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 { އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާެގ މެްނބަރު  މާފަންނު މެދު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ތިނަދޫ  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  ބައްދަލުވުން.  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤްތިޞާދީ  އާދެ،   .`

ެއކި   ުގޅިެގން  މަޝްރޫޢުތަކާ  ެއކިެއކީ  ެގންދަވާ  ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު 

ތެރެއި ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ  ބާޠިލުކުރެވިފައިާވ  ފަރާތްތަކާއެކު  މިހާތަނަށް  ުގޅިެގން  އެކި ސަބަބުތަކާ  ން އެކި 

ެގއްލުންތައް އަދި އެކަުމެގ ސަބަބުން އިޤުތިޞާދަށް  ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާިއ، ވަމުންދާ  ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ ސަބަބުން، 

 ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވ  ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ދެނެަގތުމުެގ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަދި 

މިހާރު މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން މި ތިއްބެީވ   ޖަވާބުެގ ސްޓޭޓަސް ބެލުން.  ސިޓީތަކާިއ، ެއ ސިޓީތަކުެގ 

، ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  އަޅުަގނޑު،  

، އާދެ! މި ކޯރަމް ހަމަވޭ. މި ތިން  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  މުޤައްރިރު.    ސަބް ކޮމިޓީެގ

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދާނަން މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާޟެްއ ނެތްކަމުަގިއ ވަނީނަމަ. އާދެ!  

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ    .ޢަބްދުލްމުޣުނީ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަާވ ބޭފުޅުން، އާދެ!  

 ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއަގންނަަވއިފި.   ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލަައކީ މިހާރު ައހަރު ދުވަހަށްވުރެ ިގނަ ދުަވސްވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ިމ  

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  މައްސަލަެއއް.  ޮގސްފައިވާ  ދިުގލަިއެގން  ފެށިފައި،  ބަލަން  ކޮމިޓީަގއި 

މަޢުލޫ ކަންތައްތަކުެގ  ިގނަ  އެދުނު  މުއައްސަސާތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުެގ  މިހާރު  މާތު 

ލިބިފައިވުމާެއކު، އަޅުަގނޑުެމން މި މައްސަލަ ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެން ހިފަންވެއްޖެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.  

ޮގތަށް އެދުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބި  މަޢުލޫމާތުތައް  ިގނަ  އެދުނު  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތުން  ތަފުސީލުތައް   ހަމަ  އެ 

އަޅުަގނޑު   ހަވާލުކޮށްލުމަށް  އިދާރީމޭޒާ  ނިންމަން  މައްސަލަ  މި  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓު  މި  ައޅުަގނޑު  ލިބިފައިވާތީވެ 

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދެ! 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކުރީކޮޅު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ޮއތް މައްސަލައަކާ ުގޅިެގން ެގ2019އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން  

ކެއް ކުރެިވެގން އައީ. ހަމަ އެއާ  މީެގ އެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް މި މާލީ ބަދަލު ދިނުމުެގ ޮގތުން ކަންތައްތަ

ނެުގނު   ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅި  މެންބަރަކު  ކޮމިޓީެގ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  ކޮމިޓީއަށް،  ުގޅިެގން 

އަދި   ދުވަސްތަކުަގއި  މިދިޔަ  ދޭތެރޭަގއި  މި  އެއަށް  މިހާރު  ކުރަނީ.  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީ  ސަބް 

ފް މަޖިލީސް މަޖިލީހުެގ  އެބަހުރި  އެއްޗެހިތަކެއް  ުގޅުންހުރި  ވަރަށް  މިާއ  ަގރާރުތަކާ،  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ލޯރއަށް 

ފްލޯރއަށް އަިއސް ނިމިފަ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ިމ ރިކުއެސްޓަކީ އެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާފަިއ،  

މިއަ  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  ބާއްވާ  ދެން  ވެސް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ށް 

ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް  ނިމިފަހުރި  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  މިއާ  މިހާރު  މަޖިލީހުން  ވަރަކަށް 

 ހުށަހަޅަން. ސްޓަޑީެއއްކޮށްލާފަިއ، ދެން ޮއންނަ ބައްދަލުވުމެއްަގއި މުޅި މީތި އެކީަގއި ނިންމާލަން އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދާއިރާެގ  އާދެ!   ދެކުނު  ނާޒިލްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ  އަޅުަގނޑު    އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުްއވި  އެ 

ތާއީދުކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުެމން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުަވސްވަރުަގއި އެ ބުނާ ކަންތައްތައް ިގނަެވެގން ދިއުމާިއ،  

މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރުމާއެކު،  ކަންބޮޑުވުންތައް  ރަްއޔިތުންެގ  ބައިވަރު  އެތަްއ  ރައްޔިތުންެގ،  އަދި 

ިގނަ  ހުށަހަ އެހެން  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފަހުން  އޭެގ  އަދި  ދިޔައީ.  ކުރިއަށް  އޭރު  ޅައިެގން 

މެދުވެރިކޮށް   ަގރާރުތައް  އަދި  މައްސަލަ  ކުއްލި  ފްލޯރަގއި  ފާޅުކޮށް  ކަންބޮޑުވުން  މިކަުމެގ  ވެސް  މެންބަރުންތަކެއް 

ކާރު ވެސް މިހާރު، ދައުލަތު ެވސް މި ޕޮލިސީއަށް ބޮޑެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ ިގނަ ތަފުސީލު ލިބި އަދި ސަރު

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދާތީވެ،  ކުރިއަށް  މިހާރު  އެޅުވުަމށްފަހު،  މަަގށް  ހަމަ  ކަންތައްތައް  އެ  ެގނެސް  ބަދަލުތަކެއް 

ން މައްސަލަތަކާިއ  ލިބިފައި މިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަދި އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެހެ

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ހިމެނުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ލިބިފަިއ  ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާ  އެހެން  މިޒާތުެގ  ުގޅިެގން، 
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ލްސާއަކަށް އެކަން ނިމޭނެ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އެ ރިޕޯޓު ހަމަ އެކުލަވާލަން ނިންމާލަން. ދެން، އޮންނަ ޖަ

 މަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ތާއީދުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރާއިން  މަޖިލީސްެގ  އޭރު  ުގޅިެގން  މިކަމާ  އަދި  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތުެގ  ެގންދާ  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީއިން  މި  މިހާރު 

ހު ފޮނުވާފައި  ކޮމިޓީން  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވާފައި،  ތެރޭަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބިފައިވާ  ސިޓީތަކާިއ،  ރި 

އެބަ   މީެގތެރެއިން  ވެސް،  ޔައުމިއްޔާތަކުަގިއ  ސިޓީތައް  މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީ  އެދެން 

ހިމެނޭ އެބަ  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީަގއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރައްޔިތުންެގ  ފާހަަގވޭ   .

ސިޓީން    2018މަޖިލީހުެގ ރައީސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން ނޮވެންބަރު  

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް    116ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރިޔާސީ ައއު ދައުރެއް ފެށުމާ ުގޅިެގން ސަރުކާރުެގ ވުޒާރައިެގ ެއ ުވޒާރާެގ    ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ އިޚުތިޔާރުެގ ދަށުން،

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   އަލުން  ދާއިރާަގއި  މިނިސްޓްރީ    17ނޮވެންބަރު    2018މަސައްކަތުެގ  ފެށިެގން  ދުވަހުން  ވަނަ 

އެންޑް ހަުއސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އަރބަން  އޮފް   

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ   އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަދަލުކުރަްއވަިއ،  ނަމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ 

ނަމުަގއި މިނިސްޓްރީ އެްއ ުއފައްދަވަިއ، މި މިނިސްޓްރީެގ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރުާމިއ  

ވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔަ  ުގޅިެގން ސިޓީަގއި ދަންނަވާފައި

ދެ ޑިޕާޓްމަންޓު ކަމަށްވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި   ކުރަމުން އައި މިނިސްޓްރީެގ  ތަކުަގއި މަސަްއކަތް  ޕްރޮޖެކްޓު 

އެންޑް ޕްލޭނިންގ  ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ޕްލޭނިންގ   

ުގޅިެގން   ބަދަލާ  މި  ެގންޮގސްފައިާވ    2018ބަދަލުވެފައެވެ.  ކުރިއަށް  ކޮށްެގން  ޓެންޑަރ  ނިޔަލަށް  އަހަރުެގ  ވަނަ 

މިހާތަނަށް   އަހަރު  މި  ައދި  ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  ނެތް  މިނިސްޓްރީަގއި  މި  ލިޔެކިޔުމެއް  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ  އެްއވެސް 

ރިއަށް ެގންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާއެކު އެްއކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެެއވެ.  ޓެންޑަރ ކޮށްެގން ކު

މިހާރު މިނިސްޓްރީ ބަދަލުވުމާއި ުގޅިެގން ކުރީެގ މިނިސްޓްރީެގ އެ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތް ވާހަކަ މި ފާހަަގ މިކުރަނީ.  

ޮގތުން  ާގނޫނީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ސިޓީެއްއ   ެގއްލުނު  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނުފޮނުވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިވަުގތު އެ ހައުސިންެގ ބެލެނެވެރިޔަކަށް ިމވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ. އެހެންވީމަ،  

ން ނެތް ވާހަކަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގން ފާހަަގކުރެވެނީ އެ ަމއުލޫމާތު ނެތް ވާހަކަ. ނުވަތަ ެގއްލުނު ވާހަކަ. ލިބެ
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ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް  ސިޓީތަކަށް  މި  ނިންމަންވީ  ޮގތެްއ  މެންބަރުން  ނިންމެވުންއެހެންވީމާ،  ޮގތެއް   ބައްލަވާފައި 

ދާއިރާެގ  އެދެން.   ރިޟާމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ  ބައިވެރިވަޑަިއަގންނަަވއިފި. ކޮމި  ޢަލީ  ޓީާއ 

ޢަބްދުލްމުޣުނީ   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  މައްސަލައަކީ،  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ހަދާފަިއވާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،   ފަރާތްތަކާއެކު  ެއ  ުގޅިެގން  މަޝްރޫޢުތަކާ  އެކިއެކީ  ެގންދަވާ  ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން 

ރެކްޓުތަކުެގ ތެރެއިން ެއކި ެއކި ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން މިހާތަނަށް ބާޠިލްކުރެވިފައިާވ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ ސަބަބުން  ކޮންޓް

އަސަރުތައް   ކޮށްފާނެ  އިޤުތިޞާދަށް  ސަބަބުން  ެއކަމުެގ  އަދި  ެގއްލުންތައް  ވަުމންދާ  ދަތިތަކާިއ،  ކުރިމަތިވާ 

ނެިގ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  މައްސަލަ  އެކަާމ  ދެނެަގތުމުެގ  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  މި  މަސައްކަތް.  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ފައިވާ 

ުގޅިެގން ކޮމިޓީެގ އިދާރީ މުަވއްޒަފުން ފޮނުްއވާފައި ހުރި ސިޓީތަކަށް އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޖަވާބުދެއްވާފައި އެބަވޭ.  

އް މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް އަދި އެ މެންބަރުންެގ ފައިލްކޮޅުަގއި ެއ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެބަހުރި. މީެގ ތެރޭަގއި ބައެ

ފާހަަގކޮށް.   އެބަހުރި  ވެސް  ނުވާކަން  ހުއްޓިފައި  މައްސަލަތައް  ބަެއއް  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސް  ޓެންޑަރ  ނުލިބޭކަމަށް 

އެހެންވީމާ، ރަނަގޅަށް ބައްލަވާފައި މިކަމުަގއި ޮގތެއް ނިންމަވައިފިްއޔާ އިދާރީ މޭޒަށް ތަންކޮޅެއް މިކަމުަގއި ރިޕޯޓު  

މެންބަރުެގ އެކުލަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ  އާދެ!  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަސޭހަވާނެކަމަށް  ވާލަން 

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  އާދެ!  އަޑުއިޭވވަރަށް.  ދަންނަވާލާނަން  މެންބަރުންނަށް  ސިޓީ  މި  އަޅުަގނޑު  އެދިލެްއވުމަށް 

އިން ފެށިެގން   2012ޖުލައި    1ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.    އަމީންއާންމު އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ނިއުޝާއަށް

 ނިޔަލަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ކުރިއަށް ެގންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ ތެރެއިން  ެގ2019ޖުލައި    31

ުމެގ ޕްރޮޖެކްޓު އެކަންޏެވެ.  އެްގރިމަންޓު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޅ.ހިންނަވަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރު

ފެށިެގން  ހިސާބުން  ފޮނުވުނު  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓު  މި 

އެްގރިމަންޓު ބާޠީލްކުރުމާ ހަމައަށް ކަން ހިނާގފަިއވާ ޮގތުެގ ތަފުސީލު މި ސިޓީއާ އެްއކަރުދާސް ކުރެވިފަިއވާ ވާހަކަ  

އިޙްތިރާމު ަގބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު. ހެލްތުން ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީ. ސިޓީަގިއ    ދެންނެވީމެވެ.

އިމާރާތްކުރުން،   މަރުކަޒު  ސިއްޙީ  ޅ.ހިންނަވަރު  ދަންނަވާލަން.  ތިބޭފުޅުންނަށް  ނުކުތާތަކެްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޓަކައި އިމާރާތްކުރުމަށް  މަރުކަޒު  ޞިއްޙީ  އިމާރާތުެގ   ޅ.ހިންނަވަރު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އެ 

ތައްޔާރުކޮށް   ސްޕެސިފިކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް  ކުއަންޓިޓީ  ޮއފް  ބިލު  އި  ގަ 2015ޮއަގސްޓު    8ކުރެހުންތަކާއެްއކޮށް 

ޕްރޮޖެކްޓުެގ   މި  ފޮނުވުނެވެ.  ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީ  ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީެގ 

ކޮށްދޭނެ  މަ މަސައްކަތް  މި  ތެރެއިން  ބިޑުތަކުެގ  ލިބިފައިވާ  އިޢުލާނުކުރުމުން،  ހޯދުމަށް  ފަރާތެްއ  ކޮށްދޭނެ  ސައްކަތް 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ   30ފަރާތެއް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން  
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ކުޑަ ައުގ ހުށަހެޅި ސުވިފްޓް އިންޖިނިައރިންގ ޕްރަިއވެޓު ލިމިޓެޑްެގ    ތެރެއިން ިއވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްަގއި އެންމެ

ެގ ސިޓީ މި މިނިސްޓްރީައށް    2016ސެޕްޓެންބަރު    29މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު މިނިސްޓްރީެގ ނަންބަރު ސިޓީ  

ޮގތުން،   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މި ސިޓީަގއި  މުޅި  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނޑު  ދެން،  އަހަރުެގ    2017އަންާގފަިއެވއެވެ.  ވަނަ 

ބޮޑުކަމަށް   ވުރެން  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ައުގ  ޕްރޮޖެކްޓުެގ  މި  ކުރިއިރު  މުރާޖާ  ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

ަގއި ބާޠިލްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް   2017ޖަނަވަރީ    5ފެންނާތީ، މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ އެްއބަސްވުން  

 ސިޓީއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ އަންާގފަެއވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެގ2017ވަރީ  ޖަނަ  5ޓްރެޜަރީެގ ނަންބަރު،  

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ އެންުގމާ ުގޅިެގން މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަސައްކަތް ސްވިފްޓް ިއންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓު  

ވަކިކޮށްފަިއާވކަން   މި  ގަ 2017ޖަނަވަރީ    11ލިމިޓެޑުން  އަންާގފަެއވެ.  އި  ވަނީ  ސިޓީން  ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީެގ 

ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަސަްއކަތް ކުރިައށް ެގންދިއުމަށް ސުވިފްޓް ިއންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިެވޓު ލިމިޓެޑާ އަދި މިނިސްޓްރީން 

މަސައް އެއްެވސް  ސައިޓުެގ  ހަމައަށް  އެންުގމާ  ހުއްޓާލުމަށް  މަސައްކަތް  ޮގތުން  ވަުގތީ  ކަތެްއ  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، 

ކޮށްފައި ނުާވކަން މި ސިޓީން ހެލްތު މިނިސްޓްރީެގ މި ސިޓީން އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، މިކަމުަގިއ މެންބަރުން 

 .ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ދެކޭޮގތެއް އަދި ދަންނަވާލުން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.

 

 ން:  ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

13-E/57-2019/62   ިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ފޮނުވާފައި އިންނަ ސިޓީއެއް ިމ ސިޓީެގ ދެވަނަ ނުކުތާަގއ

މިއީ.   ސިޓީެއއް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އިން  ފިނެނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ނުކުތާަގއި،  ދެވަނަ  އެބައޮތް،  ފާހަަގކޮށްފަ 

ޮގތުން އެ އެއްބަސްވުމެްއަގިއ ދައުލަތުެގ ފަރާތުން   ފާހަަގކޮށްފަ އެބައޮތް މި ދައުލަތުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓު ަގާވއިދުަގއިވާ 

ހުރިހާ  ބާޠިލްކުރާ  ދަުއލަތުން  އެހެންކަމުން،  އޮފީހަކުންނެވެ.  ދައުލަތުެގ  ހިންާގ  މަޝްރޫޢުެއއް  އެ  ކުރާނީ  ސޮއި 

ނުވާކަމުަގިއ    ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ މައުލޫމާތުތަްއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބެލެހެއްޓުމުެގ އިންތިޒާމު މިަވުގތު ހަމަޖެހިފައި

ދަންނަވަމެވެ. ބާޠިލުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި  

މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާނީ އެކަމާ ުގޅުންހުރި ދައުލަތުެގ އޮފީހަކުންނެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެ މަރުކަޒީ  

ދައުލަ މިދަނީ ޮގތެްއަގިއ  މަސަްއކަތް  ގާއިމުކުރުުމެގ  ނިޒާމެއް  ބެލެހެްއޓޭނޭ  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  އެންެމހާ  ތުެގ 

ކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން ބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރެކްޓު ޑިޕޮސިޓަރީެއއް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު މިދަނީ 

އެބަ ެގންދާކަން  ކުރަމުން  ޑިވެލޮޕް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގ.  ކުރަމުންނެވެ.  ުގޅިެގން    -3  ސަބަބުތަކާއި  އެކިެއކި 

އަދި   މަްއސަލަތަކާއި  ދަތިތަކާއި،  ކުރިމަތިވަމުންދާ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  ސަބަބުން  ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ  ބާޠިލުކުރެވޭ 
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ލަތަށް  ެގއްލުންތަކުެގ ތަފުސީލު. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން ބާޠިލުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ ސަބަބުން ދިވެހި ދައު

މާލީ  ވަކި  މިޮގތުން  ދޭންޖެހުން.  ބަދަލު  ފައިސާއިން  ނުާވ  ކުރެވިފައި  ބަޖެޓު  ދަްއޗަކީ،  ބޮޑު  އެންމެ  ކުރިމަތިވާ 

އަހަރަކަށް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި އޮއްވާ ކުރިން އަންދާޒާ ކޮށްފައި ނުވާ ފައިސާެއއް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަން ޖެހުމުން  

ވަރަށް   ޮގތުން  މާލީ  އަދި  ފާހަަގކޮށްލަން  ާގނޫނީ  އަޅުަގނޑު  މީަގއި  ކުރިމަތިވަމުން.  ދަނީ  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑު 

ބަލަހަްއޓާނެ  ެގއްލުންތައް  ލިބޭ  ކޮންޓްރެކްޓުތަކާ  ބާޠިލުކުރެވޭ  އެ  މިހާރު  ކަމަކީ  އެްއ  ކަމެއް.  ދެ  ބޭނުންވަނީ 

ނިސްޓްރީެގ ލެޓަރގައި. އަދި ދެވަނަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަމުން ދާ ވާހަކަ ެއ ފާހަަގކޮށްފަިއ ެއބައޮތް ފިނޭންސް މި

ހަމަޖެހިފައި   ިމނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އިންތިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ބާޠިލުކުރާ  އެފަދަ  ކަމަކަށް 

ފައިސާ   ދޭންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ  މި  އަދި  އޮފީހަކުންކަން.  އެ  ދަނީ  ބަލަހައްޓަމުން  ެއކަމެއް  އަދި  ނެތްކަން. 

ވިފައި ނުވެ އޮްއވާ އެ ބަދަލު ދޭން ޖެހުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެްއކަން. އަޅުަގނޑަށް ދެން މި ދެ  ބަޖެޓުކުރެ

ޕޮއިންޓުން މި ނެީގ މި ދެ ޕޮއިންޓުަގއި ީމަގ ެއކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަމުން ދާ ާވހަކަ ދަންނަވާފައި އޮތުމާިއ  

ފައިސާ ފައިސާައކުން  އޮތް  ނުކުރެވި  ބަޖެޓް  ައޅުަގނޑުމެން   އަދި  އެކަމަށް  ޖެހުން.  ދޭންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ 

 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފޯކަސް ބަހައްޓަިއެގން މަސައްކަތް ކުރުމުެގ މުހިންމުކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަށްެވެގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް   ފާހަަގކުރީ  ތި  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮންޓްރެކްޓުތަްއ  އާދެ!  ބާޠިލުކުރެވޭ  ދެން،  ނުކުތާއެއް.  މުހިންމު 

ބެލެހެއްޓުމުެގ ނިޒާެމއް ނެތްކަމަށް މިހާރު ސިޓީަގިއ ފާހަަގކޮށްފައި ހުރީ. ދެން، އެްއވެސް މެންބަރެއްެގ ހުށަހެޅުެމްއ  

އްދަތެއް ޓައިމް ފްރޭމެއް،  ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި މު 

ފޮނުވޭނެ.  އެ  ޮގތުަގއި  ރެކޮމެންޑޭޝަންެގ  ކޮމިޓީން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވައިފި  މެންބަރަކު  ލައިނެއް  ޓައިމް 

ދައުލަތުެގ މި ކޮންޓްރެކްޓުތައް ބާޠިލުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓުތައް   އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް މެންބަރަކު މި ކަމަށް އެދޭނަމަ 

މިބެލެހެއްޓޭނެ އެކުލަވާލަިއ،  ނިޒާމެއް  ނެތީމޭ.   ައޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވިއިރުަގއި  ސިޓީ  ނިޒާމެްއ      އެ  އެހެންވީމަ، 

މި މުއްދަތެއް  އެއީ ކީއްވެތޯ ނެތީ ނުވަތަ ެއ ނެތްނަމަ  މިވަުގތު ހުރިނަމަ އެ ނިޒާމެއްެގ މަޢުލޫމާތުތައް. ނެތްނަމަ 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމަށް.  މެންބަރުންނަށް  ފުރުޞަތު  ،  ކަނޑައަޅުްއވައި  މުޣުނީއަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު 

 އަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީދާއިރާެގ މެންބަރު  ނަދޫ އުތުރުތި
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ ފިނޭންސުން ފޮނުވާފައިއިންނަ ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރޭ އެބޭފުޅުން އެީއ މިދިޔަ އަހަރުަގިއ  

ޮގތުަގއި މިހާރު އެ މަސައްކަތް ނިމި އެޮގތަށް  އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާކަމަށް. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  

ރިޕޯޓުަގިއ   އަޅުަގނޑުމެން  ޔަޤީންކޮށްލުމަށްފަހު  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން  އެހެންީވމަ  ދާންޖެހޭނެ.  ކުރިއަށް 

 އެކަންެވސް ހިމަނާލުމަށް ހުށަހަޅަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

އަޅުަގނޑު އެ ނުކުތާ ފާހަަގކޮށްލީ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެިވފައި އޮންނަޮގތުންެވއްޖިްއޔާ ދައުލަތުެގ ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ  

ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ވެސް  ުވޒާރާައކުން  ކޮންމެ  އޮންނަ  އިދާރަތަކުން  ބެޖެޓުަގއި  އޮންނަ  ފައި 

ެވސް  އިދާރާައކަށް  ދަުއލަތުެގ  އެހެންކަމެްއވިޔަސް  އަދި  ވިޔަސް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ޕްރޮޖެކްޓެއްިވޔަސް 

އަޅުަގނޑުެގ   ޚަރަދެްއކުރާކަމަށްވާނަމަ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  ެއްއވެސްތަނަކަށް  ވިޔަސް  އޮފީހަކަށް  ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ 

ތު ކުށަކަށްނުވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ އެޕްރޫވަލްއަކާ ެއކީަގއިހެން އެކަމެއް އެޯވޑް  މަޢުލޫމާ

އެކަހަލަ   އަިއއިރުވެސް  މިހާދުވަހަށް  އެރީ  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  އޮންނަނީ.  ކުރެވިފައި  ޚަރަދެއް  އެ  އަދި  ކުރެވި 

ތާމަހުރިކަމެއް. އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުން އެބަ ިވދާޅުވޭ އެފަދަ މަސަްއކަތެްއ  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމަކީ ވަރަށް ހި

ވަރަށް   ެއއީ  އެއޮތީ  ފާހަަގކުރެވިފައޭ  ވެސް  އެބޭފުޅުންނަށް  މާނައަކީ  ެގންދަވާކަމަށް.  މިހާރު  ކުރަްއވަމުން 

ރަން އަދި ކޯޑެްއ ވެސް ދީެގން  މުހިންމުކަމެއްކަން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އެޕްރޫވަލް ދީެގން ބަޖެޓަކުން ޚަރަދުކު

ބަެއްއެގ   ޙަވާލުކުރި  ޚަރަދުކުރަން  ޚަރަދެްއ އެ  އެކީަގއި ކުރާ  ލަިއދީެގން އެޕްރޫވަލްއަކާއި  ފައިސާ ވެސް  އެ ކޯޑަށް 

ެއކަމުން  ނުކުރެވި  އެކަންވެސް  ސަބަބުން  މަސައްކަތެްއެގ  ކުރި  އެ  ކުރުމަށް  ޚަރަދު  އެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން 

ހޭ ފަިއދާވެސް ނުލިބި އަދި ެއ ފަިއސާއިން ވެސް ބައެއް ޚަރަދުކުރެވި އެ ފައިސާ އަނބުރާ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެ

ދައުލަތަށް ނުލިބި ދައުލަތަށް ނުލިބުނު ޮގތެއްވެސް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ފާހަަގކުރާކަމެއް މިއީ ދައުލަތުން  

ބަދަލު އަދަދުތަކުން  ބޮޑެތި  އަބދުވެސް  ސަބަބު  ދޭންޖެހޭ  މިއޮންނަނީ.  ބަދަލު  ޖެހިފައި  ފާހަަގކުރެވޭ،  ދޭންޖެހޭކަމަށް 

އަދަދުތަކުން   ބޮޑެތި  ވެސް  ކުރީަގއި  ތަންކޮޅެއް  މީެގ  ދޭތެރެއިންވެސް  މި  ފެނިެގންދިޔަ    300އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަރުޙަލާތަ  500މިލިއަނުން   ކިތަންމެ  އެކަހަލަ  ކުރިއަށް އެބައޮތްކަމަށް  ދޭންޖެހޭ. އަދިވެސް  ބަދަލު  ކެއް.  މިލިއަނުން 
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ރުފިޔާއަށް ކަމެްއ،    1000އެހެންވީމަ ކީްއވެެގންތޯ ބަދަލުދޭންޖެހޭއިރުަގއި މިސާލަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަކާއި ޙަވާލުކުރަނީ  

ނުނިންމުމުގެ  އަދި  ނުނިންމި  ނިންމަންޖެހޭއިރުަގއި  ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުެގ  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  އެ  އޭނާ  ޙަވާލުކޮށްފައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން    100 ބާޠިލްކުރީމަ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާކުރަނީ  ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލްކުރީ

ކަންކަން    1000 ޑެޑްލައިނަށް  ޑޭޓަށް  އޮތް  ހާސިލް  އެކަން  ކީްއެވހޭ  ނުކުރެވުނު ސަބަބު  ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި  ރުފިޔާެގ 

ކަހަލަކަމެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފަ  ނުކުރެވުނު ސަބަބު ެއެއއް ނާދެއޭ ދުވަހަކުވެސް. ދައުލަތަކުންނެއް ނެތޭ އެ

މިލިއަނުން   300ނެތޭ މީހަކު ޒިންމާދާރު ކުރުވަން އުޅުނުތަނެއްވެސް. އަބަދުެވސް ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށްެގން  

މުހި  500 ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިީއ  އެހެންވީމަ  ިމއޮންނަނީ.  އަޑުިއވިފައި  ބަދަލުހޯދާާވހަކަ  ންމު މިލިއަނުން 

މަސައްކަތެއް ކަންނޭނޭގ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރަން މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލަ ނިންމުމުެގ 

އިންތިޒާެމްއ   ވިދާޅުވާ  އެ  އިން  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  ނިންމުމުެގކުރިން  ދިރާސާކޮށް  ކޮމެޓީއިން  މި  ކުރިން، 

ތް ހިސާބެްއ ބަލާލުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. މި  ހަމަޖެއްސުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ޮގސްފައި އޮ

ެއކަމަކު   މިއޮތީ  ލިބިފައި  އެހެންނޫންތޯ  2019ޖުލައި    18ސިޓީ  ކޮމެޓީއަށް.  މި  ަގިއ    2019ޖުލައި   18؟ ަގއި 

ވަސް ކަންނޭނޭގ  މަސް ދު  4އަހަރާ    1މި ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ މިހާރު މިއީ ޭއެގފަހުން  ؟ ނޫންތޯ

ފާއިތުެވެގން މިދަނީ މި ސިޓީ މިކޮޅަށް ލިބުނުފަހުން. އެހެންީވމަ މިހާރު މިފަދަ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސިފައިވާނަމަ ިމ  

ސިޓީެގ ތިރީަގިއ ދެވަނަ ނުކުތާަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ެއވާ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިފަިއވާނަމަ އެކަން ޮގސްފަިއއޮތީ ކިހާ  

ވެ ައޅުަގނޑަށް ހިސާބަކަށްތޯ  ެއކަން  މުހިންމުކަމެއް.  ކުރިން  ނިންމުމުެގ  ރިޕޯޓު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ބަލާލުމަކީ  ސް 

 ފާހަަގކުރެވޭތީވެ މުޤައްރިރުެގ ސަމާލުކަށް ެގނައީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެޓީ   އިޤުތިޞާދީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ނާޒިލް.  މެންބަރު  ކޮމެޓީ    12:15އާދެ!  މި  މިހާރު  ެއބައޮތް.  ަގއި 

ެއއްެވސް   އެްއކޮށް  ހަމަވުމާ  ވެސް  ަވުގތު  ކޮމެޓީެގ  މި  ހުރުމާއެކު  ކަންކަން  ވަރަށްިގނަ  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ަވުގތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފަ ެގންދިއުމަށް  މެންބަރަކު އިތުރު  އި ނެތުމާެއކު އެހެން ދުވަހަކަށް މި ކޮެމޓީ ކުރިއަށް 

އުހުނ  އެދި.  ބާއްވަދިނުން  ކޮމެޓީ  ކޮންޓިނިއުާވޮގތަށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީެގ  މި  ހަމަ  ނިންމާނުލާ  ހިސާބުން  މިހާ 

 ނުމަށް އެދެން.  އެހެން ދުވަހަކަށް މި ކޮމެޓީ ހަމަ، މި ކޮމެޓީ ނުނިމޭ އަދި. އިތުރު ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާދި 

 

_______________ 

 



 2020އޮކްޓޫބަރު  13                  ވަނަ ބައްދަލުވުން 2 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެއިޤުތިޞާދީ  

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


