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 { ޢަލީ ޙަމީދުމެްނބަރު  ދާއިރާެގ އިސްދޫ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބެހޭޮގތުން  ފެނަކަާއ  މައްސަލައަށް.  ފެނަކަިއެގ  އެސް.އޯ.ީއެގ   .`

ދާއިރާެގ   ސ.ފޭދޫ  ތިްއބަވަނީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަލުވުމަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ނަާގފަިއވާ 

އި ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  އަދި  ނިހާދު،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރު  އަދި  ނަސީމް  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް. ޝިޔާމް މިއަދު ވަޑައިނުަގންނަވާ ބައްދަލުވުމަކަށް. ދެން ައޅުަގނޑު އިސްދޫ ދާއިރާެގ  

ނިންމާފަ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީެގ  މި  މަްއސަލަ،  މި  އަޅުަގނޑަށް  ޙަމީދު.  ޢަލީ  މެންބަރު  ރިޕޯޓް އިްއޒަތްތެރި  އި 

އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާ ުގޅިެގން ެއސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން އެ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުަމށްފަހުަގއި އަލުން އަނބުރާ  

ކޮމިޓީއަށް ިމވަނީ މައްސަލަ ިއތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުާވފަ. އެހެންވީމަ، މިއަދުެގ ބަްއދަލުވުމުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން 

ން ބަލަން ހުރި ކަންކަން އިތުރަށް ޮއޅުންފިލުވައި މެންބަރުން ދެކިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް އަލުން މި މައްސަލައާ ބެހޭޮގތު

 ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ިއބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެއްބަސްވުމުަގއި   މި  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ިމ   2.5ޝުކުރިއްޔާ  ބުނޭ،  އެބަ  ަގއި 

މަސައްކަތް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްކުރަނީ ކަމުަގއި ވަންޏާ ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ކްލަޔަންޓް ައތުން ލިޔުން ހޯދަންޖެހޭނެ  

ފެނަކަ ކަލަޔަންޓަކީ  އެހެންކަމުން  ެއއީ  ރިއަލް    ކަމަށް.  މޯލްޑިވްސް  އޮތީ  ިމ  ޮގތަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  މި  ީމަގިއ 

އަޅުަގނޑު   ލިޔުމަށް  ކުންފުންޏަށް  ސްޓޭޓް  ރިއަލް  ހޯދުމަށް  ލިޔުން  އެ  ެއހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކޮމްޕެނީ  ސްޓޭޓް 

ފަރާތުން ފެނަކަިއެގ  ފެނަކައަށް،  ކޮންޓްރެކްޓް  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  މި،  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ރިއަލް  ހުށަހަޅަން.  މި   

ސްޓޭޓް ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކުރުުމެގ އެންމެ، މޯލްޑިްވސް ރިއަލް ސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުެގ  

ކަމަށް   އަަވސްކުރުން  މަސަްއކަތް  ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ  އާޖެންޓް  ވަރަށް  މިއީ  މަޤްޞަދަކީ  ބޮޑު  އެންމެ 

މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔެކިއުމުން އެނެގން އެ އެހެންީވމާ، އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ބަހުރި. 

އަޅުަގނޑުމެން   ފެނަކައަށް  ފެނަކައިން  ރަސްމީކޮށް  އަދި  ލިޔުންތައް  އެނޭގނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްޕީޑް  ދިޔަ 

މިކަހަ ބަދަލަކުންނާއި  އައި  ޑިޒައިނަށް  ފެނަކައިެގ  މިހާރު  އެބައޮތް  ވިދާޅުވެފައި  މިކަހަލަ ކޮމިޓީަގިއ  ލަ 



 2021 ފެބްރުވަރީ  23            ވަނަ ބައްދަލުވުން 5 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް

 

 

2 

 

ކަންތައްތަކެއްެވެގން މަޑުޖައްސާލި ވާހަކަ. މި މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނު ދުވަހާ ހަމައަށް ޕްރްޮގރެސް ޮގއްސަ ހުރި ޮގތް  

އަޅުަގނޑުމެން އަސްލުަގއި ބަލައިލުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓެއް  

އަ މިހާތަނަށް  ހުރީ ހަދާއިރު.  ޮގއްސަ  އެ  އަސްލުަގއި  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފެނަކައިެގ ެގންދަން ބޭނުންިވ އަވަސްމިނަކު ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ ވެސް އެއީ ބަލާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި 

 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

! އަޅުަގނޑު ެވސް މި ނަސީމް ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން،  އާދެ

ލިޔުން  އެ  ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމަށް.  ސަބް  ވަނީ  ދީފައިތޯ  ލެޓަރ  އޮބްޖެކްޝަން  ނޯ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ކްލަޔަންޓުެގ 

ހަ ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ރިކުއެސްޓްކުރަން  ފެށިެގން  ފެނަކައިން  ތާރީޚުން  ޓެންޑަރކުރި  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  އެާއއެކީަގއި  މަ 

ެއ   ވިދާޅުވެފައި،  ދެއްވާށޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޓައިމްލައިނެއް  ހަމައަށް  ޑޭޓާ  ބާޠިލުކުރި  ކޮންޓްރެކްޓް  ހަމައަށް  މިއަދާ 

ނޫ ކޮންޓްރެކްޓްކުރަން  ސަބް  ެއއާެއކީަގއި  އަދި  ދެއްވާށޭ.  ޓައިމްލައިނެއް  ވަންޏާ  އިވެންޓްސްތަކުެގ  ކަމަށް  ނީ 

ނިންމުމުގެ  ނިންމި  ބޯޑުން  ފެނަކަިއެގ  ހަވާލުކުރަން  ކުންފުންޏާ  ސްޓޭޓް  ރިއަލް  ކުންފުންޏަކަށް  ސަރުކާރުެގ 

ޓެންޑަރ  ބިންކޮށްތޯ  މަްއޗަށް  އަސާސްތަކެްއެގ  ކޮން  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ރެޒޮލިއުޝަން 

ކުންފު ސަރުކާރުެގ  ނިންމުމުގެ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހުަގއި  ނިންމެވި  ހަވާލުކުރަން  އައުޓްރަިއޓް  ޕްރޮޖެކްޓް  ންޏަކަށް 

 ރިޒޮލިއުޝަން މިކޮޅަށް ބޭނުންވާނެ އިނޭގތޯ. 

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާލީ ހަމަ އެސް.އޯ.ީއ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިއީ މި މައްސަލަ ައޅުަގނޑުމެން މި ތަނުން ކޮމިޓީން ބަލާފައި ފޮނު

ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެން ބޮޑު ކޮމިޓީއަކުން މީތި ބަލައެއް ނުަގތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުރަށް  

ބަލަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް މި ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން ރިޕޯޓް ބަދަލުކޮށްލަންވެެގން ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާލީމާ އަދި 

ފީ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް  މި  ކުންފުންޏަށް  ސަބްސިޑިއަރީ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  އެ  ޓަކައި  ފީނުމަށް  ފެންނާތީވެ،  ނާލަން 

ދިންއިރުަގއި އެ ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ދިނުމަށްފަހުަގއި އެްއވެސް ވަރެްއެގ ފައިސާއެއް ެއ  

ޭއެގ މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ ޮގތަކާިއ ؟ ކިހާ އަދަދެއްތޯ؟ ދީފައި ހުރީ  އެއީ ކޮންކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ ފަރާތަށް ދީފައިވޭތޯ

އަދި ފެނަކައިން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރިއިރުަގއި އެ ކުންފުނިން ެގނެސްފައިވާ މެޓީރިައލްސް ފެނަކައިން ަގންނަން 

އަދި އެ މެޓީރިއަލްސް ފެނަކައިން އުޅޭ ވާހަކައެއް ދަްއކާފައި އޮތީމަ އެ މެޓީރިއަލްސްތަކުެގ ލިސްޓާއި ޭއެގ އަުގތަކާއި  
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ަގންނަ ކަމުަގއި ވެއްޖެއްޔާ ަގންނަނީ އެ މީހުންެގ މުޅި ކޮންސެޕްޓް ބަދަލުވެ އަލަށް އިންޖީނުެގެއއް އަޅާއިރުަގއި ެއ  

ޮގތަކަށް   އިނޭގނެ  ވެސް  ކުރާނީ  ކީއްތޯ  ޭއެގން  ނޫންތޯ،  ނުވަތަ  މެޓީރިއަލްސްތޯ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އިންޖީނުގެއަށް 

ވެސް  މަޢުލޫމާތާ ލިޔުންތައް  މި  ތެރޭަގއި  ލިޔެކިއުންތަކުެގ  ހޯދާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދަން  އެކީަގއި  އި 

ހިމަނާލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ހުށަހަޅަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! މިއީ އަދި އިތުރަށް 

ބޭނުންވާތީވެ އެޑްކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ެއއްޗެއް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިތުރު  ސްޓޭޓް  ރިއަލް  މޯލްޑިްވސް  ެއއީ   .

ަގއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވިފައި މި އޮތީ   2019އޮކްޓޫބަރު   3ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ 

ކޯ މޯލްޑިްވސް ރިއަލް ސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮގތުަގއި  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ޕަރޭޝަނުން މި  ފެނަކައަށް. އެހެންވީމާ، 

ބަޔަކަށް  ކޮން  ދިނީ  ސަބަށް  ލިޔެެގން  ކުންފުންޏަށް  ސްޓޭޓް  ރިއަލް  މިއީ  ެއހެންވީމާ،  ދީފަ.  ވެސް  ސަބަބު  އޮތީ 

ކަމަށާއި ދީފައި މިއީ ކޮން ބަޔަކަށް ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް މި ބިޑުކުރުމުަގއި ހިންާގފަިއާވ ޕްރޮސެސްެގ މަޢުލޫމާތާއި 

ދެއްެގ ފައިސާއެއް ދީފަިއވޭތޯ އާއި އެ މީހުން އެްއވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފަިއވޭތޯއާ މި އެ މީހުންނަށް އެއްވެސް އަދަ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ރިައލް ސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔަން. އަދި ެއއީ 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކުންފުންޏަކަށްވާތީވެ  ސަބްސިޑިައރީ  މަޢުލޫމާތު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  ެއ  ކޮޕީކޮށްެގން  ސިޓީ  މި  އަށް 

 ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   ފެނަކައިންނާއި  ދެން  ނިންމާލަނީ.  ހިސާބުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މިއަދުެގ  އާދެ! 

ރިލޭޓެޑް ޕާޓީސްތަކުން ރިކުެއސްޓްކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު އިދާރީމޭޒުން ލިބުމަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ 

 الم عليكمالسބައްދަލުވުމެއް އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނީ. 
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