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 {ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ    ވަނަ ބަްއދަލުވުން  5މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ަމޝްރޫޢުތަކަމަސައް ދައުލަތުެގ  ބަދަލުދިނު  ކުގައިތަކީ  ނަޒާހަތްތެރިކަން  މުެގއްލުމުެގ  ނިޒާމުެގ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ެގ 

މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރެފައިވާ ހުދު ކަރުދާހާ-ންޓިޚާއްޞަކުރެވިެގން އެ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ    ވުމަށް. އެހެންވީމާ، ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާ ޮގތެއް މާ،  ނިންމައި

ރު ބަލާފަިއވާ ރިޕޯޓު ައޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންއިމި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ބަލަިއ އެކުލަވަ 

 ޖާބިރު ރިޕޯޓު ވިދާޅުވެދެްއވާ.  هللا ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ލައިޒްކުރުމަށް ޓަކައި  ނައް ފައިތެންދިޔަ މަސައްކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމު

މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅައިލަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެޑަޕްކުރަން މި ަގސްތުކުރާ، ވިސްނާފައި ހުރި ޮގތްތަްއ  

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  މަްއޗަށް  އެ  ހުށަހަޅާ އަދި  މި  ުމޤައްރި  ނީ.  ކޮމިޓީެގ  ވެސް ތާރަށްމާލިއްޔަތު  މީތި   

  ކިނިބިދޫ ،  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު،  އެ އުސޫލުެގ މަތިން  ހޭނީ. އެހެންވީމާ،ޖެނުވަންފޮ

މުެގ  ލުެގ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ގެއްދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒްއަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ދައުލަތު

ނަޒާ  ބަދަލު ނިޒާމު  އެންޓިހަދިނުމުެގ  ޚާއްޞަކުރެވިެގން  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުން ޝަކޮރަޕް-ތްތެރިކޮށް  ންސް 

ަގއި އެކުލަވައިލެވުނު ސަބް ކޮމިޓީން   2022މޭ    17ތައްޔާރުކޮށް ނެރުްއވާފަިއވާ ހުދު ކަރުދާސް ދިރާސާކުރެއްވުަމށް  

ހުދުވަނީ   ކަންތައްތަކާއި  އެ  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ  ކަންތައްތަކާ  ،  ކަރުދާހުަގއި  ލަފާދެއްވާފަިއވާ  ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް 

،  ންތު. ެއޮގވެުގޅޭ ޮގތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ ބައްދަލުކުރަްއވައި ަމޝްވަރާކޮށްފައެ 

ލަފާދެއްވާ އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް  ކަރުދާހުަގއި  ޮގހުދު  ުގޅޭ  ކަންކަމާ  އެ ފަިއާވ  ދެއްވާފައިވާ    ތުން  ފަރާތްތަކުން 

ހުދު    -1ވަނީެއވެ.    މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ފާހަަގކުކަރުދާހުަގ ކޮމިޓީ  ރަްއވާއި  ސެޓްލްމަންޓް  ުއވާލަްއވާ  2020ފަިއވާ  އަހަރު  ސެޓްލްމަންޓް  ވާފައި ވަނަ  ތީވެ 

ކަންތައް ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާ  މި  ކަންކަމަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ނޫން ތަކެކޮމިޓީއާ  އް 

މަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ކަންކަމަކީ މިހާރު ވެސް ކާ ުގޅޭ ޮގތުން އިޞްލާޙުކުރުތަވުންސް ހުދު ކަރުދާހުަގއި އެއްބަ  -2  .ކަމަށް

ެއޮގތުން ދައުލަތުން މަޝްރޫޢުތަކާއި އެއްބަސްވުން ހަދާއިރު ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެ ،  ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކަންކަންކަމަށާއި
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ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މާއްދާއެްއ އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އަދި އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުެވެގން ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު 

ސީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ަވރަށް ކަމަށް ެއއްބަސްވުމުަގއި ތަފުއެއް   ނަގައިދެވޭނީ ެއ އަދަދާ

ކަން   -3  .ކަމަށް  ލަފާދޭ ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓާ  ކަރުދާހުަގއި  ހުދު    ކީމަކައެ 

ތަންފީޒު ވެސް  ކަންކަންކަމަށާއިކުރަމުމިހާރު  ދައު،  ންދާ  ހަވާލުލަތުެއޮގތުން  މަޝްރޫޢުތައް  ކުންފުނިތަްއ  ކުެގ  ރާ 

ދައުލަތުެގ  ،  ކަމަށާއި   ފެންނަ އުސޫލުންށްފުރިއަށް ެގންދަނީ ދެކުހޮވުމަށް ހުޅުަވއިލާ ބީލަމުެގ މަރުޙަލާ މިހާރު ވެސް  

ކަނޑައަޅާނެ    މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާއިރު މަސައްކަތުެގ ބާވަތާއި ައަގށް ބެލުމަށްފަހު ކުންފުނީެގ ތަޖުރިބާެގ މިންވަރު

ހިމެނިފައިވާ ކަރުދާހުަގއި  ބީލަން  ާގނޫނުަގއި އިތުރަށް  ކުޔާން ބަަގވާއިދުަގއި    ،ކަމަށާއި  މިންަގނޑެއް  ރާ ކަންތަްއތައް 

  ލައި  ކުންފުނިތަކުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް ަގއިޑްލައިނެއް އެކުލަވާވާދައުލަތް ހިއްސާ ،  ލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއިތަފުސީ

ކުންފުނި އެންޑޯސްހުރިހާ  ަގިއޑްލައިން  އެ  ކަމަށްކޮތަކުަގއި  ެއްގރީމަންޓް    -4  .ށްފަިއވާ  ކަރުދާހުަގއި  ހުދު  އެ 

ހުށަހަޅާފައިންތަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ވާފީޒުކުރުމާ  ލައިން  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކަންކަން   

ޚިލާފުވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ،  އަންާގކަމަށާއި   ށާިއ،އެޅުމަ  ތައްފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    ކޮންޓްރެކްޓާ 

އެޅުމު ފިޔަވަޅުތައް  ޖިނާޢީ  އަދި  އިދާރީ  ފަރާތްތަކަށް  ާގނޫެގއިހުމާލުވާ  ބާރު    ެގދައުލަތު   2006/03ނަންބަރު    ނު 

ާގނޫނު  މާއްދާއި  48ެގ  މާލިއްޔަތު  ލިބިެގން ަވނަ  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ލައިން  މީެގ  ންކަވާން  ކޮމިޓީެގ  .  އިތުރުން 

ޅޭ އިދާރާތަކަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ަވނީ  ުގކުރުމަށް ކަމާ  ޒުތަންފީ  ންޑޭޝަނުެގ ޮގތުަގއި ތިރީަގިއވާ ކަންކަންމަރެކޮ

ސޫލެްއެގ ދަށުން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް  އުވާ ވަކި  ެގ ކަންކަން ކަނޑަައޅާފައިދައުލަތުން ބަދަލުދިނުމު  -1.  ނިންމާފައޭ

ރެކްޓަރ ނުވަތަ ލައިން މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުން ުއަވއިލުން. ޓްށް ެގންދިއުަމށް ހަވާލުކުރާ ކޮންމަޝްރޫޢު ކުރިއަ

މިފަދަ   -3އެކަމުަގއި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމުކުރުން.    ށްއްލުމަެގދައުލަތަށް ލިބޭ  

ާގއިމުކޮށް އެއަށް   ުގކުރާނެ ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ެމކޭނިޒަމެއްބޭ ެގއްލުން އައިހުމާލުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލި

ފަރާތަކަށްވުން.  ޢަމަލުކުރު މިނިވަން  ފަރާތަކީ  އަުގކުރާ  އަދި  ަމޝްރޫޢު  -4ން.  ެއއްބަސްވުން  ކުތަދައުލަތުެގ  ެގ 

ގެއްދެރު  އިއިލާ ވައެކުލަ  ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  ވެއްޖެނަމަލު ފަރާތުންކުރެ  ދެވޭނެ  އްލުމުެގ  ގެ ،  މެއް  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ 

އެއްބަ  އަދަދެއް  މަތީ  ކަނޑައެޅުމަށް.  ގަ ވުމުސްއެންމެ  ބަދަލުދިނުމަށް   -5އި  ެގއްލުމުެގ  މަޝްރޫޢުތަކުަގިއ  ދައުލަތުެގ 

މައްންކޯޓު މަރުޙަލާތަކުަގިއ  ބޭރުން  ޙައް  ލިބެންވާނެކަމާއި ލު ސަލަ  ފުރުޞަތު  މަްއޗަށް  ެގ  ކޯޓު،  ކުރުމަށް  ނިންމުމުެގ 

 -6.  ވެދޭން ނިންމާނަމަ އެ ނިންމުން ނިންމަންވާނީ އެންމެ ފަހު ކޯޓުެގ މަރުޙަލާެގ ނިންމުމަށްފަހުކަމަށެބުރަވެ ބަދަލު

އު އާންމު  ބޭނުމަކީ  ނަގައިދިނުމުެގ  ބަދަލު  ފޫބެސޫލެެގއްލުުމެގ  ެގއްލުން  ލިބުނު  ޮގތުން  އަދި ްއެގ  ކަމަށާއި  އްދުމަށް 

ޮގތު އަ އިނާމެްއެގ  ނުވަތަ  ޢުޤޫބާތެއް  ނުވަތަ  ނޫންގައިނަ ަގއި  ދަބެއް  ެއއްޗެއް  ބަދަލު    -7.  ވެކަމެ  ދެވޭ  ެގއްލުމުެގ 
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ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ެގއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އެ ފަރާތުން  

ލި ފަދައިން  ބުނާ  ެއސެސްކުރުމަށް  ބިއެ  ެގއްލުންތަކެްއކަން  އަދި ފައިާވ  ކަނޑަައޅަިއ  މިންަގނޑެއް    އެކަށީެގންވާ 

ފަރާތަކަށްވުން.   މިނިަވން  ފަރާތަކީ  އެސެ  -8އެސެސްކުރާ  މިޮގތުން  ކަނޑައަޅަންާވނީ  ބަދަލު  ސްކުރެވޭ  ެގްއލުމުެގ 

އެްއޮގތަށް   މިސާބިތުކޮށްދެވޭ  މިންަގނޑާ  މައްޗަށްންެގއްލުމުެގ  ފަރުދަކަށް    ވަރުެގ  އާންމު  މިންވަރު  އެ  ކަމަށާއި 

ަގބޫބުއް މަތިން  ހަމަތަކުެގ  ާވންޖެހޭނެއެވެ.  ލުދީެގ  މިންވަރަކަށް  ހިސާބުކުރުމުެގ  -9ކުރެވޭ  ެގއްލުމުެގ  ަގއްލުން  އި 

ކަނޑަައޅާ   ޮގތާއިޮގތުަގއި  ވާސިލުިވ  ެގއްލުުމެގ  އައެ  ،  އަދަދަށް  ލިބިދާނެ  އަދި  ެގއްލުމާއި  ތެރެއިން ސީދާ  ދަދުެގ 

ކޮށްފައިވާ ޮގތާއި،  އްލުން ހިސާބުެގހަށް ލިބޭ ސީދާ  ވަަގއި ދުވަހުން ދުއިތުރުން ެގއްލުން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭ

ހި ލިެގއްލުން  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ހިސާސާބުކުރާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ެގއްލުން  އެ  ކަމަށް  ޮގތް  ބޭނެ  ބުކޮށްފައިވާ 

އޮންނަންވާނެެއވެ.  އެނެގ ލި  -10ން  މުއްސަނދިކަމެއް  ބޭއިންސާފު  ބަދަލަކީ  މާލީ  އިދޭފަދަ  ބައްނަަގއިދެވޭ 

ނުވާނެކަމަށާއި ެގ،  ބަދަލަކަށްވެެގން  ލިބުނު  ސަބަބުތަކާހުރެ  ނުބެހޭ  ކަމާ  ނުވަތަ  އެއީ  ޔަީގންކުރެވޭ  ްއލުމާއި 

ެގއްލުމެއަ ނާދިރު  ެގއްލުމާިއ،  ނެތް  ވެެގނެއްސަސާސެއް  ނުވާނެއް   ނަގައިދިނުމުަގިއ  ލުެގއް  -11.  އެވެ  ބަދަލު  މުެގ 

އްލުން ކުޑަކުރުމަށް ެއޮގތުން ެގ  ،ކަމަށާއި  ޔަތްކުރަްއވާނެރަށް ރިޢާވަވާ މިންއި ށްފަމަށް މަސައްކަތްކޮެގއްލުން ކުޑަކުރު

އުނިކުރުމަށް މަސައް ޚަރަދު  ހިނިގ  ސަބަބުން  ނަަގބަ ުމެގ  ލުގެއް  -12އަދި    ،ކަތްނުކުރުމުެގ  ފަރާތުެގ  އިދަލު  ދެވޭ 

އިޙްތިން  އިހުމާލު ުއނިކުރުން.  ޚަރަދު  އަޅުަގނޑު  ރާހިނާގ  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ަގބޫލުކުރެއްވުން  މް 

 . ންތާއީދުކުރަން. ކުރިއަށް ެގންދިުއމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރު ދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންނަ ބޭފުޅުން.  އަޅުަގނޑުެމން މި ސަބް ކޮމިޓީެގ ނިންމުން ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ފެ  ! އެހެންވީމާ،ދެއާ

ށަހެޅުން ހު  އެހެންވީމާ، މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ އިއްތިފާޤުން މި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

 ކޮމިޓީއަށް.  އްޔަތުލިން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނީ މާޅުމި ހުށަހެ ،ންވީމާ. އެހެޖެފާސްވެއް
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