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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެގ  ޓް ރިޕޯޓު ބިފައިވާ ޮއޑިހާތަނަށް ލިން މިޓީބައްދަލުކޮށް، ބައްދަލުވުމަކީ ާމލިއްޔަތު ކޮމި އާދެ! މިއަދު މި`.  

ށް  ފެދިފަިއާވ ސަބް ކޮމިޓީެއއް. އެއަޓަކައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން އު  ކުރުމަށްއިން ހަލުނިންމު  ތައް ތްމަސައްކަ

އްރިރާއި ޤަޭގތޯ. މި ކޮމިޓީެގ މުބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް އިނ ހޮވުމުެގ ޮގތުން    އިބުއްރިރުެގ ނަޤަ މުރާއިއްރިޤަމު  ެގޓީކޮމި

އަޅު ޤަމު ކުރިން  ހޮވުމުެގ  ނައިބު  ކޮިމޓީގައިަގއްރިރުެގ  މި  ހިނޑު  މެންބަރުންމެނިވަ   އަދި  ޑަިއަގންނަވާ  އަދަދާއި  ެގ 

މެންބަރުން.    3އި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ  މި ކޮމިޓީަގ  .ންލާނައިނަވަ  ދަންޓަކައި  މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުތައް ރެކޯޑަށް

އިބްރާ  މަރަދޫއެއީ   މެންބަރު  މެންބަރު  ،ޝަރީފްމް  ހީދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުޢުޔަ  ދާންދޫ  ށީ  ރަފުތިމަ ،هللاޤޫބް 

ތިއްބެވި.    ބަޑައިެގން އެހާޒިރުެވވަވެސް    ބަރުން ަވުގތު ތިން މެންޟު އިނޭގތޯ. މިރިޔާهللا އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުދާ

ތު އިނޭގތޯ.  ޞަނަން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ މަޤާމަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހު

 ޔާޟު ރަޝީދު. ރިށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުރައާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަ

 

 ން: ދެއްކެވުކަރިޔާޟް ވާހަهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ށީތިމަރަފު

 ޟް.  ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޟް. ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ން: ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ށީތިމަރަފު

 . ޝަރީފްެގ ނަންފުޅުެގ ނަންފުޅު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްށަހަޅަން ަގނޑު މި ހުއަޅު

 

 ވަހަކަދެްއކެވުން:  هللاބްދުޢަޤޫބް ޢުދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަދާންދޫ 

 ން.  އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 هللاބްދުޢަޤޫބް  ޢުެމންބަރު ޔަ  ރާެގދާއިށަހަޅުއްަވއި ދާންދޫ  ރިޔާޟް ހުهللا ޢަބްދުެގ މެންބަރު  ށީ ދާއިރާއާދެ! ތިމަރަފު

  އިނޭގތޯ. ޝަރީފްެގ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް ހުޅުވާލަން  މްރާހީއިބްމެންބަރު   މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ނަންފުޅުދުކުރަްއވާފަިއވާ  ތާއީ



  

އަޅު   އާދެ!(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ހުޅުވާލަނީ ަގދެން  މި  ކޮމިޓީެގ  ނޑު  ނަން  ޤަ މުނައިބު    ޅާލުމުެގ ށަހަހުއްރިރަށް 

 އާދެ! .ތުޞަފުރު

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުންބަރު މެތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ 

 ން.ެގ ނަންފުޅު ހުށަހަޅަهللاޢަބްދުޤޫބް ންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ޔަޢު ނަރުެގއްރިޤަމުނައިބު 

 

 : ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް 

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ކަދެްއކުން:  ން ވާހަރިޔާސަތު

  ޝަރީފް މް  ދާއިރާެގ ެމންބަރު އިބްރާހީ  ދޫއްަވއި މަރަ ހުށަހަޅުރިޔާޟްهللا ޢަބްދުންބަރު  މެއާދެ! ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ  

ނަންފުޅު ޔަ ދާންދޫ    ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  މެންބަރު  ވޯޓަށްهللاޢަބްދުބް  ޢުޤޫދާއިރާެގ  އިނހުޅުވާލަ  އަށް  !  އާދެޭގތޯ.  ން 

އިނޭގތޯ   މު  .އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ  ނަޤަކޮމިޓީެގ  އަދި  މުއްރިރަކަށް  މަރުއްރިރަޤައިބު  ދަންޙަށް  އަދި  ންވަނަބާ   .

 އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން.  ށްޑަިއެގންނެވުމަވަ ވާލުވެ ޙަސަތުން ރިޔާ

 

 {  ޝަރީފްމްއިބްރާހީ މެްނބަރު މަރަދޫ ދާއިރާެގ ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

 :ކަދެްއކެވުންވާހަ ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނ  ބޭފުޅުން  ތިޔަ  ނައިބު ޑު`.  ޔަޢުޤޫބްޤަމު    އަދި  މު  އިއްރިރާޤަ މު ؛އްރިރަށް   އްރިރުޤަ ނައިބު 

ާވހަކައެްއ ނުދައްކާ.    ންށްދާނަން ކުރިއަެގއި ، މަސަްއކަތާމުން ދަންނަވައްަވވައިދެއްވީތީ ޝުކުރުހޮ ދިުގ  ފުރަތަމަ މާ 

އަޅުަގ އިކަމަކީ،  ބޭފުޅުން  ތިޔަ  މާލިއް  ޟުރާތިޢުނޑުމެން  ިވއްޔާ،  ވަނީ  ކަމަށް  ކޮމިޓީަގއި ނުކުރަްއވާ  ވެސް    ޔަތު 

ކުރިއަށް ެގންދާނީ.  ތައްތައް  ކަންވެސް    ތަށް މި ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީަގއިއިދުަގިއ އޮތްޮގަގވާ ވެސް މި އޮތް  މިހާރު  

ފާ އެޮގތަށް  މިސްއެހެންވީމާ،  ދެން  އިންފޮމޭ  ެވއްޖެ.  ކޮމިޝަނަޞައޮތީ  އޮފީރުެގން  ރިޕޯޓު    ޮއޑިޓް  މާލީ  ހުެގ 

،  ޅަކަށްފަހު( ރަނަގޅުަގއި. )ަވުގތުކޮ  2015ބޭނުންވަނީ.    ލަންޑުމެން ބަލާލުން. އޭެގ ފައިންޑިންްގސް އަޅުަގނއިލަބަ

ހަބަލާ ހަމައެކަނި  އެ  ،  ރަނަގޅު އޭލަނީ  ނިންމުމަ.  ބަ  ޑޭޝަންސްންރެކޮމަން.  ެގ  )ވަުގތުކޮ މި   ކަށްފަހު(ޅަލާލަނީ. 

 ލަ މީތި. ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކިޔާލަބަ)އޮތީ.  ތި އަންނިރ ޮއޕީއޮޑިޓައާދެ!  އޮޕީނިއަން. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުންއިދާރީ



  

މާލިއް ގަވާދައުލަތުެގ  ާގނޫނާިއ  މިންވަރާޢަދުަގއި  އިޔަތު  މެމަލުކުރެވިފަިއވާ  ޮގތެްއަގއި އި  މައިަގނޑު  ޮގތް.  ދެކޭ  ދެ 

ކޮށްފަިއވަނީ އޮޑިޓްނު  ޔަތަށް ލިބުޅުން މާލިއްަގއި މިކޮ  2014ޑިސެމްބަރ    31ފީހުން  އޮރުެގ  ޝަން ކޮމިޝަނައިންފޮމޭ

މިނިސްޓް  އެ އޮފްއަހަރަށް  ޓްރެރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  ސަޕްލިމެންޓްރީ  ޜަ  އެބަޖެޓުރީެގ  އޮފީހުން    ން 

މަޤްބަޖެޓު   ހަމަޖައްސައިދެވުނު ބަޖެޓު ސިލުޙާދުތައް  ޞަެގ  އެ  ކަނާވޮގތަށް،  އެ  ކަންތައްތަކަށް  ފައިވާ ޑައެޅިަގއި   ،

މިންވަރަށްބަޖެޓު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  މާލިއް ަގއި  ދައުލަތުެގ  ދައު  ތުޔަ ،  ަގލަތު ާގނޫނާއި  މާލިއްޔަތު  ެއްއޮގތަށް   ާވއިދާެގ 

 . ވެއޮފީހުން ދެކެމެ ކަމަށް މި

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

 ނެތް.  .ތް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނެަމއްސަލަ އިޝޫެއއް ނެތް. އިްއވީމާ، އެ 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށީ ދާއި

ހެން ުގމުެގ އެހެނިެގ ވާހަކަ. ައދި ހިންާވއިދު އި ަގނޫނާމި އޭަގއި އިނީ މާލިއްޔަތު ާގރު  ންނާނެތާ، މިހާއަދި ހުން  ދެ

 ؟ނެތް ؛އް ހުރިތޯޗެ ނެއް އެކަހަލަ ެއއްޑޭޝަ ންވެސް ފަހަރެްއަގއި ހުރެދާނެ. އިތުރު ރެކޮމަ ންކަންކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ނީ. މި ނިންމަނީ މީަގއި އެއްެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް. ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ނެތް. މި ރިޕޯޓް ނިމުނެތް. )

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފައި ފާހަަގކުރަްއވާޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްފާހަަގ،    މެންނަށް. އަދި އަޅުަގނޑުވޭކުރެ ވެސް ފާހަަގ  އަދި 

ވާލެވޭނެ. ތަޅުމަށް ފޮނުާވ  ފޮނު ،ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނިމުނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ . )އޯކޭ  ކުރެވޭ. އާނހަަގވެސް ފާ

ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް  )ޮގތަކަށް  ނި،  ) އެ  .ފޮނުވާނީންމާފައި  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެބައި.  ށްފަހު( ކަަވުގތުކޮޅަ ހެންވީމާ، 

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންބަރު. )ނަ  ެގ ރިޕޯޓް  2015  ކޮޅަކަށްފަހު()ަވުގތFIN/215/04.   FIN/216/22/Dު  ނިމުނީ

ލިޔާ ޖެއަޅުަގނޑުމެން  ޮއޑިޓަރ  މި  އޮނި  މި  ރިޕޯޓު ނެރަލް  މި  ެއއްވެސް ޑިޓްކުރެއްވުުމަގއި  ނެތް  މައް  ަގއި  ސަލައެއް 

ބަޖެޓު ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )   ،ށްފަހު( އާނވެސް ނިމުނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަ  އެ މައްސަލަ  ކަމަށް. ފައި އޮތް  ކަމަށް ނިންމާ

ޚަރަދުކަނޑައެޅުނީ   ާއއި  އިންތޯބާކީ    . ކިހާވަރަކަށްތޯ  ކުރީކިހާވަރަކަށްތޯ  ހަމައެކަެއްއޗެއް  އެީއ  ރެންޑަމްކޮށް  ނި  . 

 . ދެން އޮތް ބަޖެޓް. ސަލަ ނިމުނީމައް  ތިދެން ބެލީ. ސް ވެ ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެލަނީ. )ބަލާ

__________________ 


