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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   މިއަދުގެ    28މިއަހަރުގެ  އެސް.އޯ.އީ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އެންޓި ގުޅޭގޮތުން  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  މިއޮތީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  -ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

ކަންތަކުގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ގުޅޭގޮތުން  ހޯދުމުގައްޔާއި    މައްސަލަތަކާ  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ތެރެއިން 

އެ ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްގެ  ކަންކަމުގެ   ރެކްރޫޓްމެންޓް  ހިނގާ  ތެރޭގައި  ކުންފުނީގެ 

ން  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން. ދެން އެންޓި-މައްޗަށް އެންޓި

މި ފޮނުވާފަ.  ސިޓީއެއް  ކޮމިޝަނަށް   މި  ސިޓީގައި އެބައޮތް  މި  ގުޅޭގޮތުން  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  އޮތީ 

މިހާރު   އަދި  މައްސަލަތަކާއި  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ފެނަކަ  ބަލާއިރުއިރު  މައްސަލަތަކަށް  ބައެއް    ތަޙުޤީޤުކުރަމުންގެންދާ  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

ފެނަ ދަންނަވަމެވެ.  ގޮތުން  ގެނައުމުގެ  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އޯންޑް  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ސްޓޭޓް  ކަ 

ހޯދުމުގައްޔާއި   ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ 

ކޮމިޝަނުންވަނީ   މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ހިނގާ  މަގުފަހިވާގޮތަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް  ތެރޭގައި  ޕްރޮސެސްގެ  ރެކްރޫޓްމެންޓް 

އެކުލަވާލާފައެ ހިނގާ  ރިޕޯޓެއް  ތެރޭގައި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ފެނަކަ  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ރިޕޯޓް  މި  ވެ. 

ވެސް   ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  ކޮމިޝަނަށް  ޓަކައި  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ކުންފުނީގެ  އެ  ކަންތައްތަކާއި 

ކޮ ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރެވުނު  މިގޮތުން  އަދި  ރިޕޯޓުގައި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  މި  ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މިޝަނުން 

މި   ޓަކައި  ހިއްސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މަޢުލޫމާތު  މި  ވީމާ،  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ންގެ  ސިޓީއާއެކު މިދެންނެވި ރިޕޯޓު ފޮނުވީމެވެ. އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓު އިންނާނެ އެޓޭޗްކޮށްފަ. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ރިޕޯޓު ލިބުނީ   މި  ގުޅިގެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓާ    8ފައިލްކޮޅުގައިވާނެ މި ރިޕޯޓު އެޓޭޗްކޮށްފަ. ދެން ހަމަ މި 

މީގައި ހު   2021ފެބްރުވަރީ   މަޢުލޫމާތު.  ގައި. އޭ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓު ލިބުނީމަ ދެން  ފެނަކައިން ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް  ރީ 

ފެނަކައަށް ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު  ސިޓީއެއްދެން  ފޮނުވާފައި  ކޮޕީއެއް  ކޮބައިތޯ.    ފޮނުވީ މީގެ އެ   ގެ  ކޮމެންޓަކީ  ބޭފުޅުންގެ 

ބައި    2ބޮޑު ރިޕޯޓެއްހެން ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ، މި  ފޮނުވީމަ ފެނަކައިން އެބައޮތް ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައި    ށްދެން ކޮމެންޓަ

ނިން ގޮތްތަކެއް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާފައި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަންގަންޖެހޭ.  މާފައި 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު ނިހާދު. 
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 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނި

މައްސަލަތަކާއި   ބައިވަރު  ވަރަށް  ބެލުމުގައި  ކަންތައްތައް  މި  މުޤައްރިރު. މިއީ  އިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތަކެއް  ޝުކުރިއްޔާ 

މިއަށް ލިޔުމެއް އިތުރުކުރަން   ކިޔަންޖެހޭ. އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ. ވަރަށް ލިޔެކިއުންތައް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެބަހުރި ކަމަށް 

މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ     13އަޅުގަނޑަށް ހުށަހަޅާލަން ފެންނާތީ، އެއީ އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 

އިޞްލާޙުކުރު ކޮން  ކަމެއް  އެއީ  ކަމަށް.  އަންގާފައިވާނެ  ފެނަކައަށް  ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން    13މަށް  ކަމެއްތޯ 

ކަމަށް   އަޅުއްވާނެ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  ރައީސް  ލިބިގެން  ރިޕޯޓު  އެ  އޮފީހަށް  ރައީސް  އެއީ  ސާފުކޮށްލަން. 

ފަހުން   އޭގެ  އަދި  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  އި  13ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމަށް.  ކަމެއް  އަންގާފައިވާނެ  ޞްލާޙުކުރަން 

އެ   އެ    13އެހެންވީމާ،  ދެކޭތީވެ  ކަމަށް  ފަސޭހަވާނެ  ލިބިއްޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ކަންތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެނަކައަށް    މިހާރު  އޮތް،  އަންގާފައި  ރަނގަޅުކުރަން  އެތަނަށް  އޮފީހުން  ރައީސް 

ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރާނަން ރައީސް އޮފީހުން. އަދި ފެނަކައިން    13ކަން. އެއީ ކޮން    13އަންގާފައި އޮތް  

ޔާ ނުކުރެވި އޮތީ ކީއްވެގެންތޯ.  ސާފުކުރާނަން މިހާރު އޭގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކުރެވުނީ ކޮންކޮން ކަމެއްތޯ. ނުކޮށް އޮތިއް

ދެން ޕީ.ސީ.ބީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެބައޮތް ހަދާފައި ހާމަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީސް ފޮރ  

ސަރުކާރު   އަންގާފައިވަނީ  ޕީ.ސީ.ބީން  މިނިސްޓްރީންނާއި  ފިނޭންސް  މިހާރު  މީތި  އެންޓަރޕްރައިޒަސް.  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 

ހު އަމަލުކުރަން  ހިއްސާވާ  މިއަށް  އެންޑޯޒްކޮށްފައި  ބޯޑުން  ކުންފުނިތަކުގެ  އެ  ނިޔަލަށް  މިމަހުގެ  ކުންފުނިތަކަށް  ރިހާ 

ފެށުން. އެހެންވީމާ، މީތި މިހާރު ފެނަކައިގެ ބޯޑުން އެންޑޯޒްކޮށްފިތޯ ނޫންތޯ. ނުކޮށް އޮތިއްޔާ ނުކޮށް އޮތީ ކީއްވެގެންތޯ،  

ޑުމެން ސާފުކުރާނަން. ދެން މި ޕޮލިސީގައި މިހާރު ބަލާއިރު މީގެ ޕޮލިސީގައި  ކޮން ދުވަހަކުތޯ އޭގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނ

ޢަމަލުކުރެވޭ   އެއްގޮތަށް  މިއާއި  އެހެންވީމާ،  ހެދިފަ.  މިހާރު  އުސޫލުތައް  މި  އަސްލު  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އިނީ 

އިޞްލާޙު  ކަންތައްތައް ވެސް އެބަ  އޭ.ސީ.ސީން ރެކޮމަންޑްކޮށްފައި ހުރި  ވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން  ކަމުގައިވަންޏާމު 

ތެރެއަށް   ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޗެކްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ކަށަވަރުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   މަޢުލޫމާތު  އެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ލެވޭނެ.  ގޮތެއް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް    2އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދާފައި  ފަރާތުން 

ދެން ކަންތައްތަކާ،  ގެންނާނަން.  އިން  ފާހަގަކޮށްފައި  ފެނަކައިން  ކަންތައްތަކާއި  އިން  ފާހަގަކޮށްފައި  އޭ.ސީ.ސީން   
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ހިއްސާކޮށްދޭނަން.   ބޭފުޅުންނާ  ތި  ގޮތަކަށް  އިނގޭ  ވަކިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމެންޓް  މީހުންގެ  އެ  އޭގެ  ފެނަކައިން 

ކޮމެންޓެއް އިތުރު  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާއި  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެންވީ؟ އެބައޮތްތޯ  ތި  އެކީގައި  މަޢުލޫމާތާއި  މި  މާ، 

އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

_____________________ 

 

 




