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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން   24އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 

ބޮޑު   ހެދުމުގެ އެ  ޖިނާޢީ ކުށަކަށް  މުއްސަނދިކަން  ފާސްކޮށް ނިންމައިފި. އެއީ ނުޙައްޤު  މަސައްކަތް  އެއް  ކޮމިޓީގެ 

މަ އެކަން  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލު  އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ  އާދެ!  ކުރެވިއްޖެ.  ތަޅުމުން  ޖިލީހުގެ 

އެންޓި އަދި  ޕީ.ޖީއަށާއި  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  މިވަނީ  ކޮމިޝަނަށް  -ހިމަނާފައި  ކޮރަޕްޝަން 

އެ   ޖަވާބު  ލިޔުނު ސިޓީގެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  ނިންމި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކުރީދުވަހެއްގައި  ތަނުން  ދެ 

ފޮނުވާފައިވާތީ އެއަށް އެޓެންޑްވެލުން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި. ދެން އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލު.  

މެންބަރުންނަކީ   ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީގައި  ނަންތައް  ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ  ފުރަތަމަ 

ހުޅަ މޫސާ  ހެންވޭރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނގު 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  އިއްޒަތްތެރި  هللا ސިރާޖު،  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ޝަފީޤު، 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ޒަރީރު،  ޙަސަން  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ވިލިނގިލި  އަދި  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  ބަރު 

ރިކޯޑުގައި   އޮފް  ފުރަތަމަ  މަޝްވަރާ  ސިޓީގެ  ދެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޙުސައިން.  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދިރާސާކުރީ   މި  ގިނައިރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގަސްދުކުރަނީ.  މަޝްވަރާއެއްކޮށްލަން 

އެންޓިޕީ.ޖީ އަދި  ސިޓީއާ  ފޮނުއްވެވި  އެންޓި-ން  ސިޓީ.  ފޮނުއްވި  ކޮމިޝަނުން  -ކޮރަޕްޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްފައި މިވާ ސިޓީއަކީ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އެއީ. އެއީ  

މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި  ދުބާއީގެ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  މައްސަލަ  ޕީ.ޖީ އެ  މައްސަލަ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  އުޅުނު  ގެންނަން   

މަޢުލޫމާތު   ނުކުތާތަކުގެ  މި  ކުރީގައި  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުތާތަކެއް  ހުށަހެޅި  އެދި  ރިވިޢުކޮށްދެއްވުމަށް 

ތަޙުޤީޤުން   ފަހުގެ  އޭ.ސީ.ސީގެ  ދެންނެވީ  ކޮމިޓީން  ދެންނެވީ،  އަޅުގަނޑުމެން  ޕީ.ޖީއަށް  ދެން  ލިބިފައިވަނީ. 

މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުމަށް. އެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު މިވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފަ.   ބިވަޑައިގެންލި

ރިވިއުކުރެއްވުމަށް   އެ  އަލުން  ޕީ.ޖީ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އަލީގައި  ވެސް  މަޢުލޫމާތުގެ  މި 

ތަޙުޤީޤާއިގެން  އެ  އަދި  ކަމަށް  ލިބިފައިވަނީ.    ނިންމެވި  މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ  ކުރިއަށް 

ހެއްދެވުމަށް   ފޮލޯއަޕް  މީގެ  ޕީ.ޖީއާ  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެހެންވީމާ، 

ދެންނެ ޕީ.ޖީއަށް  ދުވަހެއްގައި  ތާރީޚެއްގައި  ނިންމަވާ  ކޮމިޓީން  މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވުމަށް. 

ޞިއްޙަތު   އާންމު  އޮތީ  މި  ތެރޭ  މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ބޭއްވީ.  ބައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 
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މިވަނީ.   ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތެއް  މީގެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ބިލު.  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ވި އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގެ  މިއީ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނިންމަން.  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މި  ބިލު  މި  އޮތީ  މި  ސްނާފައި 

އެކުލަވާލާ   ރިޕޯޓު  އެއީ  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  އަންނަ  މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނިންމާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ރިޕޯޓު  އެންމެފަހު 

މި ފާސްވާ ކަމަށްވަނީނަމަ. އެހެންވުމާއެކުގައި    ފޮނުވާލެވެންޖެހޭ މުއްދަތަކަށްވާންޖެހޭނެ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި 

އިދާރީ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ މި ބިލުން ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ބުނާ  

ބިލު  މި  ކަނޑައެޅުން  މީގައި  މިންގަނޑުތައް  އިޢުލާންކުރުމުގެ  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މި  މި  ތަރުތީބަށް  ގައި 

ޞިއްޙަތު   އާންމު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  އެއާއިއެކުގައި  ފާހަގަކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ބިލުގައި  މި  ފާހަގަކުރަނީ. 

ހާލަތު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ހިމަނާފައި  ހަމަ  ހުރިބައިތައް  ގާނޫނުގައި  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ޔާ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް އަދި އެ ވެދާނެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން  އިޢުލާންކުރުން އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ފައިލުކުރަމުންދާއިރުގައި   ބިލުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ލަފާގެމަތިން  އެޗް.ޕީ.އޭގެ  ނޫނިއްޔާ 

ނިންމާލެވި ވަރަށް އަވަސްގޮތަކަށް  ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ  ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  ނިންމިދާނެ  ދާނެ ބިލެއް ކަމަށް 

ގޮތެއްގައި   އާންމު  ބިލުގެ،  މި  ކުރިން  އޭގެ  ނިންމާލަން.  ބިލު  މި  ނިމޭއިރުގައި  ދައުރު  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ޕެނަލް   ކޮމިޓީންވާނެ  ބައްދަލުކޮށްލަން ވެސް. މީގެ ކުރީގައި މި  ބޭބޭފުޅުން ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބައެއް 

ނިންމުމުގެ  ޑިސްކަޝަނެއް ބިލުގެ  ފާހަގަކުރިން  ވެސް  ޕެނަލްގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ބާއްވާފައި  ވެސް   

ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނެ ކަމަށް. އެގޮތުން ހެލްތު   މަސައްކަތް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން 

ސަރުކާރުގެ އަދިވެސް  ބޭބޭފުޅުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ  މުއައްސަސާތަކުގެ  އޭރިއާގައި  ދައުލަތުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ނޫނިއްޔާ   

ކަންތައްތައް   ހުރި  ބިލުގައި  މުޅި  ދަންނަވައިލާފައި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން 

އެގޮތަށް   ވަރަށް.  އެކުލަވާލެވޭ  ރިޕޯޓު  ދުވަހު  އާދީއްތަ  ނިންމާލެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިއްސާކޮށްލުމާއެކުގައި 

ހިއްސާ މި   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެއްޗެއް ދިރާސާކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި  ހުރިހާ  މުޅި  އިސްނަގައިގެން  އަޅުގަނޑު 

ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށްވަނީނަމަ   ތަނުގައި ކުރާގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކޮށްލެވިދާނެ. ދެން 

ދުވަ އެންމެފަހު  ދުވަސް.  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ބުދަ  ދުވަހަކީ  އޮންނާނެ  ލިބެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ހެއްގެ 

އޮތްކަމަށް   އިޒުނަ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ފަރާތްތަކަކަށް  ހުރި  ގުޅުން  ބިލާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަށް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ބަ އެ  ދުވަހުގައި  ބުދަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އިދާރީގޮތުން  ބޭއްވޭނެ  ވަނީނަމަ  އްދަލުކޮށްލުން 

ބައްދަލުވުން   މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެގޮތަށް  މަސައްކަތްކޮށްލެވިދާނެ.  މިންވަރަކަށް 
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ހުރިހާ   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ނެތް  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އިތުރު  ނިންމައިލާނަން 

 ބޭފުޅުންނަށް. ނިމުނީ. 
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