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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ `. 

 ،އަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ކޮމިޓީ

 މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫއަދި  ،މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު ފުށީއްކުޅުދު

 ާދއިރާގެ  ފޭދޫއަިދ ޭއގެއިތުރުން  ،ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންަބރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގައްދޫ، ޝަރީފް އިބްރާހީމް

ނޑު . އައިބްާރހީމްދީދީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  . މިއަދުެގ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ ،ދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެދިޔަ ާމޒީަގއި ކޮށްފައި ހުރި ބަެއއް އެޖެންޑާަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ޖުމްލަ  ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ށް. އަ ފަހަްށ އެހެނިހެން މައްސަލަމެ މައްސަަލެއއް. އޭގެތެޭރގަިއ އެން 13ޖުމްލަ  މަސައްކަތްތަކުން ނިންމުންތަާކ އެކު 

ޝްވަރާގެ މިނެޓު މަ 5އެަކމަކާ ގުޅިގެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  ،އަދި އެންމެ ކުރިއަށް އިދާީރ މައްސަލައެއް ވާނަމަ

. އިދާީރ މައްސަލަެއއް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ނެތް ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދާނީ ވަގުަތކަށް ޖާގަެދވިފަ

ގެން ލޮުލގެ ފަރުވާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި އަިމއްލަ ގޮތުން ާލރި ނަގައި ލ. .2 ،ެއކު. ެއގޮތުން އާއެޖެންޑާ

އެކަުމގެ ސަަބބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެ މަްއަސލަ ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށް އެދި  ،ތީދެމުންގެންދާ

މެދު މަޝްވަރާކޮްށ، ޮގތެއް ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ިސޓީއާ އޮތްގަން ފޮނުވާފައި  ލ. / ނަޒީރު މޫސާ، ކުރިކީލަ

ނޑުމެން ކުރިއަްށ  ،މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ ނޑުމެންގެ ބޮޑު ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ މި މައްސަލަ އަޅުގަ

މެދުވެރިކޮށްގެން  ލްތުއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެގެންދިޔައީ މިކަމުން ޖަވާބެއް ހޯދާފައި މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ، ޚާ

 ކުރުމަށް. ެއގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި މި އްސަލަ ިހނގާތޯ، ނުހިނގާތޯ ޗެކު ކަމުގަިއ މި މަ މި

އެުކަގއި ލިބިގެންދިަޔ ސިީޓއެްއެގ  ވާނެ  މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތާ ވަގުތު 

ނޑުމެންނަށް މި ޖަވާބު ލި 2014ބަރު ިޑސެން 17 ،ޖަވާބު. ެއގޮތުން ބިފައި ވަނީ. ައޅުަގނުޑ ަގއި ައޅުގަ

ގަން ރީޖަނަލް  ލ. ،ބޭފުޅުން ދަންނަވާފައި އެބަ އޮތް އިން ފޮނުވި ސިޓީއާ ހަވާލާީދ އެ ލާނަން، މި އިދާރާދަންނަވައި

ގެ ބަލިތަކަށް ކުރަްއވާ ލޮލުޒީފާަގއި މަސަްއަކތްގެ ވަކުަރްއވަނީ މިނިސްޓްރީ ހެލްތުަވގުތު މަސައްކަތް ހޮސްޕިޓަލްގައި މި

ދި ދޭ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އަުތން ފައިސާ ނަގައިގެން ޚިދުމަތްމީހެއްގެ އައަީކ އެއްވެސް ބަލި . މީނާޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެކޭ

ެއވެ.  ުނވެ އަށް ވެސް ދުވަަހކު ވެސް ލިބިފައެއް މިނިސްޓްރީ ހޮސްޕިޓަލަށް އަދިެވސް އެްއގޮތަކަށް  މިފަދަ ޝަކުވާ

ގަން ރީޖަނަލް  އަށް ޮކލަމްބޯ އޮޕްޓިކަލްސްގެ އަމިއްަލ ފަރާތެއް ލ. 29އިން  27މަހުގެ ނަމަވެސް ހުސްވި އޮގަސްޓު 

 ުދވަްސަވރަކީ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަެރއް ލ. އެވެ. އެ މީހުން ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިހޮސްޕިޓަލާ ގުިޅގެން ލޮލުގެ ބަލި

ހެޅުއްވުމުން ކޭމްޕެއް ހިންގަން ހުށަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ،ކަމުން ދުވަސްވަރެއް ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެތް

ެއވެ. ިމ  ވަނީ ހިްނގާފަ ށް ވެްސ ކުރާ އުސޫލުން އެ ކޭމްޕު އެަފދަ ކަންކަން ޢާއްުމކޮ، އެކަމަށް މަރުޙަބާކިަޔއި

 ނުވާތީ، އެ ތްދޭ އުޫސލެއް ހަމަޖެހިފައިނަަގއިގެން ޚިދުމަތްދޭ އެްއވެސް މަރުކަަޒކުން ައގުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޚިދުމަ



  

މީހުން އެްއވެސް ައެގއް ނުނަގާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަމަށް ވާތީ ކޭމްޕުގައި ބަލިވަނީ  ދެވިފައި ފަރާތަށް ވެސް ހުއްދަ

މީހެއްގެ އައިުނ  ހައްދަން ޖެހިއްޖެ މީހަކު، އެއެވެ. ނަމަވެސް އައިނު  ވަނީ އެއްެވސް އަެގއް ނުނަގަ ބަލާފައި

ެއކު ޚިދުަމތްހޯދާފައިވާކަން ދަންނަވަެމވެ.  މަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮލަމްބޯ އޮޕްިޓކަލްްސ އިން ައަގކާހެއްދު

އަކީ ިއސްވެދެންނެވުުނ  އަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަޝކުވާ ގަން ތިޔަ އިާދރާ ލ. / ނަޒީރު މޫސާ، ކުރިކީލަ ،އެހެންކަމުން

ނޑަށް ހީވަީނ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ ވާހަކަ ދެކޭމްޕު ނަށް މިހާރު މި ންނެވީމެެވ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަރީފް. ސާފުވެަވޑަިއގެން؛

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެން . އެއޮތީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައާދެ! ތިކަން ތި  ހުށަހެޅުނު  ހިސާބަށް ނަށް މިނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެކު، މި މައްސަލަ ބެުލމުގައި މިކަްނ ހިނގާފައި އޮީތ މިހެން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ  ހެކިތަކުން ފެންނަން ވެސް ެނތުމާ

ނޑު ހުށަހަޅަން.ށް ޖަވާބުދީ، މި މައްަސލަ ކްލޯޒްއަ އިދާރާގެ ފަރާތުން ނަޒީރު މޫސާ  ކުރުމަށް އަުޅގަ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. ކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުޝު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑަށް ެވސް ހީވަީނ  ޝަރީފް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ޖަވާބު ލިބިހެންކޮށްލަންޖެހިއްޖެކްލޯޒް ނޑުމެން ހިސާބުން މި ވާހަކަ އަުޅގަ މި ޭއެގ ، . އަޅުގަ

އަސްލު ޙަޤީޤަތް އެނގިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން އެއްކޮށް ކްޯލޒްކޮށްަފިއ ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް 

ނޑު ެވސް ހުށަހަޅަން. ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތަށް މިކަން އަންަގއި، މިކަން ކްޯލޒްޮކށްލަން   އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފައި އޮތް ޖަވާބުގެ ކޮޕީއަކާ އެްއކޮށް އޭނަ އަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން، މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީ

މިކަން އަންގަން. ދެން އިުތރަށް އޭނަ އަށް އެކަމާ ދޭެތރޭގައި ޝަްއކެއް އުފެދެންޏާ ނޫނީ އިތުރު ކަންތައްަތކެްއ 



  

ކަން ހިނގާފައި ހުރެއްޖެްއޔާ މި ޮކމިޓީ އަށް އެކަމާ ބެހޭ ހެއްާކއި ގަރީާނއާ އެކު ހުށަހަަޅއިދިނީމަ އޭރުން ދެން އެ

ނޑުްނ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އޭނަ އަށް ވެސް ޤަބޫލުުކރެވެންޏާ ެއ ހިސާބުން އޭަނ  ބެލޭނެ. އެީއ މި މިންގަ

އެކަން ހުއްަޓއިލާނެ. ޭއގެއިުތރަށް މީގައި ކަންތައްަތކެއް ުއޅޭ ކަމަށް އޭނަ އަށް ޤަބޫލުުކރެވެންޏާ ހަމަ އެކަމާ ބެހޭ 

މިޓީ އަްށ ހުށަހަޅަން އޭަނ އަށް ދަންނަވާަފއި މައްސަަލ ނިންމީމަ ކަންނޭނގެ މީަގިއ ހެއްކާިއ ގަރީާނއާ އެއްކޮްށ މި ކޮ

މިކަން ނިމޭނީ. ދެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި މި އޮތް އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، މީގެ 

އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ ކަންނޭނގެ ޭއގަިއ  ކޮޕީއަކާ އެްއކޮށް އޭނަ އަށް ހަމަ މި މަޖިލީހުން ހަމަ ސިޓީއެއް ފޮނުވާަފއި

 އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް މިަކން ނިމޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލައިގަިއ ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގައި ފުަރތަމަ ދެއްކި ދުވަހު ވެސް 

ހެުޅއްވި. އެއް ގޮތަީކ ައޅުަގނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ލިޔުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ެދ ގޮތަށް ވެސް ހުށަ

ގެނައުމަށްފަހުަގއި އެ ލިޔުމާ ހަވާލާދީ ރައްޔިތަކު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާފައި މި ވާ މައްސަލަ. އާދެ، 

ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑިންަގއި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ިސޓީ ވެސް އެހާ ސާފު ނޫންކަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެ

ނޑުމެންނަކަްށ މައްސަލަިއގެ ައސްލެްއ އަދި ވިދާުޅވެދެްއވަްނ  ވެސް ވިދާޅުވެަފއި އޮްނނާނެ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އޮތް މައްސަލަ އެހާ ސާފެއް ނޫން. އެ ލިޔުއްވާަފއި އޮތް ގޮުތން ވެސް މެ. ނަމަވެސް، 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮ ނޑުމެންނަށް ވެެވން އޮތް އެންމެ މައްަޗކަްށ ރައްޔިތަކު އަުޅގަ ނުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޖަވާބުދާރީެވވޭތޯ މަސަްއކަތްކުުރމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އަދި މެންބަރުން ގުިޅގެން އުފެދިފައި އޮންނަ 

ފާސްކުރައްަވއިގެން ކުިރއަށް މި ދަނީ. ކޮމިޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް 

އެހެންވީމާ، މިހާރު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އަިދ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރަޝީދު ތާއީދު މި 

 ކުރެްއވީ މިގޮތަށް މިކަން، މަްއސަލަ ނިންމައި އެ މީހާ އަށް ޖަވާބު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

އާދެ! ޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުން ެވސް ހިމަނައިގެން ެއކަން ިނންމާލެއްވީމަ ދެން ނިމުނީ ެއ. ދެން ވޯޓަކަށް ކޮންމެހެން 

 ދިއުމުގެ މާ ބޮޑު މާނައެއް ެނތް ކަންނޭނގެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑ އާދެ! ިއއްތިފާޤުާވ ކަމުަގއި ާވނަމަ އެގޮތަށް ނިންމައިލާނީ އި  ނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެހެން ދަންނަވާލަންވެގެްނ އަުޅގަ

 މި އުޅެނީ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ، އާދެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ އިތުުރކުރެްއވި؛ ިމ  ޝަރީފް ފަހުން އެ ނޯޓުކުރެއްވި ުނކުތާަގއި، ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ފަރާތަށް މި ޖަވާބު މިގޮތަށް ދީ، އަދި އިތުރަށް މިކަން ިހނގައިދިޔަ ގޮތަކީ ިމއީކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަަވއި 

ނޑުމެން މިއަދު... )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހުންނާނެތާ. މި  ކޭސް ކްލޯްޒކުރުމަށް އަުޅގަ

ޓްރީން ޖަވާބުދެއްވާފަ. އެ ބޭފުޅާ އަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތް ހުންނާނެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއާ ގުޅުންހުރި އޮތީ މިނިސް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެްނދިޔައީ ފައިސާަތއް ަނގަމުން މިކަން ކުރަމުންގެންދާކަމުެގ  ކަމެއްެގ ގޮުތގައި ީމގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ޔަޤީންވެފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި މައްސަލަ ވާހަކަދެްއކި ހިސާބު. އެ ނޫންކަން މިހާރު އަޅުގަ

ނިންމުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ައޅުަގނޑު ނިންމީ ކަަމށް އިޢުލާން މި ކުރަނީ، 

ދުކުރައްަވއި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަހްމަދު ރަޝީދު ތާއީ

އޭެގއިތުރުން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ހިމެނުއްވި ނުކުތާއާ އެުކގައި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް 

ގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ އޮތް، އެންޓި  2ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމައިފިން. 

ވަނަ  2011އްކަުތގެ ދެވަނަ ބަިއގެ ޮގތުގަިއ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން؛ މަސަ

އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

ނޑުމެން މި ވަނީ މިދިޔަ  ވަަނ  17ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ، 2012، 2011، 2010އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އެބަހުރި 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެކްޮލގުަގއި މަސައްކަތްތަްއ ނުނިމި. އެހެންވީމާ، ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުްނ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތާަވލަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެްއ މި އޮތީ އައިސްފަ. ނަމަެވސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މާލިްއޔަތު މެން މިއަދު މި ބާއްވަނީ ރަސްމީ ނޑުވަރަށް ހަމަ ވަގުތު ެދްއވަިއެގން، އެއީ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީްނ އަުޅގަ

ްއ ޓީތައް މީގެ އެަތއް ގުަނއެމިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ކުދި ކޮލުވުން. ނަމަވެސް، މާލިނަ ބައްދަވަ  28ކޮމިޓީގެ ބޮޑު ކޮމިީޓގެ 

ެއގޮތުްނ ، މާއެހެންވީ އެކި މަްއސަލަތަކާއި ގުިޅގެން. ،ންގެ ޅިގު  ެއކި ކަންތައްަތކާ، ގިނަ ބައްދަލުވުންަތއް ބާްއވަަވއިފި

ޑަިއގެން އެ މައްސަލަަތްއ ވަ ރެއް ހިމެނިންބަކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މެލެވުނު ކޮމިޓީަގއި މި މައްސަލަތަކަށް އެކުަލވައި 



  

ނޑުމެންނާނިންމަވައި  ނޑުމެންގެ ބޮޑު ކޮމިޓީން ހަމައަ އަުޅގަ ށް ފޮނުއްވަމުން މި ގެންދަވަނީ. މިހާރުވެސް ައޅުގަ

 ގޮތްތަެކއް ނިންމިފައި އޮތް ދެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް މިހާރުެވސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ދިުއމަށް ތައްޔާރުވެަފއި އެބައޮތް 

ތަުކގެ މަސަްއކަތް ެދއްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުވުރެ ގިނަ އަދަ އަށް 200އިތުރުން އޭގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގައި. ަނމަވެސް،

ގައި ވަރަށް ަވގުތު ދެްއަވއިގެްނ އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމެވުމަށްފަހު

ޓީގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމާ ދަނީ. އެޮގތުން މިއަދު މި ކޮމި މި ށް ިރޓަރންވަމުންއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2011އޮތީ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  ވާލުވެފައި މިހަ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ކުޑަ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތް މި ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި .ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް

އަުޅަގނޑު ހުޅުވާލަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު. ، ގައި އޮންނަ މަރުޙަލާ. އެހެންވީމާދޭތެރޭ މާފޮނުވު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އި ހުރި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފަ ،ަވއި ބައެއް ކަްނަކން މި ހުންނަނީއާދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައް 

އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަެއްއ  ،ވާނަމަ ެއ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެވިަފިއ އޮތް ކަމަށް، ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ

ނޑު މައްސަލަތަކާއި އެ ކަންކަްނ  އެކު ބައެއް ކަހަލަ އިދާރީމެންނަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީާއ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަ

މި ކަންކަން ، އެހެންވީމާއިޞްލާުޙކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ.  ،އަޅަންޖެހޭ އުސޫލުން ފިޔަަވުޅތައް ނޭޅި

ނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ކްލޯޒްކޮށް ވާއިޞްލާޙުކޮށްފައި  މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 ފައިލްކުރަން މައްސަލަ.  ހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމައި ިވއްޔާ މި ކަަމށް ވަނީ ކަމެއް ނެތް ންނަވަުރގެގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ދިރާސާކުރައްަވއި ގެންނެވި ރިޕޯުޓގަިއ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީން  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝަރީފް އެ

 ކަމާ އަދި އިދާރީ ގޮތުން ހުރި ުކދިކުދި މައްސަލަތަކެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކަމާ ޚިލާފު އެްއވެސް  ގަާވއިދާ

އޮތް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ށްފަިއ ެއބައެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން މިއަށް އެްޑަވއިސްކޮ ،އޭަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއ ހުރީ

އޮތީ.  އޮފީހަށް އަންގަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ރިޕޯޓް މި ވަރަށް ރަނގަޅަށްހެން ދިރާސާކުރަްއވާފައި މި



  

ގޮތަށް ތަޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު ވެސް ހުށަހަޅަން. އެއަށް، އަުޅަގނުޑ  އެހެންވީމާ، މި އޮތް

 ފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަްނ އިނގޭތޯ.ޝަރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންނަށް. ކު އެގޮތަށް މެންބަރައެއް ިޢއްޒަތްެތރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ  .. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ވަަނ  2011ކުރިއަްށ މި ގެންދިޔަ  ވަނީ ސަބް ކޮމިޓީން ފައި މިހުށަހަޅުއްވަިއ އަެނއް މެންބަރަކު ތާއީދުކުަރްއވާ

ނޑުމެ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓގައި ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމުނު ންނާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ އިދާރީ ،ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްހަމައަށް އައީމަ އެ ރިޕޯޓު ނޑު ގޮެތއްަގިއ ޭމޒުން އަުޅގަ ން މައިގަ

މި ސަބް ކޮމިީޓގަިއ  .ނިންމުމަށް އެކަށައަަޅއި ިރޕޯޓް ކުރިއަށް މި ގެންދިަޔއީ. އެ ވާަހކަ ދަންނަވާަލން

އިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާ އަިދ ދާ އި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ވިލުފުށީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މި ޮކމިޓީގަ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކުޑަހުވަޫދ  މެންބަރުއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ ޢި ކުޅުދުއްފުށީ

 މެންބަރުމިރު އަދި މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މަތިވެރި ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ޢާ މެންބަރުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ްއޗަށް ެއކުލެޭވ ޭބފުޅުންގެ މަ 5ހީމްދީދީ. އެހެންވީމާ، މި އިބްރާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ،ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން 

ނޑުމެންގެ  ކުޑަ ކޮމިޓީން ނޑުމެްނ ކުރިއަށް މި ގެންދިޔައީ ވޭތުވެިދޔަ ހަފުތާތަކުގައި މި ދެންނެވި އަޅުގަ  އަުޅގަ

ާމ، ެއ ބެކްލޮުގގަިއ ހިމެނިފައި ހުރި ވަރަށް ަބިއވަރު ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކެއް ނިންމުމުގެ ަމސައްކަތް. އެހެންވީ

ނޑު ރިޕޯޓު  ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ އަށް މައިގަ މަސައްކަތްތަުކގައި ހަވާލާދީަފއި ހުރި މިންވަރަށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމަ ޢިއްޒަތްެތރި އެއް މެންބަރަކު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެ ވަނީ މިގޮތަްށ މިކަން ނިންމައި، ކަމާ ބެހޭ 

ނިންމުމަށް ޓަކައި. ައދި އޭގެތެޭރގަިއ މަޖިލީހުގެ ަތޅުމުން މިކަމަށް ވަކި ގޮެތއް  ފަރާތްތަކަށް އަންަގއި މި ފަިއލްކޮށް

ނޑު ވެސް ދަންނަވައިލާނަން ކޮމިީޓގެ ނިންމުމުގެ ގޮުތަގއި މިހިރަ ނުކުތާެގ  ނޑުމެން ޮފނުވާނީ. އަުޅގަ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ވަނަ އަަހރުގެ ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް 2011ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރު ކޮިމޝަންގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކުެގ  2010ފާހަގަކުރަްއވާފައިނެތުމާ ެއކު، އަދި 

ތެރެއިން އިޞްލާޙީ ިފޔަަވުޅއަޅާފައިުނވާ ކަންަތކާ މެދު ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކާ މެދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ 

މިޝަނުން ފިޔަވަޅައޅައި ެއ ކަންތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައި ާވތީ، ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކޮ

ވަނަ އަހަރު ޮއޑިޓު ރިޕޯުޓަގިއ  2011އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން  -1މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް އެގޮތަށް ނިންމީ؛ 

ތަކުރާުރނުވާނެ ގޮތަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އިޞްލާޙުކުަރއްވަން  ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަަލތައް ކުރިމަގުަގއި

ލަފާފުޅުދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަްއވަން ދެންނެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެީއ ެއއް ގޮތް. އެއް ކަންތައް. ެއއީ ދެންމެ 

މެނުން. އަދި ކުރިމަުގގައި ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ ިމގޮތަށް ދެންނެވުން މީގެތެރޭަގއި ހި



  

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްަފއިާވ  2010ކޮމިޝަން އޮޑިޓުކުަރއްވާަފއިާވއިރު މި ކޮމިޝަނުން 

ކަންތައްތަކާ މެދު އިޞްލާީޙ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާފަިއވާ މިންވަރާ އަދި އިޞްލާޙުކުަރން ދެއްވާަފއިވާ ލަަފޔަށް 

ވަރު ެބއްލެވުމަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމެވި އެވެ. މިހެންވީމާ، ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިން

މިގޮތަށް ނިންމުމަށް، އަދި މިއީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ްއޒަތްތެރި އިތުރު މެންބަރަކު އިތުރު އިހުތިޖާޖެއް ނެތްކަމުގަިއ އެ އޮތީ ދެްއވާފަ. އެހެންވީާމ، އެގޮތަށް މިކަން ޢި

ނޑު ަކނަޑއަޅަިއ ިނންމަން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ  ވާނަމަ، މިގޮތަްށ ނިންމީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތުަގއި މި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ފޮނުވުމަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމައިފިން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީްނ  2011އަދި  2010އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ 

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮުތގެ ިރޕޯޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓގަިއ ހަމަ 

މެންބަރުން؛ ެއއީ  5މެންބަރުންެގ ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތުން، މި ޢިްއޒަްތތެރި  5ރިން ދަންނަވާިލ އަޅުަގނުޑ ކު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުސާ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު 

ބޭފުޅުންެގ  5ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ. މި ޢާމިރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަދި ޢިއްޒަ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި މި ވަނީ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއ  މަސައްކަތްޕުޅުން އަުޅގަ

ނަ އަހަުރގެ ވަ 2011އަދި  2010ވަނަ އައިޓަމު. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއޮކނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  4މި ހިމެނޭ 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަުކގައި  ސަްބ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެްއ ައޅުގަ

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ވާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އާދެ! ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރުގައި މީގައި އިބާރާތްކުރުުމގައި ވަަރށް ބޮޑު އޮޅުންއަރާ ކަހަލަ 

ވަނަ  2011، 2010ކަންތައްތަްއ ހިމެނިފައިވޭ. ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ވަނީ މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮްޕމަންޓު 

އި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހިންގުމުަގއި ޢަމަލުކޮްށފައިވާ ކަމަށް ބުނާބުނުމެއް. އަހަރު ބައެއް ޤާނޫނާ

ވަނަ އިޞްލާޙުކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މިނިސްޓްރީ  2ވަނަ މައްދާ އާއި  1އެހެންވީމާ، ެއކަން ރިފްލެކްޓުކުރާ ގޮތަށް 

ސްޓްރީގެ މާލީ، ދައުލަުތގެ ފައިާސ ޚަރަދުކުރުމުަގިއ އޮފް އިކޮނޮމިުކ ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގަިއ އެ މިނި

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފަިއާވކަން ފާހަގަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ކޮްށފައި ވާތީ. އެ އިބާރާތް އޮތް 

އެކަން އެގޮތަށް އެަބ  ވަނަ ޕޮއިންުޓގަިއ ވެސް 2ގޮތަށް ބަދަލުނުކުރަންޏާ އެބަ ޖެހޭ މައްސަލަ ނިކުމޭ. ހަމަ އެފަދައިން 

އޮތް. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ިމހާރު، ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިާލފު ބައެއް ކަންކަން ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ހިނގާފަިއވާ 

ކަމަށް ދައުލަތުގެ؛ އޮޑިޓު ިރޕޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފަިއވާތީ އެ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށް އެންޓި 



  

ޝަން ކޮމިޝަނުަގއި ަދންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އިބާރާތްކުރުމުަގއި އެބަ އުޭޅ މައްސަލަެއއް. އެބަ ޖެހޭ ކޮރަޕް

ވަނަ ޮޕއިންޓު ވެސް. ދެން މީގައި ިސވިލް  2ވަނަ ޕޮއިންޓާއި  1އެގޮތަށް ރިފްލެޓުކުރާ ގޮތަށް ިމ ރިޕޯޓު ބަދަލުކުރަން. 

ދެން އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަްށ ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތަކަށް. ދެން  ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން މި ކަންކަން ކުރާނީ.

 2އޭގެތެޭރގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަމުރުކުރަްއވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އޮިތއްޔާ އޮްތ މިންވަރެއް ބެލުން. އެ 

މި އުޅެނީ މީގަިއ.  ޕޮއިންޓު ވަކިން ފާހަގަކުރުަމށާ ދެން މިދެންނެވި އިޞްލާޙު؛ އިބާރާތްކުރުމުގެ މައްަސލައެއް

އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ަރނގަޅުކުރުމަށްފަހުަގއި މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްުކރެވޭނީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެކަހަލަ ބައެއް ކަްނކަން ހިނގާފައި އޮތް ކަމަްށ  ،އިބާރާތް ވަރަށް ސާފުވާންޖެހޭ. ވަރަށް ކްލިއަރކޮށް 

އޮތީ ރަނަގޅަށްޯތ ބަލަން އެންޓި ކޮރަްޕޝަން  ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، އީ ެއ ރަނގަޅަްށ ހިނގާފައި އޮްތ ކަމެއްތޯ ބުނާތީ، އެ 

ނޑުމެްނ ދަންނަވަން ބޭނުން މި  އިކޮމިޝަންގަ . ގޮތަށް ވަނީ އެހެންނޫންތޯ. އެ މާނަ ސާފުކޮށް އެނގޭ އަުޅގަ

ނަޑެއއް ކޮށްފައި އޮްތ  ިޚލާފަށް ކަމެއްން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ނޭޅޭނެ ިއކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަ

ނޑުމެން ބުނަންވާނީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެކަންކަން ފާހަގަކޮށްަފިއވާތީ، ެއކަން ެއއީ ެއކަްނ  ؛ކަމަކަށެއް. ދެން އަުޅގަ

 ރަނގަޅުނޫންތޯ.  ޓި ކޮރަޕްޝަނުަގއި ދެންނެވުން.ބެލުމަށް އެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  އާދެ!

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ރިކޮމެންޑޭޝަންަގއި ުފރަތަމަ ޕޮއިންޓުަގއި އެގޮތަށް އޮތީ އޮިޑުޓ  އެ  ގެނެއްސަ  މިހާރު މި ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަ

ޮއޑިޓު ، . އެކަން ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާއެ މާއްދާ ެގނެސްފަ ސޫލަކުން އޮތީވެސް އެކަހަލަ އު  ރިޕޯޓުން

މަ މަ ހަރިކޮމެންޭޑޝަން އަިއސްފައި އޮތީ ވެްސ ެއ މައްސަަލ އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިަޝނުން ބަލާ ގޮތަށް ރިޕޯޓުގައި 

ނޑުމެން ެއ އޮތީ ، އެޮގތަށް ގެނެސްފަ. އެހެންވީމާ ެވސް މިޮކޅުން ސަބް ކޮިމޓީގެ ރިޕޯުޓގައި  އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނާއި ަގވާއި  ންނަނީ އްތޯ ބެލުމަްށ ރިކޮމެންޑޭޝަން އޮނެތް. ކަމެ ދާ ޚިލާފު ކަމެކޭ ޭއަގއި ބުެނފައެއްކަ

އޮތީ. ވެސް އައިސްަފއި އެ އި ެއގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުގަ ، އި ެވސް ިލޔެފަ. އެހެންވީމާއޮޑިޓު ރިޕޯުޓގަ 

ކަމުަގއި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ.  ގޮތް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެއްއޮތް ައޅުަގނޑަކަށް ުނފެނޭ. އެ ހަމަ ، އެހެންވީމާ

ނޑު ހުށަހަޅަން  ވެސް.  ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން ،ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަ އެގޮތަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ެއއް ކަމަްށ އިޝާރާތްކުރަްއވާފައި މި ވުުމގެ މައްސަލައިބާރާތްުކރެއްރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މެންބައާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގަިއ  ،އޮތީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އަޅުގަ

މެ. އަދި އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަން ބިނާކޮށް މިއަދުަގިއ މި ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އެަބ އޮތްހަމަ މިހާރުވެސް 

ގެ ނިންމުމުގައި... ފޮނުވާނީ. ކޮމިޓީ ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ނިންމުމަށް ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެްއވަްނ ދެންމެ ވިދާޅުވެ ،ވެސް ފުރަތަމަ ކިޔާލީމަ މި ޖުމްލައަކުންނެއް އާދެ! ައޅުގަ

މިނިސްޓްރީ  ،ފެންނަނީތަނެއް ނުެފނޭ. ނު ވަކި ތަޢާރުޟުވާ އޮތް ޖުމްލައާ މަސައްކަތްކުެރއްވި ުނވަތަ ިވދާޅުވެފައި މި

އެ ހިސާބުން ޤާނޫނާއި ، އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންުޓގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

. އެއް ިމއަށް އަންނަހެން. ތެދެއްމެތަންކޮޅު އެކަނި ައއިމަ އެބަ ހީވޭ އެހެން ވާހަކަ  ހަގަކޮށްފަިއވާ އެޚިލާފަށް ފާ ގަާވއިދާ

 ކޮރަޕްޝަނަށް  ،ޚަރަދުކުރައްވާަފއި ވަނީ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ އެްއގޮތަްށތޯ ދެނެގަނެ އެކަމަުކ، ފަހަތުގައި އެބަ ޮއތް

 މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށާ؛ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެއް ވޭތޯ ބެލުމަށްދަޢުވާކުރެވޭ ެއްއވެސް މައްަސލަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންުޓން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި މި އޮ އާދެ! މިހާރު

ތަްނކޮުޅ  ކޮށްފަިއވާކަން ެއ މީހުންނަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަކެއްޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފު ަކންތައް

މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ  އެ  ،ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިނިސްޓްރީގެ ރިޕޯޓުގައި ރިފްލެކްޓު

 އެ ވާ؛ ކުރާ މަްއސަލަތަކުެގ ޒިްނމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިާވ ކަމަށް ާފހަގަ

 ތަންކޮޅު ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓަގއި ޤާނޫނާ، މި ހިމެނޭއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ނުކުތާަގއި 

 ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް...

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ. އެންމެ ުކޑަެވގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އްަޗށް ފިޔަަވއެުޅވުމަށާ އަދި ެއ ކޮށްފައިާވ ކަމަށް ފާހަަގކުރެޭވ މައްސަލަތަުކގެ ޒިންމާ އުުފއްލަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންެގ މަ

މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައި ވަނީ ޤާނޫނާއި ަގވާިއދާ އެްއގޮތަށްތޯ ދެނެގަނެ؛ ހަމަ ފާހަގަކޮށް، އަެނއްާކވެްސ 

އެ އަންނަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ދަޢުވާކުރެޭވ ެއއްެވސް މައްަސލައެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މި 

ސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެޮލޕްމަންޓުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން އެ މިނިސްޓްރީން އެންޓި މައް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ މައްސަލަތަްއ ައވަސް މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ަބއްލަަވއި ނިންމެވުމަށާ އަިދ 

ކޮމިޝަނުން ނިންމި ގޮތެއްގެ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމަށް.  އެ މައްސަލަިއަގއި އެންޓި ޮކރަޕްޝަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މި އިބާރާތުގައި އަނެއް ހެން މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ؛ ުޝކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނެތްހެން. މީގައި ހަމަ އެބަ ބުނޭ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެކަްނ ފާހަގަކުރައްވާަފއިވާީތވެ މި މައްސަލަ؛ ަގވާއިދާ ޚިލާފު 

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގަިއ އަެނއްހެން މާ  ނޑުމެން މި އެ ފަރާާތ މި ހަވާލުކުރީ. އަުޅގަ ކަމެއް ހިނގާަފއިވޭތޯ ބެލުމަްށ އަުޅގަ

 ޫޝއެއް ނޫންހެން. މި އިބާރާތުަގއި ހަމަ މި އޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު މިައށް ހުށަހަޅަން. ބޮޑު އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އޮންނަ ގޮުތން ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަންވީނޫންތޯ މި މައްސަަލއިަގިއ  1އަޅުަގނޑަށް 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަުކރައްވާަފއިވާ ކަމެއް، ބަލަންޖެހޭވަރު މައްސަލަެއއް ވާނަމަ 

ރަށް ސާފުވާނެ. ދެން މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިާޔކަށްނުޖެހޭނެ. ހަމަ ބައްލަަވއިދެްއވުން އެދި ހަމަ އެކަން ނިންމާލީމަ ވަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްކޮށްލާފައި ދެން  ކުރުކޮށް، ސާފުކޮށް ބުނީމަ ެއކަން ނިމޭނެހެން އަޅުގަ

 އަލުން ރިޕޯޓު ލިޔާއިރު އެ ަބިއ އެމެންޑުކޮށްލީމަ އޭރުން ރަނގަުޅވާނެ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 



  

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ޣަފޫރު އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ސާފު، ކްލިއަރކޮށް މި ރިޕޯޓު މާ ކޮމްޕްލިކޭޓުނުކޮށް ހަމަ ބުނަން މިއުޅޭ އެްއޗަީކ 

ުކ ޑިވެލޮޕްމަންޓު މިނިސްޓްރީަގއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ބައެއް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި، އިކޮނޮމި

ފާހަގަކޮށްފަިއވާތީ އެ ކަްނަކން ބެލުމަށް؛ އެ މައްސަަލތައް ބަލާނެ ޖާގަ އޮތްތޯ ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

ންުޑކުާރ ވާހަކަ. އެ ދެ ޕޮއިންުޓ ކޮމިޝަނަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިކޮމެ

 ފާހަގަކޮށްފައި ފާސްކޮށްެލއްވީަމ ނިމުނީ ޔައުމިއްޔާ ބަލަިއގެްނ މި އިބާރާތްތައް ރަނގަުޅކޮށްލައްވާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ނެންގެވި ނުކުތާ އަްށ، ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ރިކޯޑަށް ޓަަކއި ެވސް ހަމަ އަޅު ގަ

ނޑަްށ އެބަ ވިސްނޭ.  ބައި އެހެން ބާްއވާނަން. ނަަމވެސް، މި ޖުމްލަިއަގއި ދެން ތަންކޮޅެއް ިދުގވެފައި ކަމަްށ އަުޅގަ

ނަމަވެސް މި އަންނަނީ އެއް ވާހަކަެއއް ހަމަ. ރިޕީޓުކޮށްނެްއ ނޫން. އެއް ވާހަކަެއއް މި ައންނަނީ. ނިންމާލެއްވުމުގައި 

އްސަލައިަގއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ގޮތެްއެގ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މި އަންނަނީ އަދި މި މަ

ނަޑއެޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ  އަށް ފޮނުއްވުމަށް. މާނަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ އިތުރަށް އެބަ ފާސްކުރަމު، ހަމަ ކަ

ނޑުމެން. މާނަ އަކީ މި ކޮމިޓީ އަށް އެނގެން ކޮމިޝަނުން މިކަން ނިންމި ގޮތުެގ؛ މިކަން ބަލައި ނިންމާނަމޭ އަ ޅުގަ

އެބަ ޖެހެއޭ އެނގެން ބޭނުްނމޭ ނިމޭ ގޮތެްއ ވެސް. އެހެްނވީމާ، ހުްސއެކަނި ފޮުނވާލުމުެގ ޒިންމާ ެއކަނި އުފުލާަފއި 

ށް ނިންމާލީކީ ނޫން. އިތުރު ކަމެއް ވެްސ، ބަެއއް ރިޕޯޓުަތކުަގއި އެބަ ހުރި ައޅުަގނުޑމެންނަށް. ދެން މިސާލަކަ

ނަޑއެިޅގެން މި ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑު ފާްސކުރީކީ ެއޮގތަކަށެއް ނޫން. ނަމަވެސް، މިހާރު މިއައީ ހަމަ ސީދާ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނަން. އެއީ ކުދި މައްސަަލތަކެއް އުޅޭތީ. ކުރިއަކުން ަމްއސަލަތަކެއް ފެންނާކަށް ނެތް. 

ނޑުމެން މިކަމުަގއި ކޮންމެެވސް އިޝާރާތްތަެކއް އޮިޑުޓ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އިތުރަށް ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމެ އް ނެތި، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ލިޔާލިޔުންކޮޅު ތަންކޮޅެއް ޝަރަޙަ، ަފސޭހަވެދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ރިޕޯޓުގައި ހުރީމަ އެއާ ވިދިެގން އަޅުގަ

. މި ކުރެވެނީ ެއއް ކަެމއް. ޮއޑިުޓ ގެނެވެން އޮެވއްޖެްއޔާ ެއގޮތް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތްހެން

ގެ ރިޕޯޓުތަުކަގއި 2011އަދި  2010ރިޕޯޓުގައި އެބަ އޮތް މި ތަނުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ 

ނޑުމެން ސަްބ ކޮމިޓީ އަްށ މި އޮތީ ފެނިފަ. އެހެންވީާމ، ސަބް ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤުން  އެބަ ހުރިކަން މައްސަލަ. އަުޅގަ

މަވާފައި ފޮނުވާފަިއ އޮްތ ލިޔުންކޮުޅގަިއ ބަދަލުތަކެްއ އަންނަން މި ޖެހޭ ހިސާބުތައް. ުކޑަކޮށްލުން ުނވަަތ ނިން

 ބޮޑުކޮށްލުން. އެ ނުކުތާ ނަންަބރު އެކަކަށް މި ދިަޔއީ އެ ިހސާބަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަގައްދޫ 



  

ނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެނީ. އަޅުަގނޑު ހަަމ  އާދެ! އަެނއްހެން ޚިޔާލު ކުަޑކޮށް ތަފާތުވިޔަސް ެއއް ވާަހކަެއއް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށޭ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އެ އިްޞލާޙުކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ވަނަ މާއްދާ ެވްސ  5، 4، 3، 2، 1ކުރަން. އެކަމަުކ، އަުޅަގނޑު މީގައި ހަމަ ކަމަށް ވަންޏާ އިޞްލާޙު 

ކިޔާލާއިުރަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަފެނުމުގައި ހަމަ މީތި މި އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އޭަގއި ކްލިއަރކޮށް އެބަ ބުނޭ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ާއއި ީމގައި ހާިސލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުޑަކޮށް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ސަބް ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއި އޮތް މަސަްއކަތުގެ ބުަރަކން ވެސް. އެ މީހުން ކުރި 

ނޑު ހަމަ  މަސައްކަތަށް ެވސް. ެއއަްށވެސް އިޙްތިރާމު ވެސް ުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

 ހަމަ މި އޮތް ގޮތަށް މީތި ފާސްކުރަން.  ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ކުރަންއުޭޅކަމުަގިއ ޚިޔާލުތަފާތުވެގެެނއް ނޫން ިމ އުޅެނީ. މި ކުރަން ިމއުޅޭ  އާދެ! އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ

ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކުަގއި ަގވާއިދާ ޚިލާުފ ކަމެއް ހުރިތޯ ބަލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ރިކޮމެންޑުކުރުން މަޖިލީހުން. އެއީ ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ. މީގައި މި ވާ ގޮތަކީ، މިހާރު ބައެްއ 

ހަމަ  ؛ެއްއ ކަމެކޭ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ހީވެަވޑަިއގަތަސް. ެއ ބޭފުުޅންގެ ޚިޔާުލގަިއ އޮތީ  ބޭފުޅުންނަށް މި ބުނެވެނީ

އެއް ނޫން ދޭހަވަނީީކ ރެވިފައި އޮތް ގޮތުން އެ މާނަިއބާރާތްކު ނޫން. އެހެން ހީވިަޔސްތަފާެތއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލު

ނޑު ިކޔަިއލާނަން. މި ދިވެހި ބަހުން މިގޮ ތަކަށް އިބާރާތެްއ ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގޮތަކީ، ިމީއ  ވާ އޮތް ގޮތުން މި ކިޔައިލާނަން. ިކޔައިލީމަ ދެން ތި ބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާ. މީގައި މިހާރު މި

 ،ނަނީހުންނާނެ އެްއޗެހި. މީަގއި މި ބުމިއީ ޒަމާނަށް ދެމިސަރުކާރުގެ ަރސްމީ ލިޔެިކޔުްނތައް އިނގޭތޯ. މި އެްއޗެހިތަްއ 

އިދާ ޚިލާފަށް ފާހަގަކޮށްފައިާވ؛ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިުކ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫާނއި ަގވާ 

 ޚިާލފަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ. އެ ގަާވއިދާ އޭެގ މާނަ ައކީ އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ރިޯޕޓުގަިއ ޤާނޫނާއި، އެހެންވީމާ

 ްށ ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ.މި ރަނަގޅެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަ، އެހެންވީމާަލްއވާ! ހިސާބަށް ކިޔުްއވައި

 އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަނަގޅެއް ނޫން. މި ރަނގަޅު ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިުކގެ ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ 

ތަންކޮޅު. މިހާރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  އެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ަކންތައްތައް. ހަމަހިނގާފައިވާ ކަްނކަން 

. ެދވަނަ އެނގޭ ޚިލާފަށް އެއްެވސް މީހަކު ަކމެއް ފާހަގަޮކގެނެއް ނޫޅޭ. ހަމަ އެވަރު، އެ ހިސާބަށް ކިޔައިލީމަ



  

ފުކޮށް މި ދެންނެވީ. ނޫން އިނގޭތޯ. ވަަރށް ސާ މިއީ ެއކަްއޗެއް، މިއޮތީ ހަމަ އެހެން. އެހެންވީމާ ޕޮއިންޓުަގއި ހަމަ

ނޑު ފާހަަގުކރަން އެއީ މި ަރއްޔިތުްނގެ ، ޞްލާޙުވާން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންވީމާއެތަންކޮޅު ހަމަ އި، ވީމާއެހެން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑުަގއި މުސްތަްޤބަލަށް ޓަކައި ވެސް ދެމިހުންނާނެ ލިޔުންތައް މިއީ. އެހެންވެްއޖެއްޔާ މި ެއއްޗެީހގައި އެހާ 

އުޅެނީ  ެއއް. މިރާތްކުރުން ވަރަށް ޮބުޑ މައްސަލަގެނެއް ނުވާނެ. ިމ އިބާބޮޑެތި އިބާރާތްކުރުމުގެ ަމްއސަލަ ހުރެ

ހަގަކޮށްފައި އޮތީ ރޯނުބައިކޮޭށ، ނޫން. އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކީ، ރިޕޯޓުގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާ ކުރަންއުޅޭ ކަން ތަފާތުވެގެެނއް 

ނީ. އެގޮަތކަްށ ނޫން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ން މި ދޭހަވަސާފުކޮށް މީގެ ހަމަ އެ މާނަ ވަރަށް ޤާނޫނާ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށޭ،

 ރަނގަޅަށް. ޝުކުިރއްޔާ.  ންނަންޖެހޭނީ. ޣަފޫރު އެ ވިދާޅުވަނީދެ! އެކަން އެގޮތަށް އޮއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އަކީ ބަުހގެ ހަމައިގެ ގޮތުން އެހެ ވެސް ެއ ނެންގެވި ނުކުތާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ފުރަތަމަ

ނުޑވެސް ދެންެނވިން އޭުރވެސް ވިދާުޅވި.ދިމާލަކަށް ރިފްލެކްޓުކުރާ ވާަހކަެއއްކަން  މީގައި މި ދެ ނުކުާތގަިއ  ،އަުޅގަ

ހަމައަށް މިހިރަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަމުން  ވަނަ ނުކުާތއާ 5ތުގައި މި ވާ ބާކީ އަދި އިތުރުން ފަހަ

އިާދ ަގވާ  އިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫނާނުވަތަ މި ޓްރީއާ ހަވާލާދީމިނިސް

 އެ  ލުގެނައުމަށް ޓަކައި ކޮށްފައިާވ؛ ކަމަށް ކޮށްފަިއވާ؛އަށް ބަދަ އެހިސާބުން އެ ދޭހަވާ މާނަ ޚިލާފަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ؛

 ކަމަށް، ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެ ޖުމްލަ ލީމަ އެ ހިސާބުން އެހެންނޫންތޯ. ހިނގާފަިއވާ ކަމަށް ނުވަތަ، ހިނގާފަިއވާ 

 . ހިސާބުން މުޅި މި ޖުމްލަ އޮންނާނީ އެކީެއކަްއޗަކަށް ރަނަގުޅވެފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ދާއިރާ  ގައްދޫ

އެ  އިނެތް. އެއީ ބަހުގަ ސް އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ުކރުމެއް ގިނަ ބަހު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅަގނަޑށް ހީވަނީ ދެން މާ

ނުޑ ތާއީދުކޮށް  ގެނައުމާ ެއއްކޮށް މިއިބާރާތަށް އެ ބަދަލު ގެނެއްަސ، ، ގެންނަންޖެހޭ  ،އޮތް ގޮތަށް ފާސްުކރަން އަުޅގަ

 ލަން. އީދުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާއަޅުަގނޑުމެން އޭރު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ތާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ެދވަނަ ނުކުތާ ެވސް. ދެވަނަ ނުކުާތގަިއ މި  އާދެ! ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ޚިޔާލު އެްއގޮތްވީމަ އަުޅގަ

ދެންމެ ޝަރީފް  ލޮޕްމަންޓުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގަިއ؛ ދެން ހަމަ އެ ނުކުތާ އެގޮތަށް،އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކު ޑިވެ

ޚިލާފަށް ފާހަގަޮކށްފައިވާ، ކުިރއަށް ގެންނަްނީވ  ތުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާއެ ވިާދޅުވެެދއްިވ ހަމައަށް އި 

ވެސް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމެއް  ހިންގާފަިއވާ ކަމަށް. އާދެ! މައްސަލަތަކަކީ ސަރުކާުރގެ އެހެން މިނިސްޓްރީތަކަށްއަކުރު؛ 



  

ފައިާސގެ ކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިާވ  ،ޒާމަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުމުގެ ނި 

އިންޓީްސ ނިހެން ބޭފުޅުން، ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮ ނިޒާމުގެ ބޭރުން އެފަދަ ަކންކަމަށް ޒިންމާވާ ބޭފުޅުން ފިޔަވައި އެހެ

ދުތަާކ ެއއްގޮްތާވ ަގވާއި އިއެފަދަ ކަންކަން ހެދިފައިާވ ޤާނޫނުތަކާ ،ނަމަ އެންގުންތަާކ ެއއްގޮތަށް ކަންަކން ނިންމަވާ

މަތީން ފުރިހަމަކުރައްަވންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު ިޒންމާވާންޖެހޭ ބޭފުޅެއް އެނގޭެނހެން ކަންކަން ނިންމެވުމަށް  ގޮތުގެ

ނީ. ހިމެނިގެން މި ދަޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންކަމުގައި ހަރުދަނާކުރަންވީ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމި އީދެންނެވުން. މި

ދާނެ ރިމަގުގައި ަފއިނޭންޝަލް އޮޑިޓާ ެއއްވަރަށް ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓުކުަރްއވަމުންދެން ކު ގޮތުން ބަލަންޏާއުސޫލެްއގެ 

 ެއ ހިސާބުން މި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީ  އްމީދުކުރަން. އެހެންވެއްެޖއްޔާކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެޮލޕްމަންޓުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓަގިއ  -3ކަމަށް ބެލެވޭ.  ރިކޮމެންޑެޝަެނއް ދެވުނީ އިބައިގަ 

ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތަްއ ކުރިމަުގގައި ތަކުރާރުުނވާެނ ގޮތަށް ެއކަން އިޞްލާޙުުކރައްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

ން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށާިއ ފުމިނިސްޓްރީގެ މުަވއްޒަ  ދެންނެވުމަށާއި އްވާފަިއވަ ގޮތަށް އޮޑިޓުކުެރްއވުމަށްލަފާފުޅުދެ

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަުކގަިއ  -4ުލވެރިކުުރވުމަށް ދެންނެވުން. މާލިއްޔަތު ަގާވއިދަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި އަހު

ނޑަށް ީހވަނީ ެއ ނުކުތާ މި  ފަށް ފަިއސާ ަޚރަދުކޮށްފައިާވ ކަމަށް؛ގަާވއިދާ ޚިލާ މާނަ އޮޭޅކަމުަގިއ  ގެ ެވސް އަުޅގަ

ކުަރްއވާފަިއާވ ފާހަގަ ވާ،ކޮްށފައި .ކުރެވެންޖެހޭ ތަންކޮޅު  ،ހިސާބަށް މި ިލޔުންކޮޅު ބަދަލުކޮށްެލއްވުމަށް އެ ،ވާނަމަ

ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުަގއި  ،އްލުކުރުމަށް ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށްމައްސަލަތައް ބަަލއި މި މަްއސަލަ ޙަ

ހޯދުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންުޑ ޓްރެޜަރީ އަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްާވ ފައިސާ 

އްލުކުރުމަށް ެއ މިނިސްޓްރީން އަޅުއްވާަފއިވާ ފިޔަވަާޅއި ފައިސާ އަނބުާރ އަދި މިގޮތުން މި މައްސަލަތައް ޙަ ދަންނަވައި

ތުރުން ކުރިމަުގަގއި މީގެއި އަދި -5. ސަރުކާރަށް ހޯދިފައިވާ މިންަވރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ދެންނެވުން

ތައްތަކާ މެދު ިއޞްލާޙީ އޮޑިުޓކުރަްއވާއިުރ މި މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ަކން މިނިސްޓްރީ

ެލވުމަްށ ެދއްވާަފއިވާ ލަފަޔަށް ޢަމަލުކުަރއްވާަފއިވާ މިްނވަރު ބެއް ފިޔަވަުޅއަޅާފަިއވާ މިންވަރާ އަދި އިޞްލާޙުކުރަން

ސަބް ކޮމިޓީްނ  ޑު ދަންނަވާލީ އަުޅަގނޑުމެންގެމި އަޅުަގނ ވެސް ކޮމިޓީެގ؛ ށް ދެންނެވުމަށްޖެނެރަލައޮޑިޓަރ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. އަދި މިއާއެުކއެކުހެން ައޅުގަ

ނަޑއަޅާ ޖުމްލަތަކަށް ގެނެިވގެންދިޔަ ބަދަލު  ،ތަށް މި އަކުރުތަކަށްގޮތަކީ ސަބް ކޮިމޓީން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮ  ކަ

ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި މިހާރުވެސް ވާނެ ކޮމިޓީން،  ،އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙކޮްށ ނިންމުން. އެގޮތުން

އެހެްނވީމާ،  ރިޯޕޓުގެ ޑްރާފްޓު.ދެންނެިވ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމުމަށް ޓަކައި އެަކށައަޅާފަިއވާ މި

ނޑު ރިކޯަޑށް ދަންނަވައިލާނަންހިމެނޭ ޖުމްލަތަކަށް އަޑްރާފްޓުަގއި ހަމަ  . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް  ްއސަލަ ަބލައި މި ކޮމިޓީން ނިންމައި ހުށަހެޅުއްވި ބަުހގެ ިއޞްލާޙާ އެކު ިމގޮތަށް މި މަ

އާދެ! ކަމުގައި ވާނަމަ.  ނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ޚިޔާލުތަފާތުނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން



  

ނޑުމެްނ ެއ ިއން މުޙައްމަދު ކޮމިޓީަގއި ަވޑަިއގެން އެބަ އިންނެވި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ މަނިކުފާނަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ  5ށް އެކަށައެިޅގެންދިޔަ ކުރިއަށް މި ގެންދިޔަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ނިންމެވުމަ

ވޯޓާ ެއކު މި މައްސަލަ ިމގޮތަށް؛ ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ، މެ. އެހެންވީމާ ވެސް މެންބަރެއް  ކޮމިޓީގެ

ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ  ޒިރުވެ ތިއްެބވި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވޯޓާ އެްއކޮށް މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމައި ކޮމިޓީހާ

 ވަނަ ުނކުތާަގއި، ަވޒީފާއާ 5ތީ އޮ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ައޅުަގނޑުެމން ނިންމައިފިން. ދެން އަުޅަގނޑުމެން އަުތަގއި މި

ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮިޑޓު ިރޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަްބ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  2008 ގެބެހޭ ޓްރެބިއުނަލް

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިގަންަނވާ ގޮތްތަެކއް ނިންމުންދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަޕޯޓާ މެގޮތުގެ ރި

 ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ ހުށަހަޅަން.  އަށް ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކޮށް ކޮމިޓީ  ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްނ މުޙައްމަދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ެއކު އެްއެޗއް   ޒުނައާއެާއެއކު ޢިއިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ

ނޑު ތި ވިާދޅުވިހެން ކޮމިޓީގަ މުޤައްރިދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި  ެވސް މަސައްކަތްކުރިން. ދެން މީަގިއ  އިރު. އަުޅގަ

ވެސް ނޫން.  މީަގއި މި ތަޙްޤީޤު އެއްޗެހި ިހންގާ ބައެއް، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ނޑުމެން ފާހަަގކުރީ ވަކި ަކންތައްތަކެއް. އިބްރާހީމްދީދީ ވެސް ނޫ ފިޔަވަުޅއަޅާ ބަެއއް ން. އެހެންނޫންތޯ. އޭގައި އަުޅގަ

އަދި އަދިވެސް އެބަ ވެސް،  ފެނިވަަޑއިގަންަނަވންޏާ އަދި މި ހުރިހާ ރިޕޯޓަކަށްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. ދެން  ވެސް  އަށް

ނޑަށް ފެނޭ، ދެން،  އިތަނުގަ  އޮތް ވެސް ކުިރއަށް. އަދި ކުިރއަށް  ހުރި ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓުަތއް ވެސް އަންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  އަޅުަގނޑު މިތާ ފާހަގަކޮށްލަްނ މުޤައްރިރު ވެސް ަވޑަިއގެްނނެތުމާ އެކީަގއި. އިދާރީ ބޭފުޅުން މީގައި ގާްތގަ

ެއ  ރެްއވީެކއް ކު. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަމސައްކަތްތަހުރިހާ މަސައްކަތެއްހެން ުކރެއްވީ ،ވަރަށް ބުރަ މަސަްއކަތްތަެކއް

ނޑަށް ފެނޭ އި ެވސް ވާން އޮތިްއޔާބޭފުޅުން. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެ މަސަްއކަތްކުރެްއވުމާ ެއީކގަ  އަދި އިދާރީ  ައުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކަވއިގެްނ ނަމަވެސް ނުވަތަ އަމީންޢާްއމާ ވާހަކަދަްއކަަވއިގެން ނަަމެވސް، ދާއިމީކޮށް ީމގެ އެްއކަލަ 

އެބަ ހުރި މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ. މިހާރު، އެވެނި ކަމެއް ކުެރވުނުތޯ، މިވެނި ކަމެއް ނުކުެރވުނުތޯ.  ބައެއް ކަންކަން



  

އެްއކަލަ ސިޓީބިޓީ ފޮުނވަިއެގން. މިއީ ެއއްކަަލ ަވކި މުއްަދތެއް ަކނަޑއަޅަިއގެން، އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ މިހެން މި 

މެކޭނިޒަމެއް މިތާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ރާވަން. ދެން ދިގު  ކަންކަން ކުރިތޯ، އިޞްލާުޙުކރިތޯ، ނޫންތޯ ބެލޭނެ، އޭގެ

މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ރަނގަުޅާވނެ ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގެ އިސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން ވެސް މިތާގައި އެްއކަލަ 

ން އޭތި އެކަން ވިސްނުމަށް ދާއިމީކޮށް އެަކއުންޓިން ބޭފުޅަކާއި ލޯޔަރަކާ ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެހެއްޓެވިއްޔާ. އެ ދެ

ދޫކޮށްލާފައި އަނެއް ކަންތައް އެއީ ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ. އެްއކަލަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ފޮލޯއަޕް 

މިތަނުން ހަދަން ހުރިހާ އެއްެޗއްަގއި ވެސް. އެްއކަލަ ގިނަ ފަހަރަށް މި ވާ ގޮތަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންނޭނެގ 

ނޑަށް ހީވަނީ ރަޝީަދށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން، އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ައއިމަ ދެން ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަ 

ވާހަކަދަްއކާލާފައި އޮފީސްތަުކަގއި ގިަނ ފަހަރަށް ބޭއްވޭނީ. މާ ބޮޑު މައްސަލަަތކެއް ނެިތއްާޔ އޭ.ސީ.ސީްނ، ތަންތަނުން 

ންނަވަންާޏ ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުން ހޯއްަދވާފަިއ ގޮެތއް ހޯދަން ހުށަހަޅަން. ހިފައި ނުދަމަންޏާ. އެހެންވީމާ، މިހެން ފެނިވަޑަިއގަ

ނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.    އަދި އެާއއެކީ ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

މި ރިޕޯޓުަގއި ާމ  ،އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެުދނީ ދެން ޝަރީފް ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި އޮޑިްޓ ރިޕޯޓަކީ

 ތަޅުމަްށ ފޮނުވަން ފާސްކުރަން.  ހަމަ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެއްކޮށް ކެއް ފާހަަގކުަރއްވާަފއި ނެތުމާގިނަ ކަންތައްތަ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މި މަސައްކަތުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  .އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ަވރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް މި މަސައްކަތްޕުޅަށް ދެްއަވއިގެން ައހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވެސް  13

ނުގައި ހިމެނިވަޑަިއގެން ތަ ގެންދަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބުރަ މަސައްކަތް. މި ރި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްނިންމެވެން ހު

ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. އެްއ މެންބަރަކު މިހާރު 3ްނނަވާ ހަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ކުޑަ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަ

ވަނަ އަހަުރގެ އަހަރީ  2008 ،ަނވާފައި ބޭރަށް ވަޑަިއގެން ނަމަވެސްބޭފުޅަކު ދެންމެ ހަމަ އަދި ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގަން

ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރިޕޯުޓގެ ތެރެއިން ަވީޒފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ؛  އޮޑިޓް

ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ިޢއްޒަ، ރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްަވއިގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެ މި އޮތް

ނޑު ދަންނަވައި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދު އެ ލާނަން ހަމަ ކޮމިޓީެގ ވަނީ ތާީއދުކުރައްވާފަ. އަުޅގަ



  

ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2008ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  ޓަކަިއ. ވަޒީާފއާ ނިންމުމުގައި އޮތް ނުކުތާ ރެކޯޑަށް

ަސބް ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއިވ  ،ވަނަ ނުކުތާ 3ކުރުމުގައި މި ރިޕޯޓުގެ ދިރާސާ

ބަރު ޑިސެން 18ޝްވަރާކުެރްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަ ،ލިޔުންތަކުަގއިވާ ލިޔުންަތއް ދިރާސާކޮށް

މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން  ެނވިލުވުމުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންވަނަ ަބއްދަ  2ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ  2014

ވަނަ އަހަރުގެ  2008ބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލްގެ  ވަަނ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެލުކަވައިެލުވނު ވަޒީފާއާ 2008ނިންމަވާފައި ވަނީ 

އްލު ލިބި، އެ ޓްރައިބިއުނަްލެގ ރައްާވފައިވާ ކަްނކަމަށް މިހާރު ޙައަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގައި ވާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކު

 ަވޒީފާއާ  ،އެކު  ގޮތުން ހިންގަމުންދާން ފަށާފައިވުމާ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލީ 2009އެޕްރީލް  15މަސައްކަތް 

ގަކުރަްއވާފަިއާވ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ފާހަ 2008ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

ކުރާެނ ިއދާރާއަކަށް ރެކޮމެންޑު އަދި ސަރުާކރާއި ދައުލަުތގެ އެްއވެްސ  ގުޭޅގޮތުން އެ ޓްރައިބިއުނަލަށާ ކަންތައްތަކާ

މަްއސަލަ މިގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ނިންމެވުން އެދެމެވެ. ، ެއވެ. އެހެންވީމާ އިތުރު ކަމެއް ނެތް ކަމުގަ

ނޑުމެންގެ މި ކޮ ސަބް ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓަށް އަށް ތާީއދުކޮށްފަ. އަދި ެއއާެއކުަގއި  ިމވަނީ ހަމަ ފުރިހަމަމިޓީން ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ެއއީ މި  ހުށަހަޅައިެދްއވިއެ މެންބަރު ޙުަސިއން މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި  ނުކުާތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިމިގެން މި ކޮމިީޓގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންެގ ބުރަ  ައންނަނީ ހަމަ މާލިއްޔަތު ހުރިހާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަެކއް ައޅުގަ

ނަޑއެޅުުމގައި  ބަރޭޝަންތަކުގައި ބައިވެިރވުމާ. ައޅުަގނުޑމެން ހަމަ ޑެލިއިމަސައްކަތާެއކުގަ   ،އަދި މިއަށް ގޮތްތަެކއް ކަ

އްކަތްތަކެްއ ގޮތެއްަގއި މި ލިޔެކިޔުންތަާކއި ހުރިހާ މަސަ ޖުމްލަ އިނިންމުން ފިޔަވަވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެ މިއަށް ގޮްތތަކެއް 

މި ބަލަހައްޓަވަނީ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން. ދެންމެ ފާސްކުރެވިދިޔަ ދެ ރިޕޯޓުގައި ެވްސ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ތި ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ފަދަ ނުކުާތތަކެއް އެބަހުރި. ހަމަ ހައިލައިޓުކުރަންޖެހޭ އަދި އެއަްށ 

ޖެހޭ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެއް ހިނދެއްގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ރީިވޒިޓުކުރަން 

މޮނިޓަރިން  ،ެވސް މެކޭނިޒަމަކުންުނވަތަ ކޮންމެ ،ަނމަވެސް ހައިލައިޓުކޮށް އެންގޭނެ ުނވަަތ ކަލަންޑަރެއް މެުދވެރިކޮށް

ނޑު ޤާމެކޭނިޒަމެއް އަުޅަގނޑުމެން  އިނޭންޝަލް އޮޑިުޓެގ ފަ ންމެވެސް ހައިލައިުޓކޮށްލިންދެއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ޖަހާފައި ހުރި ޒަމާނެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން މިސްރާބު ންސް އޮޑިަޓށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުންފޯމައިތުރުން ޕާ

ނޑުެމންނަށް އެބަ  އި ވަނަ އަހަރުގަ  15 ވަނަ އަހަރުން ފެއްޓިގެން ނުވަތަ 2015އެނގޭ  ވިދާޅުވުންަތކުން އަުޅގަ

ވުރެ ބޮޑަށް އެ  ތަނެއް ނެތްޯތ ބެލުމަށް ރެވޭނީ ގިނަ ޮއޑިޓުތަެކއް ވެގެންދާނީ ފައިާސގެ ރިސިޕްޓުކޮޅެއް އޮތްކު

އޮޑިޓުަތއް. އެހެންެވއްޖެއްާޔ  ބެހޭ  ންސާފޯމަކުަރއްވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާ އަދި މުޅި މުއައްސަާސގެ ޕާކަންތައްތައް 

އަންނަން ބުން ދިމާާވ ނަތީޖާތަކަށް ބަދަލުލުކަން ނެތް ީމހަކު ހުރުމުގެ ސަބަލްކުރަްނ އެކަުމގެ ޤާބިޑުންއޭަގއި ފަިއސާ ހޭ

ަގއި އެނގިހުރެ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އިހުމާލުވުުމެގ ތުސްގަންނެތްކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ފަށާނެ. އަދި އިހުމާލު ނުވަތަ ކަ

އަދި ހުރިހާ  ންސް މުޅި ސަރުކާރާފޯމަަވރަށް ރަނގަޅު ޕާ ،ސަބަބުން ނުކުންނަ ނަތީޖާތައް މަޑުމަޑުން ގޮސް ނިމި



  

އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމީޓީގެ ހަމަ ހުށަހަޅައިގެން އުސޫލެއްގެ  އީމުއައްސަސާަތކު ހިމެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެްނގެ ިޒންމާ މާލި އްޔަތުގެ ކޮމިޓީއާ ގޮތުން އަބަދުމެ ފާސްކުރެިވފައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމައެއްހެން. އަޅުގަ

މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ުނދިނުވިޔަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުތައް މެދު މި ވަނީ ދައުަލތުގެ ފައިސާއާ ކުރެވިަފއިވާލުހަ

ޅުމަށް. އަދި އަބަދުމެ އެބާރުލިބިދޭ ގަާވއިދުތަކަށް ބާރު އަދި އެ ޤާނޫނުތަަކށް ހޭ ޤާޫނނުތަކަކާބެ އަަޅއި ެއއާފިޔަވަޅު 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގޮުތގައި ަޙޤީޤަތުގައި  ގެއެޖެންޓެއް ޑު ަގނޑުމެންގެ ީފލްއި ތިބުން. އަޅުގޮުތގަ  ގެމެކޭނިޒަމެއް ޕްރޯބިން

އަކީ އެކަންަތްއތައް ބެލުމުގެ އެންމެ އިސް ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީން  ކުަރްއވާނީ. މި ކޮމިޓީމަސައްކަތްޕުޅު

އެޅުންތަުކގެ އަލީަގއި ދޭ ބާރުމި ކޮމިޓީން އުަފއްދައި  އެދިަވޑަިއގެންނެވީމަ އަދި މި ކޮމިޓީން އުފައްަދއިދޭ ގަާވއިުދތަކާއި

ނޑު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފަސޭހަ ވެސް ެވގެންދާނެ ޮއޑިޓު ޤާނޫނުގެ އިތުރުން ވެްސ. އެހެްނވީމާ، އެ ނުކުތާ އަުޅގަ

ސަބް ކޮމިޓީން މި ނިންމި ގޮަތށް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ފާހަގަކުުރމަށްފަހުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި

މިއަދު އެކުަލވާލައި ނިންމާފަިއ  ،ގޮތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނެތި ޓުން މުޅި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި އޮތްރިޕޯ

 ނުކުރައްވާތީ އެގޮތަށް ފާްސވީ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 އްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާހައުތުރު ސަރަ، ވަނަ ނުކުތާ 6ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިއަުދގެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަ

ުފވައްމުލަުކ ޤައުީމ  އާއި އްދުގެ ަޤއުމީ ިއދާރާހަުއތުރު ސަރަމަތި  އާއި އުމީ އިދާރާއްުދގެ ޤަހައި މެދު އުތުރު ސަރައާ

ެގ ސަބް ކޮމިޓީން ްއ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީާޚއްަޞ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަ ގެއްުދގެ ަޤއުމީ އިދާރާ ހަސަރައިދާރާ އަިދ މެދު 

ނޑަެއޅުން. މިދެންނެވި ކުޑަ ކޮމިޓީން ޮގތުގެ ރިޕޯޓުތަކާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ  ؛މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަ

މެންބަރު  ރަޝީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ޟް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

ބޭފުޅުންެގ  5ދީދީ، މި ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްމިރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ޢިއްޒަޢާމަދު އަޙް

ބޭފުޅުންެގ  މިދެންނެވި ސަބް ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު ތި އިމޭާޒއެކު ކުެރވިދިަޔ މަސައްކަުތގަ މަސައްކަތްޕުޅުން އިދާރީ 

 ށް ރެއްވުަމށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަމެދު ބަހުސްކު ންބަރުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާމޭޒުކޮުޅގައި މިހާރު ވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 ހުޅުވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ހުރިހާ ކަމެއް ސަބް ކޮމިީޓގެ ގޮެތްއގައި މި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެ  މައިގަ

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް  ން ބޭއްވި ަބއްދަލުވުްނތަކުަގއިރިޕޯޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައިާވނެ. އަދި އޭެގއިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެ

އެްއވެސް މުއަްއސަސާެއްއ އޮތީ ސަރުކާރުެގ  އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެފަިއ އެބައޮތް ހަމަ މީގައި ފާހަގަުކރައްވާަފއި މި

 އެ  ،ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ެއކަން އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށްމަސް 6ލާާތ އިވާލުމަށްފަހު ެއ ުއވައު

މި ޤައުމީ އިދާރާ ުއވާލުމަށްފަހު ނާންގާ އޮތުުމގެ މަްއސަލަ  ،ތަނުގެ ހިސާބުތަްއ ޮއޑިޓުކުރުަމށް ޓަކައި. މިކަން އެބައޮތް 



  

މަ ސަރުކާރުން އެ ވެސް ހަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި މިހާރުޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި އެބައޮތް ފާހަގަކުރެވިފަ. އަދި އޭެގއިތުރަ މި އޮ

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަކަށް  އިސް ގޮތަަކށް ތަންތަން އުވާލާފަގެންދަނީ އެ ުއސޫލުންނޭ. އެްއވެޢަމަލުކުރަމުން

ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  ސް މައްސަަލއެއްނާންގަަވއޭ. އެހެންވީމާ، ެއީއ ވަރަށް ސީރިއަ

މިކަމުގައި  ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާކުރިމަގުަގއި މިކަން މިހެން ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް އެބަޖެހޭ ފި

އަދި އެާއއެްއކޮށް ހަމަ  އިގަކުެރިވފަޮބޑަށް ިމ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓަގއި ފާހަ މަޝްވަރާކުެރވެން. އެހެންވީާމ، އެކަން ހަމަ ވަރަށް

ނޑަެއޅިފައިވާ އެންމެހަމި އޮޑިޓު ރިޕޯ ވާނީ ސަބް ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަގަކުެރވިފަ.  ކަންތައްަތއް އިޓުަގއި ކަ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން މިގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ވެސް ފާސްކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު.ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުގަނނޑު މި ރިޕޯޓު ސަްބ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ފާސްކުރަން ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ެވސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ 

ދައުލަުތގެ  ،ހިނގައިިދޔަ ކަންތައްތައް  އިއެތާނގަ ިއ ދެންމައްސަލަެއއް ސަރުކާުރގެ ބަެއއް އިދާރާތައް އުވާެލވޭއިުރގަ 

ނުކުެރޭވ ގޮެތއް ޮއޑިޓު އަށް ވީ ހިނގަނީ. ހިނގާއިރުގައި ދެން އެ ަފއިސާ ަތންތަން މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން މި

ޑް ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން . ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށްެއއްޮބޑު މައްސަލަ . ެއއީ ވަރަށްެއއްމައްސަލަ

އޮފީހެއް  ،ބެހޭ ފަރާތްތައް އަށް އެބަ އަންގަންެޖހޭ މިކަން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް. ކަމާ  ޓްރެޜަރީ

 އިން ޚަރަދުކުރެވޭ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ  ތަނުގައި ިހނގާފައި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާ އުވިިދޔަޔަސް އެ

ދުކުރެވިފައި އޮތީ އޮފީސް ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަްސވަރު ާޤނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ތެރޭން ވާތީ، އެ ަފއިސާ ަޚރަ ކަމަށް

ހިނާގފައި އޮންނަ އޮފީހެއް ވެސް ުކއްލިއަކަށް ުއވާލަްއވައިިފއްާޔ  އެއްލާފައިތޯ. އެއީ ކިތަންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ 

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަަކށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  ދެން އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ޯނވޭ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ރަނަގުޅ ގޮތެއް

މި އި އަިދ ށް މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަގޮުތގެ މަތިން ިމ ރިޕޯޓު ފާސްކޮ އެ ުނކުތާ ހިމެނޭ ،ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން

ގޮތަކަްށ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަކިން ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ މިކަން ތަކުރާރުނުވާނެ

 ހެއްދެވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 



  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރު ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުމެން މި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކަށް ބަހުސްކުރަުމންދިޔައި

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާތަކުަގއި ލަތްހާބޭނުންވި 

ވަނީ. ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ެއ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައި 

ނުޑމެން އޮންނާނެ ނިންމާފައި  މަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަމާލުކަބޭފުޅުން ގެެނއްަސވާނެ. ދެން އަދި ޭއެގއިތުރުން އަުޅގަ

ގޮުތގަިއ މި  އެްއކޮށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ މިހެން ހުރި ކަންތައްތަްއ ރެކަމަންޑޭޝަނަކާ

ނޑު މާ، ެއ ވާކަންތައްތައް ހިމެނިގެންދާނީ. އެހެންވީ ރިޕޯޓުތަކުަގއި މި  ފުރުޞަތު ހޯދީ.ހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ޝަރީފު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޝަރީުފ ގޮތަށް އަދި  ހުށަހެޅުއްވި  ޮގތަށް، ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ވަަނ  3 ާއއި ންޑޭޝަުނަގއި ދެަވނަ ނުކުތާކޮިމޓީގެ ރެކަމެދެން އެހެންނަމަވެސް މި  ށް،ވެސް ާތއީދުކުރެްއވި ގޮތަ

. އެ ތަންކޮުޅ އޮވޭ ދެ ތަނުގައި ެވްސ އެބަރިޕީުޓވެފައި ، 'މި ރިޕޯޓު'، 'މި ރިޕޯޓު'ންނަ ނުކުތާގައި މިއޮ

ނޑު ހުށަހަަޅން. އިޞްލާޙުކޮށްލަން ހު  ށަހަޅާލަން. އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ކުރިއަްށ ގެންދަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އާދެ! ވަރަށް މި ވަނަ ނުކުތާ  6 އާއި ވަނަ ނުކުތާ  5ގެ އެޖެންާޑގެ ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އަުޅގަ

ަހމައަށް މިދެންނެވި ކުޑަ ޮކމިޓީން ނިންމައިދެއްވި ބުރަ  ންނާއަޅުަގނޑުމެ އިގެންދެވެނީ. އޭގަ  ކުރިއަށް މި

ޤައުމީ އިދާރާ، ފުވައްމުަލުކ  އްދުހައަދި މަތިއުތުރު ސަރަ، ޤައުމީ އިދާރާ ގެއްދުހައުތުރު ސަރަ ންތަުކގެ ތެރޭމަސައްކަތް

ތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީްނ ގެ ޚާްއޞަ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތައް މާލިްއޔައްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރާ ހަމެދު ސަރަ ޤައުމީ އިދާރާ އަދި 

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ދިރާސާކޮށް ނިންމި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ދަނީ.  މިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ގޮތެއް ނިންމުން އަޅުގަ

މެދު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެދެްއވައިފި.  ފަދައިން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ނިްނމުންކަމުގައި ބަޔާްނކުރާ ނުކުާތއާ

އަދި އޭގެއިތުރުން  .މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކޮށް މި ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް އިވަތަށް ހުށަހަޅުއްހަމަ މިގޮ

 އި މުންކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ުނކުތާގަ ގޮަތށް މި ނުކުތާގައި ނިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޙްމަދަ ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވި



  

ިމ '، 'މި ރިޕޯޓު'ވަނަ ނުކުތާ ފައްޓަމުން ބޭނުންކޮށްފައި  3އާއި  ކުތާުނކުތާގެ ތެރޭން ދެވަނަ ނު 3މި  ؛3، 2، 1

މިގޮތަށް ިމއަންނަ ރިޕީޓުވުން އުނިކުރުމަށްފަހުަގއި މި ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ  '،ރިޕޯޓު

ރެކޯޑަށް  ހަމަޑު ަގނގެ ކުރިން އަޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުމިގޮތަށް ފާސްުކރު ،އިތުރު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަުމގައި ވާނަމަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ރެކޯޑުގޮތު  ގެރެޯކޑެއް  އެއީ .ންން، ިނންމުނަލާއިދަންނަވަ ޓަކައި  އި އެކަން އޮންނާނެ. ގަ ގައި އަުޅގަ

ގުޅިގެން  ގައި ަސރުކާރުން ނިންމެވުމާ 2012ފެބްރުއަރީ  13ފަިއވާ އިދާރާތައް ުއވާލުމަށް ކުރަްއވާއިމުޤާސަރުކާރުން 

ގެ ނިޔަލަށް ަޤއުމީ އިދާރާތަުކގެ މުދަލާިއ 2012ގެ ދަށުން ފެްބރުއަރީ 2007/4ޓު ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮޑި

 އްދުގެ ަޤއުމީހަސަރަ އުތުރުނެރުއްވާފަިއާވ ޓަރ ޖެނެރަލް ްއޞަ އޮޑިެޓއް ކުރުމަށްފަހު ޮއޑިފައިސާގެ ހިސާބުތަުކގެ ޚާ 

ުކ ފުވައްމުލަ ާއއި ގެ ަޤއުމީ އިދާރާއްދުހަސަރަ ތުރުއުމަތި އާއި  ދާރާއްދުގެ ޤައުމީ އިހައާއި މެދު އުތުރު ަސރަ އިދާރާ

 2014ބަރު ޑިސެން 18ޭޅގޮުތން ގު ތަކާޓުޚާްއޞާ އޮޑިުޓ ރިޕޯ އްދުގެ ަޤއުމީ އިދާާރގެހަޤައުމީ އިދާރާ އަދި މެދު ސަރަ 

ވާ ގޮތް. ސަުރކާރުން ވަަނ ބައްދަުލވުމުަގއި މަްޝވަރާކޮށް ނިްނމިފައި 2ބޭްއވުނު ސަްބ ކޮމިޓީެގ ދުވަުހ  ވަނަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،ނަމަ ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި ުއާވލަން ފަިއވާ އިދާރާެއްއ ނުވަތަ މުއައްސަސާެއއްރަްއވާއިމުކުޤާ

ލު އޮފީހެްއ އޫން ސަރުކާރުގެ މަސްގޮުތގެ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވާ 35ގެ 2006/3ނު ނަންބަރު ޤަނޫ، ނޫނުޤާ

ހަމަައށް އެ އަހަރަކު ހިނގާަފއިާވ މުއްދަތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އުވާެލވުނު ދުވަހާ އެ އޮީފސް ،ނަމަ އުވާެލވިއްޖެ

ނޑާ  ގައި ހުރި މާލިއްޔަތުގެ ހެއް އުވާެލވުނުއިރު އެ ޮއފީހުއްޔާރުކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓެއް އެ އޮފީއަޅާ ގޮެތއްގެ މަތިން ތަކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ ޒިންމާދާރުދަ ގެޤާނޫނު ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މަސް 6އެ އޮފީހެއް ުއވާލެޭވތާ  ،އްާޔރުކޮށްވެިރޔާ ތަށުން ކަ

މިނިސްޓްރީ  މަށްޅުްއވުތް ތާނގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއަކުރިން އޮ ،ތުމަށްއޮންނަ އޮ ށްނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަ އޮޑިޓަރ ޖެ

 ގޮތުަގއިހެން މި  ގެގުމެއް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް. ޢާއްމު އެން

ުކރެވުނު ކަންތައްަތކުގެ ދަށުްނ ވަނަ ނުކުތާ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާ -3.1އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. ދެވަނަ ނުކުތާ، 

 ޚިލާފަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓުގައި ގަާވއިދާރިޢާޔަތްކޮށް އޮޑިޓަ ގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތކަށްފާހަ

 ،އިމުކޮށްޤާހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  ށްއްލުކުރުމަޙަމި މަްއސަލަތައް ، ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަތައް ބަލައި 

ނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއސާ ހޯދުމަށް މި ފައިވާ އްވާށަހަޅުހުއި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގަ 

ރީްނ މަށް އެ މިނިސްޓްރުވަިއ، އަދި މިޮގތުން މި މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުއަށް ދަންނަ ޜަރީފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

އަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް  ރު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީވާ މިންވަފަިއސާ އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ހޯދާފައި ޅާއިަޔވައަޅުްއވާފަިއވާ ފި

ންތައްތަކުގެ ދަށުން އެންިޓ ނު ކަ ގުޭޅޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވު ޓާވަނަ ުނކުތާަގއި އޮިޑޓު ރިޕޯ 3.1ދެންނެވުމަށް. 

ކަމަށް  ްއވަންޖެހޭއަޅު  ފިޔަވަޅު ބެހޭ  ބައްލަަވއި ކަމާ ން އަދި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކު ނާކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން

ފައިާވ ކޮށްޚިލާފަށް ފާހަގަ ނާއި ގަާވިއދާޤާނޫ ގެ ިރޕޯޓުތަކުަގއިރަލްޮއޑިޓަރ ޖެނެ ވާ މައްސަލަތަާކއިފާހަގަކޮށްފައި 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ނުކުތާގައި އަންނާނެ ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހީ  މި ؛މައްސަލަތަކުގެ  ވަނީ، އަުޅގަ



  

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތގެ އިޞްާލޙު. އެހެން ރިޕޯޓެއްަގއި ެވސް މި މޭރުމުން މި ޖުމްލަ 

މެއް ކޮށްފައި އޮތް ަކމަށް ކުރިއަށް މި ރިޕޯޓުން ގެނެޭވއިރުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިާލފަށް ކަ

ފެންނަން؛ އެ ނުކުތާ އިން މާނަކުރެވިދާނެ. އެ ތަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ވީމާ، އަދި 

ށް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ފައިާސ ހަރަދުކުރައްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތަްށތޯ ދެނެގަނެ، ކަރަޕްޝަނަ

ދަޢުވާކުރެވޭ އެްއވެސް މައްަސލައެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް އެންޓި ަކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް. އަދި މި 

މައްސަލަިއގައި އެންޓި ކަރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން. މި 

ންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމަން ކޮމިޓީން މި އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ މައި ކޮމިޓީ އަށް ފެނިވަޑަިއގަ

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އިޝާރާތްކުަރްއވާތީ.

 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

. އެހެންވީާމ، ދެން މައްސަލައެއް ނެތް. އެ އިޞްލާޙު؛ މި ހުރިހާ އެ އިޞްލާޙު ގެންަނވާނެ ަކމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

ނޑު ބަލައިލިއިރު.  ރިޕޯޓެއްަގއި ޖެނެރަލްކޮށް އެަބހުރި އ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަ؛ މިހާރު ކުރިއަށް ހުރި ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުދެންނެވި ކަމަށް މި ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ޖުމްލަކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ދެން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުގަ 

 ވިޔަސް އިދާރީ އިޞްލާެޙއްގެ ގޮތުަގއި މި ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެްއ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު ގެަނއިމަ ރަނގަުޅވާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ނިންމުން މި ދަންނަވާލަނީ ވެސް. އެއީ ނި ންމުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންެވގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްަތކެއް ަކނޑަައޅާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ނިމިފައި އޮތް އެްއޗެއް އޮޅުަމކުން ނަމަވެސް ފަހުން ރިޕޯޓު 

ބަދަލުވެގެން ާދއިރު ައޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ކަމަށް ރެކޯުޑކުރެވިފަިއ އޮންނާތީ، އެ ިއޞްލާޙު ހަމައެކަނި ނިންމުމުގެ 

ނޑު މި ކިޔާލަދެ ނީ ވެސް އެހެންވެ. މި ހުށަހެޅުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އެ ނިންމެވި ހިސާބު އަޅުގަ

ގޮތަށް އުތުރު ސަރަހައްުދގެ ަޤއުމީ އިދާރާ، މެދު އުތުރު ަސރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާ އާިއ  މަތި އުތުރު ސަރަހައްދުެގ 

ދުގެ ޤައުމީ އިދާާރ، ޚާއްަޞ އޮޑިޓް ރޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ޤައުމީ އިދާރާ، ފުވައްމުަލކު ޤައުމީ އިދާރާ އަދި މެދު ސަރަހައް

ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް، ދެންެމ ނިންމުން ހުށަހަޅައިދީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ށް، އަދި ޭއގެއިތުރުްނ ޝަރީފް، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ތާއީދުކޮ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު މިއަށް ތާއީދުކުރައްވާަފއި ވާތީ، 

ނޑުމެންެގ އިދާރީ މޭޒުން ޖުމްލަ އަށް ގެނެވިފަިއވާ ބަދަލު، ެއ ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް  މިގޮތަށް މި އަޅުގަ

ސް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓުގައި އެ ނުކުތާ ވެސް ބަދަލުކުރުމަށް. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވެ



  

ވަނަ ނުކުާތގެ އަރިމަތީަގއި ފައްޓަމުން ތަކުރާރުވެަފއި  3ވަނަ ނުކުތާ ާއިއ  2އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  

ަގއި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އޮތް ޖުމްލަ އުނިކޮށް، އެ ޖުމްލަ އެގޮތަށް ރަނގަޅުކުުރމާ އެކު

ފާސްކޮށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

ގައި މި ވާ  6ނަންބަރު  އާދެ! ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން، ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާ އެކު ެއގޮތަށް އެެޖންޑާ

ނުޑ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  7މަސައްކަތްތައް ނިމުނު ކަމަްށ އިޢުލާންކުރަމުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ަގއި  7އަށް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  2012ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ޓަށް މަޝްވަރާކުަރއްވުމަށް. އާދެ! ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، މި ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުން  5އިޝާރާތްކޮށް ދަންނަވާލި ފަދައިން، ކުޑަ ކޮމިޓީން ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ 

ކަތެއް. އެހެންވީމާ، މި މަަސއްކަތަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮުނވައިެދއްވާަފއިާވ މަސައް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ަބހުސް ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެެދން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ހުށަހަޅަން.އާދެ! ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއް  ވި ޮގތަށް ފާސްކޮށް، މި ރިޕޯޓު ފައިލްކުރަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަކުރެވުނު، އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކު ، 2010ރަމުންދިޔައިރު ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރުަގއި ސަރުާކރުގެ ހަމަ މުއައްސަސާތަކުން  2013ވަނަ އަހަރާއި  2012މި އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ، 2011

ދިނުަމށް ޓަކަިއ ެއ މައްސަލަަތްއ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި އެބަހުރި އޮޑިުޓގަިއ ހުރި މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކޮށް

ވަނަ އަހަރުގެ ިރޕޯޓަކީ ހަމަ ކުރީ އަހަރުތަކާ  2012ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި. އެގޮުތން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ބަލާއިރު އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަްއވާފައި އޮތް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ން. އެހެންކަމުން، ެއ ބޭފުޅުން މާލިއްޔަތު ަގވާއިާދއި ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރެްއވުމުަގއި ހަމަ ވަރަްށ ފާހަގަކުރަ

ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުަރއްާވކަްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއަްއސަސާތަކުން ހަމަ މިގޮތަށް 

ނަތީޖާތައް ފެންނަމުން މި ދަނީ. ދެން މާލިއްޔަތު ަގވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން މަސައްކަތްކުަރއްވަމުްނގެންދަާވތީ މީގެ ހެޔޮ 

ވާ ގޮތަކީ ަބއެއް ކަހަލަ ކުދިުކދި މައްސަލަތައް ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން މި ހުންނަނީ. ލިޔެކިޔުުމގައި ދިމާވާ ކުދިުކިދ 



  

މީޑިއާ އިން ވެސް ދައްކާ ހުރިހާ  މައްސަލަތައް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓަކަށް ބިނާޮކށް ބައެއް ފަހަރަށް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ވާހަކަތަަކކީ އެ ދައްކާ ްސކޭްލގައި އެކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮްތތައް ނޫން ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ވަކިން ެގނަސްގެން ބަދަލުކޮށްގެން އަިދ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ޅުން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ހަމަ މަޝްވަރާކޮށް، ހުރި ކަންތައްތައް ހަމަ ވަރަށް ޑީޕުކޮށް ބޭފު

މީގެތެރެއަށް ވަދެަފއި އަުޅަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓުތައް ނިންމާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ހަމަ 

ނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.ރަނގަޅުވަމުން އަންަނކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެ  ްނވީމާ، އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްަމދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ ހަމަ ގިނަ ރިޕޯޓުތަްއ ބަލައިލީމަ އިދާރީ މޭޒުން  ތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

މިހާ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ އެއް ފަހަރާ ކުރު މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ބުރަކޮށް ކުރެްއީވމަ، ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވެްސ 

ނީ މި ފޮނުާވލުމުގެ ކުީރގަިއ ކުަޑކޮށް ބަލަިއލަން އެބަ ޖެހޭހެން. ފުދޭވަރަަކށް ގިނަ ތަންތަނުެގ އިމްާލ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަ

ކުށްތަކާ އެްއޗެހިތައް އެބަހުިރ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފައިނަލްކޮށް ރިޕޯޓުތަްއ ފޮނުވާލުމުގެ ކުރީގައި ހަމަ 

އް ިކޔުްއަވއިލެްއވީމަ ރަނގަޅު ވާނެ. ދެން މި ރިޕޯޓު ވެސް އެގޮތުްނ އެްއކޮޅުން އަެނއްކޮޅަްށ ހުރިހާ އެްއޗެހިތަ

ދެތިންހަތަރު ތަނެއްގައި އެަބއޮތް އެކަން ފާހަގަކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުަރްއވާފައި އަނބުރާ ފޮނުްއވީމަ 

 ރަނގަޅުވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުެގ  2012ގެންދެވެނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކުިރއަށް މި

މައްސަލަ، އަޅުަގނޑުމެްނެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސަްބ ކޮމިޓީއަކުން ނިންަމވާފައި 

މިގޮތަށް ނިންމުމަށް އެދި  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޮފނުއްވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމަށް، ހަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއި ތާއީދުކޮްށ، 

ނޑު ހަމަ  އަދި ޭއގެއިތުރުން ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވެސް ާތއީދުކުރަްއވާަފއި ވަނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ސަމާލުވުމަށް.  ދަންނަވައިލާނަން ެއއަށްވުެރ ކުރިން އިދާރީ މައްސަަލއަކަށް ިމއޮތް ނުކުާތއާ ެމދު އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނާ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ޮސއިުކރައްވާަފއި އަުޅގަ

ޅުވި ފަދައިން ވަރަްށ ބައިވަރު މަސަްއކަތްތަކެްއ ހަމައަށް އައިްއސަ މި އޮންނަނީ. އެހެން އޮންނައިރު ވެްސ ތި ވިދާ

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ކުރެވިަފއި މި އޮތީ. އިދާރީ މޭޒުގެ ެޓމްޕްލޭޓަށް ހަމަ، ނުވަތަ އެ 

ވެްސ.  މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ހަމަ އެހެން އޮވެދާނެ. އަދި އިާދރީ، އިމްލާ ކުެށއް

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ނިންމުމުގެ ކުރިން ކުރަންވާ ކަމަކަށް ވާީތވެ ެއ  އިޞްލާޙުތައް އަލުން ބަލުން ކިޔާލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ވާނަމަ ަގއި ވެސް އެފަދަ އެްއވެސް އިމްލާ ކުެށއްގެ މައްސަަލއެއް އޮތް ކަުމގައިރިޓާރންވި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއިގަްނނާނަން. އަދި ކޮމިޓީން ެއކަން   ކުރާނަން. އަދި އެކަން ރިވިޒިޓު  ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި މިާހރު އަުޅގަ

ނާނެ ކަމަށް ރެވިފައި އޮންބައި އިޞްލާުޙކު ފައިނަލްކޮށް ނިންމުމުގެ ކުިރން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްާވއިރު މި

ނޑު ދަންވަރުކަށަ މޭޒުން ތޯ އިދާރީ. ައދި އެގޮތަށް ދޭކުރަންއަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ނަވަން. ސަބް ކުރުމަށް ވެސް ައޅުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާ ވަނަ އަހަރުގެ ހިއުމަން 2012ދެންނެވީ  މިކޮމިޓީގެ ނިންމުން؛ 

ގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓގަިއ ވަނަ ައހަރު 2012ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ  -1ވަރަށް ކުރު ުނކުތާެއއް. 

ތަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އިޞްލާޙުކުަރއްވަން ނުވާނެ ގޮސަަލތައް ކުރިމަގުަގއި ތަކުރާރު މައް ިއވާފާހަގަކުރަްއވާފަ

އަދި ކުރިމަުގގަިއ މި ކޮމިޝަނުން އޮޑިޓް  -2ކުެރއްވުމަށް ދެންނެުވމަށް. ލަފާފުޅުދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު

ފިޔަަވޅު  މެދު އިޞްލާޙީހަގަކޮށްަފއިވާ ކަންތައްަތކާ ފާވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓްގެ  2012ކުރަްއވާއިރު މިކޮމިޝަުނގެ 

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ން ދެއްވާފަިއވާ ލަފައަށް ޢަމަލުކުރައަޅާފަިއވާ މިންވަރާ އަދި އިޞްލާޙު

ޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މުޅި ކޮމި ،އެވެ. ކޮމިީޓގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިީޓން ނިންމެވި

ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެ ވެސް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރެއް؛ އަިދ ކުޑަ ކޮމިޓީ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް

އިން ފެށިގެން ފަހަށް  2012އިޞްލާޙުތައް  މި ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ދެންމެ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުެރއްވި 

ނުކުާތގެ އަީލގައި ވެްސ ފާހަގަކުރަްއވަމުން ކޮމިޓީގެ  . އެހެްނވެ އެހުރުމަށް އިޝާރާތްކުރަްއވާފަ ރިކުެރވިފައި ހުރަނގަޅު

ގެ މައި ޮކމިޓީން ނިންމާފައި މަޖިލީހުޑުމެންެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އަޅުަގނ ،މި ރިޕޯޓް

މޫސާ ހުށަހެޅުއްިވ ރު ދެންމެ އިބްރާހީމް ޝަރީފު އަދި ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެުކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަތަޅުމަށް ރެކަމެންޑޭޝަނާ 

ކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ ރަޝީދު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އިޢުތިރާޟް އަދި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގޮތަށް ތާއީދުކުަރއްަވއި

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ދަންނަވަން، ވޯޓަށްހަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ހަމަ  ؛މިގޮތަށް ،ވާނަމަ ނެތް ކަމަށް

ގެ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންހާ، ލަބިއްޔަތުންތެރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އަޣްފޮނުއްވުމަށް. ޢިއްޒަތް

ޓްރީ މިނިސް. 8އެޖެްނޑާ ނަންބަރު ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ނިންމައިފިން.  ވޯޓުން މިކަން ިމގޮތަށް ނިންމައި

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީްނ  2011އަދި  2010ރޒްެގ އިސްލާމިކު އެެފއައޮފް 

ނޑަެއޅުން. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅަގއި ސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ދިރާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ކަ



  

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕޯޓް އެބައޮތް. މި ރިޕޯޓާ ކޮމިޓީ ރި ސަބް ،ހަމަ މިދެންނެވި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް

 .ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކުރެްއވުމަށް ހުޅުވާލަން. ޢިއްޒަތްވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ަބހުސްފެނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްޝަރީފްމަރަދޫ ދާ

އޮތް މިނިސްޓްރީއެއް.  ލަތައް ހުރި މިނިސްޓްރީއެއް ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިދެން މީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަ

ތެއް ނުފެންނާތީ ދެން މީގެ ގޮ  ކުރުން ނޫންތަކަށް ހުށަހެުޅމަށް ރެކަމެންޑުބެހޭ އިދާރާއެހެންވީމާ، މިމައްސަލަ ދެން ކަމާ 

 ދަންނަވަން. އެގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް.  ަހކަކުރާ ވާރިޕޯޓުގައި އެގޮތަށް އޮތްއޮތުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޮޑަްށ  ންޖެހޭ ފައިސާގެ މަްއސަލަތައް ހަމަ ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރިއިރު ީމގައި ަދއުަލތަށް ލިބެ

ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު.  މިނިސްޓްރީ ތެޭރަގއި އަދި ނުލިބިހުރި ލާރީގެ ަމއްސަލަތަްއ ހުރި އިސްލާމިކު

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފަމެންޑޭަޝންތަކުގައި ވެވާީނ ކުޑަކޮމިީޓގެ ރެކަ ކަންތައްަތއް ދެން އެ ، އެހެންވީމާ .ސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް މި ރިޕޯުޓ ވަީނ ފާހަގުރެވިފަ. އެހެންވީމާފުދޭވަރަކަށް މައްސަަލ ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ކަމަށް   އެ ، އަުޅގަ

 . ޝުކުިރްއޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް 

ގަިއ ލާއިރު ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލައި ކުީރގައި މިީހވަނީ އެހެން އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ވެސް

ގަިއ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު 2011އަދި  2010ރްޒގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމުކ އެފެއަ 

ގައި ެވސް ހަމަ މި ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓު އެކުްއވާަފއި ކުީރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ހުރުމާ އް ފާހަަގކުރަމައްސަލަތަކެ

މާފައި ވެސް އެބައޮތް. ނިން އްސަަލތައް ބެލުމަށް މިއަށް ބާރު؛އެމަ، ރަްއވާފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާއެކަން ފާހަގަކު

ނޑު ތާއީދުތަޅުމަށް  ގޮތަށް މިރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ އޮތް މި، އެހެންވީމާ  ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފޮނުވުމަށް އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތްޕުޅަށް އިޝާރާްތކުރަްއވައި ސަބް ކޮމިީޓގައި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ސަބް ކޮމިޓީގެ މި

ނޑުމެންނަށް އަިލއަުޅވައިލަ  އި ިމކަމުަގއިގޮެތްއގަ ވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ޚާއްޞަހިމެނިވަޑަިއގަންނަ އްވަންޏާ އަުޅގަ

 ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތުަގއި މިމަސަްއކަތްތައް މިގޮތަށް ިދގުދައްމަިއގެން ބަހައްޓައިފި ކަމުަގއި 

ކަތެްއ ްއވަންޖެހޭ މަސައްެއއީ ޒަމާންތަކެްއގެ ފަހުން ކޮންމެވެސް އިޝާރާތެއް ކުރެޭވއިުރގައި މިކޮމިީޓގެ ކުރަ ،ވާނަމަ

ްނ ކޮމިޓީ ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކުޑަ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ވަރަށް ވާނެތީ އެ އޮތުން އެއީ ގޯހަކަށްނުނިމި އޮތް

ނޑު ކުރަްއވާފައި މި ދެންެމ ިއވިަވޑަިއގެންނެިވ ހިސާބުން  މެންނަށް ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގއިވަނީ. ެއގޮުތން އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑުމެން ތަޅުމަށް ފޮނުަވއި އި އަދި މިގޮތަށް ފާްސކޮށްވަނީ ހުށަހަޅުއްވަ  ރި މެންބަރުން މިހާރު މިވެސް ޢިްއޒަތްތެ

ނަޑއަުޅއްވާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ގޮތެއް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިންމެވުމަށް ކަ

ގޮތަށް ކޮމިީޓގެ  މަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުގެ ނުކުތާގައި ވާއިތުރުން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްއަދި ޭއގެ

މެން ފާސްކުރާ ގޮތުަގއި ލާނަން. އޭރުން އަުޅަގނޑުހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަނެްއކާވެސް ދަްނނަވައި ނިންމުމުގެ ބައި

 އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ވަނަ  2011އަދި  2010ރޒްގެ އިސްލާމިކު އެފެއަ އަކީ މީ ކަުމގައި ޮއންނާނެ. ރެކޯޑިން 

ޮކމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން މި ސާކޮށް ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓާމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮިމޓީން ދިރާ

 ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާރްޒގެ އޮޑިްޓ ިރޕޯޓްގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކު އެފެއަ  -1. ދަންނަވާލަނީ ނިންމުން މި

އަދި ެއ  ހޭ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަުޅއެުޅއްވުމަށާހަގަކޮށްފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ޒިންމާ އުުފއްލަަވންޖެޚިލާފަށް ފާ

ާވކުރެޭވ ކޮރަޕްޝަނަށް ދަޢު، ެއއްގޮތަށްތޯ ދެެނގަނެ ވަނީ ޤާނޫނާިއ ަގވާއިދާ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަުދކުރަްއވާފައި

ނިސްޓްރީ އޮްފ މި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަާށއި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ވޭތޯ ބެލުމަށް އެންޓި

ރޒްފެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓާ މުއްދަެތއްެގ  ގުިޅގެން އެންޓި ކޮަރޕްޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްަސލަތައް ައވަސް އިސްލާމިކު އެެފއަ

 ންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަދި މައްސަލަަތކުަގއި އެންިޓ ކޮރަޕްޝަނުން ނި، ތެރޭގައި ަބއްލަަވއި ނިންމުމަށާ

ރްޒގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގަިއ  -2ެއއީ.  1. ނުކުތާ ަނންބަރު އަށް ފޮނުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު ެއފެއަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހިާސބުން ވެސް އެްއކަލަ ނުކުތާ  ؛ޚިލާފަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މަްއސަލަތަކަކީ  ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ   އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ނުކުތާ ށް އެބަ ރިޢާޔަތްއަ އަށް ކުރަްއވަންެޖހޭހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުގަ

ހިސާބުން ހުރިހާ  ތަކުަގއި މިނޑުެމން ތަޅުމަށް ފޮނުއްވާ ރިޕޯޓު ކުރާނަން. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް، އަޅުގަވެސް ރިޢާޔަތް

މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ފައިާސެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ؛ ށްކުރުމައަކުރުަތއް ބަދަލު ލިޔެކިޔުންތަެކްއގެ

ކަލް އެޕޮއިންޓީްޒެގ ޕޮލިޓި ،ދިފައިވާ ނިޒާމުން ބޭރުގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ބޭފުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅުންހެ

ެއއްގޮްތާވ  އިާވ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ ދިފައެފަދަ ކަންކަން ހެ ،ނަމަ ެއއްގޮތަށް ކަންަކން ނިންމަވާ އެންގުންތަކާ 



  

ނޭގނެހެން ކަންކަން ނިންމެވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާ ެއކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ބޭފުޅެއް އެ މަތިން ފުރިހަމަ ގޮތުގެ

ަމއްސަލަތައް  ރްޒގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްަގއި ފާހަަގުކރައްވާަފއިވާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަ  -3. ދެންނެވުމަށް

ށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފާފުޅުދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކުެރއްވުމަުނވާނެ ގޮތަކަށް ެއކަން އިޞްލާޙު ކުރިމަގުަގއި ތަކުރާރު

ާވއިދަށް މާލިްއޔަތު ގަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވުަމށާއި މިނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަފުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަާށއި

 ؛ޚިލާފު ރަލްގެ ރިޕޯޓްތަކުަގއި ަގވާއިދާއޮޑިޓަރ ޖެނެ -4ކުރުވުމަށް ދެންނެވުން. ެވރިހޭލުންތެރިކުރައްަވއި އަހުލު

ޚިލާފަށް ފައިާސ  ރިޕޯޓްތަކުގަިއ ގަާވއިދާލިޔެކިޔުުމގައި ވެސް އެ ނުކުތާ ބަދަލުކުރަން. އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް 

އްލުުކރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އް ޙަ މައްސަލަތަ  މި ަފއިާވ މައްސަލަތަްއ ބަަލއިޚަރަދުކޮށްފައިާވކަން ފާހަގަކުަރއްވާ

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓްގައި ދައުލަތަށް އަނުބރާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީ  ،ޤާއިމުކޮށް

މިނިސްޓްރީން  ކުރުމަށް އެްއ ޙައްލު އަދި މިގޮތުން މައްސަލަތަ ސް އެންޑް ޓްެރޜަރީގައި ދަންަނވައިއޮފް ފިނޭން

ރުމަށް ކުވަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުަފއިސާ އަނބުރާ ސަރުކާރަްށ ހޯދިފައިވާ މިން ްއވާފަިއވާ ފިަޔވަޅާއިއަޅު

ަގއި އިރު، މިިނސްޓްރީގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުކުރަްއވާ ރިމަގުަގއި މިނިސްޓްރީގެ އޮިޑޓުިއތުރުން ކުއަދި މީގެ -5ދެންނެވުން. 

 ކުރަން ދެއްވާފަިއވާ ލަފަލާޙީ ފިޔަވަުޅައޅާފައިވާ މިންވަރާ އަދި އިްޞލާޙުގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތކާ މެދު އިޞްފާހަ

ށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމުން. ވީމާ، ބެއްލެވުމަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަ މަލުކުރެވިފަިއވާ މިންަވރުއަށް ޢަ

ން މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ނަންބަރުގެ ދަށު 12ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 100ާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ

ނޑުމެންެގ މި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީްނ ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ކޮމިީޓގެ މި ވޯޓުދެްއވުމަށް އެދިދަންނަވަން. ވަުގުތ  އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

، ދެންނެވި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެބވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްހާ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯްޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް  2011އަދި  2010ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކު އެފެއަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވި ރިޕޯޓުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ެއއަށް  މައްޗަށް އަިލއަޅުަވއި ނިންމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެޖެންާޑ  ޑިލިބަރޭޝަންތަކަށް ފަހު ގޮެތއް ނިންމިއްޖެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އިޢުލާންކޮށް ނިންމަން. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަސްބ  2010ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަ  . ޖުޑީޝަލ9ްނަންބަރު 

ިމ  ،މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިން

މެދު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ވާނެ. މި ރިޕޯޓާ  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުަގއި

 ގޮތަކަށް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު.

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަރަދޫ ދާއި



  

ރވިސް ސަ ލަން ވެސް. މިހާރު ޖުޑީޝަލްަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުޑަކޮށް ބަަލއިއާދެ! ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގިއ އަޅު

ތް. ކަމަްށ ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެަބއޮ ަފއި އޮތްންގަވާކަހަލަ އިނާޔަްތތައް ނަ ބައެއް އެލަަވންސާއި ނުގެ މެންބަރުންކޮމިޝަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަ، އެހެންވީމާ ތައް ދިޔުމުެގ ޙަޤީޤަތުަގއި ައުޅގަ

ޤާނޫނީ ބާރުގެ  ލިބިގެންވާނަށް މީހުން އޮންނަނީ ކޮންކަހަަލ ގަާވއިދަކުންތޯ. އެ ންސްަތއް ަނގާފައި މިކުރީަގއި މި އެލަވަ

ދެންނެވީ ބަެއއް  ޖެހޭ. އެހެން މިބަ އެ ެވސް އަހާލަން ބޭފުޅުންގެ ލަފާބޭ ލަން ެވސް. އެބަލައި ތެރެއިންތޯ

އެހެން ހުންނަ  ،މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާއިރުަގއި ނޑުމެްނނަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށްގަ ހާލަތްތަކުގައި ައޅު

 ހަލަ ކަންތައް ކުރުމަށްތަނުަގިއ އެކަ ށް އޮތްކުރިއަ ،އެއް ފާހަގަކުެރވޭ ކަންކަން ބަލައިލުމަށްފަހުގައި މުސްތަޤްބަލުގައި ބަ

ނޑަްށ ހީވާ ގެ ދައުލަތު ގޮތުގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ ފެނޭ. އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

ުލމަކީ ވެްސ އޮންނާނެ ކަެމއް ެނގޭނެ އުސޫލުަތކެއް. އެހެންވީމާ، ބޭުރގައިޯތ ބަލައި ެއއްޗެހި އިދާރާތަކުން އެަލވަންސްތަކާ 

ތެރޭގަިއ ދޭ ކޮންމެހެން މި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާަގނޑު ތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލީ. އަޅު ވާހަަކ މި އި ފެންނާތީ އެކަމުގަ

 ނޫން. ކުރަނީކީ އިންކާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އްާޔ ރިިވޒިުޓކޮށްލަން ކަމަށް ވެއްޖެ  މަށްކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވީ ކުޑަކޮށް މިމިހާރު 

ނޑު ދަންނަވައި އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުކުަރން. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުނު  ލާނަން ައޅުަގނޑު ވެސް މި ކުޑަދެން އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އިދާރީ ފުޭދވަރަކަށް ޮބޑެތި މައްސަަލ ެއބަހުރި އިީމގަ ،ވާތީވެ  މީހަކަށް ބޭފުޅުން  . މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ގޯހެްއ ދެންނެވިއްޖެ  ރަނގަޅުކުަރއްވާނެ  ހުރި އި ުރ ހެދިފަށް އޭގޮތަ ދާުޅވިކަމަކީ ިތ ވި . އެއްއްޔާއަުޅގަ

ދެން އެ ފާޑުގެ ބައެއް ކަންަތއްތައް  ގަވާއިދާ ޚިލާަފށް ފައިސާ ނެގުމާ،ން އެލަވަްނސް ދިނުމާއި ގެ ބޭރުކު އުސޫލުތަ

މިހެން އިދާރާތަކުން މި ބުނަނީ ތި ކަންކަން ގިނަ އެބައުޅޭ. ދެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ބުނީމަ ވެސް 

މީހުން އަދި އެޮގތަކަށް ނޫން. ދެން އަނެއްކާ  ނަަމވެސް މިއެހެން ނގަޅުކުރަން ގިނަ ފިޔަަވުޅތަކެއް ައޅައިފީމޭ.ރަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަށް ނުވަތަ  ދުވަހުގެ ދެއްތޯ.  ހަ މަސްނނޭުދަވހަށް ކަންމަސް 8 އޮފީސް އިމާރާތް ވެްސ ައުޅގަ

އި ހުރެ، އެއް ފްލޯ ތެރެއިން ދެ ފްލޯ ހިފާފައި ހުރެ، އަދި ބޭނުންނުކޮށް އޭގެހިފާފަ އިވަރަށް ބޮޑު ކުއްެޔއްގަ މަސްދުވަހު 

އެހެން  އެ މަސައްކަތްކުރެވުނު ގެންނަން، ެއބަހުރި. ދެން  އިމިކަހަލަ ކަންތައްަގނޑެއް ެވސް ހިނގާފަ ކޮށްލައިދޫ

ނީ. އެއީ ންނަމަވެސް އެކަމަށް ެވސް އިޖާބަުނދިނޭ ދަންނަވަންޖެހެކުރުމަށް. އެހެގޮަތށް ހާޒިރު ބޭފުޅުން ވެސް ހާޒިރުކުރި



  

 ރިޕޯޓު ނިންމާލަން  ރަްއވަްނޏާ މިއިޢުތިރާޟުނުކުމި ކޮމިީޓގެ ޭބފުޅުން ، އެހެންވީމާދިން. އެހެން ތަންތަނުން އިޖާބަ

 ގޮތަށް  ދަނީ. އެީއ މި ދެންނެވި ވެގެންތޯ މި ކިހިނެއް. ކިހިނެއް ލާފަކަންކަން ބަލައި އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ މި

 ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރި ކަމެއްގައި  މިހާރު އުސޫލުން ބޭރުން ގޮއްސަ ހުރި ކަމެއް ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

 ކަމެއް އީ އުސޫލުތަާކއި ަހމަތަކަށް ފެތިފައި އޮތްތިމަންނަމެން މިހާރު އެ އި،ޖަވާބުަގއި އެ ބޭފުުޅން ލިޔުްއވާފަ އޮންނާނެ

ނީ. ދަ ގެ މިކަންނޭ ދެން ތަންކޮޅެއް މައްޗަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައޭ.  ދިނުމަށް މިހާރު ށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިކަމަ

ބޭފުޅުންނަށް  ޒަތްތެރިންވީމާ، ޢިއް. އެހެފަރާތެއް ރިކަން ހަވާލުވެަފއިވާވެރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ބެލެނި

ނުޑ ގޮތަކަްށ ގެންދިއުމަކަށް ައޅުގަ  ގޮތަކީ ގިނަ ބޭފުޅުްނ ބުރަވެަވޑަިއގަންނަވާ ދެން އަނެއްފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ 

ކުރިއިުރަގއި ކަތް އްމަސަ މިތާްށ ޅާކަްށ ނެތިން. އެހެންނަމަވެްސ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަކޮންމެހެން ހުރަހެއް އަ

  ކަމެއް. ފާހަގަކުރެވިަފއި ހުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. 

ނޑުމެްނ އޮޑިޓަރ މުޙައްމަދު އެ ވިދާުޅވި  ލުކޮށް ބައްދަ ޖެނެރަލްެގ އޮފީުހގެ ބޭފުޅުންނާކަްނތައްތައް. ދެން އަުޅގަ

އިތުަރްށ  .ފައިސާ ކޮންމެ ވެސް ވަރަަކށް ދެއްކިކަން ވެސްތެރެއިން ދެ ބޭފުެޅއް ވަުރ ނގޭ މީގެދެއްކުނު ވާހަކަތަކުން އެ

އެ އަނބުރާ ނުދައްަކާވ ހުރި ފައިސާ، އިުތރުގަީޑގެ ފައިސާ. އެހެންނަމަެވސް ދެން އެހެން ބޭފުޅުން އަދި  އިނަގާފަ

ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނ  މީ އެބައޮތް. ދެން މި ކަންކަމާ ރާތެްއގެ ާވހަކަ ވެސްދެން އިމާ ،ކަމާ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުެވ  ނާއިބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިން، އެދުނިން. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްގެ

އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ގެ. ނޒުރުތަކެއް ޮއވެގެން ަކންނޭސް ަކހަލަ ޢުދެެކވުނު. އެހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެވެވާހަކަ

ނުޑމެން ނިންމީ މީގަ، ނު ކޮމިޓީއަކަށް. ދެން އެހެންވީމާހާޒިރެއް ނުެވވު ބަލަން، ހަަމ  މިހިރަ ހަމަ ކަންތައްތައް އިއަުޅގަ

 ެއގޮތަްށ ނިންމީ.  ،ެއއްކޮށް ޮފނުވަން. ފާސްކުރަން ންޑޭޝަނަކާރިކަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ވެސް ހަމަ އެްއޗެއް ދަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެބޭފުޅުން ވެސް އެ ދައްކާ ވާހަކަ ންނަވާލަންެވގެން. މި އަްށ އަޅުގަ

ަގއި މަހަކު އެއް ަލއްަކ  2011މާރޗް  1ޓަަކއި  ރވިސަސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޖުޑިޝަން ސަވަކިން  ކޯޓުތަކާ

އްޔަށް ހިފާފައި ގެ ދެވަަނ ފަންގިފިލާ ކުޕޯސްޓް ބިލްޑިންގު އަށް ކަ  ސާޅީސް ހަރުފިޔާސާޅީސް ނުވަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭ

ނޑަކަށް ؛ ގެ ނިޔަލަށް 2011 ބަރުވީނަމަވެސް ޮނވެން ދުވަސް ވަންެދން މި ދެ ފަންގިފިލާ މަހަކު މަސް 8އެީއ ގާްތގަ

ރވިސަސް ޖުޑިޝަން ސަހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އި ބަހައްޓާފައި ބޭނުންނުކޮށް އެއް ލައްކަ ސާީޅސް ނުވަ ހާސް ދައްކާފަ

އެންިޓ ވެްސ ެއއްކޮށް މިހާރުހަމަެއއާ ކަމަކަށް. ުނގަންނަވާ އެއީ އެ ބޭފުުޅންގެ އިހުމާލުބޭފުޅުންނަށް ދެކިަވޑައި ކޮމިޝަން

ރވިސަސް . އެއީ ކޯޓުތަކާ ަވކިން ޖުޑިޝަން ސަެވސް އެބަދޭ މައްސަލައެއް ެބލެމުން އިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގަ

 3ވަނަ ފަންގިފިލާ  7އަދި ވަނަ  6ގެ ޓޫސްޓާރގައި ހުންނަ ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގު  ޓަކައި ހ. ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް

ބަހައްޓާފައި ވާތީ އެ  އްޔަށް ިހފާފައިނުކޮށް އިމާރާތެއް ކު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮިމޝަންގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެއް އަހަރު

ސް ނުވަ ރުފިޔާ. ޅަނުވަދިަހ ފަސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮަލއްކަ  އިމާރާތަށް ދައްކާފަިއވާ އެއް މިލިއަން އެއް

ނޑުމެން އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތަްއ ދިރާސާކުރަމުންއަ ދެން  ނުއުުފއްލަވާ.ވެސް މި ބޭފުޅުންެގ ިޒންމާއެއް  މިކަމާ ދިޔައިުރގަިއ ޅުގަ

 ކުރުމަށް އް ދިމާނުވާެނ ގޮތަކަށް މަޝްވަރާ އާއި ކުރިަމުގަގއި މި މައްސަލަތަ ތޯމައްސަލަތައް މި ދިމާވަނީ ކިހިނެއްމިފަދަ 

 ން އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާއަށް ހާޒިރުކުުރވަިއގެ ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާލަިއގެން ޮކމިޓީ

ނޑުމެން  ކުށްވެރިކުރުމުގެ ނިޔަތެްއގަެއއް އަނެންހެން ބުނަންޏާ ،އެްއކޮށް ހަމަ އަނެންހެން އެއްވެސް ކަހަލަ ނޫން އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް  ޓަކައި. . މި މަްއސަލަތައް ިދމާނުވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއުކމަށްޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެްނދިޔައީމަ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  އްޓީަގޭއ ވިދާޅުވެ،ސް ކޮިމޝަނުން ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީމަ އެ ބޭފުޅުން ޗުސަރވިޖުޑީޝަލް ސަ

ނޑުމެން މި މިހާތަ ،އެއާިއއެކު ޙުަސއިން މުޙަްއމަދު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށްޑައިނުގަންަނވަން. ހަމަމިތަނަށް ވަ ނަށް އަޅުގަ

ކަމެއްޯތ  ޚިލާފު އްގެ މަްއސަލަ އެއީ ޤާނޫނާޕޯޓެ އޮޑިޓް ރި އި ެވސްދާއިރުގަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ދިާރސާކުރަމުން ހުރިހާ

ހަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ނާ މް ކޯޓަށް ފޮނުވުމުގެ ވާހަކަތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ައޑެއްޓަކައި، ސުޕްރީ ބެލުމަށް

އަްށ  އެހާ ރަނގަޅު އެއްބާރުލުެމއް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ވާިއރު މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ބަޔަކަށް

ްސ ރވިއަދި ބޮޑެތި މައްަސލަތައް ޖުޑީޝަލް ސަ ،ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކޮށްނުވާކަން ހަމަ އަުޅގަ ލިބިފައި

 ކަންކަން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފައި  ކޮމިޝަންގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ހުރެގެން މި ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓގަިއ މިހާވަރަށް މި

އްލުުކރަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެްއ މިއީ ޙަމި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ވިސްނަިއގެން  އެހެންވީާމ،ވަނީ.  އެ

 ޝުކުރިްއޔާ. ހަަމ ފާހަގަކުރަން. ނޑު ވެސްކަމުގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑަށް މި ރިޕޯޓާ ހަމައަށް އާދެވުނުއިރު .ޝުކުރިްއޔާއާދެ،  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޢިއްޒަތްތެިރ  އަުޅގަ އަުޅގަ

މެދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާމަ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ސަބް މެންބަރުންނަށް ހަ 

. އެގޮތް ކަުމަގިއ ކަންއަދި މިއަށްުވރެ އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށް ވެސް ވިސްނުންފުޅު އެބަ ގެންގުޅުްއވާ  ،ވިސްނުންފުޅު

ވެސް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަްއމަދު ވިދާޅުވި. މާނަައކީ މި  ވެއްެޖއްޔާ އެގޮތަށް ާތއީދުކުަރއްވާ ކަމަށް

 މި ކޮމިީޓގައި ޓަށް ާތއީދުުކރައްވަމޭ. ނަމަވެްސ، ެއކްްސޓެންސިވްކޮށް ވިޒިރީ  އެވެްއޖެއްޔާ  ވިޒިެޓއްކުރުން ކަުމގައިރީ

ނޑުމެންނާކުރަްއވާފަިއވާ މަ  ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މި އިތުރަށް  ހަމައަށް އަިއސް ސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

ތްތެިރ މެންބަރުން ކުޑަ ކޮމިޓީަގިއ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޢިއްޒަހަމަ ވާހަކަދެްއކުމުން އެބަ އެނގޭ މީގައި 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ވެސް. ހަމަ  ކަންފައިތިއްބަަވއިގެން ހަމަ އިޝާރާްތކުރަްއވާ

މިރު، ޢިއްޒަތްތެރި ޢާ ައޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ރަޝީދު ރިޔާޟްމެންބަރެއް. އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ސަބް ކޮމިޓީން  ؛ރިޕޯޓުގައި  ގެރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. ކޮމިޓީމެންބަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އަދި އަުޅއްވާނެ ގޮތްތަކާ ށް ހަމަ ފިޔަވަޅު އެބަހުރި މިއަ ގެނެވުނު ރިޕޯޓުގައި ނިންމަވާފައި އަުޅގަ

ޅު ކުރައްވާަފއިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ ނުކުތާތައް. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓެގ ވަރަށް އެކްސްޓެންިސްވކޮށް މި މަސައްކަތްޕު

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންޏާވެސް ނިންމާ އުސޫުލން ކުރިއަށް ިމއަދުގެ އެޖެްނޑާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަިއ ރިޕޯޓު ހަމަ 

މެންބަރުްނ ރި ކުރަނީ. ނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެ މި މަަސއްކަތް  ކޮށްލެވޭޯތ އަޅުަގނޑުސްީޕޑު ތަންކޮޅެއް

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް.  .ަގނޑު އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތުއަރުވަންީތ އަޅުގެންަދވާއިޝާރާތްކުަރއްވަމުން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ަގނޑުމެން އެ ބަލައިލި ނުކުރިައސް އަދި ފަހުން އަޅުިވޒިޓުއަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި ނުކުާތއެއް ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން ރީ

 ގޮތުން ފާސްކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިއަށް ދެވޭނެ. މި އޮތް ރިޕޯޓު މިހާރު މި ،ކަމަށް ވިޔަސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުސާ.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރެވިދާނެ.  ނަށްއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޝަރީފުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން

. ރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފަހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ކަމާ ބެހޭ ފަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ މި ރިޕޯޓުގައި 

ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާއަކީ އަޅު  ަމއްަސލަމި  އެހެންނަމަވެސް،  އެްއ ނޫން. މިބުން ދޫކޮށްލެވޭވަުރގެ މައްސަލަ ގަ



  

ރަޕްޝަން ހުންނަނީ. އަދި ކަމި އިހުމާލުން ޚަރަދުވެފައި  ،ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުގެ ފައިސާ މި ހުންނަނީ 

ތުރަްށ މެން އެބަޖެހޭ އިއަކީ ޭޖ.އެސް.ީސގެ މަްއސަލަ ައޅުަގނޑު ނޫންކަމުގައި ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަ

ކަންކަން މިހެން ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް.  އެްއކޮށް އިތުރު މަޝްވަރާތަކަކަށް ދާން މި ފުޅުންނާބޭ ދިރާސާކޮށް އެ

އެހެންވީމާ، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނުޑ ގެނަ ށް ެއަކން މިމުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަ އީ. އެހެންވީާމ، ެއހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓު މިހާރު ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 ވެސް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންުޙސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އެކަމަކު ބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތްހެން.  ުމގައި މާއްވުބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅު 2އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި 

. ޣަފޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ ީމގައި މިހިރަ މައްސަލަތައް އަލުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ަގއި ހަމައެާއއެކު  ؛ބޭފުޅުން އެ

ނޑުމެްނ މި ބޭއްވިދެންނެވި ގޮ މި ،އެއީ  ބައްދަލުކުރުުމގައި ވެސް ވާަހކަ ދައްކާަފއި ހުރީ  ތަށް ިގނަ ތަންތަނުން އަޅުގަ

 މިތާނަގއި ވަރަށްއެކަމަކު  .މިވެިނ ގޮތެއް ެވގެން މިހެން ގޮްސފައި ހުރި ކަންތައްތައް ގޮތަށްނުވަތަ މިހާރު އޮޅުމުން 

. ދެންމެ ލުން ފެނޭވަނީ އެ ބަލައި ކިހިނެއްތޯ މިއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއް ނުފެނޭއެ ރޫެހއް ބޮުޑއިރު މައްސަލަތައް 

މަށް ކަ ކާރުގެ ކުްނފުންޏަކަށް ލާރި ދިޔައަދި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ސަރު ،ވިދާުޅވި ފަދައިން އެްއކަލަ އިބްރާހީމްދީދީ

ނުހިފިދިޔުމަކީ  ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ބޭނުމެއް ންމިލިއަ 1އްެޖއްޔާ ވާނީ އިހުމާލަކަށް. ވެވިޔަސް އަސްލުަގއި އިހުމާލު 

ުރކާރަށް އިތުރަްށ ތަން ހިފައިގެން ސަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ ،ނަމަ ެއއް. އަނެްއކާ އެތަްނ ހުސްކޮށް ހުރިމައްސަލަ

ން ގޮތަށް ކޮރަޕްޝަ އަނެއްޖެހެީނ  ފުރުޞަތު ވެްސ އެބައޮތް. ދެން ީމގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަން މިލާރި ލިބުމުގެ 

 ވަނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ ކަންނޭނގެ އޭގައި ބަލަން މި ވެފައި ،ޚިލާފުވިތޯ އެ ނަޒަރަކުްނ ނޫން. ގަވާއިދާ ނެތެއް، އޮތެއް

ނުޑގެ މައްސަލަ  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ ނޑަށް މަތީން މި ފާސްކުރިޔަސް އަުޅގަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތުާވ  ނުނިމުނު ނަމަވެސް ނުވަތަ އެ ،ސް ނިމުނީމަ ނަމަވެސްރިސެ ގެގޮތުަގއި އަދި އެބޭފުޅުން  ހީވާ

ނޑަށް  ،ލުންމިހެން ަބލައި ީކއްެވގެންތޯކުރީ ކަންކަްނ  ދުވަހެއް ބަލަިއގެން ނަމަެވްސ ބައްދަލުކޮށްފައި މި ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރުން ގޮތުަގއި  ހީވާ ކުރީގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ  ގެއަށް ދިޔުމު ފްލޯރުމުގެ؛ ޓޭބަލްކުދެން އަުޅގަ

އަށް ދާތީވެ.  ރިސެސްވެސް ނަގާނެ. ައޅުަގނޑުމެން  ތަކެއްއަށް ދިޔުމަށް އަދި ދުވަސް ލެވޭނެ ކަންނޭނގެ. ފްލޯ އިބަލަ

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ.  ްނނަވާލަންވާހަަކކޮޅު ދަ އެހެންވީމާ، މި  އަުޅގަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާ ީހވަނީ  އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ  ނިންމުމަށްގޮތެއް ވެސް  މެދުައޅުގަ

 ަޑ ކޮމިޓީން ނިންމި މަސައްކަތާލާނަން ކުަވނީ. ދަންނަވައި ލިބިފައި މިދުހުށަހަޅުއްވާފައި މިހާރު ތާއީ މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށް މި ޑެލިބަރޭޝަނަށް ފަހުގައި ނިން ލުމުގެ ކުރިން ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނިންމާ ،ލެވޭނީމާގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެން  .ލާނަންދަންނަަވއި އަޅުަގނޑު  އޮތް  މި ،އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިމި ހަމަ އަޅުގަ

 އްމު ޢާ އަދި އެާއއެުކަގއި .މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް  ،މި ަމސައްކަތްަތއް ނިންމުމަށްގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައި އޮންނަ ގޮތެްއގައި ކޮމިީޓގެ ނިންމުން ގޮތުގައި މި ލާނަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ނުކުތާ އަޅުގަ

ލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގެ މާ 2010ކޮމިޝަނުގެ 

ނުޑމެން ނިންމާ ނި އަދި  ޚިލާފުވާ އި މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާރިޕޯޓުގަމި އޮޑިޓު  -1 ؛ންމުމަކީރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ާވ އަދި ޭއަގއި ،ކޮރަޕްަޝނަށް ލިޔެއެންޓި ، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޮގތަށް ހުރި މައްސަލަތައް ާފހަގަކޮށް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ ށް އަންަގއި އަދި މި މައްސަަލއިަގއި އެންޓި މައްސަލަތައް ބެލުމަ

ނޑުމެން މީގަިއ  ެވސް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ރިޕޯޓިންނަށްއަށް ފޮނުއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަޅުގަ

ނަޑއަ -2ޓުކޮށްަފއިާވކަން ދަންނަވަން. ހައިލައި  ނާޔަތްތަުކގެ އިތުރުން ޅާފަިއވާ މުސާރާ އާއި އިމެންބަރުންނަށް ކަ

ރުފިޔާެގ އެަލަވންސެއް އަދި ކޮމިޓީތަުކެގ  500ށް މެންބަރަަކށް ސިޓިްނއަކަ ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ

ވަނަ އަހަރު  2010އަދި  2009ރުފިާޔެގ އެލަވަންެސއްގެ ަމގުން  300ބައްދަލުވުންތަުކގައި ސިޓިންއަަކށް މެންބަރަކަށް 

ރުފިޔާ ނަންަގވާފަިއވާ  60ސަތޭކަ  1ހާސް  30މިލިައން  1ޝަނުގެ މެންބަރުން އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި ކޮމި

އެ ތަވާާލ  ހޭނެ ގޮތުގެ ތާވަެލއް އެކުަލވާލަިއ،ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެގައި މެންބަރުން ލައި މައްސަ

 ަތއް ންގެ އަތުން އެފައިސާ އަނުބރާ ހޯއްދެވުމުގެ ކަންތައްއެްއގޮތަށް މެންބަރުންނާއި މެންބަރުކަން ކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅު 

ވަަނ  2010ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން  -3ތަންފީޛުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެްނގުން. 

ެގ ވަނަ އަހަރު 2010ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ  ،ތައްއަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ

ރަލް ުކރިމަގުަގއި ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެ ތައްއޮޑިޓު ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ

ޚިލާފަްށ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ަގވާއިދާ -4 ދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރމަށް ދެންނެވުން.އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާފުޅު

 .އެއް ޙުކުަރންޖެހޭ ޖުމްލައިގެ ނުކުތާވެސް ހަމަ ކުރިން ިއޝާރާތްކުރިހެން އިޞްލާ މި ؛ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފަިއވާ ކަމަށް 

ަބއި ޚަރަދުކޮށްފަިއވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިްނވެސް  ޚިލާފަށް އެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުަގިއ ގަާވއިދާއެއީ 

މި  އްވާފަިއާވ މައްސަލަތައް ބަލައި،ޚަރަދުކޮށްފައިާވ ކަމަށް ފާހަގަކުރަ .ލުމަށްށްފަިއވާ ނުކުތާ އިްޞލާޙުކޮށްފާހަގަކޮ

އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް  ،އިމުކޮށްއްލުކުރުމަްށ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާމައްސަލަތައް ޙަ



  

އަދި މިގޮތުން ިމ  އަށް ދަންނަވައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މިގޮތުްނ  ސްޓްރީން އަޅުްއވާފަިއވާ ފިޔަވަަޅކާއިއެ މިނި ؛ށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަ

 ދިފައިވާމި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަޅުއްވާފައިވާ ފިަޔވަޅާއި ފައިސާ އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ހޯ

ން. އަދި ކުރިމަުގގައި މި ކޮިމޝަނުން އޮޑިޓުކުަރއްާވއިރު މި ައށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ދެންނެވު މިންވަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ފިޔަވަޅު އަޅާަފއިާވ  މެދު ިއޞްލާޙީ ގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންތަކާވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  2010ކޮމިޝަނުން 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ  މަށްމިްނވަރު ބެއްެލވުއަްށ ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ  އަދި އިޞްލާޙުކުރަްނ ދެއްވާަފއިާވ ލަފަ މިންވަރާ

ބާރާތަްށ އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑުމެން ބަހުގެ އި މިގޮތަށް މިއެހެންވީާމ، . އެވެ  ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމެވި

އަދި  ފާސްކުެރްއވުމަށް ހަމަ ހުށަހަޅުއްވައި ތަންތަންކޮޅު ފިޔަވައި ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ގެންނަބަދަލު

 މައި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، ފޮނުވުމަށް އިރިޕޯޓު މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފަމި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް

ދެްއވުން އެެދން. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓުފޮނުވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

ނޑުމެންަނށް މި އެޖެންޑާ ނަންބަރު ވެސް  . އެކަން އިޢުލާނުކުރަމުން ވަނީ ނިމިފަ މިއިއްތިފާޤުން އަުޅގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ  .10ނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކުިރއަށް އޮީތ ައޅުގަ 

އޭ މައިކްރޮ ސްމޯލް އެންްޑ  ޕްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓު ކޮންޕޯނަންޓު،ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގުނު ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރ ޑިވެލޮ

ޕްރަިއވެްޓ ސީ ކެޕޭސިޓީ ބިްލޑިން ފޯ ޕަބްލިކު ނަންޓް ންޕޯ އަމް އެންޓަރޕްަރއިސަްސ ޕްރޮމޯޝަން އަދި ކޮމީޑި

ރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ސަބް ކޮމިޓީްނ ދި ޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެވަނަ އަހަރުގެ އޮ  2011ޕާޓްނަރޝިޕް 

ނަޑއެޅުން. މި ރިޕޯޓު މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މައި ކޮމިޓީން ގޮތްތަ  ރިޕޯޓާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވެްސ ކެއް ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުސާ.އާދެ، )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ފައިލުކޮުޅގައި ވާނެ. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ބެހޭ ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ތަކާޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓު ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުމި

ނޑު ުހށަހަޅަން. ދެން މި ޕްރޮޖެކްޓު ކޮމިޓީްނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ސަބް އެއްގޮަތށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ގާފައިބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހިން މާ ،ހަލަހިންގުމުގައި ެއްއވެސް ކަ ުނވާކަން ހަމަ އަޅުގަ

 ފާހަގަކުރަން.  މަށްކަ ފާހަގަކުރެވިަފއި ވާީތވެ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެހާ ބޮޑެތި މައްސަަލތައް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް ގޮތަްށ  ތައްޔާރުކޮށްަފއި އޮތް  އެދުނީ މި ރިޕޯޓު ސަބް ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އެްއކޮށް  ގަކުރެވިަފއިނެތުމާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަ މީަގިއ މާ ،ލިއިރުގައި ނުޑމެން ބަލައިމީގައި ައޅުގަ  .ފާސްކުރަން

ނުޑ ެވްސ  ގޮތަށް ފޮުނވާލަން ހުށަހަޅަން. ތްނެތި ތަޅުމަށް މި އޮ ބޮޑު ބަހުސެއް މާ ،މީގައި އެްއވެސް ކަހަލަ އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ސެކްޓަރ ލޮްޕމަންޓުން ހިންގުނު ޕްރައިވެްޓ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ

ންޕޯނަންޓް ީސ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޕޯނަންޓު ޭއ މައިކްރޮ ސްމޯލް އެންްޑ މީޑިއަްމ އެންޓަރޕްރައިަސސް ޕްރޮޯމޝަން އަދި ކޮ

ލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މާ ،ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު 2011 ގެޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން ފޯ ޕަބްލިކު

ނޑުެމންގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ؛ސަބް ކޮމިޓީން ނޑު ހަމަ . އަންމެންބަރު 5 ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ ޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރަޝީދު ރިޔާޟްޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  .ން ތަކުރާރުކޮށްނަންވެސް ދަންނަވައިލާނަ

ތްތެރި ސަިއން މުޙައްމަދު، ޢިއްޒަޙުމިރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޙްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

ނޑުމެްނގެ  މަވައިބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު ިނން މިމެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ،  ގެންނެވި ގޮތަށް ިމއަދުގެ މި އަުޅގަ

ގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ޑެލިބަރޭޝަނަށް ަފހު ކޮމިޓީގެ މި ،އަށް ހުށަހެޅި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަމއި ކޮިމޓީ

ގޮތަށް  އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދު ތާއިދުކުރައްަވނީ މި ރިޕޯޓު މި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި

ލެްއުވމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި އިތުރު މެންބަރަކު މިކަމުގައި އެްއޗެްއ މެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިއަޅުަގނޑު ނިންމައި

ނުޑ ދަންނަވައިވިދާޅުވާ ވޯޓުެދްއވުމަށް. ތަޅުމަށް ކަުމަގއި  މިފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ލާނަންން ނެތީމާ އަުޅގަ

މި ރިޕޯޓު ވެސް ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުމަށް އިނގޭޯތ، ވޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތކީ. ވުފޮނުވައިލެއް 

 10ންބަރު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާ ނަ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި  -11މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ؛ 

ނޑައެޅުްނ.  ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ރިޕޯޓާ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެދު ކޮމިޓީން ގޮތްތަެކއް ކަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސަބް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯެޓއް. ޢިއްޒަތްތެިރ  މީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވެސް އަުޅގަ

 އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ފޭދޫ



  

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާިލއްޔަތު  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްާރންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ  އާދެ،

ނޑު ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓުގައި  ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

އޮންނާނެ ޭއެގ  އްޔާވެއްޖެ  އި ވެސް ހުރި މައްސަލަެއއްއެހެން ރިޕޯޓުތަކާ އެްއގޮތަށް މި ރިޕޯޓުގަ ވެސް

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ންވީމާ، މިގޮތަށް މި ފާސްކުަރން. އެހެ ށް ލެވިފަންޑޭޝަނަރިކަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ދުއްފުށީކުޅު

ިއ ހުރި މައްސަލަތައް ވާނީ މި ރިޕޯޓަކީ ވެސް ަބެއއް މައްސަލަތައް ހުރި ރިޕޯޓެްއ. އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓުގަ 

ނޑުެމން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ . އަދި އެާއއެްއކޮށް އަޅުގަ ުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަންޑޭޝަންތަކުަގއި އަރިކަމެ

ިމ މިނިސްޓްރީ އުވާިލކަން ޮއިޑޓް އޮފީހަށް އަްނގަަވއިފިތޯ؟  ވާތީެވ،މިނިސްޓްރީ މިހާރު އުވާެލވިފައި  މި ،ސުވާލުކުރިން

ށް ިމ އަދި ާނންގަވާ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ުކރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓަގއި ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި  އެ

ނޑު މި  ލާފައި ހުރި ތަންތަން އެންގުމުގެ މައްސަލައުަވއި އަކީ ވެްސ ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

ތަން  ބޭފުޅުން ލައްވާ މި ފުރުޞަތުގައި މިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ވީހާ އަވަހަކަށް އޮޑިޓް އޮފީހަށް އަންަގވަިއގެްނ އެ

ހަދާފައި، އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ ފޮނުއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން.  އުވާލުމަށްފަހު އެތަނުގެ އޮިޑޓެއް

 އެއާެއއްކޮށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.ހަމަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެ މެންބަރުން. އެއް މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި ވެސް  ގެ ނިވަަޑއިގަންަނވާ، ސަބް ކޮމިޓީކޮމިޓީގައި ވެސް ހިމެ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް މި  ؛ވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ކުރަްއވާފައި ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދު  އައި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން  އަޅުގަ

ާވ ރިކަމަންޑޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ފޮނުވާ ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ަކމަށް. އަދި 

ނޑު ދަންނަވައި ނޑުމެން ފާސްކުރުމަށް މި ހުށަހަޅާ ހުށަ ނަން،ލާނުކުތާތައް އަުޅގަ ހެޅުން އިނގޭތޯ. ރެކޯޑަްށ އަުޅގަ

ހަމަ ފަށައިގަންނަމުން ވެސް ދަންނަވަން. މީެގކުރިން ވެސް ބަހުގެ ހަމަތަްއ ގެނެވުނު ގޮތުން ބަދަލުތަްއ  ޓަކައި އަދި

ނޑު އިދާރީއެ ނުކުތާެއއް ނޯޓު ގެންނަވަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ޮއވެއްޖެ ނަމަ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓު  2010އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުިނކޭޝަންގެ  މިނިސްޓްރީ

ދަލުވުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ވަނަ ބައް  28ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ޮގތުން ކޮމިޓީގެ  ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި



  

މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާ ޚީލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް  -1މަޝްވަރާކޮށް މި ނިންމާ ނިންމުމަކީ 

ޭއގަިއވާ މައްސަލަަތއް  އަދި ،ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިޔެމައްަސލަތައް ފާސްކޮށް، އެންޓި  ގޮތަށް ހުރި މަގުފަހިވާ

އަްނގަިއ ައދި މި މައްސަލަިއގައި އެންިޓ ކުށެްއ އެބަ އުޅޭ. އެތަން ެވސް ނޯޓުކޮށްަލދެއްވުން އެދެން. އިމްލާ  ބެލުމަށް؛

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯްޓ  -2އަށް ފޮނުވުން.  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ަފއިާވ މައްސަލަތައް ކުރިމަުގަގިއ ފާހަގަކުަރއްވާ ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2010އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ 

 -3އިޞްާލޙުކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް. ޅުދެއްވާފަިއވާ ަޓރ ޖެނަރަލް އިޞްލާޙުކުރަްއަވން ލަފާފުކަށް ޮއޑިތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަ 

މި ، ކުަރއްވާަފިއވާ މައްސަލަތައް ބަލައިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަޚަރަދުކުރައްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ަގވާއިދާ ިޚލާފަށް ފައިސާ

ފައިސާ ޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓުަގިއ ދައުލަތަށް އަނބުރާ އޮ ،އިމުކޮށްއްލުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާމައްސަލަތައް ޙަ

ން މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަދި މިގޮތު އަށް ދަންނަވައި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

އަށް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ހޯދިފައިވާ މިންަވރުސަރުކާރަށް މިނިސްޓްރީން އަޅުއްވާަފއިވާ ފިޔަވަާޅއި ފައިސާ އަނބުރާ 

ވަނަ އަހަރުެގ  2010ކުަރއްާވއިރު މި މުައއްސަސާ މަުގގައި ިމ މުއަްއަސސާ އޮިޑޓުރިކު ރިޕޯޓުކުރުމަށް ދެންނެވުން. ައދި

ކުރަްނ ޔަވަުޅ އަުޅްއވާފަިއވާ މިންވަރާ އަދި އިޞްލާޙުމެދު އިްޞލާޙީ ފި ޓް ރިޕޯުޓަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިާވ ކަންތައްަތކާއޮޑި

ބެުލމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ވަރު ށް އަަމލުކުރަްއވާފައި މިންއަ ދެއްވާފަިއވާ ލަފަ

ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު  12ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 100ވާއިުދގެ ގަ  ފާސްކުރެވިފަިއވޭ. ިމގޮތަށް ަމޖިލީހުގެ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް  ފޮުނވަން، އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މިގޮތަށް ފާސްކޮށް

ނޑުެމން އެޖެންޑާގެ އެންމެ ވަން.މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަ ވޯޓުދެްއވުން އެދި ދަންނަވަން. ފަހު  އަުޅގަ

ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަްބ 2007 ކޮމްޕެނީގެނަންބަރު. ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކު ލިމިޓެޑް 

  ން.މެދު މަޝްވަާރކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ެގ ޮއޑިޓް ވަަނ އަހަރު 2007އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ  ބޭންކުޕޯޓެކޭ ވެސް އެްއގޮަތށް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ހަމަ އެހެން ރި

އޮތް ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ކުޑަ ކޮމިޓީން ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު މި ،ރިޕޯޓު



  

ކުރަންޖެހޭ ލަތަެކއް ފާހަަގކުރެވި، ރަނގަޅު މި ރިޕޯޓަކީ ފުދޭވަރަަކށް ގިނަ މައްސަ ،ދެން ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ފާހަގަޮކށްލަން

ގޮތަށް އް ޝަނާ އެ ޑޭ. އެހެންވީމާ، ރިކަމެންވާ ކަންތައްަތއްންޑޭޝަންގައި ހާމަކުަރްއވާފައިކަމަށް ިރަކމެ ކަންތައްތަެކއް ހުރި

 ފާސްކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.، ގޮތަށް ހުށަހަޅައި އޮތް ޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާ މިއަށް ބާރުއަޅަިއ، މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 އޮފް މޯލްޑިވްސް ގޮތަށް ބޭންކު މުޤައްރިރު. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނިންމެވި  ގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ 2007ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ 

ނޑު ތާއީދު  އޮތް ގޮތަށް ގޮތަށް، މި ޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުރާ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ކުރަން ެއގޮތަށް.ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ޅުދުއްފުށީކު

ރޒް ސަރުކާރުގެ ބަެއއް ކުންފުިނތައް، އެ ކުންފުނިތައް ިހނގަމުންދަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެދުވެރިކޮށް  އޮޑިޓަ

އަީކ ވެްސ ސަރުކާުރ ހިއްާސވާ ކުންފުންޏެއް. ދެން ސީާދ  އޮފް މޯލްިޑވްސް  ބޭންކު ށް ވާތީ، ކުާރ ުއސޫލަކުން ކަމައޮޑިޓު

ފުޭދވަރަކަށް މިތަންތަން ހިންގުމުގައި މިނިވަްނކަން ދީފައިާވ  ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުުކރާ ތަންތަނުގެ އިތުރަށް

އޮފް މޯލްޑިްވްސ  ކުެރިވގެން ބޭންކުއަށް ފޯކަސް ތަންތަނަށް ވާތީ، އުސޫެލްއގެ ގޮތުން ބަާލއިރު ިވޔަފާރި

ނޑު މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވެނީ. ހަ  ބަެއއް ފަހަރަށް އެ ؛ވެސް މައެާއއެްއކޮށް ސަރުކާުރގެ އޮިޑޓު ހިންގާފައިާވކަން އަުޅގަ

 ތަންތަނުން  ކަހަލަ އުސޫެލއް މި ކުރުަމށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ބައްލަވާއަށް އޮިޑޓު އަމިއްލަ  ބޭފުޅުން

ނަޑއެޅިފަ ކުރަމުން މިހާރު މިފަދަ ތަންތަން އޮޑިޓު ތަކުންވީމާ، އިންޓަރނޭޝަނަްލ އޮޑިޓް ފާމުއޮންނަނީ. އެހެން އި މިކަ

މިފަދަ ތަންތަން.  .ޑަބްލިއު.އެސް.އީ އާިއ ދިރާގާއޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމް .ޓީ.އޯ ާއއި ބޭންކު. އެސްގެންދަނީ

ކަމަްށ  ކޮށްކަންކަން ޮގއްސަ ހުރީ ެއންމެ ރަނގަޅުއެހެންވީމާ، މިފަދަ ތަންތަނުގެ ިވޔަފާރި އުސޫލުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯުޓން ފާހަގަކުރެވެނީ. ދެން ަބެއއް ފަހަރަށް ކުދިކުދި ކަންތަްއތައް އެބަ ހުރި ޮގއްސަ. ދެން 



  

ކުަގއި ވާނީ ތަންުގމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ިރކަމެންޑޭޝަންކުރުަމށް އެމް.އެމް.ޭއ އަށް އެއެކަންތައްަތއް ރަނަގޅު

ކުރެވިގެން ހިންގާ ތަންތަނަށް އަށް ފޯކަސް މި ބުނާހެން ވިޔަފާރިމައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ، . އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރެވިފަ

 އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އި ިވޔަްސ ބޭންކުކަމުގަ ހުރިއި ނެގިފަނެގިފަ.  އިތައް އެބަހުރި މީގަރިސްކު  ވިޔަފާީރގެ އިބަލާއިރުގަ 

މި  ،ވާތީ ރަނގަޅަށް ހިނގާފަިއވާ ތަނަކަށް ފުދޭވަރަކަށްހަމަ  އިޖުމުލަ ފައިދާއަށާއި އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރުގަ 

ނޑުހުށަހެޅިފައިވާ   ދަންަނވަން. ވާހަކަ ރަން ތާއީދުކުރާ ފާސްކުހަމަ  ވެސް ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޫސާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ބަެއއް ނުކުތާތަކަށް  ރުފޫޢަބްދުލްޣަ ދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާ

އަީކ  މައްސަލައިތުރުކޮށްަލންޖެހޭ ނުކުތާއެއް އެބަޮއތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި  އަޅުަގނޑުމެން

ޅިގެން ކުރިއަްށ ރިޕޯޓާ ގު މައްސަލަައކަށް އޮޑިޓް .އެމް.ެއލްގެ ބީވަނަ އަހަރުގެ  2007ގަންަނވާނެ އެނިގވަަޑއި

ނޑުމެން އިގެންދަވާފަ ރަ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބު ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާލިްއޔަތު އިވަނަ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގަ  17 އަުޅގަ

 ސަލަެއއް ތް ަމއްއޮ އިތަވެފަނާ ހަމައަށް ވާރު ޅުަގނޑުމެންއަދި ގޮތްތަެކއް ނުނިންމަވާ އަ ކުަރއްަވއި  މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް

ނުނިންމާތީ،  ވަކި ގޮތެއް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައި ކޮމިޓީން ނިންމާފަ.  . ސަބް ޮކމިޓީންދަންނަވަން އި ކަމުގަ

 އިރައްޔިތުން މަޖިލީހުގަ  ަވނަ 18ގޮތެްއގައި  ޖުމުލަައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދިަޔއީ  ނަމަވެސް

ގޮތުން  ރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭ މި ދެންނެވިގެ މާލިއްޔަތު ؛މެންބަރަކު 5ތެރި ޓީގެ ޢިއްޒަތްމާލިއްޔަުތ ކޮމި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ދިޔައިމަ މި ވާހަކަ  ހިސާބަށް ގެނެވެމުންދާތީ މިސިލްސިލާެއއްގެ ގޮުތގައި  ބުރަ މަސައްަކތްތައް. ިއވާްއވާފަކުރަ

މި މަސައްކަތްޕުުޅ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ވަނަ  17ލައިޓްކޮށްލަންޖެހޭތީ މި ދަންނަވާލީ. ހައި

މައި ކޮމިޓީްނ  އި،ލަްއވާފަޕޯެޓއް ެއކުލަަވއިރިއަދި  ްއވައިކުރަ އްމަސައްކަތްޕުޅުތަކެ  ބުރަ  ވަރަށް އިނިންމެވުމުގަ

ނަޑައޅުއްވާަފިއވޭ. ޭއގެ މަންމަވަނި ގޮތްތަެކއް ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާފަ ޗަށްއްން ކަ މުޅި  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ިއ،ައޅުގަ

 އިފައެންމެ ފަހު ނުކުތާެއްއެގ ގޮތުަގއި މިކަން ހިމަނާ ފޮނުްއވަން ްނމުމަށް ޓަކައި ރިޕޯޓެއް ގޮތެއް ނި މަޖިލީހުން ޖުމުލަ

ނޑު ދަންަނވައިއެހެންވީ ވަނީ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ،އިގަމި ރިޕޯޓުލާހިތް އެަބއޮތް ހަމަ މާ، އަުޅގަ

އޮފް  ނަވާ ބޭފުޅުން ބޭންކުިއގަން ވަޑަކޮމިޓީގައި ހިމެނިމާލިއްޔަުތ  އިކުރީގެ މަޖިލީހުގަ. ވެސް ވާނެ އިގަލްކޮޅު ފައި

ން އި 2009ޖުލައި  30 ފަ އެބަުހރިވާސިޓީ ބިޓީ ބަދަލުކުރައްހާ ދެމެދަށް ހަމަ އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ އާވްސްމޯލްޑި

 ގެ އޮޑިޓް 2007މިޓެްޑ ކޮމްޕެނީން ލިސް ޕަބްލިކް އޮްފ މޯލްޑިވް ތެއްަގއި ބޭންކުގޮ މުލަހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ޖުފެއްޓިގެން 

މިކަމަށް ސިޓީ ނަންބަރުން ހަމަ  ބަރު؛ނަން ގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގ2009ެޖުލަިއ  22ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން 

ޖޫން  6، ގެ ސިޓީެއއ2012ްމެއި  30އަދި  ަގ ސިޓީއެއް،2009ޖުލައި  30އަދި އެާއ ވިދިގެން  ކުރަްއވައިސްޓު ރިކުއެ

ޖޫން  24، 2012 ޖޫން 21، 2012 ޖޫން 6، 2012މެއި  31 ،2012ޖުލައި  4، 2012 ޖޫން 28، 2012



  

 ؛ތައްސިޓީބަދަލުކުރެވެންޖެހޭ  އިރާތުގެ ދެމެދުގަފަ 2ވަނީ ހަމަ އި ފަ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރަްއވ2012ާ

ވަަނ  17ކޮމިޓީގެ ތަެކއް މި މާލިއްޔަތު އިންވެސްޓިޭގިޓވް މަސައްކަތްޕުޅު ވަރަށް ބުރަންފިލުވުމަށް ޓަކައި މައްސަލަ އޮޅު

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި އެއާން ކުރައްވާހުގެ ކޮމިޓީމަޖިލީ  ވިދިގެން ެއުކލެވިގެންދިޔަ ރިޕޯޓަށް ގޮެތއް  ފައިާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިޔަދު  ނިންމުން އެބައޮްތ  އިއެޖެންޑާކުރެވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަ މި ވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އިފަނިންމުން ނިންމާމިއަދު މި ނިންމި ފޮނުވުމަށް  ފާސްކޮށް ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގޮތަށްައއި  އަުޅގަ

އިތުރުން  ގެމޫސާޣަފޫރު ޢަބްދުލް ދު ހުށަހަޅުއްވައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޙްމަދު ރަޝީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގިދުވަރަކަށް ފުދޭ އީމި ލާަނން.ަގނޑު ދަންނަވައިތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ޮގތް އަޅު ދީދީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

ނޑު ކުރުކޮށް އިކަމުގަ  މެންޑޭޝަނެއްރެކަ މައިަގނޑު  އިމީގަ ވޯޓަށް އެހޭތޯ ދަންނަވާނަން. އެއީ މިއަށް އިލާފަާވތީ އަޅުގަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް  2007ލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ ޕަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކު -1 ން.މަތީ ގޮެތއްނުގެއްލޭނެ 

ވޭ. ޭއގެތެރެއިްނ ލޯުނ  ަކމެއް 3ވަތަ މައްސަލަެއއް ނު  3 ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާ ަމއިަގނޑު  ޓަރޮއޑި އި ރިޕޯޓްގަ

 ޯބޑު  .ގަިއ ހިމެނޭ ނުކުތާތައް 2.1ގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު  ެއއީ ައސްލު. ފާހަގަކުރާ ަމއިަގނޑު މަްއސަލަތައް މުގައި ދޫކުރު

ގައި ހިމެނޭ  2.2 ގެރިޕޯޓު އޮޑިޓް ޖަވާބުދާރީކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮށް ބޯޑުން ހަރުދަނާމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރު

 މި  .ގައި ހިމެނޭ ނުކުތާ 2.3ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކުރުން؛ އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި ހިންގުންތެރިކަން ވަރުގަދަ .ނުކުތާތައް

ނޑު މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް  -1ގޮތްތަކަކީ  ކޮިމޓީން ނިންމި ވާ މި އިދިރާސާކުރެވިފަ އިގޮެތއްގަ  މައިގަ

ނޑު މައްސަލަަތަކށް ޙަނު ލޯނު ދޫކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވު   ހުރި ކަންތައްތަަކކީއި ގެެނވޭ މަގުފަހިކޮްށދީފައްލުމައިގަ

 ބައްލަަވއި މާލިއްޔަތުން ވަނަ މަޖިލީހުގެ 17ވީ ދެންނެ މި  ؛ކޮމިޓީން ބަޔާންކުރުން. ެއޮގތުން މައްސަލަ ކޮބައިކަން

ދޫކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުުނ  ހިމެނެނީ ޯލނު ގައި 1ހުރި ނުކުތާތަުކގެ ތެރޭގައި އި ދީފަތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ންޑޭޝަންރެކަމެ

ނޑު   ންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން މެ ބޯޑު -2 .ނުކުތާެއއް 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ބަޔާންކުރާ  ކަަމށް މައްސަލަތައްމައިގަ

ރިކަން މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި ހިންގުންތެ -3އަދި  .ނުކުތާ 1ކުރުމަށް ކޮށް ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުހަރުދަނާ

ުނކުތާެއއްެގ މަްއޗަްށ  3ިލ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާ ގަ އިޝާާރތްކޮށްއް މަށް ެއއް ނުކުތާ. މައިަގނުޑގޮތެގަަދކުރުވަރު

އޮފް  އި ބޭންކުއެުކގަ  މާއްވުއެހެންވީމާ، މި ހުށަެހޅު .ިއ ެއބަ ވޭފަކަންތައް ހުށަހަޅުްއވާ 3ގެ ގޮުތގައި ންޑޭޝަންރެކަމެ

 އިގަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުްނ  2007ޕަބްލިކް ލިމިޓެްޑ ކޮމްޕެނީގެ  ގެމޯލްޑިވްސް 

ނޑުމެން މި ކަންަތއް މިގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޮގތަށް އަޅު ނިންމިފަިއވާ ރާކޮށް މަޝްވަ  ދަންނަވާފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ގަ

މި ދެންނެވި ނުކުތާތަާކ  އަކީ މާނަ ކޮމިޓީން ނިންމާ.  ލަފާދެމުން ްއވައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްހާމަކުރަ އިރިޕޯޓްތަކުގަ ހުރި

ނޑު އެްއގޮތަށް ވަނަ ރަްއޔިތުްނ  18 ،އަށް މި ކޮމިޓީ ގެހުށަހެޅުމަށް މިއަދު މެން މިކަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށްއަުޅގަ

ވުމަށް އަުޅަގނޑު އްން ވޯޓުދެގޮތެްއގެ މަތީ ންަނވާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަ މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން ން މި މައްސަލަ ތިފާޤުއިއްަވގުތު ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ  މި ކޮމިޓީގައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ އިވަރަށް ދިގު މުްއދަތެއްގަ ުއމާ ގުޅިގެން އަ ވެސް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އޮްތ  އިމިޓީގަ ިމ މާލިއްޔަތު ކޮ އަުޅގަ

އަހަރުން ފައްޓަަވިއގެން  2009މަސަްއކަތް ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ވަނަ އަހަރު 2007ގެން. ެއއް މި ދިޔައީ ނިމި މައްސަލަ

ނޑު ދަންންމާލެވުނީމި ނި ތަށް އަދި ކިރިޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަގޮ ގެންެދވި ކުރިއަށް  ނަވާލަން ހަމަ. އަޅުގަ

އްިޓގެން ން ފެގެ ސިޓ2009ީޖުލައި  22 ؛ސިޓީ ނަންބަރު ްއޓިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެކުން ފެ 2009ޖުލައި  22

ނުޑމެންނަގެ ޖުމުލަ ދިޔަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެވި  މި ނިންމާލެވުނު ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ށް މިއަދު މަސައްކަތް އަުޅގަ

ވަނަ  17 ،މަސައްކަތްތަކެއް ފާހަަގުކރުމުގެ ކުރިއަށްހުރި އި ކޮށްދެއްވާފަ މަސައްކަތްޕުުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑު  ވެސް ކަތްކުަރްއވާފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްމަސައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ބުރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ކަްށ ކަންަތއްތަ ންހުރިސް މަްއސަލައަކާ ގުޅުރަށް ބޮުޑ މުހިއްމު ކޮމްޕްލެކްވަ .ެއކު ުޝުކރުދަންނަވަން ތެރިކަމާލާޞްއިޚް

 ،މުންހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަިއ އެއްކުރެވިފަ  މަޢުލޫމާތު . ވަރަށް ުމހިއްމުފަދަ ކަންަތއްތަކަށް ަވރަށް ވަގުތު ަނގާނެއެ .ވާތީ

 ބޭފުޅުންބޭލެުވނީ އިދާރީ މޭުޒގެ ނިންމާ ނިިމގެން މިދިަޔ މަސައްކަތްަތއް ިމ ކޮމިޓީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

އަދި ާޚއްޞަޮކްށ  ކޮށް،ފާހަގަވެސް  ބުރަ މަސައްކަތްހުރި އި ކޮށްެދއްވާފަ  އިެވދެއްވުުމގަހީތެރިނަށް އެއަޅުަގނޑުމެން

ނަށް ބާކީ ިމ އަޅުަގނޑުމެން ،ތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުންޞްއިޚްލާ ބޭފުޅުންނަށްކޮމިޓީގެ  ކުޑައަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

އޮންނާެނ  އިގޮތެއްގަ މައްސަލައެްއ ޖުމުލަ ހެންނިއެހެ ،ނުކުާތ ނިމިގެންދިޔަކަން އިޢުލާނުކޮށް 12އެޖެންޑާގެ  ވަގުތު

ނޑުމެންގެ  ،ދަންނަވަމުން ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް  މި ވަގުަތއްަވނަ ބައްދަލުވުން  28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަުޅގަ

 .تهوبركا هللا عليكمّورحمةمالسّ الو .ށް ޝުކުިރއްޔާވަރަށް ބޮޑަލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނިންމައި
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