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 ިއލްޔާސް ލަބީބް{ މެންބަރު  ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ.    29ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ   ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމެއް ގޮތުގައި މިވަނީ އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރިންގ ލައިސަންސް ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޯޖް  

ބްރޯކަރ އިންޝުއަރެންސް  ބެހޭ  އިންސްޓިޓިއުޓަރ  މިކަމާ  އާދެ!  ދިރާސާކުރުން.  މައްސަލައައް  ފޮނުވާފައި  ސްއިން 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ހޯދާފަ.  މަޢުލޫމާތު  މީގެ  ވެސް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ކުރީގައި  މިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން 

މެންޑޭޓަށްވު ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އައިޓަމަކީ  ފުރަތަމަ  މިވާ  އެޖެންޑާގައި  މިކަމުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ބޮޑަށް  ރެ 

ކޮމިޓީއަށް   މާލިއްޔަތު  މީތި  ލަފާކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީގައިހެން.  މާލިއްޔަތު  އޮތީ  މެންޑޭޓް 

އެއްކޮށް   މަޢުލުމާތުތަކާ  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ދެން  ރަނގަޅުވާނީ.  އެންމެ  ކަމަށް  ފޮނުވާލުން 

ފޮނު މެންބަރަކު  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެން އެހެން  ވައިގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

އެއްވެސް   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ފެންނަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެކަން  އެގޮތަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރަންޏާމު  މިކަމުގައި 

 ؟ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ

 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ގޮތުގައި   ކަމެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ނިންމުން  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  ނުކުރަން  އިޢުތިރާޟެއް 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ ތި ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ ގޮތް ހަމަ. ތި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި އެޖެންޑާ ނަންބަރުގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ނިންމާފައި  

ފޮރ   ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮން  ރެގިއުލޭޝަންސް  އޮތީ  މި  އައިޓަމަށް  ދެވަނަ  އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

ކޮ އިންޝުއަރެންސް  ހުޅުދޫ  ބޭންކްސް  އެދި  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  ކޮމްޕެނީސްއަށް  ފައިނޭންޝަލް  އެންޑް  ންޕެނީސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިކަމުގައި  ދިރާސާކުރުން.  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ލަބީބް  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

އަނެއް މިތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިފަ.  ޖަވާބެއް  އެމް.އެމް.އޭގެ  މިހާރު  ހަދައިގެން  މިވަނީ  ރިޕޯޓެއް  އިތުރަށް  ހެން 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ގެންދަންޖެހޭ  ފްލޯރއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ލިބިފައި މިވާ ޖަވާބު މި   ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިހާރު މި  މިކަމާ 
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ކިހިނެއްތޯ  ކޮމިޓީ ޖަވާބު. އެ  ދީފައިވާ  އެ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ކަންނޭނގޭ  ދެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރަށް  ގެ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މެންބަރުންނަށް  ރަނގަޅުވާނެހެން.  ؟ އިއްޒަތްތެރި  ގެންދިޔައީމަ  އެގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެބައިންތޯ މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި    އެއްވެސް  ކުރައްވަން. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް  ކޮމެންޓެއް  އެކަމުގައި 

އިލްޔާސް   އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބު  މިވާ  ދީފައި  އެމް.އެމް.އޭއިން  އެގޮތަށް  އިޢުތިރޟުނުކުރައްވަންޏާމު  މެންބަރަކު 

ދެން އޮތީ ތިންވަނަ އައިޓަމަކަށް  ލަބީބަށް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް އަރުވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިލާނަން.  

އެންޓި ގުޅޭގޮތުން  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭޝަން  މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  -ފެނަކަ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައްޔާއި ރެކްރޫޓްމަންޓު ފުރުޞަތުގެ  

ކޮރަޕްޝަން  -ގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެންޓިތެރޭ

އިއްޒަތްތެރި   ކުރީދުވަހު  ވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތުން  ދިރާސާކުރުން.  ރިޕޯޓު  އެކުލަވާލައިފާއިވާ  ކޮމިޝަނުން 

ކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  މެންބަރުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްކޮށް މި ފެނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   އިތުރަށް  އަދި  އެންގުމަށް  އަންގާފައިވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެންގުމަށް  އަންގާފައިވާ 

ނަންބަރު   އެއްގޮތަ  2001މޭ    1PPO/2021/300  ،2އޮފީހުންގެ  ނޯޓާއި  ފޮނުވާފައިވާ  ފެނަކަ  ގައި  މިހާރު  ށް 

ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ހޯދިއިރުގައި އެ  

މެންބަރުން،   އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެވިފާއިވޭ. ދެން  ކަމަށް  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  އެގޮތަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ބޭފުޅުން 

އުމަންޓްސްތަކެއް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މިކަމުގައި މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ  އެއްޗެއް ޑޮކި 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  

ނޫނީ ފަސް މިނިޓު އެ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި    ނެތްތޯ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނެ

 މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓެއް މިކަމަށް އޮވެއްޖެއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަވަން.  

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރު ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ.  މުޤައްރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅުން... 
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 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދެން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަ

އޭގެ   އަދި  ގެންދިއުމަށް.  ކަންތައްތަކެއް  މި  މެދުވެރިކޮށް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮތް  އެބަ  ވެސް  އޮފީހުން 

ގޮތުން   ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ފާހަގަކުރެވުނު  މި  އެބަހުރި  ވެސް  ފެނަކައިން  ކޮމިޓީގައި  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި 

މިނިސްޓްރީ   ތިންވަނަ ފަރާތެއް، އެއީ  މި  އަދި  އާއިރު  ދެ ފަރާތް  މި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކުރުން. ދެން 

ކޮމިޓީއަށް   އަސްލުގައި  ގޮތް  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  މި  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކަމާ  މި  ފަރާތުން  ފިނޭންސްގެ  އޮފް 

އި އަޅުގަނޑުމެން ޑެލިބަރޭޓްކޮށް ގޮތެއް ނިންމާއިރު. އެއީ ގައިމު ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ލިބެންޖެހޭނެހެން މީގަ

ފިނޭންސުން އެކަން ކުރި ގޮތުގެ ސިޓީއެއް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަތުގައި މިހިރަ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަކަށް 

އެހެންވީ ނެތް.  ފެންނާކަށް  ތެރެއިން  ލިންކުތަކުގެ  ހުރި  އެކަން  މީގައި  ލިބިފައިވާނަމަ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މާ، 

ޕްރޮސެސް   ޑެލިބަރޭޝަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުލިބޭ  ކަށަވަރުކޮށްލަދެއްވާ. 

އެޅުއްވި   މި  ފިނޭންސްގެ  މި  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  އެއް  ކުރޫޝަލް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްގެންދާއިރު 

އި އަދި ނޫނިއްޔާ، އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު ފިޔަވަޅެކޭ ނުދަންނަވާނަން. މިސާލަކަށް އެ  ފިޔަވަޅުތަކާ

މި   ވެސް  ޕީ.ސީ.ބީ  މި  ތެރެއިން  ފިނޭންސްގެ  އެއީ  އެނގުމަކީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން  ކުރެއްވި 

 ދިނުން އެދެން.އޮޕަރޭޓްކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑަށް އަޅެ ސާފުކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަށް އެއީ މިހާރު   

ފިނޭންސުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިންނާނެ  އޭގައި  ފައިލްގައި  އިން  ޝެއަރކޮށްފައި  ޖަހާފައި  ފިނޭންސް  ފެނަނަ 

 ފަހަތުގައި އެބައިން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި އެ ބޭފުޅުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން 

ފޮނުވާފައި   ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބުނީ  ފޮނުވާފަ. މި  އެބައިން  ސިޓީތަކެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް 

  އަޅުގަނޑު އެ ސިޓީ ކިޔާލާނަން.އިން ސިޓީއެއް އެބައިން. 

 

  މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އެ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަނެއްހެން އެޅުއްވި ކަރެކްޓު ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނެތް ދެއްތޯ ލިބިފަކާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައްތަކުގައި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އެބައިން އޭގެ މަތީގައި  އެ ސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނަކައިން އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި  

ފެނަކައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އިން ސިޓީގެ ޖަވާބު. އޭގައި އިންނާނެ އެޓޭޗްމެންޓާ އެއްކޮށް. އޭގައި  

އަ ބޭފުޅުން  އެ  ލަފާގެމަތިން  އެ  ފިނޭންސްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިއްޔެ  ފެނަކައިން.  ހުރި  އިންނާނެ  ޅުއްވާފައި 

ޢަމަލުކުރައްވަން   ފެނަކައިން  މިހާރު  އިތުރަށް  އަދި  ގޮތަށް  އެންގެވި  ފިނޭންސް  ފާހަގަކޮށްފަ.  އެބައިން  ފިޔަވަޅުތައް 

 ނިންމެވި ގޮތާއި، ޢަމަލުކުރާ ގޮތް އެ ބޭފުޅުން އެބައިން ލިޔެފަ.

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑުމެންގެ،  އާދެ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ދެން  ބޭނުންވީ.  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެއީ   !

މަޝްވަރާ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ނާޅަން.  ހުށައެއް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑު  ދެން 

އެހެރީ   މިހާރު  ކަންކަމަށް،  އެ  ގެންދަންވާނީ  ކޮމްޕްލީޓްކުރެވޭތޯ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އެ  ފާހަގަކޮށްފަ.  ކަންތައްތަކެއް 

 މިހާރު ނޫނީ ނުކުރެވޭތޯ. އެއީ ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ނިމުނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވާން އެއްޗެއް  އެބައިންތޯ  މެންބަރެއް  އިއްޒަތްތެރި  އިނީ  އިތުރު  ހުޅުވައިލާފައި  ފުރުޞަތު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު   .

މިހާރު   ނިންމައިލާނަން.  އޭތި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވީމަ  މިކަމުގައި  އެއްޗެއް  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  އިނގޭތޯ 

އެ   ވެސް  ފިނޭންސްގައި  މިހާރު  ދަންނަވައިލާނަން.  އެއްޗެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފެނުމުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް 

އެ  ބޭފުޅުން ގޮތާއި  ކުރަމުންދާ  މިހާރު  އަދި  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމާއި  އެބައިން  ފެނަކައިން  ރެކޮމަންޑޭޝަނަށް  ގެ 

ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ   މިހާރު  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކޮށްފަ.  ބޭފުޅުން  އެ  އެބައިން  ވެސް  އެއްޗެހިތައް 

އީސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން ކިހާވަރަކަށްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކުން މިހާރު އެސް.އޯ.

އަޅުގަނޑުމެން   ޕީ.ސީ.ބީއަށް  ބެއްލެވުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ދަނީ.  ތަބާވަމުން  މިހާރު  އުސޫލުތަކަށް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިތުރަށް  ދަންނަވައިފިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ދެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް، ވަކިން ފެނަކައިން މިހާރު އަޅު

ފެނަކައިން މި މައްސަލަ ހަމައެކަނި ބަލަންޖެހޭ ކަމަކަށް. އެއީ ފެނަކައިން މިހާރު އެހެރީ ރައީސް އޮފީހާއި ފިނޭންސް  

ކަންތައްތަކެއް   ރަނގަޅުކުރަންވާ  އަޅުއްވާފާއި  ފިޔަވަޅުތައް  ބޭފުޅުން  އެ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ 

އެ    ރަނގަޅުކޮށްފައި އިތުރަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ދީފަ.  ޖަވާބު  އެއިނދީ  ބޭފުޅުން  އެ  ހާމަކޮށްފައި  ކަމަށް  އިން 
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އެންޓި ކުންފުނިތަކަކުން، މިހާރު  ހުރިހާ  ޗެކްކުރުމަށް  އެ  -ކަންތައްތައް  ކުރާ  ފާހަގަ އެ  އެ  ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން 

ކުންފުނިތަކަށް ކުރޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި   ޕްރޮކިއުމަންޓް މިހާރު ހަދާފައި އެހެރަ އުސޫލުން އެހެން ހުރިހާ 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާމު އެގޮތަށް ޗެކްކުރެވިދާނެ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑަކަށް އިތުރަކަށް މީގައި އިތުރު  

މި މެންބަރުން  އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އިން  ކަމާމެދު  މައްސަލައެއް 

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނައިރުވެއްޖެ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ލިޔެގެން އިންނަތާ. ދެން އޭގެ ފަހުގައި މުޤައްރިރު  

ހުށަހެޅުމެއް.   ހުށަހެޅުއްވީ  އަޅުގަނޑު  ތި  ފުރުޞަތުގައި  ފުރަތަމަ  ވާހަކަދައްކަމުން  ވެސް  ފުރަތަމަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ދެ   މުޤައްރިރާ  މުޤައްރިރާއި  ނައިބު  ގޮތަށް  އޮތް  ރާވާފައި  މުޤައްރިރު  ގޮތަށް،  ބޭފުޅުންފުޅުވާ  މުޤައްރިރު  އެދުނިން 

ހުށަ އަވަހަށް  އެކަމެއް  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމެއް  އޮތް  ނިންމަވާފައި  ގެންދަވާށޭ.  ބޭފުޅުން  ނިންމަވަމުން  ހަޅުއްވައި 

 އެހެންވީމާ، ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަންވީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަ އިނގޭތޯ.  ނޫން  އެއްޗެއް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ރާވައިގެން  އެގޮތަށް  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  މެންބަރު  އާދެ!  ތްތެރި 

މިކަމާމެދު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅި އެއްޗެއް އެއީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ޚިޔާލު އެއީ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި  

މެންބަރެއް   އިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެން  ތާއީދުކުރެއްވީތީ ވަރަށް  ޚިޔާލަށް  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރު 

ފާހަގަކު  ކޮމެންޓެއް  އެބައިންތޯ  އެއްޗެއް،  އެއަށް  ނާޝިޒް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޕޮއިންޓެއް.  ރަންޖެހޭ 

 އެބައިންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކޮމެންޓެއް.  

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅު  ނެތް. ދެން  ކޮމެންޓެއް  އެ  މުޤައްރިރު، ނޫން. އަޅުގަނޑުގެ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކާއި  ހުރި  އެ  ދެންނެވީ  ގަނޑު 

ކުރި   އަޅުގަނޑު  އެއީ  ފެނެއޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާލުން  ޢަމަލުކުރެވޭވަރެއް  މިހާރު  ފިޔަވަޅަށް  އެޅުއްވި  އެ  ކަންކަމަށް 

 ކޮމެންޓަކީ އިނގޭތޯ. އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.ސީ.ބީއަށް ދަންނަވާނަން ކުންފުނިތަކުގެ މިހާރު   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ދަނީ.   ފޮލޯކުރަމުން  ކުންފުނިތައް  ކިހާވަރަކަށްތޯ  އުސޫލުތަކަށް  އޮތް  ހަދާފައި  ޕީ.ސީ.ބީން  އުސޫލަށް  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބަލާލުމަށް  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންޕްލެޔެންސް  ޗެކްކުރުމަށް  އެސް.އޯ.އީސްތަކުގައި   

ސިޓީއަކުން ދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރަށް މީގައި ރިޕޯޓެއް ހަދައިގެން ފްލޯއަށް ގެންދަން މީގައި ޖެހޭ  

ދެކަވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ދޭތެރޭގައި  އެކަމާ  ކަންނޭނގޭ.  ނެތް  އެހެންވީމާ،  ؟ ކަމެއް 

މެންބަރަކު   އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ނިންމަނީ  މި  އެހެންވީމަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު 

ޕްރޮކިއުމަންޓް   ހަދާފައިވާ  ޕީ.ސީ.ބީން  މިހާރު  އެސް.އޯސްތަކުގައި  ހުރިހާ  މި  ފިނޭންސަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީވެ 

ށް ޓަކައި ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށްފަހު މި މައްސަލަ އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުން ޢަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަ

ދީފައިވާ   މި  ވެސް  ފެނަކައިން  ބެލުމަށްފަހު  ފޮލޯކުރާވަރެއް  އެ  ކުންފުނިތަކަކުން  ހުރިހާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

އެ  ކުންފުނިތަކާ  އެހެން  ރިޕޯޓެއް  ޖުމްލަ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  އަނެއްހެން  ޖަވާބުތަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  އްކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ހެދުމަށް  ރިޕޯޓެއް  އެއްކޮށް  ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއް  ކުރެވޭ  ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް 

އަޅުގަނޑު   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ނިންމާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

އަޅުގަނޑު  ނިންމަން އެއްކޮށް  ނެތުމާ  ކަމެއް  ފަހަގަކުރެވޭ  އެހެނިހެން  އެޖެންޑާގައި  އިތުރު  މިހާހިސާބުން  ދެން   .

ޖޮއިންކުރެއްވީތީ   ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ނިންމައިލާނަން.  ކޮމިޓީ  މިއަދުގެ  އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

___________________ 

 

 

 

 




