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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.  ވަނަ    26`.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް 

އެފެއާޒްެގ   ިއސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެގންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުެމން  އެޖެންޑާ  ، 2013،  2012މިއަދު 

ޚާއްޞަ އޮޑިޓު    ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އަދި މިނިސްޓްރީެގ ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ  18،  17،  16،  15،  2014

ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިޭއޓުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓިނިއުނޭޝަން ވެފައި އިން ހިސާބުން  

 ފެށިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރިޕޯޓު. އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯެއއް   ޮއޑިޓް  ފަންޑުތަކުެގ ޚާއްޞަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްެގ ޓްރަސްޓު 

ގާއިމުކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާ ުގޅިެގން ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް. މިނިސްޓްރީަގއި އިސްލާމިކް  

މަޝްރޫޢާ   ާގއިމުކުރުމުެގ  ޢަްއޔަނުކޮށްފަިއވާ    2014ނޮެވންބަރު    1ުގޅިެގން  ސްޓޫޑިޯއއެްއ  ކޮންސަލްޓެންޓެއް  ަގއި 

ސްޓޫޑިޯއެގ   ހިމެނެނީ  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  ތެރޭަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުެގ  ކޮންސަލްޓެންޓުެގ  ޮގތުން  މި  ކަމަށާއި، 

ޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  އިކުއިޕްމަންޓްސް ބޭނުން ކޮށްެގން ކުރާ މަސަްއކަތްތައް ނުވަތަ ސްޓޫޑިއޯެގ އޮޕަރޭޝަނާ ުގ

ޢައްޔަނު   ކޮންސަލްޓެންޓު  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ބަޔަކާއި  ވެސް  ފުރަތަމަ  ހޯދުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓުތައް  ާވއިރު،  ކަމަށް 

  9އާ ހަމައަށް ކޮންސަލްޓެންޓު ޢައްޔަނު ކުރިތާ    2015ޮއަގސްޓު    20ކުރިތާ ދެމަސް ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާއި އަދި  

ފާއިތުވެ ދުވަސް  ގާއިމުކުރެވިފައި  މަސް  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ސްޓޫޑިޯއަގއި  ވެސް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އެ  ފަިއާވއިރު، 

ބޭނުމަށް  ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވާ  ކޮންސަލްޓެންޓު  ހިފާފައިވަނީ  މިނިސްޓްރީން  ބޭނުން  ކޮންސަލްޓެންޓުެގ  ނުވުމުން، 

ސްޓޫޑިޯއއެއް   އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީަގއި  ކަަމށް.  ފާހަަގކުރެވޭ  ކޮމިޓީން ނޫންކަން  ޒަކާތުެގ  ާގއިމުކުރުމަށް 

އެހެންކަމުން   ނޫންކަމަށާއި،  ތައްޔާރުކޮށްެގން  ޕްލޭނެއް  ެގންދާނެޮގތުެގ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތަްއ  ނިންމާފައިވަނީ 

ސްޓޫޑިޯއއެްއ   އިސްލާމިކް  މިޮގތުން  ކަމަށް.  ޮގސްފައިވާ  ދިުގލަިއެގން  ނުނިމި،  މަސައްކަތްތަްއ  ސްޓޫޑިޯއެގ 

ނިންމާ،    2013ޑިސެންބަރު    25ގާއިމުކުރުމަށް   ކޮިމޓީން  ޒަކާތު  ވެސް   2014ަގއި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ 

ާގއިމުކުރުމުެގ   ހަވާލުކުރެވިފައިނުވުމާއި އަދި ސްޓޫޑިއޯ  ފަރާތަކާ  ަގންނަން  ބޭނުންވާ އިކުިއޕްމަންޓްސް  ސްޓޫޑިޯއއަށް 

ަގއި ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް،    2013ންބަރު  ޑިސެ  25މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޒަކާތު ކޮމިޓީން    1.3ޚަރަދަށް  

ފާސްކޮށް،    6ަގިއ    2014ޮއަގސްޓު    26ފަހުން   ޚަރަދުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސްޓޫޑިޯއެގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 
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މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް. އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްެގން ހޯދާ އަންދާސީ   3.6އިކުއިޕްމަންޓްސް ަގތުމަށް  

ފަރާތްތަކުެގ  ހިސާބުތަ ހުށަހެޅި  ހިސާބު  އަންދާސީ  ޮގތަށް  އެނޭގނެ  މުއްދަތު  އަާގއި  ހުށަހެޅި  ބަލަިއަގތުމަށްފަހު  އް 

ަގވާއިދުެގ   މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ  ކަމަށް  ހޯދަންވާނެ  ބަޔާންކޮށްފަިއ    8.17ސޮއި  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ާގއިމުކުރުމަ ސްޓޫޑިޯއ  އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީން  ފަރާތެއް  ވީނަމަވެސް،  ހޯދައިދޭނެ  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ބޭނުންވާ  ށް 

ފަރާތުން  އެ  ނަމަވެސް،  ހިސާބެްއ  އަންދާސީ  އެންމެ  ލިބިފައިވަނީ  ުގޅިެގން  އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިާވ  އެދި  ހޯދުމަށް 

އެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ކަމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ އަާގއި މުއްދަތު އެނޭގނެ ޮގތަށް ނޫން ކަމަށް. މިޮގތަށް  

ހިސާބު    އިތުރު ފަރާތަކުން އަންދާސީފަރާތުެގ އަންދާސީ ހިސާބުެގ އަާގއި ުމއްދަތު ހާޒިރީ ޝީޓުަގއި ޖެހިފައި ނުވަނީ

އަންދާސީ،  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ިއންކާރުކޮށް  އެ  ކެނޑުމަށް  ރީއާ  ޓްމިނިސް  ،ހިސާބު 

ލާމިކް  މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް. މިނިސްޓްރީން އިސް  އަނބުރާ ެގންޮގސްފައިވާތީ ކަމަށް  ހަވާލުނުކޮށް

ސްޓޫޑިއޯ ގާއިުމކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުމަށްފަހު  

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާިއ، މި ޮގތުން އިތުރަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ކުންފުންޏަކާ އެ މަސައްކަތް  

ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތަކުން  އެންމެ  ުގޅިެގން  ިއޢުލާނާ  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  މި 

ހޯދާފަިއވާކަމަށާއި،   ައެގއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އެ  އެސް.ޓީ.އޯިއން  ބާތިލުކޮށް،  އިޢުލާނު  އެ  ހުށަހަޅާފައިވުމުން 

ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފަިއވާ    ނަމަވެސް، ައެގްއެގ  މިލިއަން ރުފިޔާައކީ ބޮޑު    5.4އެސް.ޓީ.އޯ އިން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 

މިނިސްޓްރީން   އިސްލާމިކް  ސީދާ  އިކުއިޕްމަންޓު  ބޭނުންވާ  ާގއިމުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  ނިންމައި،  ކަމަށް  އަެގއް 

 ސްޓޫޑިޯއއަށް ތަކެތި ަގތުމަށާއި، ޑިއުޓީތައް ދެއްކުމަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ެގންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް. މި ޮގތުން

މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ކުންފުންޏަކާ އެ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެ    3ހޭދަވާނީ  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަގއި  2014ޮއކްޓޫބަރު    27ކުންފުންޏާއެކު އެލް.ސީެއއް ހުޅުމުވުމުެގ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވުމުން،  

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދީފައި ވީނަމަެވސް، އެ ފަރާތުން އެލް.ސީެގ ދަށުން ތަކެތި ސަޕްލައި ނުކޮށްދޭތީ 

ލަްއކަ   6އިތުރު ފަރާތަކުން ޕްރޮފޯމަރ އިންޮވއިސް ހޯދިއިރު، އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ޓްރެއިނިންގއަށް އިތުރަށް ޚަރަދުވާ  

ަގއި މިނިސްޓްރީ    2014ނޮވެންބަރު    26މިލިއަން ރުފިޔާ ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް    3.6  ރުފިޔާއާެއކު ޖުމުލަ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ހޯދާފައި ވީނަމަެވސް، އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް އިތުރު އެހެން 

ިމޮގތުން،   ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް.  ައުގ  ޮގތަށް    2015މާރިޗު    15ކުންފުނިތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަކެތި  ކުރިން    12ެގ 

ބޭންކުަގއި    2015ޖަނަވަރީ   ތަކެތި    3.6ަގއި  އެ  ހުޅުާވފައިވަނިކޮށް،  އެލް.ސީއެއް  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން 

ަގއި އެ ކުންފުނި އެދިފައިވުމުން، ެއ    2015ފެބުރުވަރީ    2ސަޕްލައިކޮށްދެވެން ނެތުމުން އެލް.ސީ ކެންސަލްކުރުމަށް  
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ކެން ބޭރު  އެލް.ސީ  ރާއްޖެއިން  ހުްއދައާއެކު  ޓްރެޜަރީެގ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސަލްކުރުމަށްފަހު، 

ނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކޮށް، މިއެ ފަރާތާއި   މި މަސައްކަތް  ކުންފުންޏަކާއެކު ހަމަ އެ ައުގަގއި އެލް.ސީއެއް ހުޅުަވއިެގން 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ެއ    1.5ޖެހޭ ތަކެތީެގ އަުގ  ދާފައިވާ ކަމަށް. ދަުއލަތުެގ ތަންތަނަށް ހޯދަންހޯތަކެތި  

ތަކެތި ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓެންޑަރ އިވެލުޭއޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިެގން ކަމަށް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު  

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ ާގއިމު  8.25ަގާވއިދުެގ  

ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތް  މި  ޮގތުން  މި  ކަމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ބޯޑަށް  އިވެލުއޭޝަން  ޓެންޑަރ  ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނު  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  ހިސާބެއް  އަންދާސީ  އެންމެ  ުގޅިެގން  އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިާވ  މިނިސްޓްރީން  ހޯދުމަށް 

ތުރަށް އިޢުލާނު ނުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ ހުއްދައާއެކު، އެ ތަކެތި ބާތިލުކުރުމަށްފަހު އި

ތެރެއިން   އުސޫލުތަކުެގ  ބީލަމުގެ  ހަރުދަނާ  ހޯދާފައިވަނީ  ތަކެތި  އެ  ނިންމާފައިވާއިރު،  ެގންނަން  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން 

ތަކެ ބޭނުންވާ  ވުމުން، އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިޯއއަށް  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ނޫން  އަެގއްަގއި  ވާދަވެރި  ހޯދާފައިވަނީ  ތި 

އެންމެ މަންފާ ހުރި ޮގތަކަށްކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތް ކަމަށް. އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ ާގއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހަވާލުކޮ  3.6ހޯދުމަށް   ކުންފުންޏަކާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ހަދަިއެގން  އެލް.ސީެއއް  ރުފިޔާެގ  ށްފަިއވަނީ މިލިއަން 

ެއ   އިންވޮއިސްއާިއ،  ޕްރޮފޯމަރ  ފޮނުވާފައިވާ  ކުންފުނިން  އެ  ހަމައެކަނި  ނުކޮށް،  ތަްއޔާރު  އެއްބަސްވުމެއް 

ކުންފުންޏާއެކު ހުޅުވާފަިއވާ ެއލް.ސީއަށް ބިނާކޮށްެގންކަން ފާހަަގކުރޭެވކަމަށާިއ، ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރާ  

ެގއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މުހިންމު  މިފަދަ ވިޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތަ  އް އެލް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ތަކެތި  ނެތުމުން،  ހަދާފައި  ެއއްބަސްވުން  ުގޅޭ  މަސައްކަތާ  މި  ނަމަެވސް  ކަމަށާިއ،  ކޮންޓްރޯލެއް 

ތަކެތީަގއި ނުވަތަ  ޮގސްފިނަމަ  ދިުގލައިެގން  ފޯރުކޮށްނުދެވި  އެފަދަ  ދުވަހަށް  ނެތިއްޖެނަމަ،  ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ   

ސްޕެޝަލިސްޓުން  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ޞިއްޙީ  ކަމަށް.  ނުވާ  ހަމަޖެހިފައި  ހޯދޭނެޮގތެއް  ބަދަލު  ެގއްލުުމެގ 

 8ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ދީފައިވާ    2015ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  

ކޮމިޓީން  ފުރުޞަ ޒަކާތު  ފަންޑުކޮށްދިނުމަށް  ނިންމާފައިވާ  2015މާރިޗް    29ތަކަށް  މި   ަގއި  އަދި  ކަމަށާއި 

ކުރުމުެގ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފުރުޞަތުތަކަށް ހޮވޭ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ފައިސާ ދޫ

ފުރުޞަތަށް    8ހެލްތް އިން ނިންމާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ެއޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވާތީ، މި  

ބޭނުންވާ   އަހަރަށް  ހަ  2.9ފުރަތަމަ  އެޑިޔުކޭޝަނާ  ހަޔަރ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރުފިޔާ  ވާލުކޮށްދިނުމަށް  މިލިއަން 

ޚަރަދު   ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ދިނުމަށް  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ފަިއސާ  އެ  އެދިފަިއވުމުން،  އިން  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހިނާގނެ ޮގތުެގ ތަފުސީލު ބަލައިެގން ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް އެކަމަށް ހިނާގނެ  
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ނެތް ކަމަށް. އަދި ީމެގ އިތުރަށް މި ފައިސާ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދޫކުރުމަށްފަހު، މި   ޚަރަދުކަން ޔަޤީންކުރެވެން

ދޫކުރެވުނު   ޚަރަދުކުރަން  ޚަރަދުކޮށްފަިއވަނީ  ފައިސާ  އެ  ނުވާތީ،  ހޯދާފައި  ތަފުސީލު  ޚަރަދުވެފައިާވޮގތުެގ  ފައިސާ 

ފައިސާެއއް ކިހާ  ޚަރަދުވީ  ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ދޫކުރި  ކަމާއި،  ކިހާ ބޭނުމަށް  ހުރީ  ބާކީ  ޚަރަދުނުވެ  ކަމާއި 

ކަމަށް.   ނެތް  އެނިގފައި  މިނިސްޓްރީައށް  ފަންޑުން    2015ފައިސާެއއްކަން  ޒަކާތުެގ  ތެރޭަގއި  އަހަރު  ވަނަ 

ޓިކެޓު   29ޚަރަދުކޮށްެގން   ދަތުރު  ވައިެގ  ދިޔުމަށް  މެލޭޝިއާއަށް  ހެދުމަށް  ކޯހެއް  އިމާމުކަމުެގ  އިމާމަކު 

މަޢުލޫމާތު  ހަމަޖައްސަވާދެްއވާފަިއވަނީ   މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ބަލައިެގން  ައުގ  ުގޅަިއެގން  ފޯނުން  ެއއަރލައިންތަކަށް 

ަގާވއިދު   މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ވީނަމަވެސް،  އަގު   1.09ދީފައި  ފަރާތަކުން  ތިން  ެއްއޮގތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

، އެ ފަރާތްކަށް ވަިއެގ ދަތުރުެގ ޓިކެޓު  ހޯދައިެގންކަން އެނޭގނެ ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުން

ދިނުމަށް އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ ޒަކާތުެގ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް  

ޢިއްޔާއަކާިއ  އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުޮގތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް. ބަޙުރެއިންެގ ޤުރުއާނަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޖަމު

ހޯދައިދިނުމުެގ  މުސްޙަފެއް  ދިވެއްސަކަށް  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ުގޅިެގން  އެފެއާޒާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ކީރިތި  މުސްޙަފާއި  ތިންލައްކަ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުެގ  އެ  މަޝްރޫޢެއް  ނަމުަގއި  މާލްދީފްެގ  މުސްޙަފް  މަޤުޞަދުގައި، 

ތަ ދިވެހި  ފަންސާސްހާސް  ެއ  ޤުރުއާނުެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ޖަމުޢިއްޔާއިން  އެ  ރުޖަމާ 

މި  ކަމަށް.  ފާހަަގކުރެވުނު  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ  ުގޅިެގން  މަޝްރޫޢާ  މި  ސޮިއކޮށްފަިއވާއިރު،  އެމް.އޯ.ޔޫެއއްަގއި 

ެގން ތިން މަސް ދުވަހުެގ މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ފުރަތަމަ އެއްލައްކަ މުސްޙަފު ޗާޕްކުރުަމށާއި އަދި ދެ ފަރާތުން ުގޅި

ފަންޑު ހޯދުމުެގ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް ެގންޮގސްެގން އެހީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފައިސާއިން މި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  

އެއްބަސްވެފަިއާވއިރު، މި މަޝްރޫޢު ފަށަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ޮގތާިއ، އެ ޖަމުޢިްއޔާ  

ޖަމު ދެ  އެ އަދި  މަޝްރޫޢަށް  މި  އަދި  ކިހިނެއްކަމާިއ  ނިންމާފައިވަނީ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ަމޝްރޫޢު  މި  ޢިއްޔާއެކު 

ލިޔެކިޔުން  އެނޭގނެ  ދުވަހެއް  ނިންމާނެ  މަޝްރޫޢު  ފައިސާއެއްކަާމއި،  ކިހާ  ހަމަޖެހިފައިަވނީ  ދޭން  ފަރާތަށް 

މުސްޙަފުތައް ޗާޕްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެށުމަށް   މިނިސްޓްރީަގއި ނެތް ކަމަށް. މުސްޙަފު މާލްދީފް މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން

ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބުމުން ކަމަށް، މި މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ހެދިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫަގިއ  

ހޯދުމު ފަންޑު  ދުވަހުެގ  މަސް  ތިން  ުގޅިެގން  ފަރާތުން  ދެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އަދި  ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމަށާއި 

ކޮންމެ  ކެމްޕޭނުން  އެހީވުމާއި،  ޖަމުޢިއްޔާއިން  އެ  ކެމްޕެއިންކުރުމަށް  ިއންޓަރނޭޝަނަލް  ހިންުގމަށާއި،  ކެމްޕެއިނެއް 

އެމް.އޯ.ޔޫަގއި   ހުށަހެޅުމަށް  ފަރާތަށް  އެ  ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކޮށް،  ތަފުސީލު  ފައިސާެގ  ލިބޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  މަހަކު 

ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފަިއ  އެއްބަސްވެފަިއވީ ނަމަވެސް ދެ  ފަިއސާެގ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކަށް   ކުރެ އެްއވެސް 



 2021 މޭ 24                   ވަނަ ބައްދަލުވުން   26މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

5 

 

ެއ   އަދި  ފާހަަގކުރަމެވެ.  ނެތްކަން  ކަށަވަރުކުރެވެން  އަދަދު  ފައިސާެގ  ޖުމުލަ  ލިބިފައިވާ  މަޝްރޫޢަށް  ނުވުމުން، 

އެއް ލިބޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައިާވ  ޖަމުޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ކުރާ ކެމްޕޭނުން އެ ފަރާތަށް އެްއވެސް ފައިސާ 

ެއްއވެސް   އަދި  ވެސް  އެމް.އޯ.ޔޫަގއި  ތަފުސީލެއް  ެއްއެވސް  ބޭނުންކުރާނެޮގތުެގ  ފައިސާ  ލިބޭ  އަދި  ކަމެއް 

ލިޔެކިޔުމެްއަގއި ވެސް ނެތްކަަމށާއި، އެހެންކަމުން، އެ ފަރާތަށް އެއްެވސް ފައިސާެއއް ލިބޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  

ފަރާ އެ  ކަމަށް.  ކަމާއި،  ނެތް  އެނެގން  ައދަދު  ފައިސާެގ  ލިބިފައިވާ  ލިބިފަިއވާނަމަ،  ފައިސާއެއް  އެްއެވސް  ތަށް 

ޮގތުަގއި   އެހީެގ  ފަިއސާެގ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ެއކައުންޓަށް  ހުޅުިވ  ބޭންކުަގއި  މަޝްރޫޢަށް  މާލްދީފް   31މުސްޙަފް 

އަ  2015މާރިޗު   ފަސްދޮޅަސް  އެއްމިލިއަން  ލިބިފައިވާ  ނިޔަލަށް  ދީނީ  ެގ  ރުފިޔާ  ފަސް  ނުވަސަތޭކަ  ށްހާސް 

ޖަމުޢިއްޔާއިން   އެ  ފަިއސާއެއް  ހުރިހާ  އެ  ޖަމާކުރުމަށްފަހު،  ފަންޑަށް  ވަޤުފު  އެހީވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައްތައް 

ލިބިފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާ ކަމަށާިއ، އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ކިތައް މުސްޙަފު 

އެނޭގނެ  މުއްދަތު  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މުސްޙަފުތައް  ފޮނުވުމަށްފަހު  ފައިސާ  ފައިސާކަމާއި،  ހޭދަވާނެ  ޗާޕުކުރުމަށް 

އެްއވެސް ލިޔެކިޔުމެްއ ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް. އަދި ިމ މަޝްރޫޢަށް ހޭދަވާނެ ޖުމުލަ ފައިސާެގ އަދަދު ނުވަތަ  

އަދަދު   ފައިސާެގ  ޖެހޭ  މުސްޙަފަކަށް  އެްއވެސް  ކޮންމެ  އެނޭގނެ  އެއްބަސްވެފަިއވާކަން  ފަރާތުން  ދެ  ކަނޑަައޅަިއ، 

ބަންދުކުރެވިފަިއ   ެއކައުންޓު  ހުޅުވި  ބޭންކުަގއި  މަޝްރޫޢަށް  މި  ކަމަށާއި،  ނުވާ  ތަްއޔާރުކޮށްފަިއ  ލިޔެކިޔުމެއް 

ސް ބައެއް އޮންލައިން  ވީނަމަވެސް، ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޝްތިހާރުތަކާއި، އެކައުންޓުެގ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ވެ

ވެބްސައިޓްތަކުަގއި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށް. މީެގ އިތުރުން މުސްޙަފު މާލްދީފް މަޝްރޫޢަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ެއ  

ޖަމުޢިއްޔާއަށް ފޮނުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވީނަމަެވސް، ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި، އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން  

ޮއަގސްޓު    20ޓުެގ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ، ެއ ޖަމުޢިއްޔާއިން ދީފަިއވާ ެއކައުންޓަށް އެ ފައިސާ  ދީފައިވާ އެކައުން

އާއި ހަމައަށް ވެސް ޖަމާކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް. ތ.ާގދިއްފުށީަގއި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުެގ ނިމިފައިވާ    2015

ހު ކޮންޓްރެކްޓަރަކު  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބިލަކަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ދެ  ތެރޭަގއި    2015ށަހަޅާފައިާވ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ނިމިފަިއާވ   ޮގތުން  މި  ކަމަށާިއ،  ދަްއކާފަިއވާ  ފައިސާ  ކޮށްެގން  ޚަރަދު  ފަންޑުން  ވަޤުފު  އެހީާވ  މިސްކިތަށް 

ކަށަވަރުކޮ ނިމިފައިވާކަން  މަސައްކަތަށް  ބިލުަގިއވާ  ދެ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ށް،  މަސައްކަތްތަކަށް 

ކަމަށް   ނިމިފަިއވާ  ެއއްޮގތަށް  ބީ.އޯ.ކިުއއާ  ކުރެހުމާއި  މަސައްކަތްތަްއ  ބިލުގައި،  ލިޔުމުަގިއ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، ބީ.އޯ.ކިއުއާ އެްއޮގތަށް މަސަްއކަތް ނިމިފައިވޭތޯ ބަލާފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމާިއ، ނިމިފައިވާ  

ލިޔު ެއ  ފެންވަރު  ނިމިފަިއވާ  މަސައްކަތުެގ  ަމސައްކަތްތަކުެގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކަމަށް.  ނެތް  އެނެގން  މުަގިއ 

މަސައްކަތްތައް ފަިއސާ ދެއްކުމުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުަގިއވާ އަދަދަކީ މަސައްކަތް ނިމިފައިާވ  
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މަސަ އެ  އަދި  ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު  އަދަދެއްތޯ  އެކަށޭނެ  އެންމެ  ބީ.އޯ.ކިުއަގިއ  މިންވަރާއި  ނިންމާފައިވަނީ  އްކަތް 

ބަޔާންކުރާ   ބިލުަގއި  ހަަމއެކަނި  ވީނަމަެވސް،  ކަމަށް  ދެްއކުން  ފައިސާ  ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު،  ފެންވަރަށްތޯ  ބަޔާންކުރާ 

ޓަރު މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާ ކަަމށް ބަލައިެގން، ބިލުަގއި ބަޔާންކުރާ އަދަދަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުމުން، ކޮންޓްރެކް

ެއ   ރުފިޔާ  ހައެއް  ފަންސާސް  ދުއިސައްތަ  ފަސްހާސް  ނުވަދިހަ  ދެލައްކަ  ދައްކާފަިއވާ  ބިލަށް  ދެ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަްއ   އެ  އަދި  އަދަދުކަާމިއ  އެކަށޭނެ  އެންމެ  މަސައްކަތަށްކަން  ނިމިފައިވާ  އެ  ދައްކާފައިވަނީ  ފަރާތަށް 

އި އަދި ބީ.އޯ.ކިުއއާ ެއއްޮގތަކަށްކަން ކަށަވަރުކޮށްެގންކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތް ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ފެންވަރެްއަގިއކަމާ

ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި  މާރިޗު   S  17-142/ 5/2021/57ެގ ނަންބަރު  ކަމަށް. އިސްވެ 

ރުމަށް ފަންނާނީ މެންބަރުން ހިމަނާ،  ސިޓީން ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން. ޒަކާތު ފަންޑުން ތަޢުލީމަށް ޚަރަދުކު  2021

ެއ   ެގޒެޓުކުރުމަށްފަހު،  ުއސޫލު  ތައްޔާރުކޮށް،  ުއސޫލެއް  އެކަމަށް  އުފައްދަިއ،  ކޮމިޓީއެއް  ސްކޮލަރޝިޕް  ޒަކާތު 

ހުށަހަޅައި،   ކޮމިޓީއަށް  ސްކޮލަރޝިޕް  ޒަކާތު  ހޯދާ،  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ެއދި  އެހީއަށް  ދަށުން  އުސޫލުެގ 

ކޮމިޓީ  އެހީދިނުމުެގ އެ  ެގންދަނީ  ކުރިއަށް  ދަށުންެގ  މަސައްކަތް  ނިންމާ   ބެލުމުެގ  ކޮމިޓީން  އެ  އެޮގތުން  ކަމާއި، 

ަގާވއިދު،   މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ  ޚަރަދުތައް  ކުރާ  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް.  ބެލެހެއްޓޭ  ޔައުމިއްޔާކޮށް  ނިންމުންތައް 

ނަންބަރު:   މަތީ  R-20/2017ަގާވއިދު  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  ހުށަހަޅާއިރު  އާ  ދެއްކުމަށް  ފަިއސާ  ކުރުމަށާއި،  ން 

ހަރުފަތްތައް  އެ  ބިލާއެކު  ޓަކައި  ޔަޤީންކުރުމަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި 

  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ވާނީ އެންިގފައި ކަމަށާިއ، ފައިނޭންސް ސެކްޝަންެގ

މެމޯ،   ޔުނިޓުތަކަށް    2019އެޕްރީލް    A2/A42/2019/3068-142ނަންބަރު  ސެކްޝަނަކާިއ  ހުރިހާ  މެމޯއިން  ެގ 

ަގާވއިދާ އެްއޮގތަށް ކަންކަން ކުރިއަށްެގންދިއުުމެގ   ޢަމަލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޗެކްލިސްޓަކީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ 

ޢަމަލު ޔުނިޓުތަކަށް  ސެކްޝަން  ހުރިހާ  ކަމަށާިއ،  ފިޔަވަޅެއް  މުހިންމު  އެޅިފައިާވ  ޗެކްލިސްޓު  ޮގތުން  ކުރުމަށް 

މިހާރު  ހޯދުމުަގއި  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންވާ  ސެކްޝަނަށް  މި  ޔަޤީންކުރުމަށް  ކަންކަން  މި  ވީނަމަެވސް،  ފޮނުވާފައި 

ތަރައްޤީކޮށް   ދާއިރާ  ހަލާލް ސެޓްފިކޭޝަންެގ  އެންޑް  ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް  ކަމަށް.  ކުރިމަތިވާ  ދަތިތަކެއް  ވެސް 

މަޤްޞަދު ުގޅިެގން  ކުރިއެރުވުމުެގ  މިނިސްޓްރީއާ  ކުންފުންޏަކާއި  ކޮންސަލްޓެންސީ  ސްރީލަންކާެގ  ވަނަ    2014ަގއި 

އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ރާއްޖޭަގިއ ކޮންފަރެންސެއް ބާްއވާފަިއާވ ކަމަށާއި، މި ކޮންފަރެންސް ބޭްއވުމުެގ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެ 

ބާ ކޮންފަރެންސް  ދައުރަކީ  މިނިސްޓްރީެގ  ކޮށްފައިވާއިރު،  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،  ކުންފުނިން  ތަނެއް  އްވާނެ 

މި  އަދި  ިއންތިޒާމުކުރުމާއި،  ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވޭ  ސްޕޮންސަރުންނާއެކު  ފަރާތާއި  އެ  ހޯދުމަށް  ސްޕޮންސަރުން 

ޕްރޮުގރާމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށް. އަދި މި ކޮންފަރެންސް 
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އަތުން  ބާ މެންބަރެއްެގ  ކޮންމެ  ބަިއވެރިވި  ކޮންފަރެންސްަގއި  ހޯދައިެގންނާިއ،  ސްޕޮންސަރުން  ވަނީ  އްވާފައި 

އެެމރިކާ ޑޮލަރު ނަަގިއެގން ކަމަށާއި، ސްޕޮންސަރުންނާ އަދި   190ސްޕޮންސަރުން ތަމްސީލުކުރި މެންބަރުން ފިޔަވައި  

ކޮންފަ ފައިސާނެުގމާިއ،  އަތުން  މެންބަރުން  ކަމެްއ  ބައިވެރިވި  އެންމެހާ  ޚަރަދުެގ  ހިންާގފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ރެންސް 

ފައިސާއިން   ލިބޭ  ކޮންފަރެންސަށް  އަދި  ކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ކުންފުނީެގ  ކޮންސަލްޓެންސީ  ވަނީ   20ކޮށްފައި 

މަޢުލޫމާތުދީފަ މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް ވެސް  މަޝްވަރާކުރެވިފަިއވާ  މިނިސްޓްރީއަށް ސަދަޤާތްކުރުމަށް  އިވާ އިންސައްތަ 

ވަނަ އަހަރު   2015އެމެރިކާ ޑޮލަރު    1625ކަމަށް. އެ ކޮންފަރެންސުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިސެާގ ތެރެއިން  

ތެރޭަގިއ މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިާވއިރު، ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގިއ ވެފައިާވ ެއއްބަސްވުމެއް ނެތުމުންނާއި، ސަދަޤާތުެގ  

ރޭ ދޭންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  ލިބުނު  ޮގތުަގއި  ކޮންފަރެންސަށް  އަދި  ނެތުމުންނާ  ލިޔެކިޔުމެއް  ކަށަވަރުވާނެ  ޓު 

ފަރާތުން   އެ  ފޮނުވާފައިނުވުމުން،  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުންފުނިން  އެ  ތަފްސީލު  ޮގތުެގ  ޚަރަދުކުރެވުނު  ފައިސާާއއި 

ވަރުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކާފަިއވާ ފައިސާެގ އަދަދަކީ މިނިސްޓްރީައށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދުކަން ކަށަ 

ކޮންފަރެންސެްއ   އެްއވެސް  ޮގތަށް  ފައިސާނަާގ  އަތުން  ބައިވެރިންެގ  މިހާރު  މަްއސަލައިަގއި،  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ 

ނަންބަރު   ިމނިސްޓްރީެގ  ކަމަށް  ނުދާ  ސިޓީަގިއ    2021މާރިޗު    S/57/2021/5  17-142ބާއްވަމުން  ަގިއ 

ތަޢު މަތީ  ޒަކާތު  ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން.  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  އެހީއަށް  ފައިސާެގ  ހާސިލުކުރުމަށް  ލީމު 

ުއސޫލުތައް   މިންަގނޑުތަކާއި  ބަލާނެ  ދިނުމުަގއި  ެއހީ  ފައިސާެގ  ދީފައިވާއިރު،  އެހީ  ފައިސާެގ  ފަންޑުން 

އި ވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން އާންމުކުރެވިފައި ނުވުމުެގ އިތުރުން، ފައިސާެގ އެހީ ދީފައިާވ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދީފަ

ޒަކާތު  ހިމަނައި  މެންބަރުން  ފަންނީ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ތަޢުލީމަށް  ފަންޑުން  ޒަކާތު  މައްސަލަިއަގއި  ނެތް  އެނެގން 

ސްކޮލަރޝިފް ކޮމިޓީެއއް އުފައްދައި، އެކަމަށް ުއސޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ުއސޫލު ެގޒެޓްކުރުމަށްފަހު، އެ އުސޫލުެގ  

އެހީއަށް   އެހީދިނުމުެގ  ދަށުން  ހުށަހަޅައި،  ކޮމިޓީއަށް  ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިފް  ހޯދައި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި 

ނިންމުންތައް   ނިންމާ  ކޮމިޓީން  އެޮގތުން  ކަމަށާ  ދަށުން  ބެލުުމެގ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ެގންދަނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީެގ  ކަމަށް  ބެލެހެއްޓޭ  ސިޓީަގިއ    2021މާރިޗު    S/57/2021/5  17-142ޔައުމިްއޔާކޮށް 

 ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން. ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ   ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  އާދެ!  މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ ައސްލު ޒިކުރާ،  ައޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ. އެއީ އެ މައްސަލަިއަގއި ެއ ފަރާތުން ބަދަލުހޯދަން ދަޢުވާކޮށް މިހާރު ކޯޓުންވަނީ އެ 

އަ ނިންމާފަ.  ކަމަށް ވެސް  ނުޖެހޭ  ދީފައިވާ  ބަދަލުދޭން  އެ  ދެން،  ޕޭމަންޓު   30ދި  އެޑްވާންސް  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން 
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ރިކަވަރކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ފިނޭންސުން ވެސް އަދި ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެ މަސައްކަތް ފަށާފަިއާވ  

ޓް ރިޕޯޓަކުން ެވސް  ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެސް ވޭ. ދެން، ެއހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ އޮޑި

އޮތް   ހެދިފައި  ވެސް  އޮޑިޓެްއ  ޚާއްޞަ  ުގޅޭ  ކަމާ  އެ  އަދި  ކަމަށް،  މައްސަލައެއް  އޮތް  ފާހަަގކުރެވިފައި 

ެގންދަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއި  ރިޕޯޓާ  ނިންމިނިންމުމުެގ  ކޮމިޓީން  މަްއސަލަ  އެ  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ 

އަދި މި ޒަކާތު ފަންޑާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޮއޑިޓު    18،  17،  16،  15،  14،  13،  2012އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ  

މިހާރު   އެހެންވީމާ،  ެގންދަން.  ތަޅުމަށް  ޮގތުަގއި  ރިޕޯޓެްއެގ  ެއއް  މި  ނިންމައި،  ދިރާސާކޮށް  ވެސް  ރިޕޯޓު 

މި   ފާހަަގކުރެވޭ    18،  17،  16،  15،  14،  13،  12އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓުަގއި  ޮއޑިޓް  ޚާއްޞަ  އަދި 

ވަރަކަށް ބައްދަލުވުމުެގ މަތިން މި ޑިސްކަސްކޮށް ނިމުނީ. ދެން،   5އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް    ކަންތައްތައް

އަޅުަގނޑުމެން މި ކަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ތެރޭަގއި ޑިސްކަސް ކުރަމުންދިޔައިރު ފާހަަގކުރެވިފައި ހުރި ބައެްއ  

ސެކްރެޓޭރިއޭޓު މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހުންނާނެ  ބަެއްއ  ކަންކަން  ނިންމުމުެގ  މީެގ  މިހާރު  ދަންނަވާލާފަިއ  ަގއި 

އަންނަ   ދެން  ަގސްދުކުރަނީ  މި  ދާން  ހަމައަށް  ނިންމުމާ  ކޮމިޓީެގ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  އިތުރުކޮށްލަން. 

ބައި ނިންމުމުެގ  ރިޕޯޓެުގ  މިހާރު  އެދެން  އަރިހުން  ބޭފުޅުން  ތި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ަގިއ  ބައްދަލުވުމެްއަގިއ. 

ހިމެނިފައި މިހިރަ ބައިތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައްލަވާލަން. ބައްލަވާލާފައި އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ޑިސްކަޝަންސް  

ިއއްޒަތްތެރި   ކޮމިޓީެގ  އެއީ  ެގންނާނަން.  ބައްދަލުވުމަށް  މާދަމާެގ  އިތުރުކޮށްލާފައި،  ައޅުަގނޑު  ބައި  ދިޔަ  ތެރޭަގއި 

ހު ހުށަހަޅުއްވާފައި  އޮޑިޓު  މެންބަރުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއި  ކަމަކާ  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ކަންކަން.  ރި 

ރިޕޯޓުތަކާ އަދި ިމ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު އަދި މި ޒިކުރާ މިސްކިތުެގ ަމއްސަލަ ނިންމާނީ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު 

ދާޅުވާން އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަދި ެއއްވެސް އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ކަމާ ުގޅޭޮގތުން އެއްޗެއް ވި

އޮންނާނީ  މާދަމާ  ދެން،  ކޮންޓިނިއުކުރާނީ.  ބައި  މި  މާދަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތް  ބޭނުން.  އަރުވަން 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓުެގ   ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފައިނަލައިޒްކުރުން.  ރިޕޯޓް  ފައިނަލްކޮށް  ބައި  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީެގ 

 އެދެން ޝަބާއަށް ދަންނަވަިއެގން ވެސް މި ކުރީެގ ޔައުމިްއޔާތައް ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ހުރިހާ ކޮމިޓީަގއި މިހާރު އަރިހުން

ބައްދަލުވުން   މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  ެއއްކަރުދާސްކޮށްލަން  ހުށަހެޅުންތައް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި 

 ރިްއޔާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

_______________ 
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