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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2010/SC-C/32ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފި ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތް-ެ:
ލަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެހުއްދައަށްެއެދޭެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ13ެ:ޑިސެމްބަރެ2010
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ16ެ:ޑިސެމްބަރެެ2010
 ނިމުނުެތާރީޚްެ15ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:45ެ:
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒް ެޙުސައިންެ،
ފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެހަމީދުެމުޙައްމަދު،
ދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބް ެ
ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ން
އަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާ ެ
ެ
ެ
ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ15ގެެ2

ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ،ެ 2006/3ދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
ޙާއެކު ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 7ެ ،ވަނަެ
މަ ެއިޞްލާ ެ
ެ 2010/25ގެ ެދަށުން ެގެނެވުނު ެފުރަތަ ެ
މާއްދާއާއިެ 10ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 34ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 23ވަނަެމާއްދާއާއިެެ 35ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއަސާސީެ
ނާނެކަމެއްކަމަށް ެބުނެ ،ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަެ
ޙައްޤުތައް ެލިބުމަށް ެއުނިކަން ެއަން ެ
މާއްދާއާއިެ 7ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 10ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 34ވަނަ ެމާއްދާއަކީެ ،އެމާއްދާތަކުގެެ
މައްޗަށްެޢަމަލުނުކުރެވޭނެެބާޠިލުެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެޓާރނީެ
ރީެމައްސަލައެކެވެެ .
ޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލިފައިވާެދުސްތޫ ެ
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މިމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ގެެ
ގެެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތު ެ
މައްސަލަެހުށަހެޅި ެފަރާތުންެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތު ެ
ދިެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެތަޠްބީޤުކުރެވޭެޢާންމު ެދުސްތޫރީެއަ ެ
ނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލައިވިސްނިއިރުެ ،މިމައްސަލަ ެބެލިެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
ށް ެޝަރު ެ
ޤާނޫނީ ެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ެ .1މި ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ ،މިެ
މައްސަލައިގެެދަޢުވާެބިނާކުރާެސަބަބުތަކުގެެތެރޭގައިެއަންނަނިވިެސަބަބުތައްެފާހަގަކޮށްފައިެވެއެވެ.
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ހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 250ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ،
(ހ) ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމް ެ
ދައުލަތުގެެމިލްކުގައިެހިމެނޭެއެއްވެސްެއެއްޗެއްެއެއްވެސްެފަރާތަކަށްެދޭންވާނީެނުވަތަެވިއްކާންވާނީެނުވަތަެ
ނީ ެނުވަތަ ެރަހުނު ެކުރާންވާނީ ެނުވަތަ ެނައްތައިލާންވާނީ ެނުވަތަެ
ކުއްޔަށް ެދޭންވާނީ ެނުވަތަ ެދޫކޮށްލާންވާ ެ
މިނޫންވެސް ެމިފަދަ ެކަމަކާގުޅޭ ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެސޮއިކުރާންވާނީ ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށްެ
ނީެ
ބަޔާންކޮށްފައިެއޮތުމުންެ،މިެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަންކަމާއިެގުޅޭގޮތުންެހެދޭެޤާނޫނުެއޮންނާންވާ ެ
ނަށް ެގެނެވުނު ެފުރަތަމަެ
މި ެމާއްދާގެ ެއިމުގެ ެތެރޭގައި ެކަމަށްވާއިރު ،ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫ ެ
ކުންފުނިތަކާއި ެގުޅޭގޮތުން ެއަމަލުކުރާނެެ
އިޞްލާޙާއިއެކުެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދައުލަތުގެ ެ ެ
އުޞޫލުތަކެއް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެމާއްދާގެ ެއިމުންެ
ބޭރުވާކަމެއްެކަމުގައިވުންެ ،
(ށ)ެއަދިެދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނުގެެބުނެވިދިޔަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެ"ދައުލަތުގެެ
ކުންފުނި" ެކަމަށް ެބަލާނި ެކޮން ެސިފަތަކެއްހުރި ެކުންފުނިތަކެއްކަން ެސާފުނުވާކަމާއިެ ،އެ ެމާއްދާގައިެ
ރާއްޖޭގެެކުންފުންޏާެބެހޭެ
ދައުލަތުގެެކުންފުނިކަމަށްެޙަވާލާދީފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ(ެ 1996/10ދިވެހި ެ
ޤާނޫނު)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެސަރުކާރުެކުންފުންޏަށްެކަންެނުވަތަެނޫންކަންެސާފުނުވުންެ ،
(ނ) ެއަދި ެކުންފުނީގެ ެމަފްހޫމަށް ެބަލާއިރު ެކުންފުންޏަކީ ެހިއްސާދާރުންނާއި ެވަކިންެ
ޚްޞެއްކަމުގައިވާއިރުެ ،އަދި ެކުންފުނީގެ ެމިލްކުގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެއެއްޗަކީެ
ޝަ ެ
އުފެދިފައިވާ ެޤާނޫނީ ެ ެ
ދައުލަތުގެ ެމިލްކުކަމަށް ެނުބެލެވޭ ެހިނދުެ ،ކުންފުނިން ެކުރާ ެމުޢާމަލާތަކާއި ެގުޅިގެން ެކުންފުނީގެެ
ޔތުން ެސަރުކާރުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ހިއްޞާދާރެއްގެ ެހައިސިއް ަ
ނުވުންެ ،
ހުއްދަެހޯދުމަކީެހަމަޖެހޭެކަމެއްކަމުގައިެ ެ
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(ރ) ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ރރ) ެގައި ެދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކަށް ެލޯނުގެ ެގޮތުގައި ެނަގާ ެފައިސާ ެނުވަތަ ެދަރަންޏަށް ެނަގާ ެފައިސާެ،
އަނބުރާ ެދައްކަން ެދައުލަތަށް ެލާޒިމުކުރާ ެމުއްދަތު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އަދި ެއެމާއްދާގެ ެ(ކކ) ެގައި ެދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކަށް ެލޯނު ެނެގުމުން ެނުވަތަެ
ދަރަންޏަށް ެފައިސާ ެނެގުމުންެ ،ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެލޯނުގެ ެގޮތުގައި ެނުވަތަ ެދަރަނީގެ ެގޮތުގައި ެއުފުލަންެ
ޖެހޭ ެހުރިހާ ެއިލްތިޒާމްތަކެއްގެ ެޖުމްލަ ެޢަދަދު ެެ ،އަދި ެއެ ެއިލްތިޒާމްތައް ެއަދާކޮށް ެނިންމަންޖެހޭ ެތާރީޚްެ
ފުންޏަކަށް ެލޯނުގެގޮތުގައިެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ކުން ެ
ނަގާފައިސާ ެއަނބުރާ ެއަދާކުރުމުގެ ެއިލްތިޒާމް ެއެހެންފަރާތަކުން ެއުފުލަންޖެހޭނީ ެހަމައެކަނިެ
"ގެރެންޓޯ"(ެ )guarantorއެއްގެ ެހައިސިއްޔަތުން ެކަމަށް ެވާއިރު ،އަދި ެކުންފުންޏެއްގެ ެލޯނަކީ ،ދައުލަތުގެެ
ދަރަނީގެެގޮތުގައިެބެލިދާނެެއެއްޗެއްކަމުގައިެނުވާއިރުެ،ކުންފުނިތަކަށްެނަގާެލޯނާއިެގުޅިގެންެރައްޔިތުންގެެ
މާތުެހުށަހަޅަންޖެހުމަކީެޤާނޫނީގޮތުންެހަމަޖެހޭކަމަކަށްނުވުންެ ،
މަޖިލީހަށްެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެމަޢުލޫ ެ
ގެެ(ށ)ެ
(ބ)ެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނުގެެެ 5ވަނަެމާއްދާ ެ
ގާެ
ގައި ެސަރުކާރު ެމެދުވެރިވެގެން ެދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކަށް ެލޯނުގެގޮތުގައި ެނުވަތަ ެދަރަނީގެގޮތުގައި ެނަ ެ
ންެ
ފައިސާއާއިެ ،އެކަމާގުޅޭގޮތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެއިންޓަރެސްޓްގެ ެފައިސާއާއިެ ،ކުރަންޖެހޭ ެއެހެނިހެ ެ
ވާެ
ޚަރަދުތަކަށްވާ ެފައިސާ ެދައްކަންވާނީ ެނުވަތަ ެޚަރަދުކުރަންވާނީ ެދައުލަތުގެ ެބަޖެޓުގައި ެކަނޑައަޅާފައި ެ
ގޮތުގެމަތީންކަމަށާއި،

ެއެފައިސާ

ނީ
ެޚަރަދުކުރާ ެ

ެކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ެރެވެނިއު

ށްެ
މަ ެ
ެފަންޑުންކަ ެ

ންެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 96ވަނަ ެމާއްދާގެދަށު ެ
ގެ ެބެޖެޓްތެރޭގައި ެހިމެނޭނެ ެއެއްޗެކަށްނުވާއިރުެ،
ކުންފުނިތަކުގެ ެއާމްދަނީއާއި ެޚަރަދަކީ ެދައުލަތު ެ
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑްެރެވެނިއުެފަންޑުންެމިޚަރަދުެކުރަންޖެހުމަކީެޤާނޫނީގޮތުންެހަމަޖެހޭެކަމެއްކަމުގައިނުވުން،
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އިެ
ގެ ެ(ނ) ެގަ ެ
ގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާ ެ
(ޅ) ެއިސްވެދިޔަ ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނު ެ
ގެ ެނަމުގައި ެދިވެހި ެސަރުކާރުން ެދޭގެރެންޓީގެ ެވާހަކަ ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،
ދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏެއް ެ
ގެެ
ކުންފުނިތަކުގެ ެނަމުގައި ެކުރާ ެމުޢާމަލާތަކީ ެއެކުންފުނިތަކުން ެކުރާ ެމުޢާމަލާތެއްކަމާއިެ ،އަދި ެކުންފުންޏެއް ެ
އިެ
ގާ ެލޯނަކާ ެ
ކު ެކުންފުންޏަކުން ެނަ ެ
ނަމުގައި ެދައުލަތުން ެގެރެންޓީދިނުމަކީ ެމުސްތަހީލުކަމެއްކަމާއިެ ،ވުމާއެ ެ
ންކަމާއިެ،
އި ެއެކުންފުނީގެ ެނަމުގައި ެދޫކުރެވޭ ެގެރެންޓީއެއްނޫ ެ
ދޭ ެގެރެންޓީއަކީ ެއޭގެޒާތުގަ ެ
ން ެ ެ
ން ެދައުލަތު ެ
ގުޅިގެ ެ
އެހެންނަމަވެސްެއެއީެދައުލަތުގެެނަމުގައިެދޫކުރެވޭެއެއްޗަކަށްވުންެ ،
ވާ ެއުޞޫލަކުން ެވަކި ެދުވަސްތަކެއްގައިެ
(ކ) ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަކީ ެކަނޑައެޅިފައި ެ
އިެ
ގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
ގާ ެމުއައްސަސާއަކަށްވާއިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެ
އަހަރަކު ެެ 3ފަހަރު ެޗުއްޓީނަ ެ
ށްެ
ށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަ ެ
މެ ެފަހަރަކު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ގާ ެކޮން ެ
ދައުލަތުން ެލޯނު ެނަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،

ެރައްޔިތުންނަށް

ން
ެދުވަހު ެ

ެދުވަހަށް

ެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

އްެ
ދުމަތްތަ ެ
ެޚި ެ

ވާެޓްރެޜަރީެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިެބޭނުންވާެފައިސާގެެދަތިކަންެޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިެކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި ެ
ސީެ
ށް ެހުރަސްއެޅިެ ،އޭގެ ެނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ެއަސާ ެ
ށް ެދައުލަތަށް ެފައިސާ ެހޯދުމަ ެ
ބިލް ެމެދުވެރިކޮ ެ
ޙައްޤުގެގޮތުގައިެރައްޔިތުންނަށްެލިބެންޖެހޭެޢިނާޔަތްތައްެލިބުމަށްެހުރަސްއެޅިގެންދިއުންެ ،
ގެ ެެ7
މަ ެއިޞްލާޙާއެކުެ ،އެޤާނޫނު ެ
(އ)ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނަށް ެގެނެވުނު ެފުރަތަ ެ
ތަެ
ލަންވާނީެ ،ނުވަ ެ
ގެ ެމުދަލެއް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެދޭންވާނީެ ،ނުވަތަ ެވިއްކާ ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދައުލަތު ެ
ތަެ
ކުއްޔަށްދޭންވާނީެ،ނުވަތަެދައުލަތުގެެނަމުގައިެހިންގާެވިޔަފާރީގެެމުޢާމަލާތަކާެގުޅިގެންެސީދާގޮތުގައިެނުވަ ެ
ސްެ
ނުސީދާގޮތުގައިވިއަސްެއެއްވެސްެލުޔެއްެނުވަތަެމަންފާއެއްެނުވަތަެއެހީއެއްެނުވަތަެސަބްސިޑީއެއްެއެއްވެ ެ
ތަ ެދިނުމަށް ެއެއްބަސްވާންވާނީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނެއްގައިެ
ފަރާތަކަށް ެދޭންވާނީެ ،ނުވަ ެ
ންެ
ވާ ެޙާލުގައި ެދައުލަތު ެ
ންކަމަށް ެބުނެފައިވުމުންެ ،މިފަދަ ެޤާނޫނެއް ެހެދިފައިނު ެ
ބަޔާންވެގެންވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ގެެ
ހިންގަމުންދާެގިނަެމަޝްރޫޢުތަކާއިެ،އަދިެވަކިންެޚާއްޞަކޮށްެޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންެއަދިެކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ެ
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ދަެ
ޓްގައި ެމިފަ ެ
ގާ ެޕްރޮގްރާމްތައް ެހުއްޓާލަންޖެހުމާއިެ ،އަދި ެދައުލަތުގެ ެބަޖެ ެ
ސިޔާސަތުގެދަށުން ެހިން ެ
ވާެ
މަޝްރޫޢުތަކުން ެލިބޭނެ ެއާމްދަނީއާއި ެއަދި ެސަރުކާރުން ެއެކި ެފަރާތްތަކަށް ެދޭން ެކަނޑައަޅާފައި ެ
ށްެ
ދަ ެއިންޤިލާބީ ެބަދަލެއްއައުމަކީ ެމުޅި ެޤައުމަ ެ
ތި ެހިމެނިފައިވުމުން ެމިފަ ެ
ސަބްސިޑީސް ެފަދަ ެތަކެ ެ
ގެެެ7ވަނަެމާއްދާއާއިެެ10
ޔަެޤާނޫނުނު ެ
ނެެކަމެއްކަމުގައިވުމުގެެއިތުރުންެބުނެވިދި ެ
ންެއުނދަގޫވާ ެ
ތަޙައްމުލްކުރަ ެ
ރާެ
ގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކު ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެބައެއް ެއެހީތަކާއި ެސަބްސިޑީތައް ެދޭންވާނީ ެރައްޔިތުން ެ
ގެެ
ދަ ެއެހީތަކާއި ެސަބްސިޑީތައް ެރައްޔިތުން ެ
ވާ ެގޮތުގެމަތީންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދުެ ،އެފަ ެ
ޤާނޫނެއްގައި ެ
މަޖިލީހުންެފާސްކުރާެޤާނޫނެއްކަމުގައިނުވާެ،ދައުލަތުގެެބަޖެޓްގައިެހިމަނައިގެންެދިނުމުގެެފުރުޞަތުެނެތުންެ ،
ޓްެ
(ވ)ެބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ34ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ނ)ެގައިެ،ބަޖެ ެ
ދިރާސާކުރާ

ެކޮމިޓީގެ

ެރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ

ެގޮތުގައި

ެރައްޔިތުންގެ

ެމަޖިލީހުން

ރާެ
ެފާސްކު ެ

އިެ
އި ެސަރުކާރުން ެޢަމަލުކުރުން ެލާޒިމުވާނެކަމުގަ ެ
ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ެބަޖެޓު ެތަންފީޒުކުރުމުގަ ެ
ކިެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ެބަޖެޓަކީ ެވަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 96ވަ ެ
ށްެ
ހަ ެ
ޢުލޫމާތުތަކެއް ެހިމަނައިގެން ެކޮންމެ ެމާލީ ެއަހަރެއް ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ޚާއްސަ ެމަ ެ
ންެ
ސަރުކާރުން ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެއެއްޗަކަށްވެފައި ެބަޖެޓާއިބެހޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެދައުރަކީ ެގެންނަ ެ
ގެެ
ފެންނަ ެއުނިއިތުރަކާއިއެކު ެބަޖެޓް ެފާސްކުރުންކަމުގައިވާއިރުެ ،ބަޖެޓާ ެގުޅޭގޮތުން ެބަޖެޓު ެދިރާސާކުރާ ެކޮމިޓީ ެ
ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީެއެމައްޗަށްެޢަމަލުކުރުންެލާޒިމުެއެއްޗެއްކަމަށްެކަނޑައެޅިދާނެކަމަށްެނުފެނުން.
ެ .2ތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތައް ެޤާނޫނުއަސާސީއާެ
ރާގޮތްތަކުގެތެރެއިން ެމައިގަނޑު ެއެއްގޮތަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާެ
އެއްގޮތްތޯ ެބަލައި ެރިވިއުކުރުމުގައި ެޢަމަލުކު ެ
ތަޢާރުޟުވާެޤާނޫނެއްެނުވަތަެޤަވާޢިދެއްެރިވިއުކޮށްދިނުމަށްެއެދިެކަމާބެހޭެކޯޓުގައިެއަޞްލީެ(ެ)original
ލީ ެދަޢުވާ ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެތަފާތު ެދުސްތޫރީެ
ދަޢުވާއެއް ެއުފުލުން ެކަމާއިެ ،މިގޮތަށް ެއުފުލޭ ެއަޞް ެ
ށް ެލިބިގެންވަނީ ެދައުލަތުގެ ެޤަޟާއީ ެހަރުފަތުގެ ެއެންމެ ެމަތީގައިވާ ެކޯޓަކަށްެ
މުގޮތަކަ ެ
ނިޒާމުތަކުގައި ެޢާން ެ
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ނުވަތަ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމަށް ެޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެކޯޓަކަށް ެކަމާއިެ ،މިގޮތަށް ެއުފުލާެ
އަޞްލީެދަޢުވާއަކީެދަޢުވާެއުފުލާފަރާތުންެވަކިެޤާނޫނެއްެނުވަތަެޤަވާޢިދެއްެޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފުކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެކުރާެމައުޟޫޢީެދަޢުވާއެއްކަމާެ،އަދިެމިފަދަެމައުޟޫޢީެދަޢުވާއަކީެވަކިެޚަޞްމަކާެ
އިދިކޮޅަށްެއުފުލޭ ެޚުޞޫމަތްތެރިެދަޢުވާއެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނައިރު ،ދައުލަތުގެެއެޓާރނީެޖެނެރަލްގެެ
ކީވެސް ެބުނެވިދިޔަ ެބާވަތުގެ ެމައުޟޫޢީ ެދަޢުވާއެއްކަމުގައިވާތީ ެމިެ
ފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމި ެމައްސަލައަ ެ
ޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެދަޢުވާލިބޭ ެޚަޞްމަކާ ެނުލައި" ،އެކްސް ެޕާޓޭ" ެ(ެ)Ex parte
މައްސަލަ ެދިވެހިރާއް ެ
ކޮށްެބަލަންެނިންމުނެވެެ .
ެ .3ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ'ސުޕްރިމަސީ' ެ(ެ )Supremacy of the Constitutionގެެ
މަބްދައަކީެޤާނޫނީެދައުލަތެއްގެ ެއެންމެެމުހިއްމުެއެއްެ"ޚާއްޞިއްޔަތު" ެ(ެ )characteristicނުވަތަެސިފަެ
ކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާއި ެތަންފީޒީ ެޤަރާރުތައް ެބައްޓަންވެގެންެ
ވާންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞުތަކާއި ެއަޙްކާމްތަކާއި ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ެކަމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ނައްޞުތަކާއިެޚިލާފުެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކާއިެޤަރާރުތަކަކީެބާޠިލުެއެއްޗެއްެކަމީެއެންމެހައިެދީމްޤުރާޠީެ
މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ދެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 268ވަނަެމާއްދާގައި ެމިމަބްދައާެ ،އަދި ެމިމަބްދައާއި ެގުޅިލާމެހިފައިވާ ެ ެ
ޔާެ
ލް ެމަޝްރޫޢިއްޔާ ެ(ެ )Principle of Legalityއާއި ެމަބްދައުއް ެދުސްތޫރިއް ެ
މަބްދައުކަމަށްވާ ެމަބްދައު ެ
(ެ )Principle of Constitutionalityވެސް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަެ
ބާބުގައިެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކާެނުވަތަެމިނިވަންކަމަކާ ެތަޢާރުޟުވާެއެއްވެސް ެޤާނޫނެއްެނުވަތަެ
ނޫނަކުންެބައެއްެވިޔަސްެވާނީެބާޠިލުެއެއްޗެއްކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ޤާ ެ
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އިެ
ެ .4ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެމައްޗަށް ެރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރާ ެޕަރލަމެންޓުގެ ެވިލާޔަތާ ެ
މުެ
ބެލެނިވެރިކަން ެއޮތުމަކީ ެމިޒަމާނުގެ ެއެންމެހައި ެދީމްޤުރާޠީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެޢާން ެ
ލީެ
މާ ެ
ރީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެޕަރލަމެންޓްތަކުން ެއަދާކުރާ ެ ެ
މަބްދައެއްކަމާއިެ ،މި ެމަބްދައުގެދަށުން ެތަފާތު ެދުސްތޫ ެ
ބުެ
ފަންކްޝަންތަކުގެ ެތެރޭގައި ެދައުލަތުގެ ެއަހަރީ ެބަޖެޓާއިެ ،ފާއިތުވާ ެމާލީ ެއަހަރުގެ ެބަޖެޓްގެ ެހިސާ ެ
ގެެ
އި ެފީތައް ެކަނޑައެޅުމާއިެ ،ދައުލަތުން ެނަގާ ެޢާންމު ެލޯންތަކަށާއިެ ،ދައުލަތު ެ
ފާސްކުރުމާއިެ ،ޓެކްސްތަކާ ެ
ނޭެ
ޚަޒާނާއިންެޚަރަދުކުރަންެޖެހިދާނެފަދަެމާލީެކޮމިޓްމެންޓްތަކަށްެއެއްބަސްވުމާއިެ،ދައުލަތުގެެމިލްކުގައިެހިމެ ެ
ނޭ ެތަންތަން ެ"އިމްތިޔާޒު" ެނުވަތަ ެ"ކޮންސެޝަންސް"ެ
ގެ ެމިލްކުގައި ެހިމެ ެ
ތަކެތި ެހިލޭދޫކޮށްލުމާއިެ ،ދައުލަތު ެ
ވޭެ
ން ެމީހުންނަށް ެދެ ެ
ށް ެއެއްބަސްވުމާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެޚަޒާނާއި ެ
(ެ)concessionsއުޞޫލުން ެހިންގަން ެދިނުމަ ެ
އްެ
ދަ ެމާލީ ެކަންތަ ެ
ވޭ ެފައިސާއާއިެ ،ޢިނާޔަތްތަކާއިެ ،ޕެންޝަންތައް ެފަ ެ
މުސާރައާއިެ ،ބަދަލުގެގޮތުގައި ެދެ ެ
ނަެ
ތަންޒީމުކުރުން ެހިމެނޭކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ96ވަ ެ
އްެ
މާއްދާއާއިެ 97ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 250ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެކަންތައްތަ ެ
އެެ
ގެ ެކުރީން ެ ެ
އް ެފެށުމު ެ
ން ެއެނގޭކަމާއި؛ ެމިގޮތުންެ ،ކޮންމެ ެމީލާދީ ެއަހަރެ ެ
ޖުމްލަގޮތަކަށް ެޝާމިލުވެގެންވާކަ ެ
ގެެ
ށް ެލަފާކުރާ ެއާމްދަނީ ެ
އަހަރަކަށް ެދައުލަތުން ެހިނގާނޭކަމަށް ެލަފާކުރާ ެޚަރަދާއިެ ،ދައުލަތަށް ެލިބޭނެކަމަ ެ
ނުެ
ހިސާބު ެހިމެނޭ ެބަޖެޓެއް ،އަދި ެވޭތުވެދިޔަ ެމާލީ ެއަހަރު ެދައުލަތުން ެހިނގި ެޚަރަދާއިެ ،ދައުލަތަށް ެލިބު ެ
ގެެ
އާމްދަނީގެެހިސާބުެމިނިސްޓަރެއޮފްެފިނޭންސްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ގެެ
ގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާެ ،އަދި ެދައުލަތު ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 96ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ތަެ
މުދަލާއި ެފައިސާ ެޚަރަދުކުރުމާއި ެހޭދަކުރުމާއިެ ،ދައުލަތަށް ެއާމްދަނީއެއް ެހޯދުމަށް ެއެއްވެސް ެޓެކުހެއް ެނުވަ ެ
އިެ
ތަ ެއެނޫންވެސް ެގޮތަކުން ެމުދަލާއި ެފައިސާ ެހޯދުމާ ެ
އެނޫންވެސް ެއެއްޗެއް ެނެގުމާއިެ ،ލޯނުގެ ެގޮތުގައި ެނުވަ ެ
ންެ
ން ެދައުލަތުގެ ެނަމުގައިދިނުމާއިެ ،މިކަންތައްތަކު ެ
ޤަބޫލުކުރުމާއިެ ،ދަރަނި ެއަދާކުރާނެކަމުގެ ެޔަޤީންކަ ެ
ގާެ
ކުރެކަމެއް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނެއްގައި ެވާގޮތުގެމަތީން ެމެނުވީ ެވެރިކަން ެހިން ެ
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އިެ
ގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގަ ެ
ގެ ެެ 97ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ފަރާތުން ެކޮށްގެނެއްނުވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ތަެ
ބަޔާންވެގެންވާއިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެމިލްކުގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެއެއްޗެއް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެދޭންވާނީ ެނުވަ ެ
ތަެ
ނީ ެނުވަ ެ
ތަ ެރަހުނުކުރާންވާ ެ
ނީ ެނުވަ ެ
ނީ ެނުވަތަ ެކުއްޔަށް ެދޭންވާނީ ެނުވަތަ ެދޫކޮށްލާންވާ ެ
ވިއްކާންވާ ެ
އިެ
ޅޭ ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެސޮއިކުރާންވާނީ ެޤާނޫނުގަ ެ
ކާ ެގު ެ
ނައްތައިލާންވާނީ ެނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެމިފަދަކަމަ ެ
ށްެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެސާފުކޮ ެ
ވާގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 250ވަ ެ
ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.
މަެ
ެ .5ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ ،2006/3ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނަށް ެގެނެވުނު ެފުރަތަ ެ
ލީެ
އި ެދައުލަތުން ެއިލްތިޒާމް ެއުފުލަންޖެހޭ ެބައެއް ެމާ ެ
އިޞްލާޙާއިއެކުެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
ންެ
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރަޤާބާއާއި ެއިޝްރާފު ެ(ެ )supervision/oversightއޮތު ެ
ނުެ
އް ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނައޮތުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވު ެ
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ެއުޞޫލުތަކެ ެ
ނަެ
ލް ެފާހަގަކޮށްފައި ެއޮން ެ
ނީ ެޖެނެރަ ެ
ން ެބޭރުވާ ެކަމެއްކަމުގައި ެދައުލަތުގެ ެއެޓާރ ެ
ގެ ެއިމު ެ
ެ 250ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ވާެ
ވާ ެމަފްހޫމަކީ ެދައުލަތުގެ ެމިލްކުގައި ެ
ނަ ެމާއްދާއިން ެދޭހަ ެ
ގެ ެެ 250ވަ ެ
ށް ެބަލާއިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
އޮތުމަ ެ
އިެ
ޤު ެސަރުކާރަށް ެލިބިގެންވަނީ ެހަމައެކަނި ެޤާނޫނުގަ ެ
ގެ ެޙައް ެ
އެއްވެސް ެމުދަލަކާއިމެދު ެތަޞައްރުފުކުރުމު ެ
ނަެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމާެ ،ނަމަވެސް ެބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަ ެ
މާއްދާގައި ެޖުމްލަގޮތެއްގައި ެބަޔާންވެގެންވަނީ ެދައުލަތުން ެދަރަންޏަށް ެފައިސާނެގުމާއި ެގެރެންޓީ ެދިނުމުގައިެ
ޢަމަލުކުރުން ެލާޒިމްކުރާ ެޤާޢިދާތައްކަމާެ ،އަދި ެއެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 97ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޙުދޫދުގެތެރޭގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެޤާޢިދާތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ވާެ
ގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައި ެ
ެ .6ބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތު ެ
ތަެ
ން ެސާފުނުވުމަކީ ެނުވަ ެ
ނި" ެކަމަށް ެބަލާނީ ެކޮން ެސިފަތަކެއް ެހުރި ެކުންފުނިތަކެއްކަ ެ
"ދައުލަތުގެ ެކުންފު ެ
ގެެ
ދައުލަތުގެ ެކުންފުނީގެ ެ'ތަޢުރީފް" ެ(ެ )definitionއެއް ެއެޤާނޫނުގައި ެވާރިދުވެފައިނުވުމަކީެ ،އެ ެޤާނޫނު ެ
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ގެ ެކުންފުންޏަކީެ
ނީ ެދައުލަތު ެ
މާެ ،އެހެ ެ
ހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަ ެ
ލު ެއުފެދެންޖެ ެ
ދުސްތޫރިއްޔަތުކަމާމެދު ެސުވާ ެ
ތަެ
ތު ެޤާނޫނުތަކަށާއިެ ،ޤާނޫނީ ެފިޤްހު ެނުވަ ެ
އި ެކަމާގުޅުންހުރި ެތަފާ ެ
ކޮބައިކަން ެދެނެގަތުމުގަ ެ
ށް ެރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،
އި ެކޯޓުތަކުގެ ެނިންމުންތަކަ ެ
ސް" ެއަށާ ެ
"ޖުރިސްޕުރޫޑެން ެ
ން ެ(،)rigid
ރީގޮތުން ެފަސޭހަ ެނޫ ެ
ދައުލަތުގެ ެނުވަތަ ެސަރުކާރުގެ ެކުންފުނިތަކަކީ ެ ެއަސާސީގޮތެއްގައި ެއިދާ ެ
ބީރޮޤްރާޠީ ެ(ެ )bureaucraticއިޖްރާއާތުތަކުން ެމިނިވަންކުރެވިފައިވާެ ،އަދި ެ"ކޮމާރޝަލް ެފްލެކްސިބިލިޓީ"ެ
މު ެޠަބީޢަތުގެ ެފަންކްޝަންތަކެއް ެއަދާކުރުމަށްޓަކާެ،
(ެ )commercial flexibilityކަށަވަރުކޮށްދޭެ ،ޢާން ެ
ނީގެ ެޢާންމުެ
ކަމާ ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެދައުލަތުގެ ެކުންފު ެ
ސަރުކާރުން ެއުފައްދާ ެކުންފުނިތަކެއް ެ
ޙަޞާއިޞްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކީ ެދައުލަތުގެ ެއިޤްތިޞާދީ ެޕްލޭންގެ ެމަޤްޞަދުތައްެ
ޢުނަވީެޝަޙްޞަކަށްވުމާއިެމާލީެއިސްތިޤްލާލުކަންެ
ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައިެޤާއިމުކުރެވޭެވަޞީލަތަކަށްވުމާއިެ،މަ ެ
ލިބިގެންވާ ެޝަޙްޞަކަށްވުމާ ެއަދި ެދައުލަތުގެ ެކުންފުނި ެހިންގުމުގައި ެޕްރައިވެޓް ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެެ
އުސްލޫބަށް ެތަބާވުމާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެރަޤާބާއާއި ެއިޝްރާފް ެދައުލަތުގެ ެކުންފުނިތަކުގެ ެމައްޗަށްެ ،އިސްވެދިޔަެ
އެހެންެހަޞާއިޞްތަކަށްެއުނިކަމެއްެނާންނާނެެމިންވަރަކަށްެއޮތުންެހިމެނިގެންެވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ރު
ެ ެ .7ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ ،2006/3ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަ ެ
ނަ ެމާއްދާގައިެދައުލަތުގެެ
ެ 2010/25ގެެދަށުންެގެނެވުނުެފުރަތަމަެއިޞްލާޙާއިެއެކު ،އެ ެޤާނޫނުގެެެ 5ވަ ެ
އް ެކަމުގައިވާ ެދިވެހި ެސަރުކާރު ެމެދުވެރިވެގެން ެލޯނުނެގުމާއިެ،
ކުންފުނިތަކުގެ ެބައެއް ެމާލީ ެމުޢާމަލާތްތަ ެ
ން ެގެރެންޓީެ
ހި ެސަރުކާރު ެ
ދަރަންޏަށް ެފައިސާނެގުމާއި ،އެފަދަ ެކަމަކާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެނަމުގައި ެދިވެ ެ
ދިނުމާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމުދަލެއް ެނުވަތަ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމަޞްލަޙަތެއް ެރަހުނުކުރުމާއިެ ،ނުވަތަ ެދައުލަތުގެެ
މުދަލަކާ ެނުވަތަ ެފައިސާއަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެއެއްވެސް ެޢަހުދެއް ެނުވަތަ ެކަށަވަރުކަމެއްެ
ދިނުމާއިެ ،މިފަދަ ެކަންތައް ެކުރަންވާނީ ެބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތު ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ފާސްވެގެންކަމަށްެއޮންނަެ
ޖިލީހުންެ ެ
ންގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅައި ެއެ ެމަ ެ
ކަނޑައެޅިގެންވާެގޮތުގެމަތިންެރައްޔިތު ެ
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މުގެެ
އޮތުމަކީެ ،އޭގެޒާތުގައި ،ދައުލަތުގެ ެކުންފުނީގެ ެޤާނޫނީ ެޝަޚްޞިއްޔަތުކަމާއިެ ،މާލީ ެއަދި ެހިންގު ެ
އިސްތިޤުލާލުކަން ެގެއްލިގެންދާންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އެހެނީ ެއެ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވަނީެ
ލަތުގެ ެނަމުގައި ެދިވެހިެ
ދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކުން ެކުރާ ެބައެއް ެބާވަތުގެ ެމުޢާމަލާތަކާއި ެގުޅިގެން ެދައު ެ
ސަރުކާރުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރަޤާބާއާއި ެއިޝްރާފްެ
ނީެ
ސް ެއޮންނާންވާ ެ
ކަށަވަރުކުރުންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެރަޤާބާއާއި ެއިޝްރާފު ެއަބަދުވެ ެ
ދައުލަތުގެ ެއެއްބާރު ެއަނެއްބާރާއި ެދެމެދުގައި ެއޮންނަންޖެހޭ ެޗެކް ެއެންޑް ެބެލެންސްގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައިެ،
ރުގެެއިޚްތިޞާޞްގެެތެރެއަށް ެނުފޫޒުެނުފޯރުވޭފަދަެގޮތަކަށްެ ،އަދިެ"ސެޕެރޭޝަންެއޮފްެ
އެއްބާރުން ެއަނެއްބާ ެ
ޕަވަރސް"ެގެެދުސްތޫރީެމަބްދައާއިެޚިލާފުނުވާެގޮތަށްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ .8އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެ
ގާެ
ށް ެލޯނުގެ ެގޮތުގައި ެނުވަތަ ެދަރަނީގެ ެގޮތުގައި ެނަ ެ
ގައި ެސަރުކާރުެމެދުވެރިވެގެން ެދައުލަތުގެ ެކުންފުންޏަކަ ެ
ންެ
ފައިސާއާއިެ ،އެކަމާގުޅޭގޮތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެއިންޓަރެސްޓްގެ ެފައިސާއާއިެ ،ކުރަންޖެހޭ ެއެހެނިހެ ެ
ވާެ
ށްވާ ެފައިސާ ެދައްކަންވާނީ ެނުވަތަ ެޚަރަދު ެކުރަންވާނީ ެދައުލަތުގެ ެބަޖެޓުގައި ެކަނޑައަޅާފައި ެ
ޚަރަދުތަކަ ެ
ގޮތުގެމަތީންކަމަށާއި،

ެއެފައިސާ

ނީ
ެޚަރަދުކުރާ ެ

ެކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ެރެވެނިއު

ށްެ
ެފަންޑުންކަމަ ެ

ނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 96ވަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ކުންފުނިތަކުގެ ެއާމްދަނީއާއި ެޚަރަދަކީ ެދައުލަތުގެ ެބެޖެޓްތެރޭގައި ެހިމެނޭނެ ެއެއްޗަކަށް ެނުވާއިރުެ،
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

އު
ެރެވެނި ެ

ެފަންޑުން

ދު
ެމިޚަރަ ެ

ެކުރަންޖެހުމަކީ

ެޤާނޫނީގޮތުން

އްެ
ެހަމަޖެހޭކަމެ ެ

ށްެ
ވާ ެނުކުތާގެ ެމައްޗަ ެ
ކަމުގައިނުވާކަމަށްބުނެެ ،ދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައި ެ
ޓްެ
ނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ދައުލަތުން ެހިންގާ ެބައެއް ެޢާންމު ެޠަބީޢަތުގެ ެމަޝްރޫޢުތައް ެޕްރައިވެ ެ
އިެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ެއުސްލޫބުން ެހިންގުމަށް ެދައުލަތުން ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެވަސީލަތަކީ ެކުންފުނިކަމުގަ ެ
މާެ
ށް ެދައުލަތުން ެޒިން ެ
ކުންފުނިތަކުގެ ެމާލީ ެއިލްތިޒާމްތަކަ ެ
ވީހިނދުެ ،ދައުލަތުގެ ެމިލްކުގައިވާ ެއެފަދަ ެ ެ
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ވާެ
އި ެދައުލަތުން ެކުރަންޖެހޭ ެޚަރަދުތައް ެދައުލަތުގެ ެބަޖެޓްގައި ެކަނޑައެޅިފައި ެ
އުފުލަންޖެހޭ ެޙާލަތްތަކުގަ ެ
ދާެ
ގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ96ވަނަެމާއް ެ
ގޮތުގެމަތިންެކުރުމަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނަފީކުރާެކަމެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
މަ ެއިޞްލާޙާއިއެކުެ ،އެޤާނޫނުގެ ެެ7
ެ.9ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނަށް ެގެނެވުނު ެފުރަތަ ެ
ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއެހީތަކާއި ެސަބްސިޑީތައް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށްެ
ށްެ
އި ެބަޔާންވެގެންވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަ ެ
ހޭ ެޤާނޫނެއްގަ ެ
ރާ ެކަމާބެ ެ
ދޭންވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކު ެ
ށްެ
ތުގައި ެއަސާސީ ެޙައްޤުގެ ެގޮތުގައި ެރައްޔިތުންނަ ެ
ބުނެފައިވާއިރުެ ،މިފަދަ ެޤާނޫނެއް ެހެދިފައިނުވާ ެޙާލަ ެ
އިެ
ސްއެޅިގެން ެދިއުމުގެ ެއިތުރުންެ ،އެފަދަ ެއެހީތަކާ ެ
ލިބެންޖެހޭ ެއެހީތަކާއި ެސަބްސިޑީތައް ެލިބުމަށް ެހުރަ ެ
އިެ
ގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނެއް ެކަމުގައިނުވާެ ،ދައުލަތުގެ ެބަޖެޓްގަ ެ
ސަބްސިޑީތައް ެރައްޔިތުން ެ
ހިމަނައިގެން ެދިނުމުގެ ެފުރުޞަތު ެނެތްކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިެ
އޮންނަ ެއޮތުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެތަޝްރީޢީ ެ(ެ)Legislative
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެ
ފުރިހަމަކަންެގެނައުމަކީެއަސާސީގޮތެއްގައިެދައުލަތުގެެޤާނޫނުހަދާެމަޖްލީހުގެެ ެ
ގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ގެ ެޤާނޫނު ެ
ގެ ެމާލިއްޔަތު ެ
އޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތު ެ
ބުނެފައިވާ ެޤާނޫނެއް ެއަދި ެފާސްވެފައި ެނެތުމަކީ ެއެ ެމާއްދާތައް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުކަމަށްެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭެސަބަބެއްެނޫންކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫނެއްެހެދިފައިނެތުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބުރުލެއް ެއަރާފަދަ ެޢަމަލެއް ެހުއްދަ ެވާނޭކަމެއް ެނޫންކަމަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 299ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައިެ
ބަޔާންވެގެންވާެހިނދުެ،ބުނެވިދިޔަެދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނުގެެެ7ވަނަެމާއްދާއާއިެެ10ވަނަެމާއްދާގެެ
އްެ
(ހ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެގުޅިފައިވާ ެއެހީތަކާއި ެސަބްސިޑީތަ ެ
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ތުެ
ގެ ެބަޖެޓްގައި ެހިމަނައިގެން ެދިނުމުގެ ެފުރުޞަ ެ
ން ެފާސްކުރާ ެދައުލަތު ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހު ެ
ޤާއިމުވެގެންވާކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ޓްެ
ެ.10ބުނެވިދިޔަ ެދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނުގެެެ34ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ނ)ެގައިެ،ބަޖެ ެ
ރާެ
ގެ ެރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކުގެ ެގޮތުގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކު ެ
ދިރާސާކުރާ ެކޮމިޓީ ެ
ޓުެތަންފީޒުކުރުމުގައިެސަރުކާރުންެޢަމަލުކުރުންެލާޒިމުވާނެކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިެ
ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށްެބަޖެ ެ
އޮންނަ ެއޮތުމަށް ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލާއިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެެ 34ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެނައްޞަކީެ
ށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޖެޓާ ެގުޅިގެން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަ ެ
އެއްވެސް ެޙާލެއްގައިެ ،ދައުލަތުގެ ެބަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 96ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއި ެ(ނ) ެއިން ެލިބިދީފައިވާ ެއިޚްތިޞާޞާއި ެފުށޫއަރާެ
ގެެ
ގެ ެގޮތުގައި ެރައްޔިތުން ެ
ގެ ެރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކު ެ
ނައްޞެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ބަޖެޓް ެދިރާސާކުރާ ެކޮމިޓީ ެ
ޖަެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީ ެމައުޟޫޢީ ެގޮތުންނާއި ެޝަކްލީގޮތުންވެސް ެޤާނޫނެއްގެ ެދަރަ ެ
ވާެ
އި ެ
ގެ ެ(ނ) ެގަ ެ
ގެ ެެ 34ވަނަމާއްދާ ެ
ވާ ެއެއްޗެއް ެނޫންކަމުގައިވާއިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނު ެ
ލިބިގެން ެ
ންެ
ފަދައިން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ެބަޖެޓް ެތަންފީޛުކުރުމުގައި ެޢަމަލުކުރު ެ
ކާެ
ސަރުކާރުގެެއިދާރާތަކުގެެމައްޗަށްެލާޒިމްވާނީެއެެރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެނުވަތަެޤާނޫނަ ެ
ޚިލާފުެރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކަށްެނުވާނަމަކަންެއެނގެންއޮވެއެވެެ .
ެ.11ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 2010/25ގެެދަށުންެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ،2006/3ދައުލަތުގެެ
މާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަެމާއްދާއާއިެ 7ެ،ވަނަެމާއްދާއާއިެ 10ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ 34ވަނަެ
ން ެދައުލަތުގެ ެމާލިއްޔަތުގެެ
މާއްދާއަށް ެގެނެވުނު ެއިޞްލާޙުތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެއިޞްލާޙުތަކަށް ެއަމަލުކުރުމު ެ
މައްޗަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެއޮންނަންޖެހޭެރަޤާބާއާއިެއިޝްރާފް'ެ،ޗެކްެއެންޑްެބެލެންސް'ެގެެޙުދޫދުންެ
އްެ
އުލަތުގެެކުންފުނީގެެޚަޞާއިޞްތަކުގެެތެރެއިންެޚާއްޞިއްޔަތުެެއަކަށްެއުނިކަމެ ެ
ވެދާނެކަންެ،ނުވަތަެދަ ެ
ބޭރު ެ
އަތުވެދާނެކަން ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއެއްވެސްެ
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ޢުވާކުރާެދިވެހިެ
ން ެއެނގޭފަދަެސަބަބެއްވިއަސްެމިމައްސަލާގައި ެދަ ެ
އަސާސީެޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިދާނެކަ ެ
އި ެނުވުމުގެެއިތުރުންެ،
ން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފަ ެ
ދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެެފަރާތު ެ
އެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާ ެބިނާކުރާ ެސަބަބުތަކުގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ސަބަބުތަކަކީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަ ެއަސާސްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެގެންވާ ެސަބަބުތަކެއް ެނޫންކަންެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ެ
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެ ެބަޔާން ެކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމާއެކުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ،2006/3
ދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 2010/25ގެެދަށުންެގެނެވުނުެފުރަތަމަެއިޞްލާޙާއިެ
އެކު ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 7ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 10ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 34ވަނަެ
މާއްދާއަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 35ވަނަެ
މާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެލިބުމަށް ެއުނިކަން ެއަންނާނެ ެކަމެއްކަމުގައި ެބުނެ،
ގެ ެ 5ވަނަެމާއްދާއާއިެ 7ެ،ވަނަެމާއްދާއާއިެ 10ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ
ދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނު ެ
ެ 34ވަނަ ެމާއްދާއަކީެ ،އެމާއްދާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ެބާޠިލު ެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެޓާރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
ލަެބަލައިެރިވިއުކުރުމަށްފަހުެ،ދައުލަތުގެެއެޓާރނީެޖެނެރަލްގެެ
ހުށަހެޅުމުންެބެލިފައިވާެ،މިެދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ފަރާތުންެމިެމައްސަލައިގެެދަޢުވާެބިނާކުރާެސަބަބުތަކުގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބުތަކަކީެޤާނޫނީގޮތުންެ
ޞައްޙަ ެއަސާސްތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެގެންވާ ެސަބަބުތަކަކަށް ެނުވާތީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ،2006/3
ގެނެވުނުެފުރަތަމަެއިޞްލާޙާއިެ
ދައުލަތުގެެމާލިއްޔަތުގެެޤާނޫނަށްެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 2010/25ގެެދަށުންެ ެ
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އެކު ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 7ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 10ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 34ވަނަެ
މާއްދާއަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޚިލާފުެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެކަނޑައަޅާނެެތަނެއްެ
ންެ
ގެ ެއިއްތިފާޤު ެ
ގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެ
ލި ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ލަ ެބެ ެ
ށް ެމިމައްސަ ެ
ނެތްކަމަ ެ
ކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
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