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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުެގ އަމިވަނަ އަހަރުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. އަޅުގަނޑުމެން  2016އާދެ! `. 

ވަަނ  16ބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮޑިޓް ގާނޫނުގެ ވާނެ ދަންނަވާލާފައި މި އިއްޒަތްތެރި މެންލުވުމުަގއި ބައްދަ

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރުެގ 

މިކަމަކީ މީެގ  ހިސާބުތައް އޮޑިްޓކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިަޓރެއް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ކުރީަގއި ވެސް ޢާއްމުކޮށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ އެހީތެރިކަން މިކަމުގަިއ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެންެމ 

ފަހުން މި ވާހަކަ ދެއްކުނު ދުވަހުަގއި އަުޅގަނޑު ހަނދާންޭވ އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ނިންމި 

ން، ެދން އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް އެ ޑިއު ނެތީމަ އޮފިޝަލީ ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓެގ ހަނދާން. އަޅުގަނޑުމެ

ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމަން. މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތަށް ދޭންވީ އެހީތެރިކަމެއް ގޮުތގަިއ 

ތިލާ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ހުއްދަ ކޮމިޓީގެ ސެކްެރޓޭރިއޭޓުން ިމކަން އިޢުލާންކޮށް މިކަމަށް ކުރިމަ

ހަމަ މި އައި.އެމް.ެއފް މީހުންނާ ބައްދަލުކުރި  ދޭންވެގެން. އެހެންވީމާ، އެހާ ކުޑަކުޑަ ކަމަކަްށވާތީ އަުޅގަނޑު

މޫސާއަށް  ދުވަހުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުވުން އޮފިޝަލީ ާބްއވާލީމަ ނިމޭނެތީވެ. އެހެންވީާމ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އަުޅގަނުޑ. 

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު އަދި ހުށަހަޅާ  ިއވާ ޑޮިކއުަމންޓްގަިއވާ ގޮތަށް މިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މި ތައްޔާރުކޮށްފަ

، ިއވެލުއޭްޓކޮށްފައިމަށް ދެން އޮންނަ މީޓިންގައކަށް ިމ ކަންކަން ހުށަހަޅަން. ޝުުކރިއްޔާ. ފަރާތްތައް ިއވެލުއޭްޓކުރު

 ލޫމާތު ހޯދާފައި އޭތި އިވެުލއޭޓްކޮށްފައި މި ކުިރއަށް ގެންަދން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ.މަޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ހުށަހެޅުއްވި ުނކުތާ ސާފުކޮށް ހަމަ ނޯޓުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް.މިހާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 

 ެދއްެކވުން:ވާހަކަވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

ގެްނ މިއީ ދެން މީގެ ކުީރަގއި ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ ގޮތް. މިކަން ކުރާނެ ަބޔަކު ިއޢުލާނުކޮށްގެން ހޯދައި

 ބަޔަކާ ޙަވާުލކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަން.
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ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް ލިބި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީާމ އަދި ކޮމިޓީގެ ކޯރަމްަގއި 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ނާޝިދު އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މިވަގުތު ތިބި އިއް

މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އާމިރު، އިބްރާހީމްދީދީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި 

ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަދި އަުޅގަނޑު ވިލިމާލެ ނިހާން.  ފުށިއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު، ައދި ރިޔާްޒ ރަޝީދު ވިލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގޮތަށް ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ދެންމެ އެ ބޭފުޅުން އެއްސެވި ގޮތަށް. އެއީ އެްއވެްސ 

ންނަށް ވޯޓަްށ ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ އެގޮތަށް އިއްތިފާޤުން ނިންމީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ނުގޮސް ނިންމޭނެ. އެ ހިސާބުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ެވސް ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހަމައެކަނި މިކަން ނިންމާލަދިނުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވީ. މިއީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޑިސްކަްސކުރެވިަފއި އޮތް ކަމެއް. ޮއޑިޓަރ 

ނުގެ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިަޓރެއް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ގޮެތްއ ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މި އޮޑިޓް ގާނޫ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ިއވާތީ މިހާރު ކުޅުދުްއފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރުކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމުގަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން  ފާްސވެއްޖެ  ރިޔާޒް ރަޝީދު ތާީއދުކުރެއްވި ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުހުށަހަޅުއްވައި 

ކޮިމޓީގެ ބައްދަުލވުން ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމިކަން މި ކަނޑައަޅަން. އެހެންވީާމ، އެހިސާބުން މިއަދު 

 އިޢުލާންކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. 
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