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 { ޢަލީ ޙަމީދުމެްނބަރު  ދާއިރާެގ އިސްދޫ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

`. އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ ފެނަކައިެގ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ނަާގފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. 

ދާއިރާެގ   ތުލުސްދޫ  ނިހާދު،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ތިއްބެވީ  ަވޑަިއެގން  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުެގ 

ައޅުަގނޑު ޢަ ިމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަސީމް އަދި  ލީ ޙަމީދު. މިހާރު އިންވެސްޓިޭގޝަން ނިމި، އަޅުަގނޑުމެން 

އޮތީ ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުމާ ހަމައަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޝްވަރާއަށްފަހުަގއި ސަބް  

ތުން މެންބަރުން ވިދާޅުވާން  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭޮގތުން މެންބަރުންނާއި، މި ސިޓީ ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭޮގ

 އޮތް ެއއްޗެއް ޮއވެއްޖެއްޔާ ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައިަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފަހަރަށް...  ދެވަނަ  މައްސަލަިއަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުރި   ކުންފުނީަގއި  ސަބްސިޑަރީ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  މަޤާމެއްަގއި،  ޑިރެކްޓަރަކު  އެއީ  ތެރޭަގއި  މައްސަލަިއެގ  ބެލި 

އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ އެ މަޤާމުެގ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ވާހަކަައކާއި ެއކަންތައްތަކަށް ބެލިއިރުަގއި  

ނޯންނަކަން.   ޑިރެކްޓަރަކަށް  ވިދާޅުާވ  އެ  ފެނަކައިެގ  ފުރުޞަތު  ބަިއވެރިވުމުެގ  ކަެމއްަގއި  ެއއްވެސް  އޮޕަރޭޝަނަލް 

ރަްއޔިތުންނަ މިީއ  ނިޔަތަކީ  ފެނަކަިއެގ  ދެން  ކަށަވަރުވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅުންހުރި އެކަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ށް 

ކަން   އެ  ލަސްވަމުންދާތީވެ  ނުލިބި  އިންޖީނުެގ  ރައްޔިތުންނަށް  ނުހިނާގ  ޕްރޮޖެކްޓު  މި  މަސައްކަތަކަށްވެފައި 

އެސް.އޯ.އީައކާ   ސަރުކާރުެގ  ވާހަކަައކީ  ސަބްސިޑަރީ،  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްެގ  އޮންނަންޖެހޭ  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް 

މަޝް މަސައްކަތްކޮށްފަ.  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ކުރުމަށް  އެކަން  ނިޔަތުަގއި  ރަނަގޅު  ޮގތުަގިއ،  ރަނަގޅު  ވަރާކޮށްެގން 

ިމއަދު ެއ މަސައްކަތް މިހިސާބަށް ައިއިއރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ އެ ސަބްސިޑަރީ   އެހެންނަމަވެސް، 

ހަވާލުކޮށްެގން ބަޔަކާ  އެހެން  އަނެއްކާ  މަސައްކަތް  އެ  ވެސް  ެއ  ކުންފުނިން  އުޅުނުތަން.  ެގންދަން  ކުރިއަށް   

ދެން  ނެތް.  ތަންފީޛުވެފަެއއް  ވެސް  ދިޔައިރު  ދުވަސްވެެގން  އަހަރު  ފެށިެގން  ދުވަހުން  ހަވާލުކުރި  މަސައްކަތް 

އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން އަނެއްކާ ފެނަކައިން ހެޔޮނިޔަތުަގއި ފެށި މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނަށް އިންޖީނުެގ ހޯދައިދިނުމަށް 

 ކުރެްއވި މަސައްކަތް މިހާރު މި އޮތީ އަނެއްކާ ެވސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތަށް އައިސްފަ. އެ ހަވާލުކުރެވުނު  ޓަކައި

ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިން ެވސް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިން ވެސް އެ ަމސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިފައި  

ހޯދަ ހައްލެއް  އެކަމަށް  އަދިވެސް  އެކީަގއި  ބަޔަކާ  ނެތުމާ  ކުންފުނިން  ސަބްސިޑަރީ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އި... 
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ހަވާލު   މަސައްކަތްތަކާ  އެހެންީވމާ،  ެގނެވިފައިވޭ.  ވެސް  މެޓީރިއަލްސްތަކެްއ  މަސައްކަތްކުރިއިރުަގއި  ހަވާލުކޮށްެގން 

ފެނަކައަށް ކަންތައްތަކުަގއި  ހުރި  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުަގނޑު  ކުރެވިފަިއވޭ.  ދައުލަތަށް   ވެސް  ނޫނީ 

ހުރި  އެތެރެކޮށްފައި  ކުންފުނިން  އެ  މިސާލަކަށް  އުސޫލަކުން  ނުހިނާގނެފަދަ  ކަމެއް  އެްއވެސް  ެގއްލުންވާނެފަދަ 

މެޓީރިއަލްސްއަށް ައުގދެްއކުން. އެ އެްއޗެހި ބަލައިަގތުން. ެއފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާއިރު ވެސް މާލިއްޔަތު ާގނޫނަށް  

އަޅުަގނޑު ެގއްލުންނުވާނެ ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުންފުންޏަށް  ތެރެއިން  ޕްރޮސީޖަރެގ  އެ  ކުންފުނީެގ  ވާހަކައަކީ،  މެންނަށް 

ލިބޭނެ   އިންޖީނުެގ  މި  ރަްއޔިތުންނަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ެގންޮގސް،  ކުރިއަށް  އެކަން  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެްއެގ 

ސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިންތިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެނަކައަށް ލަފާއަރުވަން. އަދި ިމ މައް

ތަޙުޤީޤީ   ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެންނެވުމަށްފަހުގައި،  ވެސް  ހުރިކަން  މިހެން  ކަންތައްތައް  ފެނުނު 

ވެއްޖެްއޔާމު އިދާރާއަކަށް ނުވާތީވެ އެ ބޭފުޅާއަށް ެއކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަނުެގ ޢަމަލު ހިންިގފަިއވާ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް  

 ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިެގން އެ މައްސަލަިއަގއި ކުރިއަށް ެގންދަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް

އި ތާއީދުކުޝުކުރިއްޔާ.  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  ރަން.  ްއޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްތަކެއް މީަގއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ފެނަކައަށް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މިފަދަ  

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ފޮނުވުާމއި އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާައކަށް ނުވާތީވެ،  

ދިވެހިރާއްޖޭ އެހެންނަމަވެސް،  މިކަމުަގއި  ެގންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިެގން  އިދާރާތަކަށް  ތަޙުޤީޤީ  ހުރި  ަގއި 

ފާހަަގނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އައިއިރު  މިހާތަނަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ޮގސްފައި  ސްމޫތްކޮށް  އެންމެ  މިކަމަކީ 

މުން ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް.  ކަމަށް. ދެން ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ަގސްދުަގއި ނުވަތަ އަންލަކީ ކަ

ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި. ދެން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް ކަންތައްތަކެްއ ހުންނާނެ. އެ އުސޫލުން 

ތާއީދުކުރަން.   މިކަމުަގއި ވެސް ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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ތުލުސްދޫ   ހުށަހެޅުއްވައި  ނިހާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ހުށަހެޅުނު،  ދިރާސާއަށްފަހުަގއި  ކޮމިޓީެގ 

ންމި އެސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ސިޓީ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަސީމް ތާއީދުކުރަްއވައި ިމ ކޮމިޓީން ނި

 ޑްރާފްޓުކުރުމަށް. 
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