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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑުމެން ަގނޑު ފަށަން. އަދިެގ ދެަވނަ ބައްދަލުވުން އަޅު (ސީ) މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ  `.  

ަމސއްކަތާ ހަމަ  އިްއޔެ   މިއަ  އިެގންކުރަމުންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްދާނަން.  ބަލައިލެވިފައި  ޅުަގނޑު  ހާރު 

ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު    2016ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ   ،ވަނަ ރިޕޯޓު  3، އެހެންވީމާ  . ދެންރިޕޯޓަށް 2މިވަނީ 

 ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދާނަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބުބަރު އިލްޔާސް ލަބީހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެން

ށްލަން. އޮޑިޓަރ ވެސް ސާފުކޮ   ވާހަކަމި ރިޕޯޓުތަކުެގން  ކުރަނީ. ދެ ބައްދަލު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ  އިއްޔެ  އަޅުަގނޑުމެން

، ވީމާ ަގއި ބައްލަވާފައި ހުރީ ހަމައެކަނި ފައިނޭންޝަލް ބައި. އެހެންހީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ މިހާރު މި ބޭފުޅުން މި އެއްޗެ

،  . އެހެންނަމަވެސްނަނީންއިކަމަށް    ނެތް  ނެތީމަ އެޮގތަށް މީަގިއ މައްސަލައެއް  ފައިނޭންޝަލް ބައިެގ މައްސަލައެއް

. އަދި  ތައް އެބަ ހުރި ަވކިން ރިޕޯޓެއް ހައްދަވާފަވެފައި ހުރި ކަންތައް  އިނަށް ދެން އަިއޑެންޓިފަބޭފުޅުން  މީަގއި އެ

ލެޓަރސްތަ މެނޭޖުމަންޓް  ހުރި  ައންާގފައިކުންފުނިތަކަކުން  އެބަ  ކުންފުނިތަ  ށް  ދެކަވެސް.  ލެޓަރސްށް.  އެ  ތަްއ  ން 

ހި  ، މި ެއއްޗެ. އެހެންވީމާއެހެރީ  އްވާފައިނެތް ކަންތަްއތައް ފާހަަގކުރަ   އެއްލް މައްސަލަޝަ ނޭންއިލިބޭނެ. ދެން މި ފަ

ވެސް، ދެން ހުރި އިޝޫސްތަކުެގ ވާހަކަ  މައެހެންނަ  ށް އެ އިންނަނީ.މައްސަލައެއް ނެތީމަ އެޮގތަ  ހެޅިިގނަފަހަރު ހުށަ

 އެބަ ހުރި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅު ނޯޓިސްށް  ަގނޑުމެންނަމިހާރު  ސާފުކޮށްލަންމިސާލަކަށް  އިތުރަށް  ބޭކުރެޭވ،  ފާހަނުންވާ  އަޅުަގނޑު  ަގކުރަން ، 

ވެފައި  ތޯ  އްއެ ކިހިނެ ެވސް    އެތީަގއިެގ  ަގނޑުެމން ބެލި ދެއްތޯ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުޔެ އަޅު ކަށް އިއް މިސާލަ

އަޅުަގނޑުމެން  ؟އޮތީ ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ސާފުކުރާޮގތަށްތޯ  ނިއެ  އަނެއްހެ  މިހާރު  މިންމާނީ.  އެހެން   ން  ބޭފުޅުން 

އޮންނައިރު ކިހިނެވެސް    ވިދާޅުވެފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އް މި  އެޮގތަށް  ދެން  ކަެމއްތޯ.  އޮތް  ލް  ސަބްސްޓޭންޝަވެފައި 

މިހެން ެއޮގތަށް  އެ  ކަމެއް  ނެތް  ފެންނަން  ކޮށްލެވިދާނެ. ދޫައޅުގނޑުމެންނަށް  ހިތައް  ްއޗެބަލައިލާއިރު 

ެއހެން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ވިދާ  އެ  ދެން  އެހެން  ބަލަމުންދާބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް   ރުއިޅުވަންޏާ 

ނޯޓިސްކުރެވުނު ނޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫން،  ހައި،  ނޯޓުކޮށްލާ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށްން.  ނިންމަމުން    ލައިޓްކޮށްލާފައި 

، އެކަން  އި އާދެ! ނޯޓު ކުރެިވފައިވޭ. އެހެންވީމާގަ 2015  ލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންނަށް ތިމިހާރު އަޅުަގނޑުެމން  ދެވޭނެތާ.



  

، މި  މާވީނިންމަން. އެހެން  މެން ރިޕޯޓުަގނޑުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއެކު އަޅު   ،ސާފުކޮށްލުމާއެކު  ،އިތުރަށް ބެލުމާއެކު

އެ ެވސް  )ވަުގތުކޮޅަކަށް  ރިޕޯޓުަގއި  ދެއްތޯ.  ދެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާނަން  ފަހު(ބަޔަށް  އަޅުަގނޑު  ، ދެން 

  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ.  16ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް. އާދެ!    2016އްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ  ޙަމޯލްޑިވްސް  

ހިސާބުތަކުން. އެހެންނޫންތޯ. މި  ޑަށޭ  ސްޓޭންޑެ   ހެންނޫންތޯ. ރަނަގޅަށޭއެއި ފެއަރ،  އަސްލުަގވިދާޅުވަނީ  މި  ބޭފުޅުން  

)ވައިމީަގ ައއިލެންޑްުގތުކޮ.  ލިމިޓެޑުެގ  ޅަކަށްފަހު(  ސަރިވސް  ޭއވިއޭޝަން  މިހާރު ރިޕޯޓް  އަހަރުެގ  ވަނަ  2015   .

ކޯޕަރޭޝަންެގ  ޙައަޅުަގނޑުމެން   ކުން  2017،  2016އްޖު  ބަލައިލެވުނީ.  މި  އެއެއްކޮށް  ށް ބޮޑަ  ހާފުނި 

، ޚަރަދުތަްއ  ސް. ދެން އެހެންވީމާލޭޓެޑު ލޮމިއުރާ އެކި ށް އެބަ އަނައަމިލި   40ނިމުނިއިރު    2017ެގއްލުންވަމުންޮގސް  

އެސް.އޯ އިތުރަށް  އާމްދަނީއަށްވުރެ  ކުރަމޭ    .އީބޮޑުވެ  އަޅުަގނޑުމެން  ރެކޮމެންޑް  ވެސް  ބަލަން  ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން   މި 

ޭއވިއޭޝަން ސަންތޯ އެޮގތަށް.  ލާއިރު. އޯކޭ ނޫއިނިންމަ ައއިލެންޑް  )ދެން  ރިޕޯޓު.   މި (  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުރވިސްެގ 

 ތި މިހާރު ރަނަގޅެއްނުން.  .2016  އެންޑް 2013ސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުެގ  އޮތީ މޯލްޑިވް

_________________ 


