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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ    10ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ.  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް. ދެން ހަމައެއާއެކުގައި އިތުރު އެހެނިހެން  ޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް

މި ކޮމިޓީގައި  އެބަހުރި.  ކަންކަން  ބައެއް  ތެރޭގައި  ވަޑަ  ކަންކަމުގެ  ބޭފުޅުންނަކީވަގުތު  ތިއްބެވި  ވެލިއިގެން  ދޫ  ، 

މުޙަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުއްދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ،ޝަފީޤްهللا މަދު  އުތުރު  މެންބަރު    ހެންވޭރު  އިއްޒަތްތެރި 

  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ކެންދޫ ދާއިރާގެ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ،މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި އަޅުގަނޑު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ،ޢަލީ ޙުސައިން

ބޭފުޅުން  ޢުފަހުމީ. އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުލް  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑަށް ތި  ޤޫބާތުގެ ބިލަށް ޖެހިލުމުގެ 

މި   ޟެއް އިޢުތިރާ ދެވަނައަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހުރި    ނެތް  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  އެހެނިހެން  ކަމެއް  ކަންއޮތް 

އިޢުތިރާ ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ގަސްތުކުރަނީ.  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެ  ޟެނިންމާލާފައި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  އް 

ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެހިލާނަން.  ބޭފުޅުން    އެޖެންޑާއަށް  އެ  އާދެ!  ސިޓީއެއް.  އެބައޮތް  ލިބިފައި 

  ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ އެވެނި ނަންބަރު   2020  އޮގަސްޓު  16އޮތީ    ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީގައި މި

ގެ  ން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކު އިވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  2020  ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 

އޮޑިޓްކޮމްޕްލެ އެގްޒެ  އިންސް  ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ  ދީފައިވާ  ކިއުޓަރރިޕޯޓުގައި ދުބާއީ  ޓްރޭޑިންގއަށް  ޖެނެރަލް  ސް 

މި މައްސަލައާ  ،  އާއި ތަކެތީގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ

ހުރި  ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި  ޖުޑިޝަރީ  ދަންނަވަމޭގޮތުން  އެދި  ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހާ  ވިދާޅުވެފައި     

ސިޓީއެއް   އޮތް  މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރީގައި.  ވަފެބްރު  24ފޮނުއްވާފައި  މަޝްވަރާކޮށްލުމުން  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީއަ ގަންނަވަނީ މާލިއްޔަތު  މި  މެންބަރުން އެދިވަޑައި  ކޮމިޓީގެ  .  ޖަވާބު ދެއްވުމަށްގެ  ށް މި ސިޓީފާހަގަކުރެވުނީ 

މި ކޮމިޓީއަށް    އިއެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދެއްވާ ޖަވާބުގައި މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބަލަ 

އެކުލަވަ ފޮނުވިފައިފެންނަ ގޮތްތަކެއް ވަނީ ރިޕޯޓެއްގައި  މަޖިލީހަށް  ދެން މި    .ލާ މަޖިލީހުން ވެސް އެ ފާސްކޮށްފައި 

ދެން ކޮ ހިއްސާކުރުމަށް.  އަލުން  ކޮމިޓީއާ  މާލިއްޔަތު  ރިޕޯޓު  އެ  ނިންމާފައިވާތީވެ  ގޮތެއް  ފެންނަ  އަދި    މިޓީން 

މިހާރު   ލޯއަޕްތަކެއްފޮ  އެ މައްސަލައިގެ   ހަމައެއާއެކުގައި  ހަދަމުން  މި ކޮމިޓީން  ދާކަމުގެ ވާހަކަ   ވެސް  ވެސް    ވެސް 

މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ މި   ހިއްސާކޮށް އަދި އެ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެކަން    ވަކި ކޮން  ވަގުތު 

ކޮމިޓީއާ   މި  ހިއްސާކުރައްވާފައިވަނީ  ކޮމިޓީއާ  މި  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  އެއީ  ދަންނަވަން.  ލިޔެ  ސާފުކޮށްލުމަށް 
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ގައި ހިއްސާކުރެއްވި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައި އަދި އޭރު،  މިސާލަކަށް.  ބައްދަލުކުރައްވާފަ

ވެސް މި    ދެއްވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެއަށްއިމަޢުލޫމާތުގައި ސިއްރު ހިފަހައްޓަ 

އި މި ޙްކޮމިޓީން  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  އެހެންކަމުން،  އެކުގައި.  ވެސް  މޭރުމުން    ތިރާމްކުރާތީއާ  ދެންނެވި 

ފޮ ހަދަމުންދާތީއާއަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ދިނުމަށް. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    ލޯއަޕް 

ރައްޔިތުންގެ   ، ރީގައި މި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކުރައްވާފައިވާވަ ފެބްރު 23އެއީ  ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން-އެކުގައި އެންޓި

މި   ސިޓީއެއް  ފޮނުއްވާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ލިބިފަ.  މި  ވަނީ  މިހާރު  ސިޓީ    ،ކޮމިޓީއަށް  މި 

.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އާދެ! ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި މި ސިޓީ އެބައޮތް 

ސިޓީއަކީ މި  އޭ.ސީ.ސީގެ  އާދެ!  އެދެން.  އަޅުގަނޑު  ސިޓީއަކީ    2021ރީ  ވަފެބްރު   23  ،ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް.  ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ  މަޖިލީހާ  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޓަކައި  މު  އާންމަޢުލޫމާތަށް 

ގޮތުގެ ނިންމުމުގައިވާ  ކޮމިޓީގައި  މި  ޖެހޭނީ    އުސޫލުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަރިހުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މަތިން 

އަނެ  މައްސަލައިގަ  އްކާދޭތެރެއަކުން  ބަލައިލަން  އަޕްޑޭޓުތައް  އޭގެ  އެހެނިހެން    އިވެސް  ގޮތެއް.  އޮތް  ވެފައި 

މި   މިގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ފާހަގަކޮށްލެވުނީ  މި  ކަންކަން  ބޭނުންވި  ފާހަގަކޮށްލަން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ 

ބިލުގެ    ސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެން މިވެސް ނިމުނީ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިލު ދިރާ  ނިންމުންތައް

ހިންގާލެވުނީ ފުޅާމިނެއްގައި މި ބަހުސް  ބިލަކީ.  .  ވަރަށް  ކުރީގައި ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގާތަށް ގޮއްސަ އޮތް ބިލެއް މި 

އޮފީހާ   އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި  އެއްބަސްވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

އެއްބަސްވެވުނީ.  މަޝް މި  މިހާރު  ނިންމާގޮތަށް  ނިންމުމެއް  ފައިނަލް  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރާކޮށްލާފައި 

ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއްޒަތްތެރި    ހުރިހާ  މިހާހިސާބުން 

     ނަށް.މެންބަރުން

 

_______________ 

 

 




