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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.    25`.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ    35، ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތު ާގނޫނު  2006/3މިއަދުެގ އެޖެންޑާ ެއކެްއަގއި މިއޮތީ، ާގނޫނު ނަންބަރު  

ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު    2020ނެރަލް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ  )ހ( ެގ ދަށުން ދައުލަތުެގ ޮއފީސްތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެ

މުއްދަތު   2021މާރިޗު    31 ބުނާ  ާގނޫނުަގއި  ލިސްޓާިއ  ލިސްޓު.  މުއައްސަސާތަކުެގ  ހުށަހަނާޅުއްވާ  ނިޔަލަށް  ެގ 

ތެރެއިން،   ފަރާތްތަކުެގ  ފޮނުއްވި  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  ފަހުން  އަހަރީ    2021އެޕްރީލް    8ހަމަވި  ނިޔަލަށް  ރިޕޯޓު  ެގ 

ލިސްޓު.   މުއައްސަސާތަކުެގ  މަޢުލޫމާތު    2021އެޕްރީލް    18ހުށަހެޅުއްވި  މިއޮތީ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ަގއި 

ައޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  އަދިެވސް  އެހެންނަމަވެސް،  ހިއްސާކޮށްފަ.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

ދެ މި  ާގނޫނު  މި ސަންސެޓު  އެބަޖެހޭ  މުއްދަތު  ބަލަން  ބުނާ  މި  އޮތީމަ  އެމަރޖެންސީ  މި  މާރިޗު    31ންނެވިހެން 

ތި    2021 ބަލައިލީމަ  ލިސްޓު  މި  އެބައޮތް.  ދަތިކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ސަސްޕެންޑްކުރެވިފަ.  މިއޮތީ  އަދިެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން    ބޭފުޅުންނަށް އެނިގލަްއވާނެ ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން މާލީ ހިސާބު އަދި ހުށަނާޅުއްާވކަން. މި ރަފްލީ

ާގތްަގނޑަކަށް    60ރިޕޯޓުތައް މާލީ ހިސާބު ލިބިފައި މިހިރީ. %  40އަންދާޒާެއއްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ާގތްަގނޑަކަށް % 

މިދިޔަ  އޮތީ.  ވާހަކަ ވަރަށް ޯގސްކޮށް  ރިޕޯޓު  ލިބިފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތަކާއި އިދާރާތައް. އެ  އަދި 

އިއްޔެަގއި. ސެޕްޓެންބަރުގަ   20އަހަރުެގ   ލިބުނީ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ރިޕޯޓު  އޮތް  ލިބިފައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުން  އި 

އެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަ ެވސް އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިތާ ިއދާރާއިން މި ރިޕޯޓުތަްއ މިހިސާބަށް ނައިސް ިމ އޮންނަނީ  

ުގޅޭ ރިޕޯޓެއް. އަދި އޭަގއި އެބަހުރި ކީްއވެެގންތޯ. އެއީ ހަމަ ސީދާ ވަރަށް ހިނަގމުންދާ ކަމަކާ، މުހިންމު ކަމަ ކާ 

ފިަގރސްތަކާ ެއއްޗިހި. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރަތަމަ މީޑިއާއިން އޭތި ލިބުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް  

ނެ ެއ  މެއިލްަގއި ހުންނާ-ލިބިފައި އޮތްކަމަށް ިއއްޔެަގއި އަޅުަގނޑަށް ހިއްސާކުރެވުނީ. މިހާރު ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ އީ

ރިޕޯޓު. އެހެންނަމަވެސް، ލިބިފައި އޮތްއިރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި އޮތީ އިއްޔެ. މަޖިލީހުން އެއާ ހަވާލުވެފައި އޮތީ  

ސެޕްޓެންބަރުގައި. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މިައދު އަދި ައޅުަގނޑު ެއ އަދި    22މިދިޔަ އަހަރުެގ  

އަ ދާނަން.  ކުރިއަށް  ުގޅޭޮގތުން  ބަލާފައި  މައްސަލަާއ  މި  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ބަލާނަން  އޭތި  ޅުަގނޑުމެން 

ިއއްޒަތްތެރި   އަޅުަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އަސްލުަގިއ،  ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

އޮފީހަ ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ހޯދަން  ޚިޔާލު  އަހަރީ މެންބަރުންެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ށް 

ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި މައްސަލައިަގއި މި ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ކައުންސެލް  
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ޖެނެރަލާ މަޝްވާރާކޮށްފައި ާގނޫނުަގއި މިހާރު އޮތް، ެގނެިވފައި އޮތް ބަދަލަށް މި ކަމަށް، މި ރިޕޯޓްސްަގއި މައްސަލަ 

ރުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެވެންހުރި އޮޕްޝަންސްތަކަކީ ކޮބައިތޯާއިއ، އޭެގ ހުރި ކަންތައްތަކަކީ  އެޑްރެސްކު

ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ   އަޅުަގނޑު  ެގނައުމަށް  އެބައި  ބައްދަލުވުމަކަށް  އަންނަ  ދެން  ސާފުކޮށްދީފަިއ،  ކޮބައިކަން 

އެޖެންޑާ   މިދަނީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ިއސްލާމިކް    2ނަންބަރު  ހަވާލުކުރާނަން.  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ެއއީ  ކަށް. 

އަދި    2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013ވަނަ    2012އެފެއާޒްެގ   ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ 

ޒިކުރާ މިސްކިތް   -1.2މިނިސްޓްރީެގ ޓްރަސްޓު ފަންޑްެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ބުރީެގ އިމާރާތެއް ބިނާކުރުމުެގ މަޝްރޫޢު އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރުމުަގއި ވަކި    10  ހިމެނޭ ބިމުގައި

ހެކިތަކުން   ޝަފަވީ  ހެކިތަކުންނާއި  ކިތާބީ  ހޯދާފައިވާ  ތަޙުޤީޤުަގިއ  ހޯދައިދީފައިވާކަން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒް  ފަރާތަކަށް 

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2014/9ެގ މައްޗަށް ާގނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތުކުރެވޭތީ، ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދު / ހަލަވެލި ބ.އޭދަފުށީ

އާއި    512ާގނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ   މާއްދާ  އެދި   513ަވނަ  ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ެއއްބަސްވުމުަގއި ހުރި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް. ައދި އެ  ޕްރޮސި

ތަޙުޤީޤަށް   ކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކަމެްއަގއި  އޮތް  ފައިދާއެްއވާން  ދައުލަތަށް  ބަލާއިރު  ކަންކަމަށް 

ފާހަަގކުރެވޭތީއާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒްެގ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުުމަގއި އޭރުެގ މިނިސްޓަރ ޑރ.  

ޒިޔާ އެސް.ޖޭ އަޙްމަދު  ލިބި.  ެގއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ދައުލަތަށް  ސަބަބުން  މިކަމުެގ  ސޮއިކޮށްފައިވާތީ،  ދު 

ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިފައިވާތީ، ޑރ. ައޙްމަދު ޒިޔާދު / ހަލަވެލި، ބ.އެދަފުށީެގ މަްއޗަށް ާގނޫނު  

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުންނާއި، ާގނޫނު ނަންބަރު ވަނަ    515، ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ  9/ 2014ނަންބަރު  

ާގނޫނުެގ  2000/2 މަނާކުރުމުެގ  ހުްއޓުވުމަށް  ކޮރަޕްޝަން  ދަށުން،    13،  މާއްދާެގ  ކޮރަޕްޝަން  513ވަނަ   ،

ާގނޫނު   މަނާކުރުމުެގ  ޕްރޮސި  13ެގ    2/ 2000ހުއްޓުވުން  އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ކިއުޓަރ ވަނަ 

އޮފީހަ ނަންބަރު  ޖެނެރަލް  ކޯޓު  ސިވިލް  ތިރިއަށް.  ކަމަށް.  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ވެސް  ފޮނުވުމަށް  ށް 

1875/CV-C/2019   ާަގޟިއްޔާ ޙުކުމުަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ުގޅިެގން ައޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތައް. ެއއްބަސްވުމ

ޕްރައިވެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ބުނެ  ކަމަށް  އުފެދިެގން  އިސްލާމިކް  ޚިލާފު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑް  ޓް 

ނަންބަރު   ކޯޓުެގ  ސިވިލް  މައްޗަށް  ދައުލަތުެގ  ދިވެހި  ރައްދުާވޮގތަށް  މަްއޗަށް    CV-C/2019/1875އެފެއާޒްެގ 

ބައްލަވަިއ،    2019އެޕްރީލް    30ަގޟިްއޔާ   ކޯޓުން  ސިވިލް  މައްސަލަ  މި  ކަމަށް.  ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  ަގއި 

ޙުކުމްކު ދިެވހި    2021ޖަނަވަރީ    12ރަްއވާފައިވަނީ  މައްސަލަިއެގ  ޙުކުމުަގއި  މަްއސަލައިަގއި  ދުވަހުެއވެ.  ވަނަ 

ދައުލަތުެގ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިލް އެފެއާޒާިއ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު 
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ބަޔާންކޮށްފަ  2018ޖުލައި    9 އެއްބަސްވުމުަގިއ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ަގއި  ެއސް.ޖޭ  ޮގތަށް  ިއވާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަާމއި، ެއއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒުން  

މިނިސްޓް އުވާލުމަށް  އެއްބަސްުވން  ނެތްކަމާއި،  ބެލެވެން  ޚިލާފަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ފޮނުވާފައިވަނީ  ރީ ނޯޓިސް 

އުލަތުެގ ދަ R-20/2017 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒް ނޯޓިސް ފޮނުވަިއ، ެއއްބަސްވުން ުއވާލާފަިއވަނީ ަގާވއިދު ނަންބަރ

އާ ެއއްޮގތަށްކަމަށް   10.55ެގ    R-57/2018މާލިއްޔަތު ަގާވއިދަށް އެްއވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ަގާވއިދު ނަންބަރު  

ބެލެވެން ނެތްނަމަވެސް، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި މައްސަލައިަގއި ހޯދުމަށް އެދިފައިާވ  

ެގއްލުމުެގ   އެދިފަިއވާ  ހޯދުމަށް  މައްސަލަިއަގިއ  މި  ައދި  ނުވާތީާއއި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  ބަދަލުަގއި  ެގއްލުންމުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ެއސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ   17.4އްބަސްވުމުެގ  ބަދަލަކީ އެ

ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ނުވާތީ،  ބަދަލަކަށް  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  ޮގތުަގއި  ފައިސާެގ 

ނަަގއިދެ އަދަދު  އެދިފައިވާ  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ  މިފަދައިން ެގއްލުުމެގ  ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް  ވެން 

ނަންބަރު   ކޯޓުެގ  ސިވިލް  ސްޓޭޓަސް:  ޙުކުްމ  ަގCV-C/2019/1875 ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން.  ޟިއްޔާެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  މައްސަލަ  މި  ފެނިވަޑައިނުަގންނަވާތީ،  ދައުލަތަށް  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް 

ަމއްސަލަ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ  ހައިކޯޓު ަގއި އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި ނުާވކަން. އަދި މި 

ިމ   އަދި  ފަރާތުން  ދަުއލަތުެގ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އިސްތިޢުނާފުކޮށްފަިއވާކަން  ހަިއކޯޓުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ   ނުވާކަން.  އަންާގފައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއަށް  ެއސް.ޖޭ  އެފެާއޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް 

ދެމެދު   ލިމިޓެޑާ  ެއއްބަސްވުމުެގ    2018ޖުލައި    9ޕްރައިވެޓް  ސޮިއކޮށްފައިާވ  ދަށުން    7.2ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  މިނިސްޓްރީން  ޮގތުަގއި  އިކިއުޓީެއއް   30  ޕްރޮޖެކްޓް 

ުގޅޭ   މުސާރައާ  މިނިސްޓްރީެގ  ކަމަށް.  އަންނަ  ކުރަމުން  މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތް  ހޯދުމުެގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

އަޅުަގނޑު   ޖުލައި،  ނަމުަގއި  ފަރާތެއްެގ  ނޫޅޭ  ިއރެއްަގއި  ެއއްެވސް  މިނިސްޓްރީަގއި  އޮޅުވާލަިއެގން  ލިޔެކިޔުންތައް 

މައްސަލައަށް،   އޮތް  މުސާރައި   62200ދެން  މުސާރަިއެގ ރުފިޔާ  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ވުމާއި  ނަާގފައި  ޮގތުަގއި  ެގ 

ޖުމުލަ   އިތުރަށް  އަދަދަށްވުރެ  ޙައްޤުވާ  ފަރާތަށް  ެއ  ުމވަްއޒަފު  ނަާގފަިއާވކަމަށް   13967މަސައްކަތްކުރާ  ރުފިޔާ 

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީެގ  މައްސަލައިަގިއ    ސިޓީަގއި   2021މާރިޗު    S/57/2021/5  ،17-142ފާހަަގކުރެވުނު 

ތެރެއިން  ތިނެއްެގ  ދަރަޖަ  ކުށުެގ  ަގާވއިދުެގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވަްއޒަފަކު  އެ  ކަންކަން.  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ 

ވަނަ ދުވަހު އެ މުވަްއޒަފު ަވޒީފާއިން    14ނޮވެންބަރު    2018ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މިންވަރުެގ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާތީ،  

އިޞްލާޙުކުރަްއަވން ލަފާދެއްވާފަިއވާ ޮގތާ އެްއޮގތަށް މުަވއްޒަފުެގ މުސާރަ  ވަކިކުރެވިފަިއވާ ކަމަށް. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް  
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ޮގތުން،   ޗެކްކުރުުމެގ  ރަނަގޅަށްތޯ  ވަނީ  މުސާރަ    2019ހިސާބުކޮށްފައި  މުވައްޒަފުެގ  ފެށިެގން  އަހަރުން  ވަނަ 

ތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓުކުރުމުެގ ކުރިން މުސާރަތަްއ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ރަނަގޅަށް

ކަމަށް.   ޕޯސްޓްނުކުރާ  ދެމުން    2020ނޫނީ ސިސްޓަމަށް  އެލަވަންސް  ދުވަހުެގ  ބަންދު  ފެށިެގން  މަހުން  ފެބްރުވަރީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ކަމަށް.    38، ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ  2/ 2008އަންނަނީ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ކަނޑައަ ެގންދަނީ  މިނިސްޓްރީން  ފައިސާދެމުން  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ަގޑީަގއި  އިތުރު  އެްއޮގތަށް  އުސޫލާ  ޅާފަިއާވ 

ސްޕަަވއިޒަރ   ޝީޓް  ަގޑީެގ  އިތުރު  ހޯދުމަށްފަހު،  ހުއްދަ  ނަަގންޖެހޭ  ކުރިން  މަސައްކަތްކުރުުމެގ  މުވަްއޒަފު 

ން ޮގތާ އެއްޮގތަށް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު  އެޕްރޫްވކޮށް ފޮނުވުމުން ކަމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދި

ކޮށްފަިއވާތީ،    17.07ަގާވއިދުެގ   ަގސްތުަގއި  ޢަމަލެްއ  ހުއްދަނޫން  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ށ(  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ޕްރޮސި އަދި  ޖެނެރަލް  ދަންނަވާފައިވާތީ،  އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށް  އެކަން ޝަރީޢަތަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރް 

ކަމަށް.  އަ ކޮށްފަިއވާ  މިނިސްޓްރީން  މަސަްއކަތް  މިނިސްޓްރީއަށް    -1ންނަނިވި  ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ނަާގފައިވާ 

ުގޅިެގން އެތައް ފަހަރެްއެގ   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ބަހާލައިެގން ދެއްކުމަށް އެ މުަވްއޒަފު އެދިފަިއވުމާ 

 ކަމަށާިއ، އެހެންމަވެސް، ވަކި މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މަތިން އެ މުވަްއޒަފަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވިފަިއވާ

މިންވަރު   ހުރި ފައިސާ  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުދަްއކާ  އެ  އެޮގތުން  ހުއްޓާލާފަިއވާ ކަމަށާއި،  ދެްއކުން  ފައިސާ 

ކަން. މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ވަނީ  ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފަިއވާ

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި   10ހުށަހެޅިފަ. އަދި މައްސަލައިެގ ޑިސްޕިއުޓް މަރުޙަލާަގއި މުވަްއޒަފު ނުދައްކާހުރި ފައިސާ  

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ަގވާއިދުން މަހުން މަހަށް ބަހާލައިެގން ދެއްކުމަށް    10ދެއްކުމަށް އެދިފަިއވާތީ، އެ ފައިސާ  

ޓްރީން އެއްބަސްވެފަިއާވ ކަމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފައާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސް

ސަރވިސަސް   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ  މި  ހޯދިފަިއވާތީ،  މަންފާއެއް  ނާޖާއިޒު 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕްރޮސި  ހުށަހެޅުމުން މި މައްސަލަ އެ އިދާރާއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް 

ހުށަހެޅުމަށް   ފުރިހަމަކުރުމަށް  އެކަންކަން  ފުރިހަމަނުވާތީ  ތަޙުޤީޤު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށާިއ،  ފޮނުވާފަިއވާ  އޮފީހަށް 

ޕްރޮސި ކަމަށް  ފޮނުވާފައިވާ  އަނބުރާ  މައްސަލަ  ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  އޮފީހުން  ކިއުޓަރ  ދަންނަވައި،  ޖެނެރަލް 

އެންޓި އެދި  ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ  މި  ާވކަމަށް.  ދެއްވާފައި  މައްސަލަ  -މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން 

ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްިއން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާތީ، އެ  

ބަލަ ކޮމިޝަނުން  ެއ  ނަން  މައްސަލަ  މީހެްއެގ  ނެތް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި  ސެޕްަގިއ  ަގސްތުނުކުރާކަާމއި،  ން 

ފެންނާތީ،  އިހުމާލުންކަން  މުަވއްޒަފުންެގ  ުގޅޭ  ކަމާ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ދޫކޮށްފައިވަނީ  ފައިސާ  ހިމަނައިެގން 
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 އެ ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފަިއވާ ކަމަށް. އެކަން ހިނާގފަިއވާ ޮގތެއް ބެލުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް

މައްސަލައަށް  އެ  ބަލަމުންދާތީ،  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ފިނޭންސްެގ  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  އެހެންކަމުން، 

ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި   އިންޑިާއެގ ތްރިވަނަންތަޕޫރަްމގައިބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް.  

އާއިލާއެްއެގ ޕާސްޕޯޓުތައް އިންޑިާއެގ ކޯޓަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަައކާ ުގޅިެގން ހިފަހައްޓާފައިާވއިރު، އެ މައްސަލަ  

ނުނިމި ދިުގދެމިެގންދާތީއާިއ، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރާނޭ ހަމައެކަނި ޮގތަކީ އެ އާއިލާެގ ބޭފުޅަކު ިއންޑިާއެގ ބަެއއްެގ އަތުން  

ނަާގފައި  ޮގތަށް  ދަްއކާ  ޚަލާސްކުރުމުން  އަނބުރާ  ދައްކާ  ތެރެއިން  ރިޒޮލިއުޝަންެގ  ޑިސްޕިއުޓު  ފަިއސާ  ވާ 

ފަންޑުން   ޒަކާތު  އެދުމުން  އެހީތެރިކަމަށް  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އެ  ވަނަ   2018ކަމުަގިއވާތީ، 

އެއް އެ ފަރާތަށް އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ޖުމުލަ ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ އެހީ

ކަންތައްތަކަކީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓީަގއި  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ާއއިލާެގ  އެ  ނަމަވެސް،  ކަމަށާިއ،  ދީފައިވާ 

ނެތި،  ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  އިންޑިއާ ސަރުކާރުެގ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ކަންތައްތަކެއްކަން  ހިނާގފަިއވާ  ެވސް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ފަރާތަްއ   އެ  އެހީ  ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުާވ  ފައިސާެގ  ފައިސާެއއްކަން  ދަްއކަންޖެހޭ  ފައިސާައކީ  އެ  ދީފައިވުމުން، 

މައްސަލަިއަގއި ޒަކާތް ޙައްޤުާވ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، ދެވޭ އެހީން ކުރި ޚަރަދު ބެލުމަކީ ޝަރުޢީ ޮގތުން  

ކަ ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުަގއި  އޮޑިޓު  ނަމަވެސް،  ކަމެއްނޫން  އެ ލާޒިމު  އެހީދިނުމަށްފަހު،  ޒަކާތުން  ބަލައި  ންކަމަށް 

ދެވުނު ކަމަށްތޯ ބެލުމަށް ޒަކާތުން ދޭ އެހީ ހަމަޖެހުނު ކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އިޤުރާރުަގއި ސޮއިކުރުުމެގ   ޚަރަދަކީ ެއއީ

ދިނުމުަގއި އެހީއަށް  އިތުރުން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރި ޮގތުެގ ތަފުސީލު ހޯދާކަމަށާއި، ީމގެއިތުރުން ޒަކާތުން އެހީ

މިނިސްޓްރީެގ   ކަމަށް  ހިމެނޭ  ޖަމާކުރުން  ވެންޑަރއަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ތަނަކަށް  އެ  ކަންކަުމަގއި  އެދިފައިާވ 

ބެހޭ    2021މާރިޗު    S/52/57/2021/5-  17-142ނަންބަރު   ޤުރުއާނާ  ކީރިތި  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން.  ކޮމިޓީަގިއ 

 މަސައްކަތްކުރުމުަގއި ފާހަަގކުރެވޭ ކަންކަން...މަރުކަޒުެގ މަރާމާތު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިމ  ކަންތައްތައް.  ފާހަަގކުރެވުނު  މަސައްކަތްކުރުުމަގއި  މަރާމާތުެގ  މަރުކަޒުެގ  ޤައުމީ  ބެހޭ  ޤުރުއާނާ  ކީރިތި 

ރު ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިާވއިރު، ެއ  މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ ފައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ެއއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަ

ޖުމުލަ  އިޢުލާނުކޮށްެގން  މަސައްކަތް  މަރާމާތުެގ  ކަމަށް.  ބަހާލައިެގން  ތިންބަޔަކަށް  ވަނީ  ކޮށްފައި  މަސައްކަތް 

މަޢުލޫމާތު   ުގޅިެގން  ިއޢުލާނާ  ޙަވާލުކޮށްފަިއާވއިރު،  މަސަްއކަތް  ރުފިޔާއަށް  ސަތޭކަ  ހަތަރު  ެއއްހާސް  ދުއިސައްތަ 

ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުަގިއ ހިމެނޭ ބައެއް މަސައްކަތްތަްއ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ  ހޯދުމަށް  
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ފަރާތާއެކު   އެ  ނަމަވެސް  ނުވާކަމަށާިއ،  ހިމަނާފައިވާ  ވެފަިއވާ    2017ޮއކްޓޫބަރު    5ހިސާބުތަކުަގއި  ދުވަހު  ވަނަ 

  2017ނޮވެންބަރު   30ހާ މަސައްކަތްތަކެއް ހިމަނާފައިާވ ކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުަގއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުަގިއ ހިމެނޭ ހުރި

ވަނަ ދުވަހު އެ މަސަްއކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތް ނިންމިކަުމެގ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތަށް ފައިސާދޫކޮށްފަިއވާ  

އަ ފަރާތުެގ  ތިން  ހުށަހެޅި  އަުގ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ބަޔާންކުރެުވނު  އިސްވެ  ހިސާބުތަކަށް  ކަމަށް.  ންދާސީ 

ބަލާއިރު، ައުގ ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ފަރާތަކަކީ ވާދަވެރި ބިލަމެއްކަން ދެއްކުމުެގ ޮގތުން ުގޅިެގން ައުގ ހުށަހަޅާފައިާވ  

ފަރާތުެގ  ތިން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިސާބު  އަންދާސީ  ބެލުމުން  ބެލި  މީެގއިތުރުން  ބެލެވޭކަމަށާއި،  ކަމަށް  ފަރާތް  ތިން 

ންފުންޏެއްެގ ހިއްސާދާރުން ޮގތުަގއި ެއއްބަޔަކު ތިބި ކަމާއި، މިއީ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ދެ ފަރާތްކަން  ތެރެއިން ދެ ކު

ފާހަަގކުރެޭވކަން. އަދި މަރުކަޒުަގއި ނުނިމި ހުރި މަރާމާތުެގ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް ކަަމށް ބަޔާންކޮށް، ސިލްަގލް  

ފަސްދޮޅަށް ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހައެއް ރުފިޔާއިން   ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓު އުސޫލުެގ ދަށުން ތިންސަތޭކަ

ފަރާތުން   މަސައްކަތްކުރި  ވެސް  ކުރިން  އެއްބަސްވުުމަގއި    2017ޑިސެންބަރު    25މަސައްކަތްކުރުމަށް  ެގ 

ެގ ވަނަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތް ނިންމިކަމު  2018ފެބްރުވަރީ    15ސޮއިކޮށްފަިއވާ ކަމާއި އަދި  

ޮއކްޓޫބަރު    5ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި  

ވަނަ ދުވަހުެގ ވެފަިއާވ އެއްބަސްވުުމަގއި ހިމެނޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް.   2017

ރޫ ސަރވޭ  މަރުކަޒުެގ  އިތުރުން  ަވކިކޮށް  މީެގ  ދެމެދު  ސަިއކޮޓަރިއާ  ރޫާމއި  ސަރވޭ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތުެގ  މުެގ 

ފަރާތަކުން  ތިން  ތެރޭަގއި  މަހު  ސެޕްޓެންބަރު  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުލަލުމުެގ  ފަރާތުން  ދެ  ޖަހައި،  ޕާޓިޝަނެއް 

ދުވަހު މަސަްއކަތް    ވަނަ  2017ސެޕްޓެންބަރު    26ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، ޖުމުލަ ސައްބީސް ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ  

ވަކިން   ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެއް  ވަކި  މަސައްކަތް  މި  ކަާމއި،  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތާ  މަސަްއކަތްކުރި  ވެސް  ކުރިން 

އަހަރު ވެފައިާވ އެއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނޭ   2017އޮކްޓުބަރު    5ޙަވާލުކޮށްފައި ވީނަަމވެސް އެ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި  

މަސަްއކަތްތައް މަސައްކަތްތަކުެގ    ބައެއް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އެހެންކަމުން،  ކަމަށް.  ހިމަނާފައިވާ  ދެވަނަފަހަރަށް 

ތެރޭަގއި އެއް މަސައްކަތެއް ތަކުރަރުވެފަިއވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިވާނުވާކަމާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓަށް  

އަ  ސައްޙަ  ޙައްޤުވާ  ފަރާތަށް  އެ  ފައިސާއަކީ  މައްސަލަާއ  ދޫކޮށްފައިވާ  މި  ޔަޤީންވެފަިއނުވާކަން.  ވެސް  ދަދުކަން 

ކުރިއަށް  ކުރިއަށް  ފަހުން  އޭެގ  ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ  މި  ޮގތަށް  ލަފާފެއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ުގޅިެގން 

ތަކުރާ މައްސަލަތައް  މިފަދަ  އަދި  ކަމަށާއި  ެއްއޮގތުެގަމތިން  ަގވާއިދާ  ާގނޫނާއި  މާލިއްޔަތު  ދަނީ  ރުކޮށް  ެގންދެވުމަށް 

ޮގތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކެޝަންެގ މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނާިއ، ބަޖެޓުަގއި މަސައްކަތްކުރާ   ނުހިނާގނެ ފަދަ 

މިނިސްޓްރީެގ  އެ  ކަމަށް.  އެންިގފަިއ  ވަނީ  ތަކުރާރުނުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ  ެގނެިވ،  ސަމާލުކަމަށް  މުވަްއޒަފުންެގ 
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ސިޓީގައި  2021މާރިޗް    17ސިޓީ،   ިއސްލާމިކް ވަނަ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.   

ފަންޑުން  ާގއިުމކުރުމަށް ޒަކާތުެގ  ރިޕޯޓު. ިއސްލާމިކު ސްޓޫޑިޯއެއއް  ޮއޑިޓު  ފަންޑުެގ ޚާއްޞަ  އެފެއާޒްެގ ޓްރަސްޓު 

އިސްލާމި މިނިސްޓްރީަގއި  އެ  ކަންތައްތައް.  ފާހަަގކުރެވުނު  ުގޅިެގން  ޚަރަދާ  ާގއިމުކުރުމަށް  ކޮށްފައި  ސްޓޫޑިެއއް  ކް 

ިއސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީަގއި  އެ  ކަންތައްތަްއ.  ފާހަަގކުރެވުނު  ުގޅިެގން  ޚަރަދާ  ކޮށްފައިާވ  ފަންޑުން  ޒަކާތު 

ުގޅިެގން   މަޝްރޫޢާ  ާގއިމުކުރުމުެގ  ޢަްއޔަނުކޮށްފަިއވާ    2014ނޮެވންބަރު    1ސްޓޫޑިޯއއެްއ  ކޮންސަލްޓެންޓެއް  ަގއި 

ކޮ ިމޮގތުން  ސްޓޫޑިއޯެގ  ކަމަށާއި،  ހިމެނެނީ  މަިއަގނޑުޮގތެްއަގއި  ތެރޭަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުެގ  ންސަލްޓެންޓުންެގ 

މަސައްކަތްތައް   ުގޅުންހުރި  އޮޕަރޭޝަނާ  ސްޓޫޑިޯއެގ  ނުަވތަ  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  ބޭނުންކޮށްެގން  އިކުއިޕްމަންޓްސް 

ލުކޮށްފައި ވަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ޢައްޔަނުކުރިތާ ކަމަށް ވާއިރު، ިއކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ވެސް ބަޔަކާއި ހަވާ

އަދި   ކަމަށާއި،  ފަހުން  މަސްދުވަސް  ނުވަ   2015އޮަގސްޓު    20ދެ  ޢައްޔަނުކުރިތާ  ކޮންސަލްޓެންޓް  ހަމައަށް  އާ 

ނުވުން.   ގާއިމުކުރެވިފައި  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ސްޓޫޑިޯއަގއި  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އެ  ފާއިތުވެފަިއވާއިރު،  މަސްދުވަސް 

ނޫންކަން ކޮން ބޭނުމަށް  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ކޮންސަލްޓެންޓު  ވަނީ  ހިފާފައި  މިނިސްޓްރީން  ބޭނުން  ސަލްޓެންޓުންެގ 

އެ  ނިންމާފައިވަނީ  ކޮމިޓީން  ޒަކާތު  ގާއިމުކުރުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯެއްއ  އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީަގއި  ފާހަަގކުރެވުނު. 

ޕްލޭނެ ޮގތުެގ  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ސްޓޫޑިޯއަގިއ  މަސައްކަތްތައް  ެއހެންކަމުން  ނޫންކަމަށާިއ،  ތައްޔާރުކޮށްެގން  އް 

ގާއިމުކުރުމަށް   ސްޓޫޑިއޯެއއް  އިސްލާމިކު  ިމޮގތުން،  ކަމަށް.  ޮގސްފަިއވާ  ދިުގލަިއެގން  ނުނިމި    25މަސައްކަތް 

ނުންާވ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ެވސް ސްޓޫޑިޯއއަށް ބޭ  2014ަގއި ޒަކާތު ކޮމިޓީން ނިންމައި،    2013ޑިސެންބަރު  

ޚަރަދަށް   ާގިއމުކުރުމުެގ  ސްޓޫޑިއޯެއއް  އަދި  ނުވުމާއި،  ޙަވާލުކޮށްފައި  ފަރާތަކާ  ަގންނަން    1.3އިކުއިޕްމަންޓުސް 

ކޮމިޓީެގ   ޒަކާތު  ޚަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާ  ވީނަަމވެސް،    2013ޑިސެންބަރު    25މިލިއަން  ނިންމަފައިވާ    26ަގއި 

އޯެގ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރަން ފާސްކޮށް، ިއކުއިޕްމަންޓު ަގތުމަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ސްޓޫޑި   6ަގިއ    2014އޮަގސްޓު  

ހިސާބުތަްއ    3.6 އަންދާސީ  ހޯދާ  އިޢުލާނުކޮށްެގން  އާންމުކޮށް  ކަމަށް.  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

 އިޢުލާނުކޮށްެގން ހޯދާ ބަލައިަގތުމަށްފަހު، ހުށަހެޅި އަާގއި މުއްދަތާ އެނޭގނެ ޮގތަށް... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާންުމކޮށް

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލަިއަގތުމަށްފަހު ހުށަހެޅި އަާގއި މުއްދަތު އެނޭގނެ ޮގތަށް ލިޔެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި 

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

އިސް އެދި  ވީނަމަވެސް،  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ހޯދައިދޭނެ  އިކުއިޕްމަންޓްސް  ބޭނުންވާ  ާގއިމުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  ލާމިކް 

ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތަށް  އެ  ނަމަވެސް،  ހިސާބެއް  އަންދާސީ  އެންމެ  ލިބިފައިވާ  ުގޅިެގން  އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިވާ 

ތަށް ނޫންކަމަށް. މިޮގތަށް އެ ފަރާތުެގ އަންދާސީ  ހުށަހެޅި ކަމަށް ސޮއިކުރުވާފަިއ ވަނީ ައާގއި މުއްދަތު އެނޭގނެ ޮގ
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ހުށަހަޅާފައި  ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތަކަށް  އިތުރު  ނުވަނީ  ޖެހިފައި  ހާޒިރީ ޝީޓުަގއި  މުއްދަތުެގ  އަނާގއި  ހިސާބު 

ހަވާލުނުކޮށް މިނިސްޓްރީއާ  އިންކާރުކޮށް،  ކެނޑުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  އެ   ނުވާތީާއއި، 

އަނބުރާ ެގންޮގސްފަިއވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިާވ ކަމަށް. މިނިސްޓްރީން އިސްލާމީ ސްޓޫޑިއޯ  

ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދެވޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް އެދި ކޮށްފައިާވ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އިތުރަށް 

ރާއްޖެއި ނުލައި  މިޮގތުން  އިޢުލާނުކުރުމަކާ  ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  އެ  ކުންފުންޏަކާ  ބޭރު  ން 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ުގޅިެގން އެންމެ ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި  

ހޯ އަެގއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  އެ  އެސް.ޓީ.އޯއިން  ބާޠިލުކޮށް  އިޢުލާނު  ނަަމވެސް  ވުމުން،  ދާފައިާވކަމަށާއި، 

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބޮޑު ައެގއް ކަމަށް   5.4އެސް.ޓީ.އޯއިން އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ އަެގްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ  

ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކު  ސީދާ  އިކުއިޕްމަންޓު  ބޭނުންވާ  ާގއިމުކުރުމަށް  ސްޓޫޑިއޯ  ނިންމައި، 

ނި ތިން ެގންނަން  ހޭދަވާނީ  ދެއްކުމަށް  ޑިއުޓީ  ަގތުމަށާއި،  ތަކެތި  ެއ  ސްޓޫޑިޯއއަށް  މިޮގތުން  ކަމަށް.  ންމާފައިވާ 

ެއ   ޙަވާލުކުރުމުން،  މަސައްކަތް  އެ  ކުންފުންޏަކާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ހުއްދަައކަށް އެދިފަިއވުމު ހުޅުވުމުެގ  އޮފް    2014އޮކްޓޫބަރު    27ން،  ކުންފުންޏާއެކު އެލް.ސީެއއް  ަގއި މިނިސްޓްރީ 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދީފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން އެލް.ސީެގ ދަށުން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނުދޭތީ، 

ޚަރަދު އިތުރަށް  ޓްރެއިނިންގައށް  އިންސްޓޯލްކުރުމާއި  ހޯދިއިރު  އިންޮވއިސްެއއް  ޕްރޮފޯމަރ  ފަރާތަކުން  ހަ އިތުރު  ވާ 

ޖުމުލަ   ރުފިޔާާއއެކު  ޚަރަދުކުރުމަށް    3.6ލައްކަ  ފަންޑުން  ޒަކާތު  ރުފިޔާ  ަގިއ    2014ނޮވެންބަރު    26މިލިއަން 

ހޯދުމުެގ   ފަރާތެއް  ެއކަށޭނެ  އެންމެ  ވީނަމަެވސް،  ހުއްދަހޯދާފައި  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ެގ ކުރިން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ   2015މާރިޗް    15ނުވާކަން. ިމޮގތުން    އިތުރަށް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް އަުގ ހޯދާފައި

މިލިއަން ރުފިޔާެގ އެލް.ސީެއއް ހުޅުާވފައި ވަނިކޮށް، އެ ތަކެތި    3.6ަގއި ބޭންކުަގއި    2015ޖަނަވަރީ    12ޮގތަށް  

ނިން އެދިފައިވުމުން  ަގިއ އެ ކުންފު  2015ފެބްރުވަރީ    2ސަޕްލައިކޮށްދެވެން ނެތުމުން، އެލް.ސީ ކެންސަލްކުރުމަށް  

އެލް.ސީ ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީެގ ހުއްދަާއއެކު، ރާއްޖޭން ބޭރުެގ އެހެން 

ެއ   ޙަވާލުކޮށްެގން  ފަރާތަކާ  ެއ  މަސަްއކަތް  ެއ  ހުޅުަވިއެގން  އެލް.ސީއެއް  ައުގަގއި  އެ  ހަމަ  ކުންފުންޏަކާއެކު 

 ފައިވާ ކަމަށް. މިނިސްޓްރީން ތަކެތި ހޯދާ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން. 

 

_______________ 


