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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ތިއްބެވީ ފެށީ.  ވަނަ ބައްދަލުވުން    59ޖުޑީޝިއަރީ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގައި  ފޮނަދޫ   މިވަގުތުގައި 

ޢަބްދު  މެންބަރު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާހެ  ސިރާޖު، ވެލިދޫ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  هللا މޫސާ  މަތިވެރި  ޝަފީޤް، 

ކަނޑިތީމު   ޒަރީރު،  ޙަސަން  ޢަބްދުމެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  هللا ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

އަދި   ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ރިޟާ،  އިބާރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އަދި ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއި  އުތުރު ހެންވޭރު    މާފަންނު  ރާގެ 

ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ.    މުޢިއްޒު އިބްރާހީމްމެންބަރު   އެބަ  އޮތީ  ވެސް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހަމަ   އަދި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  ދިރާސާކުރުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޞިއްޙަތު ޢާއްމު  ކޮމިޓީއަށް    އެއާއެކު  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބައޮތް.  ވެސް  ބިލު  ގާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  އިޒުނައާއެކުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ރިޕޯޓެއް.  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  އެބައޮތް  ލިބިފައި 

ނިންމާލާ މަސައްކަތް  މި  ކުރިއަށް  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް  ރިވިއުކުރުމުގެ  ތި  ގާނޫނު  ދިއުމާއިމެދުގައި  ކުރިއަށް  ފައި 

ދާނަން.   ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  މިވާ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ބޭފުޅުންގެ  ހުށަހެޅިފައި 

މެޖިސްޓްރޭޓް   ގއ.ގެމަނަފުށީ  މައްސަލައަކީ  މިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  މި  ފަރާތުން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މައްސަލައަކީ 

މައްސަލަ  ކޯ މައްސަލައެއް. އެ  ބެއްލެވި  ކޮމިޝަނުން  އެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  މުނީރާ  އިބްރާހީމް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ޓުގެ 

ދިރާސާކޮށްލި   މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަގާނަން.  ވަގުތުކޮޅެއް  ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރިޕޯޓު  މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން    ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ދިރާސާކުރިއިރުގައި 

ފައި އޮތް ގޮތާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގިނަ ލިޔެކިއުންތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  ވާނިންމަ

ޖޭ.އެސް.ސީގެ   މުޅި  ގެންދަވާނެ  ފޮނުއްވަމުން  އެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  އެނގޭ ނިންމެވުމުގެ  ވެސް.    މަޢުލޫމާތު  ރިޕޯޓު 

ޖޭ.އެސް.ސީ ސާފުކުރުމަށް  އެކަން  ނެތީމާ  އެޗޭޓްކުރެވިފައި  އެ  ރިޕޯޓާއެކު  މި  ލިޔެގެން  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

މައްސަލަ   މި  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އެއްބަސްވެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދުމަށް  ރިޕޯޓު  އެ  ސާފުކޮށް  އެކަން 

ދިރާސާ.   އިޞްލާޙުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  ފަށަނީ  މި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން، 

އެއީ  ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޝްވަރާކު  -1)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ލަފުޒަކާ ހުރެގެން  އަދި އޭގައި އިން  ރި މާއްދާ 

އަޅު ހުރެ  ލަފްޒާ  އެ  ޕާކްކޮށްފައި"އެނގިހުރެ"  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިތުރަށް  ދަނީ.   ގަނޑުމެން  މި  ކުރިއށް 

ނަ  އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުން މި ގެންދިޔައީ ބައެއް މާއްދާތާކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެން
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މަސައްކަތް   އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  މިއަދު  ގެންގޮއްސަވަނީ.  ޕާކްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް  ގޮތާއި 

   ނިންމައިލާނަން އެއްގަޑިއިރު ހަމަވެފައިވުމާ ގުޅިގެން. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

________________ 

 




