ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ކޮންސިޑަރޭޝަނެއް ނޯންނާނެއެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

މީގެ

އިތުރުން،

އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން

ގޮތްތަކެއް

ނިންމުމަށްޓަކައި

ކުރެވުނީ

ވަރަށް

ފަންނީ

އަދި

ޒިންމާދާރު

މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު ،މިކަމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ދިޔަ ވަގުތަކީ ،ނުހަމަ ގޮތުގައި ނެގުނު ވަގުތުތަކެއްކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން
ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ،ޙަޤީޤަތާ
ޚިލާފު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ،އެބޭފުޅުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ސުވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕޯޑިއަމްތަކާއި މީޑިޔާގައި
ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަކީ ،ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވި ހުރަހެއްގެ އިތުރުން ،އިތުރު ނުރައްކާތަކެއް މަގުފަހިވެދާނޭ
ފަދަ ކަންކަމަށް ވެގެންދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން ،މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިހުރި ފަންނީ ހިސާބުތަކާއި ،ޕްރޮޖެކްޝަންސްތައް އަދި ޤާނޫނީ
ލަފާތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސަރުކާރުން ޢާންމުނުކޮށް ވަނިކޮށް ،އެކިގޮތްގޮތުން ޢާންމުވުމަކީ 'އަނެއް' ފަރާތަށް
ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ،ކުރީބައިގައި އެފަރާތަށް މައްސަލައަށް ތައްޔާރުވެ
ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި ،ދައުލަތުގެ އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ކޭސްއަށް ގެއްލުންވެދާނޭ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ.

ޝުކުރު

މިމަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނިންމާލުމުގެ ތަވްފީޤު ދެއްވީތީ ،މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މި މަސައްކަތް
ކެތްތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު
ވަޙީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި ،ފަންނީ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންނަށް އަދި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވި އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ.
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ތގެ ރި ޯ
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ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ނިންމުން

.1

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެކެވި ،މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ،
 20ނޮވެމްބަރ ) 2008އާ ސަރުކާރުގެ  9ވަނަ ދުވަހު( ގައި ބޭއްވިފައިވާ ކެބިނެޓްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ .އަދި އެ
މަޝްވަރާތަކުގައި މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފައިސާ
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނޭ ކަމެއްކަމުގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކެބިނެޓްގެ އެ
ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ނުވަތަ އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ،އެއަރޕޯޓް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމެއް
ކެބިނެޓްގެ އެއްވެސް ޔައުމިއްޔާއަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

.2

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ،ބޭރުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ނިންމައި ،އެކަން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 27
ނޮވެމްބަރ  2008ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކުރެއްވި އިޢުލާނެއްގައި ،ޙިއްޞާގެ
ބައިވެރިންގެ

ގޮތުގައި،

)ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް(

އެއަރޕޯޓް

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ޝައުޤުވެރިވާ

ފަރާތްތަކަށް،

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަމުންނެވެ 21 .ޑިސެމްބަރު  2008އާހަމަޔަށް ހުޅުވާލި
ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ،އަލުން އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތު ހަމަވީ  15ޖަނަވަރީ  2009އަށެވެ.
.3

މިކަމަށް ކުރިމަތިލި  16ޕާޓީގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ  5ޕާޓީއެވެ .އަދި ކުރިމަތިލި ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި
އިންޑިޔާގެ ޖީ.އެމް.އާރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިމިޓެޑުވެސް ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު  5ޕާޓީގެ
ތެރޭގައި ޖީ.އެމް.އާރު ހިމެނިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖީ.އެމް.އާރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިމިޓަޑަށް އޭރު
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
“The criteria used for short listing and evaluation were very specific to cater for the immediate and long
term requirements of the Airport. As the announcement highlights we are seeking experienced international
operators. Hence we regret to inform you that GMR Infrastructure Limited was not shortlisted for this
”Project.

.4

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހާމަކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ބިޑް
ޑޮކިޔުމަންޓް  2009ފެބްރުއަރީގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ފަރާތްތަކަކީ ،އެއަރޕޯޓްސް ޑި ޕެރިސް ،އޮޕަރޭޓާސް
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

އޮފް ޗާލްސް ޑި ގޯލް އަދި އޯރލީ އެއަރޕޯޓްސް ،ފްރެޕޯރޓް އޭޖީ ،އޮޕަރޭޓާސް އޮފް ފްރެންކްފަރޓް އެއަރޕޯޓް އަދި
ޔުނީކް އޭޖީ ،އޮޕަރޭޓާސް އޮފް ޒިޔުރިކް އެއަރޕޯޓެވެ.
.5

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިގެން ،ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ޙަވާލުކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ޙިއްޞާގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިނުލި ނަމަވެސް ،ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދާއި އިންވެސްޓްމަންޓް މާކެޓް އޮތްގޮތުން އެވަގުތަކީ
ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުނޫންކަމަށާއި ،ވުމާއެކު) ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ނުވިއްކާ( އެއަރޕޯޓް
މެނޭޖްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށާއި ،އަދި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ފަހިވުމުން ،ޙިއްޞާގެ
ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 3
ފަރާތަކުން ސަރުކާރަށް އަންގާފައިވެއެވެ .މިފަރާތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެންމެ ބޮޑެތި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު
އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

.6

މިއިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރިކަމެއް ނުވަތަ ނުކުރާކަން ނިންމީ ކީއްވެގެން ކަމެއް
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

.7

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ،މިހާހިސާބުން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވުނީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައި.އެފް.ސީ( އާ ޙަވާލުކޮށްގެން
އެފަރާތުގެ ލަފަޔާއެކުގައެވެ .އައި.އެފް.ސީއާ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ' ،އެކަށިގެންވާ މާހިރުންގެ ލަފާހޯދައި،
ދިގު މުއްދަތެއްގައި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް' ކަމުގައި ލިޔުންތަކުން
ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ .އައި.އެފް.ސީއާ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 28 ،ޖުލައި  2009ގައެވެ .އަދި
އައި.އެފް.ސީއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޒަރީ އެއްބަސްވުމުގައި އައި.އެފް.ސީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކެއް
ވާދަކުރެވޭފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ  49އިންސައްތަ ޙިއްޞާ
ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން ،އަދި/ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް
އާއެކު ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް )ޕީ.ޕީ.ޕީ( އެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމެވެ.

.8

 19ޖަނަވަރީ  2010ގައި ،އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  3މޮޑެލްގެ ތެރެއިން ،ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ،
ކޮންސެޝަން މޮޑެލްއެއްގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީން އައި.އެފް.ސީއަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ .އައި.އެފް.ސީން ސަރުކާރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ނުވަތަ
އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފްޞީލެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

ބީލަން

.1

މިހާރު އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ މޮޑެލްގައި ،އަލުން ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ  18މާރޗް
 2010ގައެވެ .މި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލް ވަނީ އަލުން ރިވައިޒްކޮށް 22 ،މޭ  2010ގައި އަލުން
އެކުލަވާލާފައެވެ.

.2

 22މޭ  2010ގައި އަލުން އިޝޫކުރި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ،އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
އިސް އެޑްވައިޒަރަކީ ،އައި.އެފް.ސީކަމާއި ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވަފްދަށް އެހީތެރިވެދެނީ ،އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމުގައިވާ ހަލްކްރޯ އެލް.އެލް.ޕީ އާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ދިވެހި ޤާނޫނީ އެޑްވައިޒަރުން
ކަމުގައިވާ ،ޖީޑް ލޯރަޓް ނޯއެލް އޭ.އޭ.އާރް.ޕީ.އައި އަދި މުނައްވަރު އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އަދި އެކައުންޓަންޓް ފަރމް
އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގ މޯލްޑިވްސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ބިޑްގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،
އައި.އެފް.ސީއާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޓީމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ.

.3

މި ބިޑްގައި ހިމެނިފައިވަނީ  3ބަޔެކެވެ .އެއީ ލީގަލް ބިޑާއި ،ޓެކްނިކަލް ބިޑް އަދި ފައިނޭންޝަލް ބިޑެވެ.

.4

ބިޑުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ،ބިޑުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ރެގިޔުލޭޝަންއާ ކޮމްޕްލައި ކުރުމަށާއި ،ޓަރމިނަލް
ބިލްޑިންގ ހުންނަންވީ ތަނާއި ،ޢިމާރާތްކުރަން ނަގާނެ މުއްދަތަކާއި ،އެއަރކްރާފްޓް ޕާކްކުރެވޭނެ ތަނާއި 3 ،މިލިއަން
ފަސިންޖަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓަރމިނަލްއަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމާއި ،މިހާރު އޮތް އޭޕްރަން މަރާމާތުކުރާނެ ގޮތާއި،
ބިންހިއްކާނޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

.5

ބިޑުން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭކަމަކީ ،މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުންވަނީ ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ހިމެނިފައިކަމެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި  25ޑޮލަރުގެ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި
ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ .ވުމާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި
ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައޮތްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން
އެއްބަސްވުމާމެދު ފަހުން ޢަމަލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޙައްޤުތަކެއް ކޮމްޕްރަމައިސްވެފައިވާކަމަށް ފެނެއެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

.1

 6ޕާޓީ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  3ފަރާތަކުންނެވެ .އެ ފަރާތްތަކަކީ
ޔުނީކް ޖޭ.ވީ.އޭ ،ޓީ.އޭ.ވީ ޖީ.ޑީ.ޕީ.އެމް އަދި ޖީ.އެމް.އާރ -އެމް.އޭ.އެޗް.ބީ އެވެ.

.2

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ،ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅުންނަކީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް )އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިޒަރ ،ރައީސް އޮފީސް އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ
މެންބަރެއް( ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް )މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ( ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރީން )ރީޖަނަލް
އެއަރޕޯޓްސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން( ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާރިފް )މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ( ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު )ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން( އެވެ .މި ކޮމިޓީގެ އޮބްޒަރވަރުންނަށް ތިއްބެވީ ،މޯލްޑިވްސް
އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އިބްރާޙީމް އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސިރާޖުއެވެ .އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން
މިސްޓަރ ރަމަތައު މަގާގީ އަދި މިސް ނޭހާ މެހްރާއެވެ .ގައިޑްލޮއިރެޓް ނައުލް އޭ.އޭ.އާރ.ޕީ.އައިގެ ފަރާތުން ތިއްބެވީ
މިސްޓަރ ޖޯން ޑީ ކްރޮތާޒް އަދި މިސްޓަރ ފޭބިއަން ލަންޓޭރިމައްސާއެވެ .ހެލްކްރޯ ގްރޫޕް ޔޫ.ކޭ ޕީ.އެލް.ސީގެ
ފަރާތުން ތިއްބެވީ މިސްޓަރ ވިލިއަމް މިލިންގްޓަން އަދި މިސްޓަރ ކްރިސްޓޮފަރ ޕެންއެވެ.

.3

ބިޑް ދިރާސާކުރެވުނު މައިގަނޑު އުޞޫލަކީ ކޮންމެ ބިޑަކުންވެސް ފާސްވުން ނުވަތަ ފޭލްވުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެއް ހުށަހެޅުމާއި އަނެއް ހުށަހެޅުން ބަލައި ،މާރކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލީގަލް ބިޑް ބަލައި ،ބިޑުކުރި  3ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލީގަލް ބިޑުވެސް
ފާސްވެފައިވުމުން ދެން ދިރާސާކުރެވުނީ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޓެކްނިކަލް ބިޑެވެ .މިގޮތުން ޓެކްނިކަލް ބިޑުން ހުރިހާ
ފަރާތެއް ފާސްވެފައިވާކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމާއި
ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް ބިޑުން ޖީ.އެމް.އާރ އެންމެ ފުރަތަމަ
2-3

ގެ

ވޯޓަކުން

ފެއިލްވީ

ކަމާއި،

އެހެންނަމަވެސް

ބިޑްއިވެލުއޭޝަން

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

އަލުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ޖީ.އެމް.އާރ ފާސްވެފައިވަނީ އަލުން ވޯޓުލައިގެން  3-2އިންކަމުގައި ހާމަވިއެވެ .މި
މަޝްވަރާތަކުގައި އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން ތިއްބެވި ކޮންސަލްޓަންޓުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް މިކަން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި ޓެކްނިކަލް ބިޑުން ފާސްވުމަށްފަހު،
ފައިނޭންޝަލް ބިޑް ދިރާސާކުރިއިރު ،ޖީ.އެމް.އާރ އަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެއްފަހަރާ ދައްކާ ފައިސާގެ ޢަދަދު
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އެންމެ މަތީ ފަރާތަކަށް ޖީ.އެމް.އާރ ވާތީކަމުގައި ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ހުރިހާ
ފަރާތަކުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިދާގެ އިންސައްތައަށް ބަލާއިރު ،ޖީ.އެމް.އާރުން ދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ
އެހެން ފަރާތްތަކުން ދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދުތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަތިކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތާވަލް– 1
ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފީ

ތަފްސީލު

TAV-ADPM

GMR-MAHB

Unique- GVK

އަޕްފްރަންޓް ފީ )އެމެރިކާ

 7މިލިއަން

 78މިލިއަން

 27މިލިއަން

ޑޮލަރުން(

.4

އާމްދަނީން 2014-2011

31%

1%

27%

އާމްދަނީން 2025-2015

29.5%

10%

9 %

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި  5މެމްބަރުން ތިބި ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 4
މެމްބަރުންނެވެ.

ބިޑް އެވޯޑްކޮށް ސޮއިކުރުން
.1

 24ޖޫން  2010ގައި އިވެލުއޭޝަން ނިންމާފައިވުމާއެކު ،ބިޑް އެވޯޑްވިކަން ހަމަ އެދުވަހު ޖީ.އެމް.އާރަށް
އަންގާފައިވެއެވެ.

.2

ސަރުކާރުގެ

ފަރާތުން

ކޮންސެޝަން

އެއްބަސްވުމުގައި

27

ޖޫން

2010

ގެ

ކުރިން

ސޮއިކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް
ދެކޮޅުހަދާފައިވާކަމާއި ،މިކަމުގައި އެބޯޑުގެ އޭރުގެ ޗެއަރމަންވެސް ހިމެނޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވުމާއެކު،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.
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.3

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ،އެދުވަހުގެ  15:15ގައި އައު ޗެއަރމަނަކާއެކު ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލެވުނުތާ 30
މިނިޓްފަހުން  15:45ގައި ބޯޑު ބައްދަލުކޮށް ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ވަގުތުން
ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

.4

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް
އިބްރާޙީމް ސަލީމެވެ .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމެވެ.

.5

ދިވެހިސަރުކާރުން

އެއްބަސްވުމުގައި

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެއްވުމުގެ

ސޮއިކުރެއްވުމަށް
ހުއްދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދެއްވާފައިވަނީ

ޤާނޫނީގޮތުން

ހުއްދަ
އެޓަރނީ

ދެއްވާފައިވާ
ޖެނެރަލްގެ

ލިޔުމުގައި،
އިޢުތިރާޟެއް

ނެތިއްޔާކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައެއް އޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއް،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެއްވެސް ރެކޯޑަކުންވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
ކޮމިޓީގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛް
ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސިޔާސީ މައިދާން
.1

މިއެއްބަސްވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށްވުމާއެކު ،މިއެއްބަސްވުމަށް އަމާޒުކޮށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ،
މިއެއްބަސްވުމުގެ ކުރިން ،މިއެއްބަސްވުން ނުވަތަ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް މަނާކުރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި )މަޖިލީހުގެ
ބަހުސްތަކުން މިކަން ހާމަވޭ( ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  28ޖޫން  2010ވަނަ ދުވަހުގެ
 13:35ހާއިރު އިޞްލާޙެއް ގެނައިކަމެވެ.

.2

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަދައިން ،ޤާނޫނަށް މިއިޞްލާޙު ގެނެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރެވުނުތާ
މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ) 28ޖޫން  2010ދުވަހުގެ ހަވީރު( މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނުކަމެވެ .އަދި މި
އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤް ނުކުރައްވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  91ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އަލުން ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ
ފޮނުއްވާލައްވާފައިވެއެވެ .ވުމާއެކު ،އެ ޙާލަތުގައި އެ އިޞްލާޙަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ.
.3

އިސްވެދެންނެވުނު ގޮތަށް އިޞްލާޙު އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނުނަމަވެސް ،އެ އިޞްލާޙުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  91ވަނަ
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  26އޯގަސްޓް  2010ގައި
އަލުން ފާސްކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް އެ އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެފައިވަނިކޮށް،
އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤުކުރައްވާފައިވަނީ ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށްފަހު  13ޑިސެމްބަރ  2010ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

.4

ޖީ.އެމް.އާރގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުން ،އޭރުގެ ސަރުކާރު ހިމެނޭ ޕާޓީ ފިޔަވައި ،އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ
ގުޅިގެން މިއެއްބަސްވުން ރޫޅާލުމަށް ކުރެވެން އޮތްހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ،މިކަން
ޢާންމުކުރެއްވިއެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާއި ،އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ،އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި ،ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދެވެ.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލަ
.1

ޖީ.އެމް.އާރ އެގްރީމަންޓްގައިވާ  25ޑޮލަރުގެ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖާއި 2 ،ޑޮލަރުގެ އިންޝުއަރެންސް ފީއަކީ،
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނެގޭ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި  22ސެޕްޓެމްބަރ  2010ގައި ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ،
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ،ޕީޕަލްސް ޕާޓީ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 25
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  2އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗާޖެއް ނެގުމަށް ނިންމައި ،އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ،ލިބޭގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން
މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ބަޔާންކުރައްވާފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގަނެވެން
ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބައްލަވައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

.2

އެއަށްފަހު،

ޖީ.އެމް.އާރ

އެގްރީމަންޓްގައިވާ

25

ޑޮލަރުގެ

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޗާޖާއި،

 2ޑޮލަރުގެ

އިންޝުއަރެންސް ފީއަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ސ .ފޭދޫ އެވަރެސްޓް
އަލްފާޟިލް ޢިމާދު ޞާލިޙް 28 ،ނޮވެމްބަރ  2011ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް އަލުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
މިމައްސަލައިގައި  08ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ" ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 71/78ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޞަފްޙާ  41ގެ 15

ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
 10ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އިބްރާޙީމް ނާޞިރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ފައިސާނެގުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
 71/78ގެ މަޤްޞަދާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ މަފްޙޫމާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި 28 ،ޖޫން  2010ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރާއި
ޖީ.އެމް.އާރ ކޮންސޯޓިއަމްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ކޮންސެޝަން އެގްރީމަންޓްގެ އެނެކްސް  10ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ އޭ
އަދި ބީ އަކީ ޤާނޫނުނަންބަރު  71/78ގެ މަޤްޞަދާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ މަފްޙޫމާއި ޚިލާފު ދެ އަކުރުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ" މިހެންނެވެ) .ޙުކުމުގެ ކޮޕީ އެނެކްސް  1ގައި ހިމެނިފައި(
.3

މި ޙުކުމް ކުރެއްވި ދުވަހު ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފުކުރައްވާނޭ ކަމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިކަމަށް މީޑީޔާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

.4

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން  14ފެބްރުއަރީ  2012ގައި ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައި ،އެއަރޕޯޓްސް
ސަރވިސް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ގެއްލުންތައް ބަޔާންކޮށް ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ
މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އަންގައި ދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ .އަދި އެއަށް ފަހު 05 ،މާރޗް  2012ގައި
ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފު ނުކުރާނަމަ އެމައްސަލަ އެކުންފުނިން އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާނޭކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

.5

މީގެ ފަހުން ،ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ
މައްސަލައިގައި

ދައުލަތުގެ

ފަރާތުން

މައްސަލަ

އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށާއި،

އަދި

އެފަރާތުގެ

ޙައްޤުތައް

ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ޖީ.އެމް.އާރަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށް
ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްނުކުރާނޭ
ކަމަށާއި ،ޙުކުމް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރަން ފެންނަ
ނަމަ ،އިސްތިޢުނާފުކުރާނޭ ކަމަށާއި ،އަދި ދައުލަތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެފަރާތަށް އަންގާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ދެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެފަރާތަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ
ޙައްޤަކަށްވުމާއެކު ،އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން
ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބާރުއެޅުނެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

.6

މިމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ،މައްސަލަ ދިރާސާކުރިއިރު ،މިމައްސަލައިގައި
ސިވިލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފުކުރާނޭ ޤާނޫނީ ޖާގައެއް ނެތްކަމާއި ،އަދި އިސްތިޢުނާފަށް
ހުށަހެޅިނަމަވެސް ،އެ ޙުކުމަށް ބަދަލުއަންނާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ) ،އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންނެތި
ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސްއެއް ނުނެގޭނޭތީ( މައްސަލައިގައި އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަނޭޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

އޭ.ޑީ.ސީގެ މައްސަލައިގައި އިސްތިޢުނާފުނުކުރާން ނިންމުމާއެކު ޖީ.އެމް.އާރަށް މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އެފަރާތާ
ބައްދަލުކުރެވުނެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މިމައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އިސްތިޢުނާފަށް ނުދާން ނިންމާފައިވާކަމާއި،
އެއީ މައްސަލައިގައި އިސްތިޢުނާފުކުރާނޭ ޤާނޫނީ ޖާގަނެތީތީކަމުގައްޔާއި ،އަދި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރައިވެޓް
ކުންފުނިތަކުގެ

ޙައްޤުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

ކޯޓަށް

ދައުލަތުން

ދިޔުމަކީ

ދައުލަތުގެ

ޤާނޫނީ

ޕޮޒިޝަން

އަންޑަރމައިންކުރެވޭނޭ ކަމެއްކަމަށާއި ،އެއީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހުން ކަންކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި،
މިމައްސަލައިގެ

ތެރެއިން

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

ޖީ.އެމް.އާރގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޙައްޤުތަކެއް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ގެއްލިފައިވާނަމަ،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

56

ނުވަތަ
ވަނަ

ގެއްލިދާނޭކަމަށް
މާއްދާގެ

ދަށުން

އެފަރާތަށް
އެމައްސަލަ

އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި
ވާހަކަދެކެވުނީ ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުނުކުރާނޭ ކަމަށާއި ،ޖީ.އެމް.އާރުން އިސްތިޢުނާފުކުރާނޭ ކަމަށް އެއްބަސްވެވުނު ކަމުގައި
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
.8

އެހެންނަމަވެސް ،ފަހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުނުކުރާން ނިންމީ ކަމަށާއި
މިގޮތަށް

ނިންމީ،

ޖީ.އެމް.އާރއަކީ

ގެއްލުމެއް

ވަމުންދާ

ފަރާތެއް

ނޫންކަމުގައިވާތީ

ކަމުގައި

އެފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 5ޖަނަވަރީ  2012ގެ ސިޓީ

.1

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ  22ޑިސެމްބަރ 2011
ގައެވެ 26 .ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ .މި ސިޓީގައި ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމާ
ގުޅިގެން ،އެ ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން އުނިކުރާނޭ ކަމުގައި
އަންގާފައިވެއެވެ.
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ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

.2

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން  5ޖަނަވަރީ  2012ގައި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން މިފައިސާ ކެނޑުމުގެ ހުއްދައެއް ޖީ.އެމް.އާރަށް
ދިނުމާމެދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެތާރީޚުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  5) 13-M/32/2012/2ޖަނަވަރީ  (2012ސިޓީން
އެފައިސާ ކެނޑުމުގެ ހުއްދައެއް ދިނުމާމެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގެން ސިޓީއެއް ފޮނުއްފާވައިވެއެވެ.

.3

އަދި ހަމައެދުވަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  32-A/13/2012/03ސިޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވިއެވެ .އެސިޓީގައި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމަކީ ،އެއްބަސްވުމުގެ
 18ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ޕޮލިޓިކަލް އިވެންޓެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން
އެއްބަސްވުމުގައި އެކަމަށް )ޕޮލިޓިކަލް އިވެންޓް( ގެ ޙާލަތުގައި ކަންކުރަން އޮންނަ އުސޫލުން އެފައިސާ ކެނޑުމުގެ
ޙައްޤު ޖީ.އެމް.އާރަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވެ އެފައިސާ ކެނޑުމުގެ ހުއްދަދެއްވުން އެންމެ
ރަނގަޅުކަމުގައި ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ .އެހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 13-
 M/PRIV/2012/14ސިޓީން ޖީ.އެމް.އާރް އަށް ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިޑްރާފްޓުގައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަދިނުމުގެ
ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައިގައިވާ ޕޮލިޓިކަލް އިވެންޓެއް ނޫންކަމާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުން
ބަދަލުކޮށްގެން އެހެން ގޮތަކަށް ފައިސާ ކެނޑުމަށް އެއްބަސްވެވުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

.4

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރީ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ދެއްވި ހުއްދައިގެ ސިޓީވެސް ފޮނުއްވާފައިވަނީ
ހަމަ

އެތާރީޚުގައެވެ.

މި

ސިޓީއާއި

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

އިން

ފޮނުއްވާފައިވާ

ހުއްދައިގެ

ސިޓީގެ

ޑްރާފްޓް

އެޓޭޗްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ޖީ.އެމް.އާރއަށް ހުއްދަދެއްވި ސިޓީވެސް ފޮނުއްވާފައިވަނީ ހަމަ 5
ޖަނަވަރީ  2012ގައެވެ.
.5

މި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ފާހަގަކުރެވުނު އަދި ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ
ފައިސާ ކެނޑުމަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދައިން ،ވަރަށް އަވަހަށް އެއަރޕޯޓް ހިންގުމަށް ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިވެހިސަރުކާރުން
ފައިސާދައްކަން ޖެހިދާނޭކަމާއި ،އަދި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޢަދަދު އިތުރުވީ ވަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
އިތުރުވާނޭކަމެވެ .އަދި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިޔަށްދާނަމަ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ވަރަށް އަވަހަށް ބަނގުރޫޓުވެދާނޭ
ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިހެންކަމުން ،މިފައިސާ ކެނޑުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ މައްސަލަ އަލުން ރިވިޔުކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ .އަދި މިސިޓީތަކުގެ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ސާފުވިއެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

)ހ(  05ޖަނަވަރީ  2012ވަނަ ދުވަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޗާޖްގެ ފައިސާ ކެނޑުމުގެ މައްސަލައިގައި ،ސަރުކާރު އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން ހޯދަން ބެނުންވާ
ހުއްދައިގެ ސިޓީ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓެއް ކަމަށް ބުނެ ،ޖީ.އެމް.އާރގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވީނޫ ފޮނުވާފައިވާ
އީ-މެއިލެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ޙިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
މި

އީ-މެއިލްގައި

އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ

އޮފް

ޑްރާފްޓްވަނީ ،މިނިސްޓްރީ

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ހުއްދައިގެ ސިޓީއާއެކު އެޓޭޗްކޮށް ،އެ ޑްރާފްޓާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް
އަންގަވާފައެވެ.
)ށ(  05ޖަނަވަރީ  2012ވަނަ ދުވަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް
ފޮނުއްވި ހުއްދައިގެ ސިޓީ ގެންގޮސް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ރައްދުކޮށްދިނީ ޖީ.އެމް.އާރގެ މުވައްޒަފެއްކަމާއި ،އަދި
އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

އިން

ޖީ.އެމް.އާރަށް

ފޮނުއްވި

ހުއްދައިގެ

ސިޓީގައި

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ

ޗެއަރމަން

ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ ހިފައިގެން ދިޔަ ޖީ.އެމް.އާރގެ މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރުގައި
ކަމާއި ،އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަން އެސިޓީގައި ސޮއިކުރުމުން އެސިޓީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ރައްދުކޮށްދިނީ
މިދެންނެވި މުވައްޒަފުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
)ނ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން  05ޖަނަވަރީ  2012ގެ
ތާރީޚުގައި ޖީ.އެމް.އާރަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ސިޓީތަކަކީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޖީ.އެމް.އާރުން
ޑްރާފްޓްކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ސިޓީތަކާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްގޮތަށް ދީފައިވާ ހުއްދަތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
.6

މަތީގައި ދެންނެވުނުގޮތަށް މިކަން ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަވުމުން ،މިމައްސަލަވާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ.

.7

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ،ޖީ.އެމް.އާރަށް ދީފައިވާ  5ޖަނަވަރީ  2012ގެ ސިޓީއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޖީ.އެމް.އާރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާކަމުގައި ފެންނަނީ ،މިފަދަ ޙާލަތެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ ގޮތުން ބޭރުން ،ކަންކުރުމަށް ޖީ.އެމް.އާރަށް
ހުއްދަތަކެއް ދިނުމެވެ .މިނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ،ޖީ.އެމް.އާރުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ
ޒަރީޢާއިންކަމާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ފެންނަނީ ،އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތަށް ޕޮލިޓިކަލް
އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވީނަމަވެސް ،މިޙާލަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނަމަ މިފައިސާ
ކެނޑުމުގެ ޙައްޤު ޖީ.އެމް.އާރަށް ލިބިގެންނުވާނޭތީ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
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ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

.8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދީފައިވާ ސިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާތީ ،އެސިޓީވާނީ  19އޭޕްރިލް  2012ތާރީޚުގެ ސިޓީން
ބާޠިލުކޮށް އެކަން ޖީ.އެމް.އާރަށް އަންގާފައެވެ .އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ސިޓީއަކީވެސް އެކުންފުނީގެ އަސާސީ
ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާތީ ،އެ ކުންފުނިންވާނީ އެ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށް ،އެކަން
ޖީ.އެމް.އާރަށް އަންގާފައެވެ.

.9

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބުގައި ،އެ ސިޓީތަކުން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް ކަނޑަންދީފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ،ޖީ.އެމް.އާރުން ވަނީ މިމައްސަލަ ސިންގަޕޫރުގައި އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
އަދި އެފަރާތުން ގެންދަނީ މިފައިސާ ކަނޑަމުންނެވެ.

.10

މިމައްސަލައިގައި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަން ސޮއިކޮށްދީފައިވާ ސިޓީއަކީ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައިބުނެ ،އެކަން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މިސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ޖީ.އެމް.އާރަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި ،އަދި މި ސިޓީގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމަށް
އެދި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން ވަނީ މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

.11

މިކަމާ ގުޅިގެން ،ސިންގަޕޫރުގެ ހައިކޯޓުންވަނީ ޖީ.އެމް.އާރުގެ އެއްބަސްވުމާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް
ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ،އަދި އެކަން ކުރިޔަށްގެންދަނީނަމަ އަމުރު
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފަށާނޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ) .އަމުރުގެ ކޮޕީ އެނެކްސް  2ގައި ހިމެނިފައި(

.12

މި އަމުރު މިގޮތަށް ނިކުތުމުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުންވަނީ ،މިއަމުރުގެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައެވެ .އަދި
އިސްތިޢުނާފުގެ ޙުކުމްގައި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަންގެ ސިޓީއަކީ އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ
ސިޓީއެއްކަން ކަނޑައަޅަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ދެވިދާނެކަމާއި ،އަދި އެ ސިޓީގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުހޯދަންވެސް ދެވިދާނޭ ކަމާއި ނަމަވެސް އެ ސިޓީގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ ޙައްޤަކަށް ގެއްލުންވޭތޯ ކަނޑައަޅާނީ
އާބިޓްރޭޝަނުންކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.

.13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ  5ޖަނަވަރީގެ ހުއްދައިގެ ސިޓީއާއި  22ޖޫން
 2011ގައި ތެލުގެ ކޮންސެޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް 25 ،އަހަރަށް
ދެމިގެންދާނަމަ އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރިއިރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި ފައިދާއިން 30 ،ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ
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އުނިވެ ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު  6.71ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއެއްބަސްވުން  27ނޮވެމްބަރ
 2012ގައި ނިމުމަކަށް ގެނައުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު  3.76މިލިއަން ޑޮލަރުގައި ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

ތެލުގެ ކޮންސެޝަން

.1

ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑަށް ބަލާއިރު ،ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ފީގެ ގޮތުގައި
ދައްކާނޭ ކަމަށް ޖީ.އެމް.އާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ  2011އިން  2014އަށް ގްރޮސް ރެވެނިޔުގެ 15
އިންސައްތައެވެ .އަދި  2015އިން  2025އަށް ގްރޮސް ރެވެނިޔުގެ  27އިންސައްތައެވެ.

ތަފްސީލު

TAV-ADPM

GMR-MAHB

Unique- GVK

ތެލުގެ ވިޔަފާރިން -2011

16.5%

15%

9%

2014
ތެލުގެ ވިޔަފާރިން -2015

16.5%

27%

9%

2025

.2

މިގޮތަށް ޖީ.އެމް.އާރުން ތެލުގެ ކޮންސެޝަން ދައްކަމުންދާނެކަމަށް އެފަރާތުގެ ބިޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް
ބިޑް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ޓާރކިޝް ފްރެންޗް ކޮންސޯޓިއަމްއިން މިގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މިންވަރެއް ނޫންކަމުގައި
ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.3

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުން ،އެފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ވުރެ މަދު ޢަދަދެއްކަމާއި،
ހިސާބުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ވުމާއެކު އެ ހިސާބުތައް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނޭ ކަމުގައި
އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ޖީ.އެމް.އާރ އަށް  12އޭޕްރީލް  2011ގައި އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
ހިސާބުތައް ހެދުމަށާއި ،އެގޮތަށް ފައިސާދެއްކުމަށް މި ސިޓީގައި އެދިފައިވެއެވެ .ހަމަ މިމޭރުމުން 11 ،އޭޕްރީލް 2011
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޖީ.އެމް.އާރަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
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.4

މިމައްސަލައިގައި  11އޭޕްރީލް  2011ގައި ޖީ.އެމް.އާރުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް އެއްބަސްވުން މާނަކުރާގޮތް
ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ،މިއީ އެއްބަސްވުން މާނަކުރާކުރުމުގައި
ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް އަންގާފައިވުމުން ،މައްސަލަ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް
ޖީ.އެމް.އާރަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

.5

 26އޭޕްރީލް  2011ގައި ،ޕޭމަންޓުން މަދުވާ ) 2,656,020.36ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް ވިހި
ޕޮއިންޓް ތިނެއް ހައެއް ޑޮލަރު(  1މޭ  2011ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ .މިސިޓީގެ ޖަވާބުގައި  5މޭ
 2011ގައި ބައްދަލުކޮށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރުވޭތޯ ބެލުމަށް ޖީ.އެމް.އާރުން އެދިފައިވެއެވެ.

.6

 17މޭ  2011ގައި ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އަލުން އަންގާފައިވެއެވެ.
ޖަވާބުގައި ޖީ.އެމް.އާރުން އަންގާފައިވަނީ އަދިވެސް ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންކަމަށާއި ،އަދި
މިކަމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށެވެ .މިކަމުގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފައަކަށް އެދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

.7

މިމައްސަލައިގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއާއި ސަރުކާރަށް ހޯދާފައިވާ އެކައުންޓަންޓުންގެ އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ލަފާގައި،
ޖީ.އެމް.އާރުން އެދޭގޮތަށް ހިސާބުކުރާގޮތް މާނަ ނުކުރެވޭނޭކަމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި
ސަރުކާރާއި ޖީ.އެމް.އާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފައިވާކަން އެނގެންނެތި ،ޖީ.އެމް.އާރުން އެދޭގޮތަށް މާނަކުރުން
ބަދަލުކޮށްދީ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއްގައި 22 ،ޖޫން  2011ގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިނާޒާއި ،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަން އިބްރާޙީމް ސަލީމް އަދި ޖީ.އެމް.އާރުން
ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

.8

މިހުއްދައިގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތަށާއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ،އެއްބަސްވުން  25އަހަރަށް ދެމިގެންދާނަމަ1.58 ،
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބޭނެއެވެ.

ހުޅުލޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަ

.1

ހުޅުލޭގެ ބިމުގެ މައްސަލައަކީވެސް ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން އަދިވެސް ޙައްލުނުވެ އޮތް މައްސަލައެއްކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.
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.2

އެއްބަސްވުމުގެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

އެނެކްސް

2

ގައިވާ

ގޮތުން،

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

އެއަރޕޯޓުގެ

ސަރަޙައްދުކަމުގައި

 4,762,500އަކަމީޓަރެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަދި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް 90389

އަކަމީޓަރު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް  2ގައިވާ ގޮތުން މި ސަރަޙައްދުތައް ޗާޓެއްގައި
ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެއެވެ.
.3

ނަމަވެސް ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން މި ބިން ސަރވޭ ކުރިއިރު ،މި ޢަދަދަށް ބިން ނެތްކަމަށާއި ،ވުމާއެކު ،މިބައި
ސަރުކާރަށް ދިންބިމުގެ ނިސްބަތުން ކަނޑަންޖެހޭނޭ ކަމަށް ޖީ.އެމް.އާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ .ނަމަވެސް އަދިވެސް
މިމައްސަލަ ޙައްލުވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޑައިރެކްޓް އެގްރީމަންޓް

.1

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  24ނޮވެމްބަރ  2010ގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސްކުރުމާބެހޭ ޑައިރެކްޓް އެގްރީމަންޓެއްގައި
ސޮއިކުރެވުނުވެ .އަދި މިއެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް
ޢަލީ ޙާޝިމްއާއި އެމް.އޭސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް އަދި ޖީ.އެމް.އާރގެ ފަރާތުން މިސްޓަރ
ސްރިޕަތީއެވެ.

.2

މި އެގްރީމަންޓުގައިވާ ގޮތުން ،ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ނަގާ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުންކަމުގައިވާ ،ސީނިއަރ
ފައިނޭންސް އެގްރީމަންޓަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާވާނެކަމަށް ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވެއެވެ.

.3

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުއްދަދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.4

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އެގްރީމަންޓްގެ ބައިވެރިއަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރު އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ވުމާއެކު ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ސަރުކާރުގައިވިޔަސް ،އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައި ވިޔަސް ނެތެވެ .އަދި
މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ،ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ސަރުކާރުން
ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
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.5

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށްވެފައިވާ މާލީ ގެއްލުން އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައި ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި ހިސާބުތައް
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްމިހާރު މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އައި.އެފް.ސީގެ ދައުރު އަދި ލަފާ

މަތީގައި ހާމަކޮށްފައިވާނޭ ފަދައިން ،މިއެއްބަސްވުމާބެހޭ ގޮތުން ،ދިވެހިސަރުކާރަށް ފަންނީ ލަފާދީފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައި.އެފް.ސީ( އިންނެވެ .އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ،މާލީ ލަފާގެ އިތުރުން ،އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްޤީއާ
ބެހޭގޮތުން އަދި ޤާނޫނީ ލަފާވެސް ދީފައިވެއެވެ .އައި.އެފް.ސީގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިގެން ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ،ވަރލްޑް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ،އައި.އެފް.ސީއާ ވަނީ ވާހަކަދެކެވިފައެވެ .އަދި
އެއްބަސްވުމަށް ލަފާދިނުމަށް އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި ޓީމްގެ މެންބަރުންވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
މިގޮތުން އައި.އެފް.ސީގެ ވަފްދު  3ދަތުރެއް ރާއްޖެއަށް ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އައި.އެފް.ސީއާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން
އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

.1

އައި.އެފް.ސީ އަކީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހާކަމަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރަށް ލަފާދިން ފަރާތްކަން.

.2

އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުންކަން.

.3

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

އެއަރޕޯޓުގައި

ކުރެވޭ

ތަރައްޤީގެ

މަސައްކަތްތަކަކީ

އައި.އެފް.ސީގެ

ލަފަޔާއެކު

ނިންމިފައިވާކަމެއްކަން.
.4

ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ،އައި.އެފް.ސީގެ ލަފަޔާއެކުކަން.

.5

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖީ.އެމް.އާރއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ކޮންސެޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސެޝަން އެއްބަސްވުމާ
ގުޅިގެން އެއްވެސް ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އައި.އެފް.ސީން ނިންމާފައިވާކަން.

.6

އައި.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން ދިވެހިސަރުކާރަށް ދިން ލަފަޔާބެހޭ ގޮތުން ،އަދި މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ ރިޕޯޓެއް
އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން.
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.7

ގޮތުން،

އެއްބަސްވުމާބެހޭ

ވަޒީރުންގެ

ކޮމިޓީއާއި

ފަންނީ

ކޮމިޓީން

މައްސަލަތަކުގެ

ގޮތުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކަކީ ،އައި.އެފް.ސީ އެއާމެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި
ނުވާކަން .މިސާލަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ،ދިވެހިސަރުކާރަށް/އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ދޫކޮށްލާ އާމްދަނީގެ އަންދާޒާއެއް
)ކޮސްޓް

ބެނެފިޓް

އެނަލިސިސްއެއް(

ހަދާފައިނުވާކަން.

އަދި

ޖީ.އެމް.އާރަށް

މުޅި

އެއްބަސްވުމުގެ

ތެރެއިން

)ހުއްދަދީފައިވާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން( ލިބޭނޭ އާމްދަނީ ނުވަތަ ފައިދާގެ އަންދާޒާއެއް ހަދާފައިނުވާކަން .އަދި
މިއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ދައުލަތުގެ ރައުސުލްމާލު )ހުޅުލެ ،އެއަރޕޯޓު ،މުދާ ފަދަ( އަގުކުރެވިފައިނުވާކަން.
.8

އައި.އެފް.ސީގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ،އައި.އެފް.ސީން ދިވެހިސަރުކާރަށް ދީފައިވާ
ލަފަޔާމެދު އެފަރާތުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމެވެ .އަދި ވުމާއެކު ،މިހާރުގެ ޙާލަތަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޒިންމާތަކެއްވާކަމާއި،
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެެ .އަދި މި ގެއްލުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރުން
އައި.އެފް.ސީގެ ކިބައިން ބަދަލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ފެނެއެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު

.1

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ މައްސަލައިގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ވުމާއެކު ،މިމުޢާމަލާތުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ
ކަންކަން ހުރިނަމަވެސް ،ކަނޑައެޅިގެން އެކަންކަމަކީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި
ރަސްމީގޮތުން

ބުނުމަކީ

ދަތިކަމެއްކަމުގައިވަނީ

ވެފައެވެ.

އަދި

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

އެއްބަސްވުމާބެހޭ

ގޮތުން

އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބައެއް ހުރަސްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

.2

އެހެން ނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ވަށައިގެން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ކަމުގައިވާތީ ،މިކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެކަމުގައިވެސް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
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އެއްބަސްވުމުގެ ދިރާސާ އަދި މިހާރުގެ ޙާލަތު

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާނޭ ފަދައިން ،އެއްބަސްވުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދިރާސާކުރި ކުރުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ގިނަ
މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ދިރާސާތައް ކުރެވިފައިވަނީ،
ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ހެދުނު ދިރާސާތަކަކީ ،އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކުގެ ދާއިރާގެ ދިރާސާއަކާއި،
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދިރާސާއަކާއި ،އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްޤީއާބެހޭ ދާއިރާގެ ދިރާސާއަކާއި ،މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާއަކާއި،
ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ދިރާސާއެކެވެ.

ސަރުކާރާއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އާމްދަނީ
.1

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  2014ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރަށް ލިބެން އޮތީ އާމްދަނީގެ  1އިންސައްތައެވެ .އެއަށްފަހުގައި 10
އިންސައްތައެވެ.

މިޢަދަދަކީ

މިފަދަ

އެއްބަސްވުމަކުން

ލިބެންވާނޭ

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ

ޢަދަދު

ކަމުގައި

ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ޖީ.އެމް.އާރއިން ކޮށްފައިވާ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައިވާ ޖީ.އެމް.އާރ ދިއްލީ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީގެ  45.9އިންސައްތަ ލިބޭކަމަށް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.2

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓުގެ ގިނަ އަގުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖީ.އެމް.އާރަށް ދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ،އިންޝުއަރެންސް ޗާޖާއި ،ތެލުގެ ޗާޖާއި ،ކުލީގެ ޗާޖާއި ،މޫދަށްޖައްސާ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ފީތައް ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނެތި ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖީ.އެމް.އާރަށް ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ޢާންމު
އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މިކަން ކުރެވެންވާނޭ ގޮތް ނޫންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އަދި މިކަމަކީ ،ރާއްޖެއަށް ބޯޓުފަހަރު
އައުމުގެ

ޚަރަދުބޮޑުވެ،

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި،

ޤައުމުގެ

މާލޭގެ

އިޤްތިޞާދީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ކަންކަން

ކަންކަމަށް

އަސަރުފޯރާނޭ

އެއަރޕޯޓް

ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ

ކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމުގައިވުމުން ،އެއަރޕޯޓް އަގުބޮޑުވުމަކީ ،ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ
މަތިންދާ ބޯޓުތައް ޚާއްޞަކޮށް ،ޔޫރަޕުގެ ފްލައިޓްތަކަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ.
.3

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް )އޭ.ޑީ.ސީ( ގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް
 25ޑޮލަރެވެ .އަދި ކޮންމެ  3އަހަރަކުން އިންފްލޭޝަނަށް ތަންދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޢަދަދު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަދި
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ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ބޮޑުކުރެވޭނޭ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން މި
ޗާޖަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޗާޖެއްކަމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ،މިއާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި ޚަރަދުގެ ޒިންމާ ދިވެހި
ސަރުކާރަށްވަނީ އުފުލަންޖެހި ކޮންސެޝަން ޗާޖުން މިއަދަދު ކަނޑަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
މިހާރު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަށް އަދި/ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް މިހާރުގެ
ޙާލަތަކީ ،ހުޅުލޭގެ ބިމާއި ،އެބިމުގައިވާ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ،ޢިމާރާތްތަކާއި ،ޑިޔުޓީ ފްރީ ފަދަ ފުރުޞަތުތައް
ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުންގެންދާ ބަޔަކަށް އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިޔުމެވެ.
މިގޮތުން މިހާރު އެމް.އޭ.ސީ.އެލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  3.76މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރެވެ .މިޢަދަދު
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް  6މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނޭ ކަމަށާއި ،ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޢަދަދު ގިނަވާވަރަކަށް
މިޢަދަދު މައްޗަށް ދިޔުމެވެ .އަދި މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާކަމުގައިވަނީނަމަ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް މިއަހަރު
ނިމެންވާއިރަށް ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.
ތާވަލް2 -
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ލިބޭނެ ފައިދާ /ގެއްލުން ދައްކައިދޭ ތާވަލް

ސިނާރިއޯ
އޮރިޖިނަލް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ތަފްޞީލް

އާމްދަނީ  25އަހަރަށް އެއްކޮށް

 28ޖޫން  2010ގައި ސޮއިކުރެވުނު  23.25ބިލިއަން
އޮރިޖިނަލް އެއްބަސްވުން

ތެލުގެ ފީއަށް ދިން ލުއި ކެނޑުމުން

ތެލުގެ ފީއަށް  22ޖޫން  2011ގައި  21.67ބިލިއަން
ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު

އެއަރޕޯޓް
ކެނޑުމުން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

) 1.58ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުން(

ޗާޖް ބަދަލު ގެނެވުނު ތެލުގެ ފީ ކޮންސެޝަން  -6.71ބިލިއަން
ފީއިން އުނިނުކޮށް

) 29.6ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން(
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*ތެލުގެ ފީ އުނިކުރުމާއި އޭ.ޑީ.ސީ އުނިކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދުތައް ހިސާބުކުރެވިފައިއެވަނީ ކުރީގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ވުރެ
އާދައިގެ މިންގަނޑުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މިސާލަކަށް :އަލަށް ހެދޭ ޓަރމިނަލް ޢިމާރާތުގެ ބަލަށް )ޑިޕްރިސިއޭޝަން(
ކެނޑުމުގެ ޚަރަދު ހިމަނައިފިނަމަ ލިބޭ ގެއްލުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ.

.4

މުޅި އެއަރޕޯޓްގެ ބިމާއި ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި ،ޢިމާރާތްތަކާއި ،ހުރިހާ މުދަލެއް ޖީ.އެމް.އާރަށް ދެވިފައިވަނީ
އެއްވެސް އަގަކާނުލައެވެ .މާނައަކީ ،މިމުދާ އަގުކުރެވި އެކަމުގެ ބަދަލު ލިބިފައިނުވާކަމާއި ،ނުވަތަ މިތަކެތި
ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމެވެ .މިއީ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކަންކަން ހުންނަންވާނެ
ގޮތް ނޫންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

.5

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ދަރަނިތަކާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރިހާ ގެއްލުންވަނީ ސަރުކާރާ
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މިހެންކަމުން ކޮންސެޝަނަރަށް އެއަރޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ،ޚަރަދެއް އަދި
ކުރިމަތިވެދާނޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކާވެސް ނުލައެވެ.

.6

އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން މަންފާލިބޭ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ބައިތައް ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރ
އާޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިން ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ބޯޓު
ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކާގޯ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޑިޕާޗަރ
ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާއި ،ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގާއި ލައުންޖްގެ ޚިދުމަތްތައް ކޮންސެޝަނަރާ ޙަވާލުކުރުމުން ސަރުކާރަށް
ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ .ހަމަ އެއާއެކު އެއަރޕޯޓުގައި ދެމުންގެންދާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް )އެއަރޕޯޓް
ސެކިއުރިޓީއާއި ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްފަދަ( ވަނީ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
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ތާވަލް 3 -
އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ،އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުތައް ޖީ.އެމް.އާރއާ ޙަވާލުކުރުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާ

ރުފިޔާއިން

ޖީ.އެމް.އާރ އިން ހިންގާ އޭވިއޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް
މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގއަށް އެއަރކްރާފްޓް ސާފުކުރުމުން

 1.10ބިލިއަން

ކާރގޯ އިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް

 2.20ބިލިއަން

ޑިޕާޗާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްއިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް

 0.54ބިލިއަން

ޑިޔުޓީ ފްރީން ލޯކަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް

 7.58ބިލިއަން

ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ އިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް

 4.53ބިލިއަން

ލައުންޖް ތަކުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް

 0.29ބިލިއަން

ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ އިން ސީޕްލޭން އޮފަރޭޓަރުންނަށް

 2.16ބިލިއަން

ޖުމްލަ

 18.40ބިލިއަން

މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުން

.1

އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައްވެސް ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
މިހެންކަމުން ދިވެހިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ދިވެހިންގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމުގައިވާ އެއަރޕޯޓް ޑިއުޓީ ފްރީގެ ޚިދުމަތް ފަދަ
ޚިދުމަތްތައް ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ހުޅުލޭގައި ހިންގަމުން ގެންދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު
ސިނާޢަތެއްކަމުގައިވާ ސީޕްލޭންގެ އެއްބަސްވުންތައްވެސް ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރާ ޙަވާލުކުރެވިފައިކަމުން ،މިއީވެސް ދިވެހި
އިޤްތިޞާދަށް އަސަރުފޯރާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދިމީގެ އިތުރުން މުސްތަޤްބަލުގައި މި ވަޞީލަތްތައް
ބޭނުންކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ގޮތާމެދު

ވަކިގޮތެއް

ނިންމުމުގެ

ބާރެއްވެސް

ސަރުކާރަކަށް

ލިބިފައިނުވާތީ،

މިވިޔަފާރިތަކުގެ މުސްތަޤްބަލުވެސް ކަނޑައަޅާނީ ޖީ.އެމް.އާރުން ކަމުގައި ވުމީ ،އިޤްތިޞާދުގެ މުހިންމު ވިޔަފާރިތަކެއް
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ދައުލަތުގެ ބާރުން ބީވުންކަމުގައިވާތީ ،މިއީވެސް ކަންބޮޑުވާ ޙާލަތެކެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ބިމުގެކުލި ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން
ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސްވަނީ އަގު އިތުރުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތާވަލް 4 -
ޖީ.އެމްއާރއަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ގޮތަށް ޖީ.އެމް.އާރއިން އެއަރޕޯޓް ހޮޓާ އަދި ޖެޓް އޭ 1-ސަޕްލައިކުރަން
ފެށުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން
ޖީ.އެމް.އާރއިން ކުރަން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

ރުފިޔާއިން

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް

 1.64ބިލިއަން

އެސް.ޓީ.އޯއަށް ލިބޭނެ ފުއެލް ރެވެނިއުއިން ލިބޭނެ ގެއްލުން

 2.28ބިލިއަން

ޖުމްލަ

 3.92ބިލިއަން

.2

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖީ.އެމް.އާރަށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި އެއަރޕޯޓް ހިންގުމާ
ނުގުޅޭ ވިޔަފާރިކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ގްރާންޓްދެވިފައި އެބަވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކިންގާއި
މާލީޚިދުމަތްތަކާއި ،ގެދޮރަށާއި ،ތަޢުލީމަށާއި ،ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލޭ
ސަރަޙައްދުގެ ވިޔަފާރިއަށް  22.46ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
ތެޔޮ ވިއްކައިގެންނާއި ،ވިޔަފާރިން ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލަށް ލިބޭ ގެއްލުން  3.92ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ތާވަލް 5 -
ޖީ.އެމްއާރއަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ގޮތަށް ޖީ.އެމް.އާރއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގަން ފެށުމުން ހުޅުމާލެއާއި
މާލޭގައި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން

ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

 25އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އުނިވާނެ ނަފާ

.3

ރީޓެއިލް ސެކްޓަރ

 17.25ބިލިއަން

ހައުސިންގ ސެކްޓަރ

 3.21ބިލިއަން

އެޑިއުކޭޝަން ،ސިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން

 2.0ބިލިއަން

ޖުމްލަ

 22.46ބިލިއަން

ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމުގެ ޝަރުޠު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއެވެ .އެމީހުންގެ ޕެންޝަންގެ ފައިދާތައް
ވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަނިކުރެވިފައެވެ .އަދި ވަކި ޢަދަދެއްގެ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޝަރުޠުކޮށް ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅާފައެއްނުވެއެވެ .މިއަދާ ޖެހެންދެން ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ އިސް
މުވައްޒަފުންނަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީންނެވެ.

.4

މީގެ އިތުރުން ޖީ.އެމް.އާރާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ކޮންސެޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކިގޮތްގޮތަށް
ނަޒަރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ފައިދާ އަދި ގެއްލުމުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއްވަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ހަދާފައެވެ.
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އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް
ރަންވޭ އާގުޅޭ މައްސަލަތައް

)ހ(

ރަންވޭ ހަލާކުވެ ،ވީރާނާވަމުންދާ ރަންވޭގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް އަވަހަށް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް
ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ .ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަލާކުވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ޖީ.އެމް.އާރއިން ކޮންމެ ރެއަކު ކުރަމުންދަނީ އެކަން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށެވެ .ހަލާކުވެ ވީރާނާވަމުންދާ
ރަންވޭގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ދާއިމީ ޙައްލެއް އަދި ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ .މިއީ ފްލައިޓް
ޖައްސާއިރުގައްޔާއި ނައްޓާލާއިރު އެއަރކްރާފްޓްތަކުގެ ސަލާމަތާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް
މައްސަލައެވެ .ރަންވޭގައި ހެދިފައިވާ އަޑި ގުޑަން ތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހިއްޖެނަމަ  100-75މިލިމީޓަރާއި ދެމެދު
ފެންހެދެއެވެ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.ސީ.އޭ.އޯ( އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ރިކުއަރމަންޓްސްގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ،ފެންހެދޭނަމަ  3މިލިމީޓަރަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރަންވޭގެ މައްސަލައަކީ ޖީ.އެމް.އާރގެ ޓެކްނިކަލް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރުވެސް ކަންބޮޑުވުން ހާމަކޮށްފައިވާ
މައްސަލައެކެވެ .ޖީ.އެމް.އާރގެ ޓެކްނިކަލް ބިޑް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއަޝަން ކޮމިޓީގެ ތިން ވޯޓު ދެ ވޯޓުންނެވެ.
ރަންވޭގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ޖީ.އެމް.އާރއިން ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދާދެވިފައިނުވާ އަދި ހޯދާދޭން ބޭނުންނުވާ
މައްސަލައެކެވެ.

)ށ(

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހެދިފައިވާ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ކޯޑް  Fގެ ބޯޓުފަހަރު
ރަންވޭ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން މި އެއަރޕޯޓުގައި އިތުރަށް
އެއަރކްރާފްޓްތައް ޖެއްސުމަށް ވިސްނަމުންގެންދާ އެއަރލައިންތައް މަދުވެގެން ދާނެއެވެ .މިއީ މުސްތަޤްބަލުގައި
"ޓްރެފިކް ގްރޯތް" އަށް ހީނަރުކަން އަންނާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

)ނ(

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރެވޭއިރު ،އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދަނީ
އިތުރު ރަންވޭއެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބޮޑެތި އެއަރޕޯޓުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވެނީ
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އެންމެ ރަންވޭއެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުން ގެންދެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަޞްލު
މައްސަލައަކީ ،ރަންވޭގައި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށްފަހު ،ބޭނުންކުރާނޭ ޓެކްސީވޭ އެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ .އަދި މި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުންވެސް މިކަން ޙައްލުނުވާ މައްސަލައެވެ .މިހާރު ޖައްސާ އެއަރކްރާފްޓްތައް އަނބުރާލަން ބޭނުންވާނަމަ
ޖެހެނީ އެއަރކްރާފްޓް ޖެއްސިމަގުން އަލުން ފަހަތައް ޖައްސާށެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓްތައް ލަސްވެގެންދިއުމަށް
މެދުވެރިވެއެވެ .ވުމާއެކު ،އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ރަންވޭއެއް ގޮތުގައި ޓެކްސީވޭއެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން
ބޭނުންކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު އަދި މިހާރު ރަންވޭ އޮތް ޙާލަތުން އާ ރަންވޭއެއް
ވަނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައެވެ .ރަންވޭގައި އޮންނަ ބޯޓެއް ހަލާކުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކައިރީ ސަރަޙައްދެއްގައި އެހެން
ބޮޑު އެއަރކްރާފްޓެއް ޖެއްސޭނެ ފަދަ އޭރޯޑްރޯމެއް ނެތެވެ .މިހާރު ޖައްސާ އެއަރކްރާފްޓްތައް އަނބުރާލަން
ބޭނުންވާނަމަ ޖެހެނީ އެއަރކްރާފްޓް ޖެއްސިމަގުން އަލުން ފަހަތައް ޖައްސާށެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓްތައް
ލަސްވެގެންދިއުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގ
މިހާރު ޓަރމިނަލްއެއް އެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ޓަރމިނަލްއެއްއަޅައި ،އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފިނަމަ ،އަލަށް
ރަންވޭއެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އިތުރަށް ބޮޑުކުރާނެ ޖާގަ ވަރަށް ބޮޑަށް
ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ .އަދި އެއަރކްރާފްޓްތަކުގެ ޕާކިންގ ސްޓޭންޑްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްލޭން ހަނިވެގެންދާނެއެވެ .އަދި
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ކުރިއަރަމުންދާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުންދާ ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން އެއަރކްރާފްޓްސް
ޕާރކްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

އެއަރކްރާފްޓް ޕާރކިންގ ސްޓޭންޑް

މިހާރު އޭޕްރަންގައި ޕާރކްކޮށްފައި ބެހެއްޓެނީ  6ނުވަތަ  7ކޯޑް  Eގެ ބޯޓެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރަށް ބޯޓުތައް
ޕާރކްކުރަން ބޭނުންވިނަމަވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެވެ .ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން އެއަރކްރާފްޓްސް ޕާރކްކުރުމަށްވެސް
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އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ނެތެވެ .އަދި އެންމެ ޒަމާނީ އެއަރޕޯރޓަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރާނެ އޭޕްރަންއެއް އަދި އެއަރކްރާފްޓް
ހެނގަރުތައް އެޅުމުގެ އެއްވެސް ޕްލޭންއެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސީޕްލޭން ފެސިލިޓީސް

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގ އަޅައި ،އަދި
މާސްޓަރ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ފެސިލިޓީއެއް ހަދައި ،އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ
ސަބަބުން ސީޕްލޭންގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ނުރައްކާވާނެއެވެ .އަދި މިސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ސަބަބުން ވޯޓަރ
އޭރޯޑްރޯމަށް ނުރައްކާވާފަދަ ރާޅުތައް އުފެދިގެންދާނެއެވެ .ވުމާއެކު ،މިގޮތަށް ޓަރމިނަލް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައިފިނަމަ ،ސީޕްލޭންގެ
އޮޕަރޭޝަން ހުޅުލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ މައްސަލަ އަލުން ކޮންސިޑަރޭޝަންއަކަށް ދާންޖެހޭނެއެވެ.

މުޅި އެއަރޕޯޓުގެ ތަރައްޤީ

މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފިނަމަ ،ހުޅުލޭގެ އެއަރޕޯޓު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރާނޭ ޖާގައެއް ދެން
ނޯންނާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ވުމާއެކު ،މި ސަރަޙައްދުގައި އިތުރަށް އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރާނަމަ އަލުންޖެހޭނީ
އެއަރޕޯޓެއް އަޅަންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިއީ ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ޤައުމެއްގައި ތަރައްޤީ ޕްލޭންކޮށް ބައްޓަންކުރާންވާނޭ
ގޮތްނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެހެނިހެން މައްސަލަތައް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ދިމާވެދާނެކަމަށްޓަކައި ފަޔަރ ރެސްކިއު ތަމްރީންނުތައް ހިންގާނެ ބިމެއް ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި
ވަކިން

ޕާރކްކުރާނޭގޮތެއް

ނެތެވެ.

އަދި

ކުއްލި

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ރަންވޭ

ހުއްޓުމަކަށް

އައިސް

ހުރިހާ

އެއަރކްރާފްޓްތަކެއްގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެއެވެ .އަދި އިންޖީން ރަން އަޕް އަށް ސަރަޙައްދެއްވެސް
ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ،ޖީ.އެމް.އާރއިން އެއަރޕޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި
ނޮން އޭވިއޭޝަން ނުވަތަ އޭވިއޭޝަނާ ގުޅުން ނެތް ޙަރަކާތްތަކާއި ބޭނުންތައް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނަގާ އޭ.ޑީ.ސީއަކީ ،އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނަމުގައި އެގައުމަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން
 25އަހަރު ވަންދެން ފީ ނަގާ ހަމައެކަނި ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް
ފެށުމުގެ ކުރިން އެއަޕޯރޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާރޖެއް ނަގާގޮތަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން
ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް
.1

އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަނީ 50
އިންސައްތަ ބޮޑުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ވޭދުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގާއި ތެލުގެ
އަގު ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނޯންނަގޮތަށް ،ބޮޑު ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެއަރލައިންތަކުން މިކަމާ
ދެކޮޅަށް ޝަކުވާއުފުލައި ،ބައެއް އެއަރލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ރޫޓުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ތެލުގެ އަގު
ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން މީގެކުރިން ސީދާ މާލެއިން ލަންޑަނަށް ކުރަމުންއައި ދަތުރުތައް
ކުރުންވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .އަދި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ،ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ސީދާ މާލެއިން
ލަންޑަނަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް  2013ގެ މާރޗްމަހުން ފެށިގެން މާލެ-ކޮލަމްބޯ-ލަންޑަންއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ
އެއަރލައިންއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިންތަކަށާއި ސީ
ޕްލޭންތަކަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ .މިވަގުތު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިނެއްގެ ޖެޓް ފިއުލް އަގަކީ
 1.21އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ތެލުގެ އަގަކީ  0.82އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .އަދި މިއީ ފައިދާގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 42
އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދަކަށްވެފައި ،މިއީ މުޅި މިސަރަޙައްދުގައިވެސް ތެޔޮ ވިއްކާ އެންމެ ބޮޑު އަގެވެ.

.2

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ޔޫރަޕުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކަމަށްވެފައި ،ޒަމާނުއްސުރެ ޔޫރަޕުން
އަންނަ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތަކުންކަމަށްވާތީ ،ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓްގެ
ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުން ރާއްޖެ އަންނަ މިފަދަ ލޯ ކޮސްޓް
ފްލައިޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަންނަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

.3

އެގޮތުން  2010ވަނަ އަހަރު ޔޫރަޕް ފްލައިޓްތަކުން ރާއްޖެއަށް  517000ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު2012 ،
ވަނަ އަހަރު މިޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ  382000އަށް ވެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޔޫރަޕުން އަންނަ
ފްލައިޓްތައް ރާއްޖެ އައުން މަދުވުމާ ގުޅިގެން  2010ވަނަ އަހަރުން  2012ވަނަ އަހަރަށް ސީޓް ކެޕޭސިޓީވެސް
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 335054އިން  249532އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ .ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރާފައިވަނީ ޔޫރަޕްގެ މާރކެޓްުގެ ސަބަބުން
ކަމަށްވާތީ މިހެން ދިމާވުމަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާޢަތަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

.4

ޔޫރަޕުގެ މާރކެޓް ހީނަރުވިކަމުގައި ވިޔަސް ،ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ އޭޝިޔާގެ
ޤައުމުތަކުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އެވްރެޖްކޮށް ރިސޯޓުތަކުގައި މަޑުކުރަނީ  4ދުވަހުއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސް
ހޭދަކުރަނީ ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ކަމަށްވާއިރު ،ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ އެވަރޭޖް މުއްދަތު  9ދުވަހުން
 6ދުވަހަށް ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވުމާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ދަނީ ބޮޑު
އަސަރެއް ކުރަމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ކަމަށްވެފައި ،އަދި
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ކަމަށްވާއިރު،
ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު މަދުވުމަކީ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަމުންދާ
ކަމެކެވެ.
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ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަކީ ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފެށުމުގެ ސަބަބު އަދި އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަށް ވީހިނދު ،ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން
އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމަށް ދިޔަ ވަގުތު އެއަރޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ޗާރޓާ އަދި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ
ރާއްޖެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ.

ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް

ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެތީ ،މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މައްސަލަތަކާބެހޭ ޤާނޫނީ އާގިޔުމަންޓްތައް ޢާންމުނުކުރުމަށްވަނީ
ނިންމާފައެވެ .ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާބެހޭ ގޮތުން ހުރި މައިގަނޑު ޤާނޫނީ މައްސަލަތައްކަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބިޑް

އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.1

އެއްބަސްވުމާބެހޭ ގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ބިޑަކީ ،ދައުލަތަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ވާގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ބިޑެއްކަން.
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.2

ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަކީ މިފަދަ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ ގޮތްކަމުގައި
ނުވާކަން.

.3

ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި ހިނގާފައިވާ ހުރިހާކަމެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަން.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ޙާލަތު

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގައި ބޮޑެތި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެނެއެވެ .މިގޮތުން:
.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ،ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށްކަން.

.2

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ

ސޮއިކުރުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދެއްވާފައިވާ

ހުއްދައިގައިވާ

ޙާލަތު

ވުޖޫދުގައިވަނިކޮށްކަން ޔަޤީންނުވާކަން.

.3

އެއްބަސްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ގެރެންޓީއަކީ ،ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދެވިފައިވާ ގެރެންޓީއެއްކަމުގައި
ނުވާކަން.

.4

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރުމަށް

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ

ބޯޑުން

ފާސްކޮށްފައިވާ

ރިޒޮލިއުޝަންގެ

ޞައްޙަކަމާމެދު

ސުވާލުއުފެދޭކަން.

ތެލުގެ ފީ

ތެލުގެ ފީއާ ބެހޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.1

ތެލުގެ ފީ ދައުލަތަށް މިހާރު ލިބެމުންދަނީ ބިޑުގައި އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން.

ޞަފްޙާ  41ގެ 38

ޕޓް
ތގެ ރި ޯ
އވާ މަސައްކަ ު
ޓން ކޮށްފަ ި
ނގެ ކޮމި ީ
ވަޒީރު ް

.2

ތެލުގެ ފީ ދެއްކުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޗެއަރމަން
ސޮއިކުރައްވައި

އެއްބަސްވުމަށް

ގެނެސްފައިވާ

އިޞްލާޙަކީ

މާލިއްޔަތުގެ

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތަށް

ގެނެވިފައިވާ

އިޞްލާހެއްނޫންކަން.
.3

މަތީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި އިޞްލާޙަށް އަމަލުނުކުރެވޭނޭ ކަން .އަދި މިކަން ފަހިކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ:

.1

އެއަރޕޯޓް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޗާޖާ

ގުޅޭގޮތުން

ކޯޓުން

ކޮށްފައިވާ

ޙުކުމުގެ

ސަބަބުން

މުޅި

އެއްބަސްވުމަށް

އަސަރުކޮށްފައިވާކަން.
.2

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް މިހާރު 'ދައްކަމުންގެންދަނީ' އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން.

.3

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖްގެ މައްސަލައިގައި  5ޖަނަވަރީ  2012ގައި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކީ،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއްކަން .އަދި މިކަން ކުރެވިފައިވަނީ ޖީ.އެމް.އާރުން
އަމިއްލައަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓެއްގެ ޒަރިއްޔާއިންކަން .އޭގެ ބޭނުމަކީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،
އެ ފައިސާ ކެނޑުމުގެ ޙައްޤު ޖީ.އެމް.އާރަށް ނުލިބޭނޭތީ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭކަން.

.4

މަތީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނޭކަން.

.5

މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން.
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ޑައިރެކްޓް އެގްރީމަންޓް

ޑައިރެކްޓް އެގްރީމަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ:
.1

ޑައިރެކްޓް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން.

.2

މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން.

އައި.އެފް.ސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް

.1

އައި.އެފް.ސީން ދެއްވާފައިވާ ލަފާގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއްވާކަމާއި ،އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި
ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަން.

.2

މަތީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން.

ނިންމުންތައް

މަތީގައިވާ އެންމެހައި ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.1

އެއްބަސްވުމަކީ މިއޮތް ޙާލަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަދި މާލީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އެއްބަސްވުމަކަށް ނުވާކަމުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.2

މިއެއްބަސްވުމުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ،އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން  25އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ދައުލަތަށް ގެއްލޭނޭ
ޢަދަދު ،އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްގެން ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައްކަންޖެހުމަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭ ކަމުގައި
އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
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.3

މަތީގައިވާ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމާއެކު ،ޖީ.އެމް.އާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ،އެ އެއްބަސްވުން ގަވަރންކުރާ
އިނގިރޭސި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މިހާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވުނު ގޮތާއި ޙާލަތާއި ،އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖާ ބެހޭގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާއި އަދި ތެލުގެ
ފީއާބެހޭގޮތުން ކަންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ،އެ އެއްބަސްވުމަކީ  void ab initioގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަށް އަދި ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާކަމާއި ،އަދި/ނުވަތަ މި
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުންވަނީ  frustrateވެފައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމަކަށް
ވެފައިކަމަށް ފެނެއެވެ.
______________________________
 27ނޮވެމްބަރ ) 2012އަންގާރަ(
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