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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ޓްޕޯރިކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓް  ްއޔަތު  ލިމިއަދުެގ ބައްދަލުވުމަކީ މާ  !އާދެ`.  

  އްރިރާއިޤަމުކޮމިޓީެގ  ( އަށް  )ބީ  ވި ސަބް ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން ހޮއްވެލިއްޔަތު ކޮމިޓީމާ  ކުރުމަށް ޓަކައި ލުވާޙަ  އިނިންމަ

ެގ ނައިބު  އްރިރު ޤަމުއި  އްރިރާޤަކޮމިޓީެގ މު  މި ޭގތޯ.  ވާ ބައްދަލުވުެމއް އިނއް ެގ ޮގތުން ބާނައިބު ހޮވުމު   ރުެގއްރިޤަމު

މިނޑުއަޅުަގކުރިން  ވުމުެގ  ހޮ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާކޮމި    މެން  ޓީަގއި  އަދަދާއި  ނަންފުޅުތައް މެންބަރުންެގ  ބަރުންެގ 

މެންބަރުން. މިވަުގތު   އްޒަތްތެރިއި   3ަގންނަވަނީ  ޓީަގއި ހިެމނިވަޑައިމިމި ކޮ  !ން. އާދެނަ ލާއިނަވަދަން  އިކަ ޓަ  ކޯޑަށްރެ

އެބަ  3 ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ވެސް  ކޮމިޓީތިއްބެވި  މެންބަރުން  އިނޭގތޯ  ނަންފުޅުތަަގއި.    ހަނިމާދޫ  ކަކީ  މެންބަރުންެގ 

މޫސާދާ ޢަބްދުލްޣަފުރު  މެންބަރު  އުކުޅުދުއްފުށި  ،އިރާެގ  މެތުރު    ޔާސި ންބަދާއިރާެގ  ޢަބްދުރު  ފުލިދޫ   ،ޠީފްއްލަރު 

ރުެގ  އްރިޤަމިޓީެގ މުނޑު މި ހުޅުވާލަނީ މި ކޮޝީދު އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގލް ރަޟުންބަރު އިބްރާހީމް ފަ މެެގދާއިރާ

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް.އުތުކުޅުދުއްފުށި  ! ފުރުޞަތު. އާދެފުޅު ހުށަހެޅުމުެގމަށް ނަންޤާމަ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އިރާެގ މެ ތުރު ދާއްފުށި އުކުޅުދު

މު ައޅުަގޤަކޮމިޓީެގ  ކަމަށް  ދާއިރާެގ  އްރިރު  ހަނިމާދޫ  ހުށަހަޅަން  ޢަބްދު  ްއޒަތްތެރިއިނޑު  މޫސާެގ ރު  ފޫލްޣަމެންބަރު 

 .ނަންފުޅު

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 . ދުކުރަންއީތާަގނޑު ޅުއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދާއިރާެގކުޅު  !އާދެ އުތުރު  ފެ   ދުއްފުށި  ހުށަހަޅުއްަވއި  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޔާސިރު  ދާލިމެންބަރު  މެންބަރުއިދޫ    ރާެގ 

ރަޝީދު  ޟުފަ  މްރާހީއިބް ޢަބްދުލްޣަފޫނަންފުޅު    ވާދުކުރަްއވާފައި ތާއީލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އަށް މޫސާރު  ހަނިމާދޫ 

ހުޅުވާލަން.   ޢަބްދުލްޣަފޫޤުފާއިއްތިމެންބަރުންެގ  ވޯޓަށް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  މިވަނީ  މޫސާ  ން  ރު 

ދެން  އިހޮވިވަޑަިއެގންފަ ހުޅުވާލަ އަޅުަގނ  އިނޭގތޯ.  މި  ނަޑު  ކޮމިޓީެގ  މުނީ  ހުޤަ އިބު  ނަން  މުެގ  ށަހަޅާލުއްރިރުެގ 

 ރުޞަތު.ފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު މޫސާފުލްޣަބްދުބަރު ޢަ އިރާެގ މެންހަނިމާދޫ ދާ

  ރަޝީދު.ލްޟުފަ ްއޒަތްތެރިއިޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  އަ



  

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 . ރަންދުކުއަޅުަގނޑު ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރު  ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔާސިއްަވއި ކުޅުދުއްފުށި އުތުމޫސާ ހުށަހަޅު  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުއިރާެގ  ހަނިމާދޫ ދާ  !އާދެ

ވޯޓު ހުޅުވާލަން   ލް ރަޝީދަށްޟުފަ  ބްރާހީމްންބަރު އިލިދޫ ދާއިރާެގ މެފެޢަބްދުއްލަޠީފް ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ ނަންފުޅު  

އްޔަންކުރެވިފަ.  ޢަމަށް ބޭފުޅުން  ޤާއްރިރުެގ މަޤަނައިބު މުދި  އްރިރު އަޤަޓީެގ މުމިހާރު މިވަނީ މި ކޮމި  !. އާދެޭގތޯއިނ

ވަރަހޮވިވަޑައި  ބޭފުޅުންނަށް  މަރުށްަގތް  ބޮޑަށް  ކޮމި  ޙަބާ  މުއަދި  ދޫ  ނިމާހަ   ،މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއިއްރިރު  ޤަޓީެގ 

 ން. ދަންނަވަމަށް ވުޑަިއެގންނެވެވަ ލު ވާޙަރު މޫސާއަށް ރިޔާސަތާ ޢަބްދުލްޣަފޫ  މެންބަރުދާއިރާެގ 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 ކުރެވޭ. ނޑަކަށް ފާހަަގއެްއނުައޅުަގ އްބަދަލުތަކެ ޑު ހުށަހަޅަން މި ަގާވއިދު ފާސްކުރަން އިތުރުނ އަޅުަގ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ދުކުރަން އިނޭގތޯ.ތާއީ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގމެ  3ކޮމިޓީެގ    ހާރުމި ެއއްކޮށް  ންބަރުން  ތިއްބަވާތީ   3ނޑާ  މިއަށް    2  ،މާއެހެންވީ   ވެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން 

ތާއީހަޅަހުށަ ަގާވއިދު  ބޭފުޅަވެސް  އްއެ  ވީމަރެއް ދުކުއި  ުއޒުރުވެރިނުވާތީވެ  ކަނޑައަޅަން  ޖެއްފާސްވެކު  ދެން .  ކަމަށް 

އަޅުަގ މަސައްކަމިއަދުެގ  ދިޔަ ރިއަކުިއެގން  ތާނޑުމެން  ކޮމިޓީގައިއިށް  ބޮޑު  މީަގިއ  ދެން  އަވަސްވާނީ.  އޮންނަ ްއޔާ   

ކޮ ކުޑަ  ޚިލާފަށް  ކޮންޓިއުސޫލާ  ހަމަ  އެޖެންޑާ  ެގންދެ  ސްކޮށްއަނު މިޓީަގއި  ެވއްޖިއްޔާ  ކޮިމޓީަގިއ  ބޮޑު  އެއީ  ވިދާނެ. 

ެގ  އިކުރީބަިއަގ މި  އުސޫލެއް ދީެގން  އޮންންދާ  މި  ހަމަޖެހިފަ  އެހެންނަނީ  އަޅުަގނ.  އިދާރީވީމާ،  ހުރިހާ  ޑު  މޭޒުން 

ޓޭބަ ވެސް  ރިޕޯޓަ  އިދާރީމޭޒުން  ،ވީމާއެހެންނީ.  ޮއންނާމިހާރު    އި ލިބިވަޑަިއެގންފަލް  ބޭފުޅުންނަށް    ށްއޮޑިޓް 

ހަމަ ނެތް   މައްސަލައެއް  ޓް ރިޕޯޓްތަކަކީ އެްއވެސް ކަހަލަ ދެން މި އޮޑި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެން.  އަޅުވާލަދެއްވުން އެ

، އިދާރީ މައްސަލަެއއް ވެސް ނެތް ރިޕޯޓް ކަމަށް . އެހެންވީމާހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކެއް   މައްސަލަތައްކުދިކުދި އިދާރީ

ހަމަ ަގނޑުމެން  އަޅު އެހެންވީމާ،  ވަނީ ހަދާފަ.   ބެހޭ ދިރާސާބޭފުޅުން މިހާރު މި ކަމާ  ަގނީ. ދެން އެން މޭޒުން އައިދާރީ



  

ރި އެޑަޕޯފަހަރަކު  ެގންދިޔައިމަޕްޓްކުޓެއް  ބޮޑުކޮށްލައްޗޭ.    ރަމުން  ތަންކޮޅެއް  އެހެންވީމާ،  ބަރާބަރަށް.  ކުރިއަށްދާނެ 

   ށް ނޭނޭގ.ކިޔާކަކަށް ހާ ބޮޑަބަށް އެސާމިހި

 

 ކޮޅަކަށްފަހު( ތު )ވަުގ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ަގއި  ޙަޤީޤަތުރުަގއި  ބަލާއި  އި ޔަތްކޮށްފަހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާއި  ޅާފަހުށަ  މިރިޕޯޓްަގއި    ވިވިދާޅު ޑު ވެސް އެ  ނ އަޅުަގ

 . ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަންޕޯޓްރި  ނެތީމަ އަޅުަގނޑު އެ އިފަރު ކަެމއް ފާހަަގކޮށްއިތުރިޕޯޓްެގ 

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ތާއީދުކުރަން.  ނޑު އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިވިލް އޮތޯއޭިވޭއޝަ  މޯލްޑިވްސް  އަހަރުވަ   2015ރިޓީެގ  ން  އަޅުަގއޮ  ެގނަ  ރިޕޯޓް  ދިރާޑިޓް  ސާކޮށް  ނޑުމެން 

ނޑު  ން އަޅުަގޕޯޓް ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟުކުރާ ބޭފުޅެއް ނެތުމުށްފަހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ މިހާރު ރިމަނިންމު

 ަގިއ ނިންމަން.  ކަމު ޕޯޓް ފާސްވެއްޖެމި ރި

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ރި ދަޕޯޓްމި  ވެސް  މާލިއުަގއި  ާގނޫނަށްލަތުެގ  ާގނޫނާ   ަގާވއިދާ  ،އްޔަތު  މާލިއްޔަތު  ޮގތުެގ  އަދި  މަތިން އެއްޮގތްވާ 

 ށަހަޅަން.  ސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުޓް ވެސް ހަމަ ފާމި ރިޕޯ  މަކޮށްފައިވާތީކަންކަން ފުރިހަ

 

 ްއކެވުން: ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 . ނޑު ތާއީދުކުރަންެމންބަރުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  އްޒަތްތެރިއި ރާެގ ފެލިދޫ ދާއި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން



  

ސިވިލް އޮތޯރިޓީެގ  ިވއޭއޭ   މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯ  2016ޝަން  އޮޑިޓް  އަހަރުެގ  ނެތުމާޓްވަނަ  ަމްއސަލައެއް  ެއއްކޮށް     

ތާއީސްކުރުމަށްފާ  އިހުށަހަޅަ ލިބި  ބޭދު  ެއއްވެސް  އެ ރި ފުޅަ ފައިވާތީ  އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީ  ފާސްވެކު  ކަޖެއްޕޯޓް    މަށް  

 ޑައަޅަން. ކަނ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް މްރާހީއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ހަމަރިމި    !އާދެ ޮގތުން  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ިމ  ޮގތުެގޕޯޓްަގއި ވެސް  ެއއްޮގތްވާ  ާގނޫނުތަކާ  ަގާވއިދުތަކާއި  މި   މަތިން 

ފާހަަގވެފައި  ރިޕޯޓުން  އިތުރުއޮޑިޓް  އަނެއްހެން  ެވސް  ރިޕޯޓް  މި  ހަމަ  އަދި   ވާތީވެ  މައްސަލައެއް    އެްއވެސް 

 މި އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ތުަގއި ޙަޤީޤަވެ ށްފައި ނުވާތީހަަގކޮއް ވެސް ފާކަރެކްޝަނެ

 

 އްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު ޢަބްދުންބަރު ޔާސިއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިވިލްމޯލްޑިވް ަމްއސަލަ  2017  ރިޓީެގއޮތޯޝަން  އޭޭއވި   ސް  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުެގ    ެއއްކޮށް  ނެތުމާއެއް  ވަނަ 

އެ ލި  ދުތާއީ  އިހުށަހަޅަ ބޭފުބިފަިއާވތީވެ  ިއޢުްއވެސް  ރި   ވާތީކުރައްތިރާޟުނުޅަކު  ކަމުވެއްފާސް  ޕޯޓްމި  ަގިއ  ޖެ 

   ން. ނެކްސްޓް.ނޑައަޅަކަ

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިންބަރުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ނަށް ންނޑުމެއަޅުަގ  ކުރައްވާ އޮޑިޓް އޮފީހުން ޗެކްޓްެގ ރިޕޯވަނަ އަހަރު  2015ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަންެގ  -އެންޓި  !އާދެ

މައްސަލައެ ފޮ ެއްއެވސް  ހަމަ  އަޅުަގނުވާއިރުަގއި  އޮތްޮގތަށް  ކުރެފާހަަގ  ނޑުމެންނަށްއް  ރިޕޯޓް  އެ  ވިފައިނުާވތީ 

 ށަހަޅަން. ަގނޑު ހުރުމަށް އަޅުސްކުފާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 .ދުކުރަންއީ ށް އަޅުަގނޑު ތާ އެ ހުށަހެޅުމަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތްޮގތަށް   މި  ށްއެއްކޮ  އް ނެތުމާއެ  ރިޕޯޓް މައްސަލަޓްޑި ވަނަ އަހަރުެގ އޮ   2016ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  -އެންޓި

ިއ  ޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގރިއެ  ރާޟުނުކުރާތީ  ެގ އިޢުތިދު ލިބިފައިވާތީ އެއްެވސް ބޭފުޅެއްފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައި ތާއީ

   ކަރެކްޝަން.  ނ،އާ،  2015ނޑައަޅަން.  ކަ

 

 ފަހު( ޅަކަށް)ވަުގތުކޮ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ކޮމިޝަންެގ  ކޮ-އެންޓި އަހަރު   2016ރަޕްޝަން  އޮޑިޓަރ  ވަނަ  ރިޕޯޓް  ާމލީ  އޮެގ  ޮއޑިޖެނެރަލްެގ  ާވ  ޓްކުރައްފީހުން 

މައްނުވާފައިވާފޮމަޖިލީހަށް   ކަމައިރުަގިއ  ނެތް  ފާހަަގކުށްސަލަެއއް  އަޅު ވާތީއި ރަްއވާފަ  އަދި  ެވސް    ަގނޑުމެންނަށް 

 ހަޅަން. ހުށަ ފާސްކުރުމަށް ށްތްޮގތަނާތީވެ މި ރިޕޯޓް އޮމައްސަލަެއއް ުއޅޭ ކަަމށް ނުފެން ތުރުއި

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާ ދުކުރާަގނޑު ތާއީ  އަޅުޅުމަށްއެ ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިރަކޮ-އެންޓި ކޮމިޓީ  2016ޝަންެގ  ޕްޝަން  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  މާލީ  އަހަރުެގ  ހުށަވަނަ  ެއއްެވސް  އަށް  ހެޅި 

އޮތްޮގތަ މި  ރިޕޯޓް  ިމ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަދި  ކަމަށްވާތީވެ  ނެތް  ތާއީދު   ފާސްކުރުމަށް  ށްމައްސަލަެއއް  ހުށަހެޅި 

ައޅުަގ ބޭފުލިބިފައިވާތީެވ  އެހެން  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ނެތުޅަނޑު  ފާސްެވއްޖެ ެއއްކޮށް    މާކު  އޮތްޮގތަށް  މި  ރިޕޯޓް 

 . ޑައަޅަންނަގއި ކަކަމު

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކެވުން: ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއް އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ޓްކުރައްާވ  ފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑި ރިޕޯޓް އޮޓްޑި ެގ އޮވަނަ އަހަރު  2017ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  ކޮ-އެންޓި

މުން ވެސް ބެލުއިރުަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެން ބެލިއި ނުވާފޮނުވާފައިާވއިރުަގިއ މައްސަލައެއް ފާހަަގކުރަްއވާފަ   މަޖިލީހަށް

 ރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ފާސްކުށްތަތްޮގ މި ރިޕޯޓް އޮވޭތީރެނުކު ރު މައްސަލަެއއް ފާހަަގއިތު



  

 

 ވުން: ދެއްކެވާހަކަ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދުކުރާށް އަޅުަގނޑު ތާއީ ޅުމައެ ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަރު   2017ކޮމިޝަންެގ    ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ހުށަހެޅިވަނަ  ކަމަށް  ނެތް  ަމއްސަލަެއއް  ރިޕޯޓް  ޮއޑިޓް  އަދި  ެގ   

އެްއވެސް  ފާސް ތާއީދުލިބިފައިާވތީވެ  ރިޕޯޓްތިިއޢުބޭފުޅަކު  ކުރުމަށް  މި  ކަމުަގއި  ރާޟުނުކުރައްވާތީ  ފާސްވެއްޖެ   

 ކަނޑައަޅަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ދެްއކެވުން: ދުއްލަޠީފް ވާހަކަންބަރު ޔާސިރު ޢަބްއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ނުވާފަިއވާ  ެގ އޮފީހުން ފޮރަލްޓަރ ޖެނެޓް ރިޕޯޓް އޮޑިވަނަ އަހަރުެގ މާލީ އޮޑި  2018ޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  ކޮރަ-އެންޓި

   ށަހަޅަން.ރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުސްކުޮގތަށް ފާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 ން.  އްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަހެޅުއެ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޝަންެގ  ކޮރަޕް-އެންޓި އަހަރު   2018ޝަން  އޮޑިވަނަ  މާލީ  މަެގ  އެްއެވސް  ރިޕޯޓް  ނެތުމާެއކު  ޓް  އްސައެއް 

ފާސްކު ތާރުކޮމިޓީއަށް  ހުށަހަޅައި  ބޭފު  އީދުމަށް  އެްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ނެތުލިބިފައިވާތީވެ    އްކޮށް އެ   މާޅަކު 

 ޅަން.  އްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑައަރިޕޯޓް ފާސްވެ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ



  

ބެހޭ ފަިއނޭ  2014  ރައިބިއުނަލްޓް  ވަޒީފާއާ  އަހަރުެގ  އޮޑިންވަނަ  މައްސަލަެއއް ޓްޝިއަލް  އެްއވެސް  ރިޕޯޓްަގއި     

އޮފީޓައޮޑި ޖެނެރަލްެގ  އަޅުަގނޑުމެން   ނުވާތީއާފާހަަގކޮށްފައި  ހުންރ  ކަމެްއ  ައދި  އެްއވެސް  ދިރާސާތަކުން  ެގ 

 ން.   ވާހަކަ ދަންނަވާލަ ހުށަހަޅާޅުަގނޑުތަށް ފާސްކުރުމަށް އަމި އޮތްޮގ ވެހަަގނުވާތީފާ

 

 ވުން: ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ދުކުރަން.  ޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީެމންބަރުެގ އެ ހުށަހެ އްޒަތްތެރިއި އިރާެގ ލިދޫ ދާފެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓްރައިބިއުނަލް   ބެހޭ  އަހަރުެގ  2014ވަޒީފާއާ  ފައިނޭންޝަވަނަ  އޮޑި  ރިޕޯޓްލް  ހުށަހެޅިޓް  ކޮމިޓީއަށް  ރާސާކޮށް ދި   

ދު  ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅައި ތާއީޓްވާތީ މި އޮތްޮގތަށް އޮޑިށްެއއް ނެތް ކަމަލަސް މައްސަްއވެއޮޑިޓް ރިޕޯޓްަގއި އެ

އިތުލި އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ކަމަށް  މި  ބޭފުބިފައިވާތީ  ނެތުމާރު  ފާއެއް  ޅަކު  ރިޕޯޓް  މި  ކަމުކޮށް  ަގިއ  ސްވެއްޖެ 

 ކަނޑައަޅަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 މަތިންދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގއިެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ާގނޫނުތަކާއި ގަވާވަނަ އަހަރު  2015އިބިއުނަލްެގ  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރަ

 ބެލިމުން އޭެގ އެއްެވސްތީވެ ައދި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ފަރާތުން ވެސް މި ބެލިޚަރަދުތައް ކުރެވިފަިއވާ

 ށަހަޅަން. ހު ކުރުމަށްސް ކަެމއް ފާހަގަވެފައި ނަތީމަ އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓް ވެސް ފާސްއެްއވެ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ދުކުރަން. ެމންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީ އްޒަތްތެރިއި ފެލިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ބެހޭ   އޮޑިރައިބިއުނަލްޓްވަޒީފާއާ  ރިޕޯޓް  ެގ  ބެލުމަށް  2015ޓް  ކޮމިޓީން  އަހަރު  ރިޕޯޓުވަނަ  މި  އެްއވެސް  ފަހު  ަގއި 

ވާ އެްއވެސް  ހަޅާފައި ތާއީދު ލިބިފައިވާތީވެ މި ކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރައް ެއއްކޮށް ފާސްކުރަން ހުށަ  ލަެއއް ނެތުމާމައްސަ

  ޅަން.ސްވެއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑައަ އްކޮށް ރިޕޯޓް ފާއެ ބޭފުޅަކު ނެތުމާ



  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުަގއި ތެރޭަގިއ  ވަނަ އަހަރު މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2017ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ވަޒީފާއާ ބެހޭ  

ތެރެއިން  ނޫާގ އިުމެގ  ަގވާއިދުެގ  ކަންތައްތަކު ޮއޑިނާއި  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  އޮފީހުން  ތެރެއިޓް  ާގނޫނާ ެގ   ާވއިދާގަ   އިން 

ޮގތުެގ ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ އެްއޮގތްާވ  އިދާމަތިން  ެއޮގތަށް  އަދި  މަޖިލީހުން  ވެ  ރައްޔިތުންެގ  އިންާގފަިއވަތީެވ  ރާ 

ތެރޭަގއި  ވާ  ފާސްކޮށްފައި އިުމެގ  ރިރަދުތައްޚަބަޖެޓުެގ  މި  ކުރެވިފަިއވާތީވެ  ފާސްކުރަޕޯ  ވެސް  އަޅުޓް  ަގނޑު  ން 

 .  ންޅަހުށަހަ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ށަހަޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއިދުކުރަން. ެގ ހުެމންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިރާސާކޮށް އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް   ޓް ރިޕޯޓްެގ މާލީ އޮޑިވަނަ އަހަރު   2017  ރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓް

ކޮމިޓީ ފާހަަގކޮށްއަކަމަށް  ހު  އަދި  ތާށަހެށް  ލިބިފައި ޅި  ކަމައީދު  މި  ބޭފުޅަވާތީ  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ކު  ށް 

  ށް މި ރިޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑައަޅަން.ކޮއެއް ނެތުމާ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ހުން ފީޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އޮ ޮއޑި  ކުެގތަވަނަ އަހަރުެގ މާލީ ބަޔާން  2014ކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ޓެ

 އެ ޮގތަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ފާސްކުރަން.  ިއވާތީޓްކުރަްއވާ ފޮނުވާފައޮޑި

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 . ޑު ތާއީދުކުރަންނ އަޅުަގ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޕީލް   އަހަރު  2014ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ޓްކެސް  މާވަނަ  ކޮމިޓީއަށް  ލީެގ  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  ހުށަހެޅި  ބަޔާންތަކުެގ   

މައްސަލަބެލި ކަހަލަ  އެއްވެސް  ފާހަަގކުރެވިެއއް  ބެލުމުން  ކަމަސް  ފާސްކުރުމަނެތް  ރިޕޯޓް  އޮތްޮގތަށް  މި  އަދި  ށް  

ކަމުަގއި    ތީ ރިޕޯޓް ފާސްެވއްޖެޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރާށް ެއއްެވސް ބޭފުކަމަ  އަދި މި  ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަތީއާ 

 އަޅަން. ނޑަކަ

 

 ށްފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ޮއޑިވަނަ އަހަރުެގ އޮޑި   2015ލްެގ  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ޓްކުރައްާވ  ޮއޑި  އޮފީހުން  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޓް ރިޕޯޓް 

 ން.ށަހަޅަޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހު ފައިވާމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ައޅުަގނޑު ތާއީްއވުމަށް އެ ޮގތަށް ފާސްކުރެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީއަށް ހުވަނަ އަހަރު  2015 އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އް  ށަހެޅި އެްއވެސް މައްސަލައެ ެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މި 

ފާސްކު ހުށަހަޅައި  ކޮމީޓީއަށް  އަދި  ލިބިރުމަފާހަަގކުރެވިފައިނުވާތީ  ތާއީދު  ެއއް ފަށް  ބޭފުޅަ ިއވާތީ   ކުވެސް 

   ޑައަޅަން.ނކަ   ކަުމގައިވެއްޖެސްނުކުރަްއވާތީވެ ރިޕޯޓް ފާޟުއިޢުތިރާ

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ެގ މެ އްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ކުޅުދު

ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އޮޑިޓުކުރަްއވާ    2016ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުެގ  

ކުރޭވޭތީ ރިޕޯޓު  ބެލުމުން ވެސް އިތުރު މައްސަލައެްއ ފާހަަގނުއަޅުަގނޑުމެން ބެލިހުރީ އަދި  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި  

 ން. ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅައޮތް 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ



  

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓްރައިބިއުނަލުެގ   އެޕީލް  ދި  2016ޓެކްސް  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު  މާލީ  އަހަރުެގ  މި  ވަނަ  ރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު 

ފާހަަގކުފެ  ކަމެއް  އެްއވެސް  ފައިންޑިންސްއިން  އަދި  ިވފައިކޮމިޓީެގ  ތާއީދު މި  ނުވާތީ  ހުށަހަޅާ  ފާސްކުރުމަށް 

މިކަމަވެ  ލިބިފައިވާތީ އިޢުތިރާ  ށްއަދި  ބޭފުޅަކު  ކަމަޟުއެއްެވސް  ފާސްވެއްޖެ  ޮގތަށް  މިއޮތް  ރިޕޯޓު    ށް ނުކުރާތީ 

 ކަނޑައަޅަން.  

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަުގތުކޮ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  އޮފީހުން    2017  ޓެކްސް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު  އަހަރުެގ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ވަނަ 

ޒުން ކުރެްއވި ދިރާސާެގ އަލީަގއި ޭއެގ  މޭދާރީއަދި އެ އިނުވާތީ  ފައިރެވިއެްއވެސް މަްއސަލައެއް ފާހަަގކު  އިޮގތަށް ޭއަގ

  ނުވާތީވެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.އެްއވެސް މައްސަލައެއް ފާހަަގވެފައި

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުއި ފެލިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް އައުޅޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ  ެއއްވެސް މައްސަލައެއް  ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގައި 2017  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

މި ކޮމިޓީެގ  އަދި  ނުވާތީ  ހުށަހެ  ފާހަަގކުރެވިފައި  ފާސްކުރުމަށް  ލިބިރިޕޯޓު  ތާއީދު  އިޢުތިރާ  ޅި  ކުރާ  ޟުމިކަމަށް 

 އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތުމާެއކު ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑައަޅަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު އިރާެގދާ ފެލިދޫ



  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއާވ  ޓު ރިޕޯޓު  ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ އޮޑި  2018  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

 ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އެްއޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ޮގތަށް ޭއެގ )ހ( އަދި )ށ( އާ 

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ކުރަން. މަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު ްއވުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުެގ ބަރުއްޒަތްތެރި ެމންއި ފެލިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ކުރުމުަގއި އެްއވެސް    2018  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

  އި ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯޓު މިއޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފައި ނުވުާމއި  ުއޅޭ  މައްސަލައެއް    ކަހަލަ

މިޮގތަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގިއ    ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކުޟުތާއިދު ލިބިފައިވުާމއި އަދި މިކަމަށް އިޢުތިރާ

 ކަނޑައަޅަން.  

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުރަޝީ ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ސަރވިސް   ކަސްޓަމްސް  ރިޕޯޓު    2016މޯލްޑިވްސް  އޮޑިޓު  މާލީ  އަހަރުެގ  އޮފީހުން  ވަނަ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.އެ އްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ އި ލިދޫ ދާއިރާެގ ފެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަރވިސް   ކަސްޓަމްސް  ރިޕޯޓު   2016މޯލްޑިވްސް  އޮޑިޓު  އަހަރުެގ  ނެތުމާެއކު   ަގއިވަނަ  މައްސަލަެއއް  އިތުރު 

ރިޕޯޓު    ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކުޟުވާތީ މި ރިޕޯޓަށް އިޢުތިރާތާއީދު ލިބިފައި  އަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރުމަށްކޮމިޓީ

 ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑަައޅަން. 

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ެގ )ހ( ައދި )ށ(  ލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުެގ މާ  2017މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

އޮތްއޮފީހުން   ފާސްކުރުމަށް    ފޮނުއްވާފައި  )ނ(  .ހުށަހަޅަންޮގތަށް  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  )ނ(  ،އަދި  ކަންތައްތަްއ  ަގއި 

 ދި އޭެގދެ! އައާ  ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުއިތުރަށް އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

ެއޑޮޕްޓްކޮށްފައި  އަދި އޮތް   އިތުރުން  ފޮނުވާ  ޮގތުން ސިޓީ  ޔަޤީންކޮށްލުމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ބެލުމަށް  ތޯ 

އަށް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު  ނުކޮށް އޮތް ކަމުަގއި ވަންޏާުމ އެޮގތަށް ެއޑޮޕްޓްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

 ހުށަހަޅަން.  

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މަށް ވެސް ހުށަހެޅު ދެ ހުށަހެޅުއްވި އެ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދެ! އާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރިއިރުަގއި މި ބައުންސް ޗެކް  ވަނަ އަހަރު  2017މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

ދިމާ ކަސްޓަމުދޫކުރުމުަގއި  އުސޫލެްއ  ޙައްލުކުރެވޭނެ  ަމއްސަލަ  ެއކަން ވާ  ނެތުމާެއކު  ތެރޭަގއި  ަގާވއިދު  ެގ 

އެއްކޮށް މި   މާވާތީ ެއކަން ކަސްޓަމުން މިހާރު މި ަގާވއިދަށް އެ އެޑަޕްޓްކޮށް ެއކަން ހިނަގމުންދޭތޯ ބެލުފާހަަގކޮށްފައި 

 ޟު . އެހެންކަމުން، މި ކަމަށް އިޢުތިރާއަށް ހުށަހެޅިފަ ކޮމިޓީވަނީރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް މި ފާސްކުރުމަށް މިހާރު

 ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކު ިމ ރިޕޯޓު މިޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

އޮތޯރި މޯލްޑިވްސްެގ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އޮފް  ޮއޑިޓަ  2017ޓީ  ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ  އޮފީހުން ވަނަ  ޖެނެރަލް  ރ 

ޮގތަށް  ހުށަހަޅާ މަިއަގނޑުފައިވާ  އަދި  ހުށަހަޅާލަން.  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން   ފާސްކުރަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތެްއަގިއ 

ފާހަަގކޮށްފައިވާ  2016ނުން  ބޭ އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަހަރުަގއި  ކަންތައްތަކެއް  ވަނަ  ހުރިހާ  މަިއަގނޑު   

   ން ބޭނުން. މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކޮށްލައިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާކަން ވެސް  

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު



  

 ތާއީދުކުރަން.މަށް ހުށަހެޅު އްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ ހުށަހެޅުއްވިއި ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ައހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގިއ އިތުރު މައްސަލަެއއް ނެތުމާެއކު   2017ެގ  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އަދިކޮމިޓީ ލިބިފައިވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާ  އަށް  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ ޟުމި  ރިޕޯޓު  މި  ނެތުމާެއކު  ބޭފުޅެއް  ކުރާ 

 ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. 

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓުަގއި ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓަރ އޮ  2017މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  

 ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ބަޔާންަގިއވާ ޮގތަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ނޫޅޭތީވެ ެއޮގތަށް ފާސްކުރަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ތާއީދުކުރަން. މަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުްއވިއެ އްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ އި  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އޮޑިޓު  2017  ެގމޯލްޑިވްސް  ކޮމިޓީން  މި  ބަޔާން  މާލީ  އަހަރުެގ  ކުރުުމަގިއ  ވަނަ 

އެްއކޮށް ނެތުމާ  ކަމެއް  ެއްއވެސް  އޮޑިޓު  ކޮމިޓީ   ފާހަަގކުރެވިފައި  މި  ތާއީދު ބަޔާންއަށް  ހުށަހެޅި  ފާސްކުރުމަށް   

ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގއި  ރިޕޯޓް   ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކު ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން  ޟުލިބިފައިވާތީ މި ކަމަށް އިޢުތިރާ

 ކަނޑައަޅަން.  

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ކޮމިޝަ ސަރވިސް  އޮ   2018ންެގ  ސިވިލް  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު  މާލީ  އަހަރުެގ  އޮޑިޓު ވަނަ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޑިޓަރ 

 މަޖިލީހަށް ފޮނުއްާވފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އިކުރަްއވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ



  

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ތާއީދުކުރާ  

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

ކޮމިޝަންެގ   ސަރވިސް  އަހަރުެގ    2018ސިވިލް  ރިޕޯޓު  ވަނަ  މިހާރު    ކޮމިޓީންޮއޑިޓު  ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު 

ިމޮގތަށް    ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކުޟުހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބި އިޢުތިރާކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް  

 މި ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގިއ ކަނޑައަޅަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

ެގރަންޓީޒް   ަގވަރމަންޓް  އޮފް  ޖެނެރަލް  2013ސްޓޭޓްމަންޓް  ޮއޑިޓަރ  ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ  އޮފީހުން    ވަނަ 

 ވާފަިއވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ފޮނު އިކުރަްއވަޑިޓުއޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވުާމއެކު ިމ  ވަނަ ައހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު  2013ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ަގވަރމަންޓް ެގރަންޓީޒް  

 ނުކުރާތީ މި  ޟުކު އިޢުތިރާރިޕޯޓުަގއި ެއްއވެސް މައްސަލައެއް ނެތުމާއެކު މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާމެދު އެއްވެސް ބޭފުޅަ 

ކޮމިޓީ  ކުޑަ  މި  ކަނޑައަޅަން.  ކަުމަގއި  ފާސްވެއްޖެ  ފޮނުވިފައި   21އަށް  ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓެއް   އެހެންކަމުން   .ވަނީޮއޑިޓު 

މި  މި ޮގތަށް    21ހާރު  ެއވާ  ތިރީަގއި  ތައްޔާރުކުރުމުަގއި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  މި  އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ފާސްކުރެވިފައިވުާމއެކު 

ކަމަށް ނެޢަމަލުކުރެވޭ އޮތް  މައްސަލަެއއް  ެއްއވެސް  ފާހަަގކުރެވިފައިވާ  ކަމަށް  ޚިލާފުވާ  ަގާވއިދާ  ާގނޫނާިއ  ެއވެ. 

  އެކު ބެލުމުަގއި ވެސް މިފަދަ މައްސަލަެއއް ނެތުމާއަދި ކޮމިޓީން ބެލި  ނެތުމާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފާހަަގކޮށްފައި  

އަށް ހުށަހަޅާ ޮގތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާނީ. ޓަކައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް

ބޭފުޅުންނަށް އެކަމަށް އެ ެގންނަންޖެހޭ މޭޒުން އެ  ިއޝޫ އިދާރީ  މިއިންއެހެންނަމަވެސް، މި ކަސްޓަްމސްަގއި ައއިސް  

އެ މައްސަލަ    ވާނަމަނުެގންނަ ކަމަށް  ،ފައިއެ މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލުވީ ކަމަށް ބަލާ  ނަމައިޞްލާޙީ ބަދަލު ެގނެފައިވާ

.  ނީޙައްލުނުވާކަމަށާއި އެހެންވީމާ، މިކަން ފާހަަގކޮށް މި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ނިންމި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ



  

ޮގތަށް  އެހެންވީމާ، އެކަން އެ ނިމުނީމަ ދެން ސޮއިކޮށްލީމަ މިހިސާބުން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މި

 އޭރުން މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ.  .އަށް ފޮނުވަން ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑުެމން ޖެހޭނީބޮޑު ކޮމިޓީމި ރިޕޯޓު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ޟުލްފަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ތެރޭަގއި   ކަންތައްތަކުެގ  ފާހަަގކޮށްދެްއވި  ތި  މުޤައްރިރު  ހަމަ  ވެސް  ކަސްޓްމަސްެގ އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ 

ޗެކްކުރުން   ރަނަގޅަށް  ބޮޑު  އެކަން  ރިޕޯޓުތަކުެގ  ކޮމިޓީހަމަ  އޮޑިޓު  ހުރި  ދެން  އަދި  ފޮނުވަިއެގން.  އިތުރު  އަށް 

ދަންނަވާ  އިޝޫސްތަކެއް ޮގތެއްަގއި  ަމއިަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއޮގތަށް   ނެތް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ.  ކަމުަގއި 

ެގންދަ އާދެކުރިއަށް  ދަންނަާވލަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ެގންދަން   !ން  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

 އްރިރު ތި ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް. ޤައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މު

 

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ ކުޅުދު

 ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރީމި   ކަސްޓަމާކޮމިޓީެގ  މި  އަޅާފަިއ  ުގޅައި   މޭޒުން  ފިޔަވަޅު  ބެހޭޮގތުން  އެކަމާ  ސާފުކޮށްފައި  ެއކަން  ެގން 

އެބައި  އޮެވއްޖެ ފާހަަގނަމަ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނާނީ.  ރިޕޯޓު  ޮގތަށް  ނެތް  މައްސަލަެއއް  ޮގތަށް  ނުކުރާ 

  ބޮޑު އްޔާ  އް ނާޅާ އޮެވއްޖެކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނިންމާނީ. އެއްވެސް ފިޔަޅެ   އްސަމިކޮޅުން އެ މައްސަލަ ކުރިައށް ެގންޮގ

ބެހޭޮގތުން  ކޮމިޓީ އެކަމާ  ދާނެ.  ނާޅާ  ެއްއވެސް  އަށް  ކަމަށް  ފިޔަވަޅެްއ  ޙައްލުކުރަންޖެހޭ  މިކަން  ކަމަށާިއ  އޮތް 

ެއޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑަައޅަން. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ   އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުަގއި އިންނާނީ. އެހެންވީމާ، 

   ނިމުނީ.

___________________ 

 

 

___________________ 


