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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތައް އިވާ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުެގ މަސައްކަތްމިހާތަނަށް ލިބިފަައށް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާދެ! ިމއަދުެގ ބަްއދަލުވުމަކީ  `.  

ރިރާިއ  އަށް ކޮމިޓީެގ މުޤައް( ސީ)ސަބް ކޮމިޓީ    ން ހޮވިފައިވާ ތެރެއި  ޓީ ކޮމިތުމާލިއްޔަ  ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި   ނިންމުން

ެގ  ރިރާއި މުޤައްރިރު މުޤައް  ެގއްދަލުވުމެއް އިނޭގތޯ. މި ކޮމިޓީ ބާްއވާ ބަޮގތުން    ހޮވުމުެގރިރު   ނައިބު މުޤައްކޮމިޓީެގ

އަޅުނައިބު   ކުރިން  ހިމެނިވަ  ނޑުަގހޮވުމުެގ  ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރުންެގ   ންނަވާޑައިަގމި  އަދަދާއި  މެންބަރުންެގ 

ރެނަންފުޅު ދަންނަވާތައް  ޓަކައި  އިނޭގތޯ.ލަދޭކޯޑަށް  ހިޓީގަ ކޮމިިމ    ނަން  ިއއްޒަތްތެރި މެނިވައި  ތިން    ޑަިއަގންނަވަނީ 

އްމަދު  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަ  ،ބްބީ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަމެންބަރުން. އެއީ ހުޅު

ވަުގތު  އާމިރު މި  ދުދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ  ކުޑަހުވަދޫޑަހުވަދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު.  އަދި ކު  އަސްލަމް

ނޫޅުއްވާވަޑަ   އިަގމާލޭ މިއަދުއިެގން  ވަނީ  ތަ  ތީ  އެކަމަކުއިނޭގތޯ  އިޑައިެގންފަ ނާޒިލުެވވަކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން   . 

މުޤައްކުރިއަ ެގންދާނަން  މުށް  ނައިބު  އިނޭގތޯ.ޤަރިރުރިރާއި  މަސަްއކަތް  ހޮވުުމެގ  އައެހެންވީމާ    މިހާރު  ،  ޅުަގނޑު 

 .  ފުރުޞަތު އިނޭގތޯ ހުށަހެޅުމުެގ ންެގ ނަހުޅުވާލަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވުބް އިލްޔާސް ލަބީހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާމިރު.  ރަކަށް ނައިބު ުމޤައްރި ންދެ. ތޯޤައްރިރަކަށް އިނޭގއަސްލަމް. ކޮމިޓީެގ މު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   !ދުކޮށްލަދެްއވާއީތާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙައްމަދު އަސްލަމްމެންބަރު މު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ

 .  ށްކަޤައްރިރަކޮމިޓީެގ ނައިބު މުބްެގ ނަން ލަބީޔާސް ހުށަހަޅަން ޢިލް ަގނޑުއަޅު  ،ކޮށް ދުތާއީ ަގނޑުއަޅު

 

 ބް ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީހުޅު

  ތާއީދުކުރަން. ަގނޑުެގ ނަމަށްޅު ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އައަޅުަގނޑު

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

  ،ވަނީފައިލިބިދު  ތާއީ  ހުށަހެޅި  ށްކަމަމުޤައްރިރު ،  ލިބިފައިވާ  ދުށަހެޅިފައި ތާއީ، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ހު! އެހެންވީމާއާދެ

ރާެގ އިދެކުނު ދާހިތަދޫ    އީދުކުރަްއވާފައި ަވނީދި ތާލަބީބް. އަ   މެންބަރު ޢިލްޔާސްވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގވާފައި ހުށަހަޅުއް



  

  . މަދު އަސްލަމް މުޙައްވަނީހަޅުއްވާފައިށަނައިބު ކަމަށް ހުއަދި މުޤައްރިރުެގ    އިނޭގތޯ.  ސްލަމް ޙައްމަދު އަމެންބަރު މު

ންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް.  އްޒަތްތެރި މެރާެގ އިދޫ ދާއިހުޅު  ށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅަކީ އިބު ކަމަށް ހުރު ނަރިއްޤައަދި މު

އުތުހުށަ ހިތަދޫ  ތާއީދުކުރައްވާފައިހަޅުއްވާފަިއވަނީ  އަދި  އަސްލަމް.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ ވަރު  ނީ 

އިްއޒަތްތެދާއިރާެގ ޢިލްޔާސް  މެންބަރު  ކޮމިޓީެގ  ވީމާއެހެން   ބް.ލަބީ  ރި  އަޅުަގނޑު  ނައިބު ،  އަދި    މުޤައްރިރު 

ށް   މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމައުތުރު ދާއިރާެގހިތަދޫ    ބަރުމެންމުޤައްރިރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވމުން އިްއޒަތްތެރި  

 ން. ލަމާއެކު ދަންނަވާކަބުވެރި ަގތުމަށް ވަރަށް އަދަވެަވޑައި ރިޔާސަތާ ޙަވާލު 

 

 ހު( ށްފަޅަކަ)ވަުގތުކޮ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ކޮމި ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުެގ  (ސީ)ޓީ  `.  ފަށަން.  ފުރަތަމަ  އާދެ! ވުން 

ަގާވއިދުަގނޑުމެންއަޅު ހިންާގ  މިެގ  ފުރަތަމަ  ނައޮތީ    މުޤައްރިރާިއ  އާދެ!  މި.  ހޮވިެގން  މުޤަްއރިރު    އީ ދިޔަ  އިބު 

މުޤައްރިރަ  ހޮކަށްއަޅުަގނޑު  މުއަދި    ވި   ނައިބު  ލަބީބަށްކޮމިޓީެގ  ޢިލްޔާސް  މަރުޙަ  ޤައްރިރު  ދަންނަވަން. ެވސް  ބާ 

  ، ތު ނީ މާލިއްޔަޕްޓުކުރަދު ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި އެޑަހިންާގ ގަވާއިން.  ފާސްކުރުވާއިދު   ގަ ކޮމިޓީެގ ހިންާގ

ކޮމިޓީެގމާލިއް މި  ހިންާގ  ހަމަ  އެއީ  ހިންާގ  ކޮމިޓީެގ  ގަ ހިން  ވެސް  ޔަތު  ަގ  ކަމަށް.  ވާއިދުާގ  މި  ވާއިދުެގ  ދެން 

ިއެގން  ން ހުށަހަޅައީ ަވކި ބަދަލެއް ޮގތުަގއި ވަކިވަނީނަމަ އެ  ުމގައިކަތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާ

ްއ  ންނަާވ ޮގތެ ަގއި ދެކެަވޑަ ދޭތެރޭަގިއ   ފާސްކުރުމާވާއިދު، މިހާރު މިއޮތް ޮގތަށް މި ގަ ހެންވީމާކުރިއަށްދާ ޮގތަށް. އެ

 ށަހަޅުއްވައިދެްއވުން އެދެން.  ހު

 

 : ހަކަދެްއކެވުންހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާ

ކުރިއަށް     ެއޮގތަށްނެތިއްޔާ  ތިރާޟެއްއެޮގތަށް އިޢުމިޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  މި ގަވާއިދު  ރު  މިހާ

 ެގންދަން. 

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑުމެންއެހެންވީމާ ނެތުމާއެކު  އިޢުތިރާޟެއް  ކޮމިޓީެގ،  ިމ  މާެގ  ކޮމިޓީ  ،  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ެގ  (ސީ)ލިއްޔަތު 

ަގާވއިދަހި ކޮމިޓީންާގ  މާލިްއޔަތު  ަގކީ  ހިންާގ  ހަމަ  އެޑަވާ ެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަން. ޕްޓުކުރީކަމުަގއި  އިދުކަމުަގއި 

ކޮއަޅުަގނޑުމެންެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޖެނެރަ  އޮޑިޓަރ  ވޭ  އެބަ  ނެރުއްލްމިޓީއަށް  އޮފީހުން  އޮޑިޓު    ވާފައި  ިމވާ 



  

ޕޯޓެއް މި ފޮނުވިފަ.  ރި  23ރެއިން  ޕޯޓުތަކުެގ ތެރިރެއިން ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ފާހަަގކުރެވިފަިއ ނުވާ  ކުެގ ތެޓުތަރިޕޯ

މި  އެހެންވީމާ ފަރި  23،  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓެއްހަޕޯޓު  ކުރިރަކު  ޮގތުަގއި  އެހެންވީމާސްދުކުރަގަ ދާން  އަށްެގ  ،  ނީ. 

 ޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން.   އަތެރޭަގއި ވަކި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯތާ ދޭތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގމަސައްކަ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  އަށްޓެއިލްސް ތި ޑީދެން ސުވާލެއް އޮތިްއޔާމު އޭ  އިލާފަ ބަ އްއޮޕީނިއަމްތަ  އިއް ވަކިަވކިން އޭގަ ޕޯޓެންމެ ރިމިހާރު ކޮ

 . ދާން

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު    2014ޑުެގ  ޕަރޭޝަން ލިމިޓެލްޑިވްސް ޙަްއޖު ކޯމޯމަ  ފުރަތަ، އަޅުަގނޑު ފަށާނަން  އެހެންވީމާ

 ވަކި ކަމެްއ  ތުރަށް ބަލާނެނޑުމެންނަށް އަނެއްހެން އިޅުަގާއދެ! މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން އަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ރިޕޯޓު.  

  2015ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ  ލަފުށި ކޯތި  ކަމުަގއި ނިންމަން. ދެން   ނީ ނިމު  ކު އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ހަމަ މާއެނެތު

ދާނަން. އަޅުަގނޑު  ރިޕޯޓަށް  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ  ރިއަޅު   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަނަ  މި  އަދި  ފާސް،    ޕޯޓުަގނޑުމެން 

ެއކްސްޕެންސަސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވު  ަވނަ އަހަރުެގ އެ    2014ތޯ.  މި މައްސަލަ އިނޭގމިދެންނެވީ މި ރިޕޯޓުަގއި  

  ސިފިކުވަކިވަކި ސްޕެ  ިއނީ  އިޑުތަނުން ބޮޑުވެފައެހާ ބޮނަވަރަށްވުރެ އެހާ ޢާއްމުކޮށް ޮގްއސަ ހުން ،ވަރަށް ބޮޑުެވެގންއެ

ނަށް ނޑުމެންމި ނިންމަނީ. އެއީ އަޅުަގަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު  ޅު އެކު އަމާފުކުރުސާތޯ  ވަތަ ނޫންނު  ތޯއިގަ މައްސަލަެއއް

އަނެއްހެން  ދެން ކީްއވެ ؛މިވަުގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އިނޭގ  އިސާފުކޮށްލާފަެގންތޯ  ދެން  ނިންމާޮގތަށް  ތޯ. 

އަޅުަގނޑު    ،ެވސް ނިމުމާއެކު  ަގޑި   ކުރެވިފަިއވާޓުމް އެލޯކޭމި ރޫ  ، މިވަނީ  އެލޯކޭޓު އަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީ

ނިންމަ  ެގއަދުމި ބައްދަލުވުން  ނިންމަލާނަންއިމި  ބާއްވާނެއަޅުަގނޑުމެން  އިލާފަ އި.  ބައްދަލުވުން  ރޫމެްއ  ނަށް   

ސެކްރެ އަންގަ އޭރިޓޭހަމަޖެހުނީމަ  އެދެން.ޓުން  ނެތް    އިދެްއވުން  މައްސަލަެއއް  ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި 

  . ންރާނައްކަތްކުައޅުަގނޑުމެން މަސަ  ލެވޭތޯވެސް ައވަހަކަށް ނިންމާ  ތައް ވީހާވިޔަސް. ރިޕޯޓު  އިަގކަމުފަހުން  މެންދުރު

ބޮ މާއަޅުަގނޑުމެންެގ  .ޑަށް ޝުކުރިއްޔާވަރަށް  މި  ކޮމި  ކޮމިޓީ  ޓީލިއްޔަތު  ފުރަތަމަ  (ސީ )ެގ ސަބް  ބައްދަލުވުން ެގ 

 .  މިހިސާބުން ނިމުނީ

_________________ 


