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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވު`.   މި  މިއަދު  އާދެ!   ` މިހާތަނަށް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  މަކީ 

ވިފަިއވާ  ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން ހޮމާލިއްޔަތު  ޓަކައި    ރުމަށްވިކުލުހަ  މުންރިޕޯޓުެގ މަސައްކަތްތައް ނިންއޮޑިޓް  ލިބިފައިހުރި  

ކޮމިޓީ )އީ( ސަބް  މު  ކޮމިޓީެގ  ހޮއްެވވު ރުގެ ރިއްޤަ މު  އިރާރިއްޤައަށް  ނައިބު  މި   ބައްދަލުވުން.  ބާއްަވވާ  ޮގތުން  ެގ 

މުކޮމި މުޤަޓީެގ  ހޮްއެވވުމުޤައްރިރާއި  ނައިބު  ކޮމިޓީގައި  ގެ ްއރިރުެގ  އަޅުަގނޑު  ހިކުރިން  ިއަގންނަާވ  ޑަމެނިވަ  

އަދަ ރެކޯޑަނަދާއި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީއިނަވަދަން  ކައިޓަ  ށްންފުޅުތައް  މި  ހިމެނިވަޑަިއަގަގލާނަން.  ދެ އި  ންނަވަނީ 

ޝީޒު އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަ  ބިދޫކިނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެއީ  

ހުށް ނަމައްރިރުެގ މަޤާޤަމިަވުގތު ކޮމިޓީެގ މުއަޅުަގނޑު  ޠީފް. އެހެންވީމާ،   ލަދުމަޙައްޙުސައިން މު ށަހެޅުމުގެ  ންފުޅު 

 ! އާދެ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޅުވާލަން. އާދެ!ހުތަށް ޞަފުރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީމެންބަރުފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާެގ 

އިނޭގތޯ ޝުކުރިއްޔާ  އައާދެ!  މު.  ކޮމިޓީެގ  ހުށަހަޅާލަން  ިއއްޒަތްތެރި އްރިރަކަށް  ޤަޅުަގނޑުހަމަ  ދާއިރާެގ    ކިނބިދޫ 

  ނަން އިނޭގތޯ. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:     މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިނބިކި

 ތާއީދުކުރަން. ނޑު އަޅުަގ

  

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަުގ)

 

 ކަދެްއކެވުން:ހަން ވާސަތުރިޔާ

  ން.ތު ހުޅުވާލަޞަފުރު ށަހަޅާލުމަށްންފުޅު ހުއްރިރުެގ މަޤާމަށް ނަޤަކޮމިޓީެގ ނައިބު މު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

ފުެގ  ސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީޙު  ރަށް ފަރެސްމަތޮޑާ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއްރިޤަމު އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ނައިބު  

 ހަޅަން.  ނަން ހުށަ

 

 ކަދެްއކެވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ



  

ކޮމިޓީ  ނެތް  އްޟެތިރާޢުއި މުދެއްތޯ.  މައްރިރުގެ ޤަެގ  މިކަމުެގ  ދާއިރާޅި،  ހުށަހެ  ވަުގތުޤާމަށް  މެންބަރު  ކިނބިދޫ  ެގ 

ނާ ނަންފުޅުވަނީ  ޝިމުޙައްމަދު  ފަރެހަހުށަ؛ ހެޅިހުށަޒުެގ  ޙުސައިން ތޮސްމާޅުއްާވފައިވަނީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޑާ 

ިއ  ދާޅުވެފަޒުވަނީ ވިޝިއްމަދު ނާކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައް ނެތް ކަމަށް  ޟެތިރާޢު. އަދި އިމުޙައްމަދު ލަޠީފް

އެއިނޭގތޯ ދެން  .  މަޤާމަށް  ރުއްރިޤަމުހެންވީމާ،  ދާއިރާކަމުެގ  ނާކިނބިދޫ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު    ވަނީ   ޒުޝިެގ 

އިބު ނަވަނީ ކޮމިޓީެގ    ޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްސްމާތޮފަރެ  އެއާއެކު   . ހަމަންފަހޮވިވަޑަިއެގ

މަޤާމައްރިޤަމު ކިރުެގ  ނާށް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުނބިދޫ  މެޝިޒު  ައދި  އެކަމަށް ންބަރުށަހަޅުއްވައި  ވަނީ 

. ފަޑަިއެގންވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހޮވިވައްރިރުެގ ނައިބު ޤަމު  ރާއިއްރިޤަމުމިޓީެގ  މާ، އެ ކޮ. އެހެންވީވަޑައިެގންފައެއްބަސްވެ 

  ށް ރިޔާސަތާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒަރު ކިނބިދޫ ދާތްތެރި މެންބަިއއްޒަ  ،މެންބަރުއަޅުަގނޑު  ،  އެހެންވީމާ

 ން. ދެވުމަށް އެދެއް ންވާލުެވވަޑަިއެގޙަ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ުގމުަގިއ މިހާރުލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ހިންއެއީ މާ  ާވއިދުަގކޮމިޓީ ހިންާގނެ    މި  ެގ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.

ަގވާ ވެސް އޮތް  އެްއޮގތަށް  ަގވާއިދު  އެ  ެއޑަޕްޓްކޮށްލަންވެެގން  ެގއިދު  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން    އެްއވެސް   ންދަން 

އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން    ަގވާއިދާ   ޏާ މިކަމަށްވަން  ތްއް ނެޟެރާތިޢުން. އެހެންވީމާ، އިލައް އޮތްތޯ ބަލާޟެރާތިޢުއި

އަޅުަގ ދެން  ކުކުރިއަށްދާނަން.  މަސަނޑުމެންެގ  ހުރި  ރިޕޯޓެްއ    10  ޮއތީ،  މިތެރޭަގއި    ތަކުެގއްކަތްރަން  އޮޑިޓް 

ހުރި   ފައިފާހަަގކޮށްރަލް  ޖެނެވެސް އެްއވެސް އިޝޫއެއް ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓަރ    ރިޕޯޓަކީއޮޑިޓް    10ނިންމުން. މި  

ާގނޫނާ.  ތަކެއްރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު  އެބައޮތް  މި ރިޕޯޓުތަކުަގއި  ޮގތުެގ  އެ  ހުރިހާ ކަންކަމެއްއެއްޮގތްވާ  ސް  ވެ  މަތިންނޭ 

ން.  ނަލާއިޕްރޮޖެކްޓަރއިން ައޅުވަ ،  އި އޮތް ރިޕޯޓުފުރަތަމަ ެއްއވަނަިއަގއެހެންވީމާ، އޭެގ    ެގންޮގސްފައި އޮތީ.ކުރިއަށް  

ޖެނެރަލް  އީއެ އޮފީހުެގ  ެއޓަރނީ  ރިޕޯޓް.    2014  އޮޑިޓް  މާލީ  އަހަރުެގ  މާ،  އެހެންވީ  (ކަށްފަހުވަުގތުކޮޅަ)ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ   2014ނެރަލް  ޖެ  ރނީއިން އެޓަންކުރެއްިވ ފަދަން ެއ ބަޔާޓުއޭރިދެންމެ މި ސެކްރެޓޭ  ޅުަގނޑުއަ

ރިޕޯޓް   ޖެއޮޑިޓް  ފާހަަގކުރަްއވާފައިނެއޮޑިޓަރ  ާގނޫނާ  ިމވަނީ   ރަލް  ަގާވިއދާމާލިއްޔަތު  ޮގތުެގ  އި  މަތިން އެްއޮގތްާވ 

ފައިވަނީ.  ހައްޓާކޮށް އަދި ހިސާބު ބަލަ  ރަދުތައްޚަވަނަ އަހަރު    2014ވެސް ެއްއޮގތަށް ކަމަށް މި    ބަޖެޓާ  އަދި  ކަމަށް

ރިޕޯ މި  އަޅުަގނޑު  އަޅު  ޓާއެހެންވީމާ،  މިހާރު  ަގނބެހޭޮގތުން  އަޅުަގނޑު  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  އިއްޒަތްތެރި  ޑުމެން 

 ރުވަން. ތު އަޞަށް ފުރުމެންބަރަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީބަރުމެންފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާެގ 



  

ން ިގނަ  މައި ކޮމިޓީ  ަގއި ނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީއަޅުަގ  ޤަބޫލުކުރަނީވެސް    ަގނޑު އަޅު މި  . އްރިރުޤަ މު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ަގކުރަްއވާފަިއވާ ( ފާހަ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު  ...ރަލް ވަކިވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެ  ަގނޑުއަޅު   ތަށް ޮގ  ވާޤުއިއްތިފާމެންބަރުން  

ވެސް ހަމަ މި ޮގތަށް މި    ނޑު އި ނެތުމުން އަޅުަގަގކުރެވިފަކަމަކަށް ފާހައެއް އޮތް  ަގއި ެއއްެވސް މަްއސަލަދައިން މީފަ

 ނޭގތޯ.  އި ކަ ދަންނަވަންތާއީދުކުރާ ވާހަމަ ހަކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް 

 

 ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަރިޔާސަތުން 

ެއ   މެންބަރަކު ނެތިއްޔާ  ކުރާ ދެން އެހެންން އިންކާރުދެމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ފަދައިން  އެހެންވީ

  ޓް ނެތް. އެ ރިޕޯ ްއސަލައެއްެގ މާލީ ހިސާބު މަޖެނެރަލް އޮފީހުރނީ ވަނަ އަހަރުެގ އެޓަ  2014ށަހެޅުއްވި ޮގތަށް މި ހު

ކަމެއްއޮތް ެއއްވެސް  ފާހަަގކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީ  ޮގތަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ނިންމަނެތް  މާލި  އިން  އްޔަތު މި 

ރނީ  . ހަމަ އެޓ2ަ  ޖެންޑާ ނަންބަރުދެން އޮތީ އެ ؟ކުރިއްޔާ. ދެން ކީކޭޝުތަށް ނިންމައިފިން.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ޮގ

އޮފީހުެގ   ރިޕޯޓް  2016ޖެނެރަލް  އޮޑިޓް  މާލީ  އަހަރުެގ  ޝުކުރިވަުގ).  ަވނަ  ސެކްރެޓޭރިއޭތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ޓް އްޔާ 

މިމިހާރު  ަގނޑު  އަޅު ޮއޑިޓް  ފައިވާލުވެޙަޑުމެންނަށް  ަގނއަޅު  ބަލައިލީ  އަޅުަގނޑުެމން  އިރިޕޯޓު  އޮތް  ތުރުން  ތަކުެގ 

ޖެނެރަލް   ރިޕޯޓް  2016އޮޑިޓަރ  އޮތޯރިޓީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ނެޝަނަލ2016ް،  2015  ފެމިލީ  އިންޓަރްގރިޓީ .     

ކޮމިޝަނުެގ    2017އަދި    2016  އަދި   2015ކޮމިޝަނުެގ   އިންޓަރްގރިޓީ  ޕޮލިސް  ދެން  އަހަރު.  ،  2014ވަނަ 

ިއންއަދި.  2015 ކަސްޓަމް  ކޮމިޝަނުެގ    އަ  2015ޓަރްގރިޓީ  ރިވަނަ  ޮއޑިޓް  ހުރިހާ ތައްޕޯޓުހަރުެގ  ިމއީ   .

ބަލާތަރިޕޯޓު މަލިއިރު  ކެއް  މިވަނީ  ނޑުއިަގެވސް  ފާހަަގކުރަްއާވފައި  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ވެސް  އެއް   ޮގތެްއަގއި 

ފައިސާއެއް  މައް ހުރިހާ  ކަމަށް.  ނެތް  މާލިއަ  ަގވާއިދާ  ެގމުހެއްޓު ލެބެސަލަެއއް  އެ ދި  ާގނޫނާއި    އްޮގތްވާްއޔަތު 

 ެވސް ކޮށްފައި   ރަދުތައް ޚަ  ޭއެގ  .ހުރީ  ބަލަހައްޓާފައިދެންނެވި ތަންތަނުެގ ހިސާބު    އުލަތުެގ މިދަމަތިން ކަމަށް  ޮގތުެގ

ރު ޅުަގނޑު މިހާންމުމަށް އަން ޮގތެްއ ނިކޮމިޓީުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ    މިކަމާ  ،އީހުރީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެ 

  ހުޅުވާލަން. ތުޞަފުރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީމެންބަރުފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާެގ 

މުޤައްރިޝުކުރިއް ައޅުަގނޑުޔާ  އޮޑިޓަރ    ރު.  މި  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ފާހަަގކުރައްވާވެސް  ފަިއވާ  ޖެނެރަލް 

ދައުލަދަފަ މި  މާއިން  ަގވާ  ނޫނާާގލިއްޔަތު  ތުެގ  ޮގ  އިދުތަކާއަދި  ދެންތުެގއެްއޮގތްވާ  ތިމަތިން  ފާހަަގކުރެްއވި    މެ 

ފާތަރިޕޯޓު ައޅުަގނޑުކަން.    ހަަގކުރައްވާފައިވާކުަގއި  އިތުރު  އެހެންކަމުން  މި  ކޮމިޓީަގިއ  މި  މައްސަލަެއއް މެންެގ 



  

ފާހަަގކުޮއޑި  ،ޔާނެތިއް މައްސަލައެއް  އިތުރު  ޖެނެރަލް  ނެޓަރ  ކޮމިޓީ  ނޑުމެންއަޅުަގ  ތީތީވެރަްއވާފައި  ހަމަ  މި  ން 

ނި ޮގތެއް  މިއޮތް ތަށްެއޮގ  ންމުންމިއަށް  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ފާސްވެެގންދިއުން. .  ހަމަ  ޮގތަށް 

   .ށަހަޅަން އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށްޅުަގނޑު ހަމަ ހުއަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ

އެހެ މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަންވީމާޝުކުރިއްޔާ  ހު،  އެއް  މިހެޅުްއިވ  މި   ށަހެޅުމެއް  އެއީ  މައްސަލައެއް  އޮތީ.  އީ 

ށް ފޮނުވަން.  މިޓީއަތައް މާލިއްޔަތު ކޮރިޕޯޓުމި  ވާ ޮގތަށް  ރަލް ފާހަަގކުރައްވާފައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެނެތް ރިޕޯޓެއް ޮގތުަގިއ  

އަޅުއެހެ ެއޮގތަށް  ބަަގނޑުންވީމާ،  މިއަދުެގ  އެހެންީވމާ،  ނިންމައިފިން.  ހި  މިހާ  އަޅުަގނޑު  ސާބުން  އްދަލުވުން 

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އިނިންމަ

__________________ 

 

 


