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 { ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ތިމަރަފުށި؛ މުޤައްރިރު  ަނއިބު  }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ    `. ދަންނަވަން.   22މާލިއްޔަތު  މަރުޙަބާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

،  16، 15، 14،  13،  2012އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކު އެފެއާޒުެގ  

ޓް  18،  17 މިނިސްޓްރީެގ  އެ  އަދި  ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ  ރިޕޯޓު ވަނަ  އޮޑިޓު  ޚާއްޞަ  ފަންޑުތަކުެގ  ރަސްޑު 

މީަގިއ   ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ސްކްރީނުަގއި  ވެސް،  ސްލައިޑުން  މިހާރު  ދެން،  ދިރާސާކުރުން. 

މެންބަރުން ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިއުން މި އޮތީ މި ފާހަަގކޮށްފަިއ  

ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދަްއކަން. ކޮންމެ ޕޮއިންޓެއް ފާހަަގކޮށް، ފަހަރަކު ބަޔަކުން ޮގސް އެއަށް އިޝޫެއއް  

އޮތްތޯ ބަލާނީ ދޯ! )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ. މިހާރު ސްކްރީނުން ތި ފެނިވަޑައިަގންނަަވނީ ސަމަރައިޒްޑް ރިޕޯޓެއް. 

ފާހަަގކުރެވޭ   ކޮމިޓީން  އަދި  ޕޮއިންޓެއް  އެއީ  ފަހަރަކު  އެހެންީވމާ،  ހިމަނަިއެގން.  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ކަންތައްތައް 

ީމެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ، އެހެންނު ސެކްރެޓޭރިއޭޓު އެންެމ  ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިއައިމަ ކަންނޭނޭގ 

މަްއސަލަ މި  ޮގތުަގިއ،  ދޭ  މުސާރަ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ޮއތީ،  މި  ޕޮއިންޓަކަށް  އިޞްލާޙުކުރައްވަން  ފުރަތަމަ   

މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި.    2018މިނިސްޓްރީެގ   ައހަރުެގ ރިޕޯޓުަގއި ވެސް ލަފާދެއްވާފަިއވާ ކަންކަން ކަމަށް  ވަނަ 

ކޮންޓްރެކްޓް   ަމސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުަގއި  ބެހޭ  ޤުރުޢާނާ  ޮގތަށް  މުސާރަދޭ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ފުރަތަމަ  އެޮގތުން، 

ުގޅޭގޮ  ދާއިީމ  މުވަްއޒަފުންނާ  ކުރާ  މަސައްކަތެއް  ެއއް  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކެްއެގ  ފާހަަގކުރެވުނު  ޮގތުން 

ރިސޯސް  ހުރުމާއި،  ފަރަެގއް  ބޮޑު  ޢިނާޔަތްތަކުެގ  މުސާރަާއިއ  މުވަްއޒަފުންެގ  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  މުވަްއޒަފުންނާއި، 

ރިސޯސް   ހިއުމަން  ޒިންާމ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ރިސޯސް  މުވަްއޒަފުންެގ  ވަކިކޮށް،  ޔުނިޓުން 

މުވަްއޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވުާމިއ، ކޮންޓްރެކްޓު މުވަްއޒަފުންެގ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރ މެޝިނިންެގ ބަދަލުަގއި 

އަދި   ނުހުރުމާއި،  ރިކޯޑުކުރެވިފައި  ބްރޭކްަގޑީަގއި  މުަވއްޒަފުންެގ  ބޭނުންކުރުމާއި،  މެޝިން  ކާޑު  ޓައިމް 

ހުށަހަޅާފައި ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  މުވަްއޒަފަކު  އެއްވެސް  ރިޕޯޓު  ހަފުތާެގ  މަސައްކަތުެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތީން  ވާ 

ނުވާކަން ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ މައްސަލައިަގއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނާއި، ސިިވލް ސަރވިސް ާގނޫނާއި،  

ޮގތުެގމަތީން އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދާ  މާލިއްޔަތު  އޮނިަގނޑު  ދައުލަތުެގ  މުވަްއޒަފުންެގ  ދޭ  މުސާރަ  ފަންޑުން  ޒަކާތު   

ދެއްާވ   މަރުކަޒަށް  ބެހޭ  ޤުރުއާނާ  ކީރިތި  ފަންޑުން  ޒަކާތު  އަދި  ކަމަށާއި،  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުެގ 

ހަމަޖެ މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ބަޖެޓުން  ސަރުކާރުެގ  ނިންމާފައިވާތީ،  މަދުކުރަން  އަދަދު  އްސުން  ފައިސާެގ 

ފޮނުއްވާފަިއާވ   މިނިސްޓްރީން  ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  މަޝްވަރާކުރެވި  ފިނޭންސާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
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މުަވއްޒަފުން    2019ފެބްރުވަރީ    26ނަންބަރު:   ތިބި  މަޤާމުތަކުަގއި  އެ  އަދި  ބަޔާންކުރެިވފައިވާކަން.  ސިޓީަގއި 

ދޫކޮށްލާފަ ުގޅިެގން  ހަމަވުމާ  ސިވިލް  ކޮންޓްރެކްޓު  ނަާގފައިވަނީ  މުވައްޒަފުން  އޭެގފަހުން  އަދި  ކަމަށާއި،  އިވާ 

ފޮނުއްިވ،   މިނިސްޓްރީން  ެއއްޮގތަށްކަން  ަގާވއިދާ  ސިޓީަގިއ    17ސަރވިސް  ފޮނުއްވާފަިއވާ  މާރިޗްަގއި 

 ވެސް  ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުަގއި  2018ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން. މި މައްސަލަ އިޞްލާޙު ކުރެްއވުަމށް މިނިސްޓްރީެގ  

 ލަފާދީފައިވާކަން މެންބަރުން ފާހަަގކުރި. ޯއކޭ، ޔަޢުޤޫބު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

މި   މިހާރު  މައްސަލަ،  2018އެހެންވީމާ،  އެ  ހަމަ  ެވސް  ރިޕޯޓުަގއި  އެ   2017ެގ  ހަމަ  ެވސް  ރިޕޯޓުަގއި  ެގ 

އަޅު  އެ މައްސަލަ.  މީެގފަހުން  އަންަގންވާނެހެން  މިނިސްޓްރީއަށް  ކޮމިޓީން  މި  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  ހީަވނީ  ަގނޑަށް 

 މައްސަލަ ތަކުރާރުެވެގން ައިއސްެގން ނުވާނެ ކަމަށް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓެއްަގއި. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަހަލަ ބޮޑަށް  އަސްލު  ާގނޫނެްއ   މިހާރު  ބެހޭ  ޮގތަކާ  ހަދާނެ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  އަދިވެސް  ދިމާވަނީ،  މައްސަލަ 

ހެދިފައެއް ނެތް. އެކަމާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުން ތަްއޔާރުކުރެވިފަެއްއ ނެތް. ދެން، އޮންނަ ބޮޑު ލާރިަގނޑެއް ބޭނުންހާ ކަމެއް  

މިހިސާބަށް ކުރަނީ.  ވެސް  މިކަން  ކުރަނީ.  ވެސް  ެއކަން  އެހެންވީމަ،  ފަންޑު    ކުރަން.  ޒަކާތު  އައިއިރު 

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް ެވސް އިންނަންޖެހޭނެތާ ކަނޑަެއޅިފައި ާގނޫނަކުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓްރީެގ   ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް  މައްސަލަ  މި  ޕޮއިންޓު.  އިން  އުފުލުމަށް 2018ދެން،  މައްޔިތުން  ޯއކޭ.   ...

ޕަރޭޓުކުރުމުަގއި ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި، ދެ ދޯނި ަގތުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއާ ބޭންކުރި ދޯނި ަގތުމާއި އޮ

ދެ   އަށްޑިހަ  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  ތިން  އަށްޑިހަ  ލައްކަ  ހަތަރު  ތެރެއިން  ރުފިޔާެގ  މިލިައން  ހަތަރު  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ 

މީެގތެރެ ޚަރަދުކޮށްފައިވުމާއި،  މަރާމާރުކުރުމަށް  ދޯނިތައް  ހަލާކުެވެގން  ރުފިޔާ  އިންޖީނު  ދޯނީެގ  ެއއް  އިން 

ޮގތުަގއި   ފީެގ  ޑޮކްެގ  ސަބަބުން  އޮތުމުެގ  ބާއްވާފައި  ޑޮކްަގއި  ތިލަފުށި  ެގ  2018އެޕްރީލް    18އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ 

ނިޔަލަށް ހަތް ލައްކަ ހަ ހާސް ބާރަ ރުފިޔާ އަރާފައި ވުމާިއ، މި ދޯނިތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ތިން މަސްދުވަހުގެ 

އެކަށީެގންާވ  މުއްދަ ނިންމާފައިނުވާކަމާިއ،  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  އުޅަނދުތަކާމެދު  މި  ެއއަށްފަހު  ކަމަށާއި،  ތަށް 
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ޮގތެްއަގއި ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންދިއުމުެގ ސަބަބުން އެ އުޅަނދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ ހަލާކުވަމުންދާ ކަމަށް އޮޑިޓު  

  2021މާރިޗް    S57/2021/5،  17-142ެގން އެ މިނިސްޓްރީެގ ނަންބަރު  ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާ މަްއސަލައާ ުގޅި 

ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާކަން. މި މައްސަލަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ ޮގތަށް މި 

-ަގިއ އެންޓި  2019އޮކްޓޫބަރު    7ދެ ދޯނި ަގތުމާއި، މުޢާމަލާތުަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެއް ހިންާގފަިއވޭތޯ ބެލުމަށް  

މައްސަ ބޭނުން  ކޮރަޕްޝަނަށް  ދޯނި  ދެ  މި  އަދި.  އެބަހުރި  އެާއުގޅިެގން  ހަމަ  ދެން،  ހުށަހެޅިފައިވާކަން.  ލަ 

މިނިސްޓްރީން ހުއްޓާލާފައިވާތީ، މާލިއްޔަތު ަގާވއިދާއި ެއްއޮގތަށް ދޯނިތައް ނީލަން ކިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި، 

ޟެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ އިޢުތިރާ-ދޯނިތައް ނީލަން ކިޔުުމަގިއ ެއންޓި

މި ދޯންޏާ ުގޅޭ މަްއސަލަިއަގިއ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީން ވަކި ެއއްޗެއް އަންަގންދެން  

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީއަށް -ަގއި އެންޓި  2020މާރިޗް    4މި ދެ ދޯނި ނީލަން ކިޔުން ފަސްކުރުމަށް  

ެގ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދުކުރުމާ ުގޅިެގން ދޯނިތަކުެގ ހާލަތު ބެލުމަށް ވެލުއިން  19-އަންާގފަިއ ެވެއވެ. އަދި ކޮވިޑު 

ނެތުމުން، ަގދަ ވިއްސާރައިަގިއ ދޯނިތައް ދިޔަވެ އެްއކޮށް ައޑިއަށް ޮގސްފަިއވުމުން، ދޯނިތަކާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނެ 

އެޗް.ޑީ. އަންަގއިދިނުމަށް  ޮގތް ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  ދޯނިތަކާމެދު  ައންާގފަިއވުމުން،  މިނިސްޓްރީއަށް  ސީން 

އެންޓި ވަކިޮގތެއް  -އަންަގވައިދެއްވުމަށް  މިނިސްޓްރީން  ދޯނިތަކާމެދު  ދެންނެވުމުން،  ކޮމިޝަންަގއި  ކޮރަޕްޝަން 

ކޮމިޝަނުން އަންާގފަިއ ެވއެެވ. ަގިއ އެ    2020ޖުލައި  14ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރާކަމަށް  

ޕޮިއންޓު އެއްކޮށް ނިންމާލާފަ.  މި  ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން،  ޢަމަކުރަންވީ  ދޯނިތަކާމެދު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ދޯނިތަކުެގ   މި  އަދި  އެދެމުންދާތީ،  މިނިސްޓްރީަގިއ  އެޗް.ޑީ.ސީން  ނިންމުމަށް  ޮގތެްއ  ޢަމަލުކުރަންވީ  ދޯނިތަކާމެދު 

ޢަމަލުކުރުމަށް  ރަޖިސްޓް ވަކިޮގތަކަށް  މެދު  ދޯނިތަކާ  ކަމުން،  ނަމުަގއި  އެޗް.ޑީ.ސީެގ  ވަނީ  ހައްދާފައި  ރީ 

ލަފައަކަށް   ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރަންވީ  މިނިސްޓްރީން  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ނުފެންނާތީ،  އެންިގދާނެކަަމށް  މިނިސްޓްރީއަށް 

ބަ މިނިސްޓްރީެގ  ދެންނެވުމުން،  އޮފީހުަގއި  ޖެނެރަލްެގ  ދޯނި އެޓަރނީ  ދެ  ަގނެފައިވާ  ޚަރަދުކޮށްެގން  ޖެޓުން 

އެޗް.ޑީ.ސީެގ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެ ދެ  

ފަރާތް އެންމެހާ  ޒިންމާާވ  ޚަރަދުކުރުމުަގއި  ޚިލާފަށް  ަގވައިދާ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ  ފައިސާ  ަގތުމުެގ  ތަކާމެދު  ދޯނި 

ަމއްސަލަައކީ   ހުށަހަޅައި،  ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  މައްސަލަ  ފުރިހަމަކުރުމުެގ  އިޖުރާޢަތް  އެޅުުމެގ  ފިޔަވަޅު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންަގއި ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު އިދާރާތަކުން  -އެންޓި

ނިން ވަކިޮގތަކަށް  މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީން  މި  މި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިޮގތަކަށް  ދޯނިތަކާމެދު  ކުރިން،  މެވުމުެގ 

ޮގތުން   ކުޑަކުރުުމެގ  ެގއްލުމެއް  ލިބިދާނެ  ދައުލަތަށް  އަދި  ނުފެންނަކަމަށާއި،  ކަމަށް  އެންިގދާނެ  އެޗް.ޑީ.ސީންއަށް 
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ެއޗް.ޑީ. ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  އިންޖީނުތަކާމެދު  އަޅާފަިއވާ  ކަމަށް  ދޯނިތަކުަގއި  ނިންމެވިދާނެ  ބޯޑަށް   3ސީެގ 

ަގއި ިމ މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފަިއެވއެވެ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހުެގ ލަފަޔާ ެއއްޮގތަށް ދެ    2020ސެޕްޓެންބަރު  

ފަރާތްތަކާމެދު   އެންމެހާ  ޒިންމާާވ  ޚަރަދުކުރުމުަގއި  ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ  ފައިސާ  ަގތުމުެގ  ދޯނި 

ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް  ފިޔަ މިނިސްޓްރީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަާމުގޅޭ  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަިއ،  އިޖުރާޢަތްތައް  ެއޅުމުެގ    22ވަޅު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްަގއި އެދުމުން، މި މައްސަލަ އެންޓި   2020ސެޕްޓެންބަރު  

ސިޓީ ކޮމިޝަންެގ  އެ  ކަމަށް  މައްސަލައަކަށް  ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ  އޮތް  މަރުޙަލާަގއި  ތަޙުޤީޤު  އަންާގފައިާވކަމާއި،  ން 

ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުފެންނާތީ، މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން، ާމލިއްޔަތު ަގާވއިދާ އެްއޮގތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމުަގިއ  

ފޮނުވައިދިނުމަށް   މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް  ރިޕޯޓާެއކު  އޭ.ސީ.ސީެގ  ަގިއ    2020ބަރު  އޮކްޓޫ  15ވާނަމަ 

 ؟އި ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް އެބައޮތް ދޯ މިއަށްމިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފައިެވެއވެ. ެއއީ. ދެން މީަގ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އެންޓި ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ދޯންޏާ  މި  ުގޅޭޮގތުން،  މިކަމާ  ައޅުަގނޑު  ކޮރަޕްޝަން  -އެހެންވީމާ، 

 ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. 

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޔަޢުޤޫބުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ުގޅިެގން  މައްސަލަާއ  މި  އޭ.ސީ.ސީ  ތާއީދުކުރެއްިވ  ޣަފޫރު  ހުށަހަޅުއްާވ،  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ހާޒިރުކުރުމަށް. އެކަމާ އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ހުރިތޯ ފުރަތަމަ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ނެތީމަ އެޮގތަށް 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތަށް. އާދެ!

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. މީަގއި ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް އެބަ އުޅޭ. މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް މައްޔިތާ ެގންދަންވެެގން ދޯންޏެއް،  

އި، އިސްލާިމކް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކޮށްެގން ދެ ދޯނި ބަނދެ، އޭެގ  ދެ ދޯނި ބަންނަންވެެގން ސަރުކާރުން ނިންމާވަފަ

އޮޕަރޭޝަން ފެށި. އެ ބަނދެފައި އެ ދޭތީެގ ރަޖިސްޓްރީ މި ދިނީ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް. ެއއީ މާލިއްޔަތު ާގނޫނާ ޚިލާފަށް  

 ތިލަފުށި ބަނދަރުަގއި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުކޮށްފައި ފާހަކޮށްފައި އޮތީ. ދެން، އެ ދޭތީ ޮގސް

ހަރަނީ   މި  ޮގސް  މީހުން  މި  ވިްއކަންެވެގން  ދޭތި  ިމ  ކެނޑިެގން  ބޭނުން  ކެނޑުނީ.  ބޭނުން  މީތި  އަޅާފަިއ، 

ބުނަންދެން.   ތިމަންނަމެން  ވަކިޮގތެއް  މަޑުކުރާށޭ  އިހަށް  އަދި  ބުނަނީ  މި  ޭއ.ސީ.ސީން  އެހެންވީމާ،  އޭ.ސީ.ސީއަށް. 

ަގދަ ަވޔާއި އަިއސް ވީރާނާވެ އެކި ކަންކަން ޮގސް އޭތި ޮގސް މޫދު އަޑިއަށް ދިޔަީއ. އެހެން އޮްއވާ އޭތި ވީރާނެ، 

ދިޔައިރު ެވސް މީތި ވިްއކޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ޭއ.ސީ.ސީން ހުްއޓުވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ީމަގއި އޭ.ސީ.ސީެގ އިހުމާލު  

. އަދި މި ދޯނި ަގނެ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިކަން ވީނުީވޮގތް މި ސާފުކޮށް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ

ޝެޑިއުލްކޮށް  ހުޅުވަން  ބްރިޖު  އަޅައި  ބްރިޖެއް  ެއނޭގ  އެބަ  ވެސް  ހިންގިއިރު  އޮޕަރޭޝަން  މި  ރަޖިސްޓަރީކޮށް، 

ޮގތް  ހިނިގ  މިކަން  ބޭނުމެއް ވެސް ނުވާނެކަން. އެހެންވީމާ،  މިކަމެއް  ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި އޮތްކަން. އޭރަކުން 

ބަ ބަލަންޖެހޭ. މިއީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ޮގތުަގިއ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންާގފައި، ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެްއ  ސާފުކޮށް އެ

  4ހިންާގފައި އޮތް ކަމެއް ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކިތައް ރުފިޔާެގ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ފަިއވާ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާެގ ތެރެއިން ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން  މިލިއަން ރުފިޔާެގ، ެއޗް.ޑީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށް

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި ހިނާގފަިއާވ    4.48ހާސް ރުފިޔާ ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ،  

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީާމ،    ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މީެގ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެއް ހިނާގފައިވާ ކަމަށް

ސާފުކުރަންޖެހޭ.  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިނިސްޓްރީއާ  އިތުރަށް  އޭ.ސީ.ސީެގ  އެދެން  އަޅުަގނޑު 

މިނިސްޓްރީއާއި، އޭ.ސީ.ސީއާިއ، އެޗް.ޑީ.ސީއާ ތިން ފަރާތް އެކީ ބައްދަލުކޮށްފައި މިކަން ވީނުީވޮގތް އަޅުަގނޑުމެން  

އެއް ފޮނުވާފައި، ސާފުކުރަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  މި  އަދި  ދާނެ.  މާދިުގލަިއެގން  އެހެންނޫނީ  ބައްދަލުވުމެްއަގއި.   
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އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަނީ މިކަމާއި މީެގ ހުރިހާ ތަފުސީލަކާއެކީ ކުރީަގއި މިތަނަށް ފޮނުއްވާފައި ދެން އޭެގ ފަހުން  

 ޝެޑިއުލްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މި   ުގޅިެގން،  ދޯނިތަކުެގ މައްސަލަާއ  މި  މިހާރު  ިމ ވަނީ  ހުށަހަޅުްއވާފައި  ލަބީބް  މެންބަރު އިލްޔާސް  އިްއޒަތްތެރި 

ފަރާތް  ތިން  އޭ.ސީ.ސީއާ  މިނިސްޓްރީއާއި،  އިސްލާމިކް  އެޗް.ޑީ.ސީއާިއ،  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  ދޯނިތަކުެގ 

އެހެންވީ ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ފާސްވެފަިއ  ހާޒިރުކޮށްެގން  ހުށަހެޅުމެއް  ެއ  އޮތީ  ކުރިން  ހުށަހެޅުމެއް.  އެކަމަށް،  މަ، 

 ހަމައެކަނި އޭ.ސީ.ސީ ެގންނަން. އެހެންވީމަ، ޔައުޤޫބު ކުރިައށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ދެންމެ  ތާއީދުކުރަނީ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުން،  ކުރީެގ  އަޅުަގނޑުެގ  މިހާރު 

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހެޅި ޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކު ހުށަހެޅުއްިވ  އެހެންވީމާ،  ލަބީބް  އިލްޔާސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދަވާފަިއ،  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުްއވުން  ރިން 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާތީ، އެކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ ބަލާލަން. ނެތީމަ ހަމަ އެ ޮގތަށް 

 ފް.  ކުރިއަށް ެގންދާޮގތަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފީ

 

 ފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން  ވިލުފުށި

. 2015ވަނަ އަހަރު ހިނާގފަިއވާ ކަމަކަށް ވާތީ،    2017ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިއީ  

މިއޮ  17ވިޔަސް،    2015 މިހާރު  ހާޒިރުކުރާއިރުަގއި  އޭ.ސީ.ސީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ބައެއް ވިޔަސް،  އާ  ތީ 

އަނެއްކާ ވެސް އޭ.ސީ.ސީަގިއ ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ އެ މީހުން ދޭ ޖަވާބަކުން އަނެއްކާ އެހެން ބަޔަކު ވެސް  

ވެސް   މީހުން  މަނާކުރި  ކަންތަްއ  މި  ހިނަިގއިރުަގިއ  ކަންތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ޖެހިދާނެ.  ވެސް  ެގންނަން 

  އެ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ. ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދާނަން.  ކުރިއަށް  ޕޮއިންޓަށް  އިން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

މައްސަލަ   ެގނެސްެގން  މީހުން  ތިންބައި  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ޕޮއިންޓު،  ފާހަގަކުރެްއވި  އެ  ޢަފީފް  މެންބަރު 

ނުކުންނާ މަޢުލޫމާތުތައް  އިތުރު  ފެށީމަ  ެގންނަ ތަޙުޤީޤުކުރަން  ބަޔަކު  ެގންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގތެރެއިން  ނެ. 

ޮގތަށް ެގންދާނީ. އެހެންވީމާ، ދެން އިން ޕޮއިންޓު މި ރިޕޯޓަުގއި އަޅުަގނޑު ކިޔާލަދޭން. ދީނީ ޗެނަލެއް އުފައްދަިއ  

ންުގމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދު ހިންުގމާ ުގޅޭޮގތުން ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި، ޗެނަލް އުފައްދާ ހިންުގމަށް ހި

ޕީ.އެސް.އެްމއާއި ދެ ފަރާތުން ހިއްސާވާނެ ޮގތުެގ ތަފުސީލު ފަހުމްނާމާަގއި ހިމަނާފައި ނުވުމާއި، ފަހުމްނާމާެގ ހަތަރު 

މާއްދާަގިއވާ ޮގތަށް ޚާއްޞަ ޗެނަލެއް އުފެއްދުުމެގ ބަދަލުަގއި އެހާތަނަށް ޕީ.އެސް.އެްމިއން ހިންަގމުންެގންދިޔަ ޓީވީ 

ެގ ނަން މުންނާރުެގ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް، ދީނީ ޓީީވ ޗެނަލެްއެގ ޮގތުަގިއ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރަން ފަށާފައިވުާމއި،  ޗެނަލެއް 

ހުށަހަޅާފަިއވާ   ޕީ.ެއސް.އެމްއިން  ަގތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓުތައް  ބޭނުންވާ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  ޗެނަލް  ދީނީ 

ހަތް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އެްއކޮށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ޒަކާތު    ކޯޓޭޝަންަގއިާވ ހަތް މިލިއަން ނުވަ ލަްއކަ ތިން ހާސް

ޗެނަލް   ދީނީ  ކަމާއި،  ޓްރާންސްފަރކުރުމަށްފަހު  ފަންޑަށް  ވަޤުފު  އެހީވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައް  ދީނީ  ފަންޑުން 

 ފަންސާސް އެްއ  ހިންުގމަށް ބޭނުންވާނެ އިކުއިޕްމަންޓްސް ަގތުމުަގއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން ހުށަހަޅާފަިއވާ ކޯޓޭޝަންގައި

ވަނީ   ަގނެފައި  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުންދާއިރު  ޗެނަލް  މިހާރު  ވީނަމަވެސް،  ހިމެނިފައިވާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އައިޓަެމއް 

ކަމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.އިން    15އޭެގތެރެއިން   އައިޓަމް ކަމަށް. އެހެންކަމުން، ޗެނަލް އުފެއްދުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާނެ 

ލިސްޓުގަ  ދީނީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަމާއި،  ހިމަނާފައިވާ  އިކުއިޕްމަންޓު  ިގނަ  ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ  ހެދުމަށް  ޗެނަލް  އިވާ 

ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު   ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީއަށް  ަގތުމަށް  އިކުއިޕްަމންޓު  ބޭނުންވާ  ޗެނަލަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ    7.5މާއި، އަދި ފަހުމުނާމާެގ  ބާކީ ހުންނަންޖެހޭ އަދަދަށް އެކައުންޓުަގއި ޖަމާކޮށްފައި ނެތު

ފަރާތުން   އެްއވެސް  ކުރެ  ފަރާތަކުން  ދެ  ރަޖިސްޓަރީއެއް  އެނޭގނެހެން  ަވކިަވކިން  އެސެޓުތައް  ފަރާތުެގ  ދެ  ޮގތަށް 

މައްސަލަ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ  ރިޕޯޓުަގިއ  ޮއޑިޓު  ކަމަށް  ނުވާ  ެގންޮގސްފައި  ބަލަހަްއޓަމުން  ދީނީ ތައްޔާރުކޮށް  ިއަގިއ، 

ޗެނަލްއެއް އުފެއްދުމަށް ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާއާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް 

ރަސީދުތަކަކާއެކު   ރިޕޯޓެއް  ތަފުސީލީ  ޮގތުެގ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ފަިއސާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ފަހުމުނާމާެގ  ޓަކައި 

ފޮނުވަ އެ  މިނިސްޓްރީއަށް  މިހާތަނަށް  ވީނަމަވެސް،  ދަންނަވާފައި  ޕީ.އެސް.އެމްަގއި  ތަކުރާރުކޮށް  އިދިނުމަށް 

ތަފުސީލުތައް ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިނުާވކަން. އަދި މިއީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

އުވާލުމަ އެމް.އޯ.ޔޯ  ވެސް  ފަރާތުން  ދެ  ނުވާތީާއއި،  އެމް.އޯ.ޔޫަގއިާވ  އެމް.އޯ.ޔޫއަކަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީވެ،  ށް 
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ޮގތުެގމަތިން ުއވައިލެވޭނީ ދެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުެމއްަގއި ސޮިއކުރުމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް،  

 ނުވާތީ،  ޕީ.އެސް.އެްމއިން މި ލިޔުމުަގިއ ސޮއިކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާތީާއއި އަދި މިނިސްޓްރީެގ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދީފައި

ފޮނުއްވާފަިއވާ   ިމނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ނުވެފައި  ވަނީ  ޮގތް  ލިޔުުމަގއި ސޮއިކުރެވޭ  އުވާލުމުެގ  ފަހުމުނާމާ  މިހާތަނަށް 

ސިޓީަގއި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން. މީެގ އިތުރުން ދީނީ ޗެނަލް ހިންުގމަށް ދޫކޮށްފައިވާ   2021މާރިޗް    17ނަންބަރު،  

ެގންދަ ޚަރަދުކުރަމުން  ަގތުމަށް  ފައިސާ  އިކުއިޕްމަންޓުތައް  ބޭނުންވާ  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް  ޗެނަލް  މުންނާރު  ނީ 

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ.އެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންަގިއވާ ތަކެތި ަގތުމުެގ ބޭނުމަށް ެއކަނިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ  

މިނިސްޓްރީން   މަސައްކަތް  ައންނަނިވި  ވިދާޅުވެފަިއވާތީ،  ފައިސާ  ޖެނެރަލް  ދަށުން  ފަހުމުނާމާެގ  ކޮށްފައިާވކަން. 

މިނިސްޓްރީން   ދަށުން  ފަހުމުނަމެާގ  އެދުމުން،  ޕީ.އެސް.އެމްަގއި  މިނިސްޓްރީން  ހޯދުމަށް  ތަފުސީލު  ޚަރަދުކުރުމުެގ 

ރު  ދޫކުރި ފައިސާއިން އެ ކުންފުނީެގ މުަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ ދެވިފަިއވާނެ ކަމާިއ، އެ ފަިއސާ ެއޮގތަށް ޚަރަދުކުރީ އޭ

މި   އަދި  ދީފައިވޭ.  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިން  އެ  ކަމަށް  މަތިން  އިރުޝާދުެގ  ލަފަޔާއި  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ވަނީ   ދީފައި  އިރުޝާދު  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޭރުެގ  ދިނުމަށް  ުމސާރަ  ުމވަްއޒަފުންެގ  ފައިސާއިން 

ދީފައި މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިން  އެ  ކަމަށް  ޕީ.އެސް.އެމްއިން  އަނަގބަހުން  ފައިސާ  ދެންނެވި  އިސްވެ  ވެެއވެ. 

މިނިސްޓްރީ   ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެ  މިނިސްޓްރީން  މި  ޚިލާފަށްކަމުން،  މަޤްޞަދާއި  ފަހުމުނާމެާގ  ވަނީ  ޚަރަދުކޮށްފައި 

ދިން   ފައިސާ  ހޯދުމަށާއި،  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ޕީ.ެއސް.އެމްއާ  ފައިސާ  އެ  އެދުމުން،  ލަފަޔަށް  ފިނޭންސްެގ  އޮފް 

ލަފާދީފައިނުވާނޭކަން  މިނިސްޓްރީން  އެ  ދިނުމަށް  މުސާރަ  މުަވއްޒަފުންެގ  ކުންފުނީެގ  ޚިލާފަށް  މަޤްޞަދާ 

އެހެންކަމުން،   ޕަބްލިކް ވިދާޅުވެފައިޭވ.  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ެއ  ެއއްޮގތަށް  ލަފައާ  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޖަވާބުދެއްވާފަ ކުންފުނިން  އެ  އެދުުމން،  މީޑިއާަގއި  ދެއްކުުމެގ  ސަރވިސް  އަނބުރާ  އަދަދެއް  ެއވަރުެގ  ިއވަނީ 

ތަނަވަސްކަން އެ ކުންފުނީެގ ބަޖެޓުަގއި ނެތްކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން އެ ފައިސާ ދެއްކުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތަކީ  

ރާތަކުން ކޮބައިކަން ބެލުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރަުމން ެގންދަވާކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުެގ އެކި އިދާ

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޚަލާސްކުރަން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފައިސާއިން  ދަްއކަންހުރި  ކުންފުންޏަށް  އެ 

ެއ   ޮގތެއް  ނިންމެވި  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ދޭތެރޭ  މިކަާމ  އެހެންނަމަވެސް،  އެދިފަިއވާކަމަށެވެ.  ފިނޭންސްަގއި 

ހިއްސާކޮށްފަ  މިނިސްޓްރީާއ  މި  ެއއްެވސް  ކުންފުނިން  އެބައޮތްތަ  ޕޮއިންޓަށް  މި  ފާހަަގކުރެެވއެެވ.  ނުވާލަން  އި 

 ާއދެ! ޢަފީފް. ؟ ދީނީ ޗެނަލް، ކުރިއަށްދާންވީ؟ އޮޕީނިއަންެއއް، ކޮމެންޓެއް

 

 ވިލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޗެނަލްތަކާއި، އެހެން ޮގސް އެކި ފާޑުފާޑުެގ ނަމުަގއި ތަންތަން މިހާރު ތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަގަވަނީ މިކަހަލަ  

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  އޮތްކަން.  ެގންޮގއްސަ  ކަންތަްއތައް  ޮގތަށް  މަުގފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  އުފައްދަިއެގން 

ލެއް، އެ މީހުން އެ އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ނުހިނާގނެ ޮގތަކަށް މި ކަންތައް، މިސާލަކަށް ޕީ.އެސް.އެްމ ޗެނަ

އެތަނުން  މީހުން  އެ  ހަމަ  ަވުގތު  ބޭނުންވާ  ޗެނަލަށް  ދީނީ  ޗެނަލްއަށް،  ދީނީ  އެހެންީވމާ،  ކުރޭ.  އެބަ  ކަންތައް 

ަގނެެގން އެ ކަންތައް ކުރެވިްއޖިއްޔާ ވެސް އޭރުން މި ަމްއސަލައެއް ނުނުކުންނާނެތާ މިހާރު. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދީނީ 

ނަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި ެއ ތަނަށް ދެން ބޭނުންވާ އެްއޗިއްސާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޗެނަލް އުފައްދަންވީމަ އެތަ

ހޯދާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެތާ. އެކަން ކުރާ ބައެއް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ލައްވައި އެ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ  

މީ ެއ  ެގންދިޔައިމަ،  އެޮގތަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ލައްވާ  ެއ  މީހުން  ެގންދިޔައިމަ  ދީެގން  ފީއެއް  ދޭންވާ  ހުންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ނުނުކުންނާނެ.  މައްސަލަތައް  މިކަހަލަ  އޭރުން  ކަންތައް، 

 ދިނުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް.

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ދީނީ  މިހާރު  ޚަރަދުކުރެވޭނެ  އެ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  މީަގއި  ދެން،  ހޯދައިެގން.  އެްއޗިހި  އެ  ހިނިްގ  ޗެނަލް  ދީނީ 

ލިބުނީަމ  ފައިސާ  ެއކަން ކުރަން އެ  ޮގތް.  ކޮށްފައި އިން  މަްއސަލައަކީ  މީަގއި  ކަންތައްތަްއ ކުރަން ވެސް. ދެން، 

ދެން، މީެގ ޙަޤީޤަތަކީ ޕީ.ެއސް.އެމްަގއި ވެސް ނުހުރޭ  އެއިން އެހެންކަމެްއ ކުރި ަމްއސަލަ މީެގން މި ނުކުންނަނީ.  

އަނެްއ   ހިންގައިދޭން.  ޕްރޮްގރާމެއް  މީހުންނަށް  އެ  ބުނީމަ  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ހަމަ  ފައިސާއެްއ  އެވަރަކަށް 

 ނޫން ކަމަށް  ބަޔަކު ބުނީމަ އަނެއް ބަޔަކަށް އެކަން ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޯގސް ނިޔަތުަގއި ކޮށްފަިއ އޮތް ކަމެއް

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް  ތި ކަން ތިއީ. އެކަމަކު، އެ ދިން ފައިސާއަށް މުސާރަ ދިނުމާއި  އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ 

ޕީ.އެސް.އެމުން   ބަލާއިރުަގއި  ބީދައަކުން  އަނެއް  ދެން،  ނުކުންނަނީ.  ެއ  މަްއސަލަ  ދިމާވާ  ެއކަމަށް  ހުރީމަ  ކޮށްފައި 

އިކުއިޕްމަންޓް ހުރީ  ނޫނީ ހޯދާފައި  ވެސް.  ހަދާފައި  އެހެރީ  އެްއޗިހި  ޕްރޮްގރާމްތަކާ  ެއ  ބޭނުންކޮށްެގންތާ  ހަމަ  ސް 

އޮން   ކުރާނެ  އެކަން  ތިބެންޖެހޭ.  މުވަްއޒަފުން ވެސް  ެއކަންކުރާނެ  އަދި  ދަނީ ވެސް.  މަސައްކަތްކުރަމުން  ހަދަމުން 

މިދިން   ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި  ލާރި  ހަމަ  ިއކުއިޕްމަންޓްސް    7އެއަރ ޓައިމަށް ވެސް  މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ 

ަގންނަން ދިން ފައިސާކަން ެއނޭގނެ ލިޔުމެްއ ނެތި ކިހިނެްއހޭ ބުނާނީ މުސާރަދީފައި އެހެރީ ޯގސްކޮންނޭ. ނޫނިްއޔާ  

އިންނަނީ   މި  ޕެކޭޖުކަމަށް  މި  ކުރީ.  ެއކަން  ކީއްވެހެއްޔޭ  ލައިެގން  އެ   7މުވަްއޒަފުން  ދިނީމާ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ކުރީަގއި ހުރި ިއކުިއޕްމަންޓްސްއާއި މި އެްއޗިއްސާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްެގން މިކަން ކުރާނެ ކަމަށް  މީހުންެގ  
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ކަމަކަށް   އޮތް  ޯގހެއް  ބޮޑު  އެހާ  ޭއަގއި  ބަލާއިރުަގއި  އުސޫލުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޭގނީ ކިހިނެއްކަން ެއއްބަސްެވފައި ހުރީ. ކޮން ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން، ތި އެްގރީމެންޓު ފެނުނީމަ އެ

 ކިހާވަރެްއކަން ހުރީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އޯކޭ! ދެންމެ މި ދެންނެވި ޕޮއިންޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްަގއި އޮތީ ދީނީ ޓީ.ވީ ޗެނަލެއްެގ ޮގތުަގިއ  

ކާސްޓުކުރަން ފަށާފައިުވމާއި، ދީނީ ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް ަގތުމަށް ޕަބްލިކް  ބްރޯޑް

ސަރވިސް މީޑިާއއިން ހުށަހަޅާފައި ކޯޓޭޝަނުަގއިވާ ހަތް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ތިން ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ  

ދީ ފަންޑުން  ޒަކާތު  ދޫކޮށްފައިވަނީ  ޓްރާންސްފަރ  އެްއކޮށް  ފަންޑަށް  ވަޤުފު  އެހީވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައް  ނީ 

ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީން  ޮގތުަގއި  އިކުއިޕްމަންޓުެގ  ބޭނުންވާނެ  ހިންުގމަށް  ޗެނަލް  ދީނީ  ކަމަށް.  ކުރުމަށްފަހުަގއި 

ކޯޓޭޝަންަގިއ   ޗެ  51ހުށަހަޅާފައިވާ  މިހާރު  ވީނަމަވެސް،  ހިމަނާފައި  ކަމަށް  ބޭނުންާވ  ނަލް  ައއިޓަމެއް 

އައިޓަމުކަމާިއ، އެހެންކަމުން ޗެނަލް އުފެއްދުމަށް ހޯދަން    15ބްރޯޑްކާސްޓުކުރަމުން ދާއިރު ަގނެފަިއވަނީ އޭެގތެރެއިން  

ިގނަ   ވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ޗެނަލް  ލިސްޓުަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕީ.އެސް.އެމުން  ކަމަށް  ބޭނުންވާނެ 

ވީ ކަމަށް.  ހިމަނާފައިވާ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށް  އިކުއިޕްމަންޓު  ަގތުމަށް  ިއކުއިޕްމަންޓު  ބޭނުންވާ  ޗެނަލް  ދީނީ  މި  މާ، 

މެދުވެރިކޮށް  ޕީ.އެސް.އެމް  ފައިސާ  އަދަދަށް  އޮންނަންޖެހޭ  ބާކީ  ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  ތެރެިއން  ފަިއސާެގ  ދޫކޮށްފައިވާ 

އެކަ ފަންޑު  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑަށް  ވަޤުފު  އެހީވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދީނީ  ޖަމާކުރުމަށް  އުންޓަށް 

އެފެާއޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  ފިނޭންސާއެކު  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް  ރެކޮމެންޑޭޝަނަކީ.  އެއީ  ދެންނެވުމަށް. 

ފާހަަގކޮށްފަިއ    އަޅުަގނޑުމެން މި  މިހާރު  ނެތިއްޔާ.  އިޝޫެއއް  އިތުރު  އެތާ  ހިންަގވާ.  ދަމާ  ޕޮއިންޓަށް  އިން  ދެން 

 ؟މިއޮތީ ާގތްަގނޑަކަށް މި އިޝޫ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ޕޮއިންޓެއް އިތުރުކުރަން ބޭނުންފުޅުވަނީތޯ މިއަށް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 
 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ކިނބިދޫ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 އެްޕރީލް 20                ވަނަ ބައްދަލުވުން   22މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 
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ވަނަ ައހަރުެގ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ެއޑްވާސް ޕޭމަންޓު ެގރެންޓީ    2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒް    4.7

ޖުމުލަ   ފަންޑުން  ޒަކާތު  މައްސަލަ.  ހޯދާފައިނުވާ  ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް  ރުފިޔާ   1.742640އާއި  މިލިއަން 

ބު ދެ  ޯގތިތެރޭަގއި  މަރުކަޒުެގ  އިސްލާމީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޚަރަދުކޮށްެގން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އިމާރާތެއްެގ  ރި 

ހަ  ނުވަދިހަ  ތިންސަތޭކަ  އެއްހާސް  ފަސްދޮޅަސް  ދެލައްކަ  ޖުމުލަ  ޮގތުަގއި  ފައިސާެގ  ެއޑްވާންސް  ކޮންޓްރެކްޓަށް 

އަތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް  އާިއ  ެގރެންޓީ  ޕޭމަންޓު  އެޑްވާންސް  ވިޔަސް،  ދޫކޮށްފައި    ރުފިޔާ 

އާއި   ެގރެންޓީ  ޕޭމަންޓު  އެޑްވާންސް  ެއއްބަސްވުުމަގއި  ވެވިފައިވާ  މެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި، 

އެބަިއ   މައްސަލައަކީ  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ނުވާކަމަށް.  ހިމަނާފައި  މާއްދާ  ުގޅޭ  ހޯދުމާ  ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް 

އެްގރީމަންޓްގައި އެ  ދޯ  ނެތްކަން  މަސަްއކަތް އޮ؟ )ހިމަނާފައި  މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ފް 

ވަނަ ދުވަހުެގ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިާވއިރު،    2018ޖޫން  3ދުވަސް  120ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުަގއި ކަނޑައެޅިފަިއވާ  

މިނިސް ސަބަބުން  ލަސްވުމުެގ  ނުނިމި  މަސަްއކަތް  އަދި  ނުވާތީާއއި  ނިމިފަިއ  މަސައްކަތް  ލިބުނު އިމާރާތް  ޓްރީއަށް 

ެއއްބަސްވުން  އަދަދު ކޮންޓްރެކްޓުެގ ޖުމުލަ އަަގށްވުރެ ބޮޑުވެފަިއވާތީ،  ޮގތުަގއި ކޮންޓްރެކްޓަރ ދޭންޖެހޭ  ެގއްލުުމެގ 

އެއްބަސްވުން    2019މޭ    19 ކަމަށް.  އަންާގފަިއވާ  ކޮންޓަރެކްޓަރަށް  މިނިސްޓްރީން  ބާޠިލުކޮށްފައިާވކަން  ަގއި 

ކްޓްެގ މަސައްކަތް ޮގސްފަިއވާ މިންވަރު ދެނެަގތުމުެގ ޮގތުން ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން  ބާޠިލުކޮށްފައި ިވޔަސް ޕްރޮޖެ

ކަށަވަރުކުރެވެން   އަުގ  ޖުމުލަ  މަސައްކަތުެގ  ކޮށްފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ސަބަބުން  ނުވުުމެގ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ރިޕޯޓު 

އެ ޕޭމަންޓު  ެއޑްވާންސް  ދޫކޮށްފައިަވ  ފަރާތަށް  އެ  އަދި  ހޯދަންޖެހޭކަން ނެތްކަމަށާއި  އަނބުރާ  އަދަދެއް  ްއވެސް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ެގންދާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް   2019ޔަޤީންކުރެވިފައި ނުާވ ކަމަށް.  

މެދުވެރިކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް  އަދި  ެގރެންޓީ  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ެގންދަނީ  ކުރިއަށް 

ޮގތުން ޕްރޮކިއޮރމަންޓް އުސޫލު ހަރުދަނާކޮށް، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  ހޯދަ އިެގން ކަމަށާިއ، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުެގ 

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ  މިހާރު  މެނުވީ  ޔަޤީންކޮށްފައި  ފަރާތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް  އަދި  ެގރެންޓީ 

ސެޕްޓެންބަރު    S/57/2020/10  ،22-142 ފޮނުވާފައިާވ ނަންބަރު:  ބިލުތައް ޕްރޮސެސްނުކުރާ ކަަމށް މިނިސްޓްރީން

މަރުކަޒަށް    2020 ޤުރުއާނާބެހޭ  ކީރިތި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފަިއސާ...  ތި  ވާކަން.  ބަޔާންކުރަްއވާފައި  ސީޓީަގއި 

ނު އެއްބަސްވުުމަގއި  ތެރޭަގއި  ކަންތަްއތަކުެގ  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  ޗާޕްކުރުމުަގިއ  ފޮތް  މަސައްކަތް ބޭނުންވާ  ހިމެނޭ 

ަމއްސަލަިއަގިއ   ޔަޤީންނުވާ  ނިންމިކަން  މުއްދަތުަގއި  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް    2018ާއއި    2017ކޮށްފައިވުާމއި، 

ވަނަ އަހަރުެގ ޕެންޑިންގ ބިލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ޮއޑިޓުން ފާހަަގކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތާކާމެދު މަރުކަޒާއި އަދި ނޮވެލްޓީއާ 

ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީ  ދެމެދު  ބިޑް  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް  ކަމަށާއި،  ހިއްސާކުރެިވފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ބޭްއވި،  ތައް 
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ފޮތެްއ   ކޮންމެ  ކަމަށާއި،  ހަމަޖެހިފައިވާ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ުއސޫލުެގ  ޕްރޮކިއޮރމަންޓް 

އޮފީހުން އޮޑިޓު  ލިޔުމުންކަމަށް  ހަވާލުކުރާނީ  މަސައްކަތެއް  އެ  ނުވަތަ  ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ފާހަަގކޮށްފައިވާތީ،   

ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދީެގން މަރުކަޒުެގ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ކަމަށާއި، ެއޮގތުން ޚިދުމަތް 

އިތު ފުރިހަމަކުރޭތޯ  ސެކްޝަންތަކުން  މަރުޙަލާތަކެއް  ހުރިހާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ބަލައި  ނުވަތަ  ރަށް 

ނަންބަރު   ފޮނުވާފަިއވާ  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް    2020ސެޕްޓެންބަރު    S/57/2020/10  ،22-142ޗެކްކުރެިވެގންދާނެ 

ސިޓީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާވކަން. މިނިސްޓްރީެގ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ ދެ ލެޕްޓޮޕް ފެންނަން ނެތް މައްސަލަ، އެޮގތަށް  

ޖައްސަވާ! ދެން، މިނިސްޓްރީެގ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ ދެ ލެޕްޓޮޕް ފެންނަން ނެތް މައްސަލަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އޮޑިޓް 

ަގއި މި މައްސަލަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް    2020ޖަނަވަރީ    27ަގކުރަްއވާފަިއާވ ޮގތަށް  ރިޕޯޓުަގއި ފާހަ

ވަނީ ހުށަހަޅާފައިކަމާިއ، އަދި މި މައްސަލަިއެގ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ެއކި މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީން އެ އިދާރާއަށް  

މުަގއި މުަވއްޒަފެއްެގ އިހުމާލުވާކަަމށް ފާހަަގކުރެވޭތީއާިއ، ިމ  ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށާއި، މީެގ އިތުރުން ލެޕްޓޮޕް ެގއްލު

ާގނޫނު ނަންބަރު   ކޮރަޕްޝަނުެގ  -، އެންޓ13ި/ 2018ކަމުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ 

ޓަކަިއ   ބެލުމަށް  ހިނާގފައިވޭތޯ  އެންޓި  2019އޮކްޓޫބަރު    13ކުށެއް  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން-ަގިއ   

ެގ ސިޓީަގއި    2021މާރިޗު   S/57/2021/5 ،17-142ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންބަރު  

ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒުން ؟ )ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން. މިހާރު ލެޕްޓޮޕް ފެނިއްޖެތޯ ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިނިސްޓްރީ 

އިާމރާ މިސްކިތް  އެއްބަސްވުުމަގިއ  ދާރުއްޒިކުރާ  ެވފައިވާ  ެއކުަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  ތްކުރުމަށް 

އިމާރާތްކުރާނެ  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ޚުލާސާ.  މައްސަލަިއެގ  ބުނާ  ހުރިކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  މަުގފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިާވއިރު އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދަން  އިސްލާމިކް  ފަރާތެއް  އޮފް  މިނިސްޓަރ   ،

މި  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އެސް.ޖޭ  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޭއރުެގ  ހައިސިއްޔަތުން  އެފެއާޒްެގ 

މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީއާިއ، ޒިކުރާ މިސްކިޔް އިމާރާތްކުރުމުެގ ަމޝްރޫޢު އަވަހަށް ފެށުމަށް  

ދައުލަތުެގ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް   ޓަކައި  ހުޅުވާނުލައި  ބީލަމަކަށް  ާއންމު  ދަށުން  ަގާވއިދުެގ  މާލިްއޔަތު 

އޭރުެގ   އެފެާއޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނުވަނީސް،  ހުއްދަދީފައި  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ 

އެފެއާޒް ސޮިއކޮށް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަ ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންބަރު  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް  -142ށް 

B2/1/2018/23  ،15    ުެގ ސިޓީަގއި އާންުމކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދާފައިވާކަން    2018މާރިޗ

އެނެގން އޮންނާތީާއއި، ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުަގއި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ  

އޮފް އިސްލާމިކް  މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރ  އޭރުެގ  އެފެއާޒް،  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނުވާއިރު،  ހިމަނާފައި  ތައް 
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ެއ   ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އެސް.ޖޭ  ސިޓީަގއި  ފޮނުވާފަިއވާ  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ  ސޮިއކޮށް  އެފެއާޒް 

ޮގ ބޮޑު  ފައިދާ  އެންމެ  ދައުލަތަށް  ހަވާލުކުރުމަކީ  އޮފީހަށް މަސައްކަތް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ތްކަމަށް 

އެސް.ޖޭ   އެފެއާޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ލަފާދީފައިވާތީާއއި، 

ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ދެމެދު ެވފައިވާ އެއްބަސްވުމުަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒްެގ ހައިސިއްޔަތުން އޭރު  

އެސް.ޖޭ    މިނިސްޓަރ ދަށުން  ެއއްބަސްުވމުެގ  ެއ  ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާިއ،  އެފެާއޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް 

ހިމެނޭ   ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާސްެގ  އެފެއާޒުެގ  ބިމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 

މަޤާ އެފެާއޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރު  ނޫންކަމަށްވާތީ،  އެސް.ޖޭ  ބިމެއް  ފަރާތް  ހުރި  މުަގިއ 

ޒިކުރާ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް.  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަަމށް  ހޯދައިދީފަިއވާ  ފައިދާ  ނާޖާިއޒް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 

ވެފަިއާވ  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  އެފެއާޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް 

އިސްލާމިކް    އެއްބަސްވުމުަގއި އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޭރު  ހައިސިްއޔަތުން  އެފެާއޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

އެފެއާޒް ސޮިއކޮށްފަިއވާއިރު، މި ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް ކަމެއްަގއި އެނޫން ޮގތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކަމަށް  

މުެގ މަސަްއކަތްކޮށްދިނުމަށް ެއސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކުރެވޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް. ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރު

އިމާރާތުެގ   އެ  ބަލާއިރު  ޕްރޮޕޯޒަލްއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތެރެއިން    10އިން  ސަރުކާރަށް    4ފްލޯރެގ  ފްލޯރ 

ދޭންޖެހޭނީ   ކުންފުންޏަށް  އެ  އޮފް   6ދޭނެކަމަށާއި،  މިނިސްޓްރީން  ވީނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ފްލޯރކަމަށް 

މިސްކިތް  އިސްލާ ޒިކުރާ  އެއްބަސްވުމުަގއި  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  އެފެާއޒާއި  މިކް 

އެއްބަސްވުމުަގިއ    7އިމާރާތުެގ   މި  އެއްބަސްވެފައިވާތީއާިއ،  ދިނުމަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އެސް.ޖޭ  ފްލޯރ 

އެސް. ުގޅިެގން  މަޝްރޫޢުއާ  މި  ދަުއލަތަށް  ސަބަބުން  ޮގތުަގިއ  ސޮއިކުރުުމެގ  އިކުއިޓީެގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  ޖޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފަިއާވއިރު، ދައުލަތަށް އެކަމުން ެއއްެވސް ފަިއދާއެއް ލިބިފައި ނުވާތީާއއި،    30ދައްކަންޖެހޭ  

ާއޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެއާޒްެގ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުަގއި އޭރުެގ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެ

ސޮއިކޮށްފަިއވާތީ، މިކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ެގްއލުންލިބި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ 

މިލިައން ރުފިޔާ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތުެގ މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތެްއ    30ލިބިފައިވާ ކަމަށް.  

އި އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންޑޯމަންޓު ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީން  އެ  ހޯދާފައިާވއިރު،  ޕޮރޮޕޯސަލްތައް  އެފެާއޒް  ސްލާމިކް 

އެސް.ޖޭ  ވެރިޔާ  އޭރު  ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު  މިނިސްޓްރީެގ  ހައިސިްއޔަތުން  ވެރިއެްއެގ  ސެކްޝަންެގ 

މިސް ޒިކުރާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީއާިއ،  ހަވާލުކުރުމަށް  ަމޝްރޫޢު  މި  އިމާރާތްކުރުމަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  ކިތް 

އެ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  އެފެއާޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
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އަދި   ސޮއިކޮށްފަިއާވކަމާއި،  ލިޔުމުަގއި  ހަވާލުކުރާ  ބިން  ވެރިޔާ  އޭރުެގ  ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު  މިނިސްޓްރީެގ 

ބިން   ހުރި  މިސްކިތް  އިސްލާމިކް  ޒިކުރާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަވާލުކޮށްފަިއވާކަާމއި،  ކޮންސްޓަރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ 

ނަންބަރު   ފޮނުވާފަިއވާ  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ެގ    2018މާރިޗު    B2/1/2018/17،  4-142އެފެއާޒުން 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ   އެސް.ޖޭ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މިސްކިތް  ސިޓީަގއި  ޒިކުރާ  ޕްރޮޕޯސަލްަގއި 

އިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތުން ހިމަނާފައިވާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްެގ  

ހުށަހަޅާފަިއާވ   އިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ދީެގންކަމާއި،  ވެރިޔާ  އޭރުެގ  ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު 

ވެރިެއއްެގ  ޕްރޮޕޯސަލްތަ ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު  ނުާވއިރު،  ހިމަނާފައި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާނެ  ކޮންމެހެން  ކުަގިއ 

ުގޅޭ   ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ  އެ  ވެރިޔާ  އޭރުެގ  ސެކްޝަންެގ  އެފެއާޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހައިސިއްޔަތުން 

ޓްރަކްޝަނަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތަށް ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓު އެސް.ޖޭ ކޮންސް

 ބެލެވޭ  އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ޮގތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާެއއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް

ރޮޕޯސަލްަގއި ޒިކުރާ  ކަމަށް. ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުާއ ުގޅިެގން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ޕޮ

މަޝްރޫޢު  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް  ެގންދެވިދާނެޮގތް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އިމާރާތްކުރުމުެގ  މިސްކިތް 

އޮންނާތީއާިއ،   އެނެގން  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށްކަން  ހަމައެކަނި  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގ  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް 

މަޝްރޫޢު   އެ  އިސްލާމިކް  ސަރުކާރުން  އޮފީހާިއ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގ  ޮގތަކީ  ނިންމާފައިާވ  ކުރިއަށްެގންދަން 

އެސް.ޖޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މަޢުލޫމާތަކަށްާވއިރު،  އާންމުކޮށްފައިނުވާ  އަދި  ބަދަލުކުރެވިފަިއވާ  ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ 

ައދި މި މަޝްރޫޢު އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި ހިމަނާފައިާވކަމާއި، 

އެސް.ޖޭ   މަޢުލޫމާތު  ކޮސްޓުެގ  އޮޕޮޗުނިޓީ  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުަގިއ  އިވެލުއޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ  ޓްރެޜަރީން 

އޭރުެގ   ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު  އެފެއާޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދީފައިަވނީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 

ތު ޒިކުރާ  ވެރިޔާކަމަށް  ކަމަށް.  ފޮނުވާފައި  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  މައްސަލަވަނީ  އެ  ހުމަތުކުރެވޭތީ، 

ބިމުަގއި   ހިމެނޭ  ނަންބަރު   10މިސްކިތް  މިނިސްޓްރީެގ  ުގޅޭޮގތުން  މަޝްރޫޢުއާ  ބިނާކުރުމުެގ  އިމާރާތެއް   ބުރީެގ 

142-S/57/2021/3،  4    ްކަންކަން  2021މާރިޗ ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  އެންޓި ސިޓީަގއި  ކޮމިޝަންެގ  -.  ކޮރަޕްޝަން 

އެންުގުމަގއި    2020ސެޕްޓެންބަރު    RPIRU-2020/788  ،21-123ނަންބަރު   ނިންމިޮގތް  ަމއްސަލަ  ަގއި 

ކަމަށްާވ   މުަވއްޒަފެއް  މިނިސްޓްރީެގ  މި  ފިޔަވަޅުތަްއ.  އަޅާފައިާވ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަތައް  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

ސަޢީދު، އަިއ.ޑީ  هللا  ޢަބްދުއައުޤާފް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ސެކްޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް

މަުގފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ެގންދިއުމުަގއި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އިމާރާތްކުރުމުެގ  މިސްކިތް  ދާރުްއޒިކުރާ  ކާޑް، 
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އެންޓި ކަމަށް  ހިނާގފަިއވާ  ޢަބްދު-ކަންތައްތަކެއް  އިބްރާހީމް  ސާބިތުވާތީ،  ތަޙުޤީޤުން  ސަޢީދުގެ هللا ކޮރަޕްޝަންެގ 

ދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފަިއވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން މި މައްޗަށް ދަޢުާވކުރުމާމެ

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ   މިނިސްޓްރީެގ  މައްސަލަ  މި  ޮއންނާތީ،  އެނެގން  ލިޔުންތަކުން  ފޮނުވާފަިއާވ  މިނިސްޓްރީއަށް 

އެޗް.އާރު.ޑީ.އެމް   މަޝްވަރާކުރެވި  ކޮމިޓީަގއި  ހުށަހަޅައި،  ބައްދަލުވުމުން    15ެގ  2020ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް    14ވަނަ 

ޢަބްދު  2020އޮކްޓޫބަރު   އިބްރާހީމް  ަގވާއިދު  هللا ަގއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  ޢަމަލަކީ  މި  ެގ  2014ސަޢީދުެގ 

هللا ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ކުށެއް ކަމަށްވާތީ، މި މާއްދާެގ ދަށުން އިބްރާހިމް ޢަބްދު  18ވަނަ ނަންބަރުެގ )ށ(ެގ    271

ފާއިން ަވކިކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައި، މުވަްއޒަފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ  ސަޢީދު ވަޒީ

ޢަބްދު  އިބްރާހީމް  އެްއޮގތަށް  ނިންމުމާ  މި  ސްޓޭޓަސް:  ދީފައިވާކަމަށް.  ވަޒީފާއިން  هللا ފުރުޞަތު  ސަޢީދު 

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީެގ  އެދި  ސިވިލް    2021ޖަނަވަރީ    R-TR/2021/00019  ،10ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ރިކުއެސްޓް 

ަވޒީފާއިން   މުވަްއޒަފު  އެްއޮގތަށް  ރިކުއެސްޓާ  މިނިސްޓްރީެގ  ކަމަށް.  ފޮނުވާފަިއވާ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

އެންޓި އާއި  ނިންމާފައިނުވާތީ  ޮގތެއް  މިހާތަނަށް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކޮރަޕްޝަން  -ވަކިކޮށްދިނުމާމެދު 

ތަޙުޤީޤުަގއި   މައްސަލަ  ކޮމިޝަންެގ  މި  ސާބިތުވެ،  މަްއސަލަެއއް  އިތުރު  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  މުަވއްޒަފުެގ 

މި  ފޮނުއްވާފައިވާތީ،  ކޮމިޝަނުން  އެ  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވުމަށް  އިތުރަށް 

އި މިނިސްޓްރީއަށް  ސަބަބުން  ދެމިހުރުމުެގ  ވަޒީފާަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ކަމަށް މުވަްއޒަފު  ވެދާނެ  ެގްއލުންތަކެއް  ތުރު 

ފެންނާތީ، މުވަްއޒަފު ަވޒީފާިއން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިާވ ރިކުއެސްޓާމެދު 

ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީެގ  އެދި  އަންަގވައިދެއްވުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ނިންމަވާޮގތެއް 

142A4/188/2021/11،  1    ްސިޓީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް. ޒިކުރާ    2021މާރިޗ

މި   މާދަމާ  ނިންމާލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  މިހިސާބުން  ދެން  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިސްކިތް، 

މި އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމެއްަގިއ  އޮންނަ  އަވަހަށް  އެންމެ  ދެން  ވަރަށް ރިޕޯޓުެގ،  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ބައި   

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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