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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫވަނަ ރައްޔި 81 .ޢަލައިކުމް `. އަްއސަލާމް

ނުޑ  ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުަމށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ދަންނަވާލާނަން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް. ވިލުފުށީ 

ހުޅުދޫ  އިރާގެ މެންބަުރ ޖައުފަރު ދާވޫދު،އުނގޫފާރު ދާ ޙައްމަދު،ޢަބްދުއްލަޠީފް މު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރަޝީދު،

ރާގެ މަރަދޫ ދާއި ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް،ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ ރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު،ދާއިރާގެ މެންބަ

ރާގެ މެންބަުރ ހުޅަނގު ދާއިމާފަންނު  އިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،އަްއޑޫ މިދޫ ދާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

 ންބަރު އިލްޙާމް އަޙުމަދު ދަނގެތީ ދާއިާރގެ މެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް،ކެޔޮދޫ ދާިއރާގެ  މުޙައްމަދު ފަލާހް،

މަދު އިސްމާޢީލް. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ެއޖެންޑާގައި މިއޮތީ ކޮމިީޓެގ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްއަދި 

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މުޤައްރިރާ އި ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރުގެ ނާއިބު ޮހވުން. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަީނ  821ވަނަ ާމއްދާ. އާދެ!  821ގަާވއިދުެގ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އިންނަ މާއްދާެއއް. ެއއީ 

އެެވ. އެ ދެ މީހުން އިންތިޚާބު  ނާއިބަކު ހުންނަންވާނެ މުޤައްރިރުގެ  އި ވެްސ މުޤައްރިރަކާ ކޮންމެ ކޮމިޓީެއއްަގއި

ލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުްނ މެންބަރުންގެ އަޣް ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ 

 ސްބަތްވާ ހިމެނޭ ެއއް ިސާޔސީ ޕާޓީައކަށް ނި އިންތިޚާބު ކުރާ މުަޤއްރިރާިއ މުޤައްރިރުެގ ނާއިބަީކ މަޖިލީހުގައި

ުރގެ ެވގެން ުނވާނޭ. ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަށް ާހޒިރުެވވެން ނެތް ހާލަތެްއގަިއ އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރި ކަމުގައިމެންބަރުން 

މެންބަރުން  88ަގންނަވަނީ ވެ. ދެން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއި އަދާކުރާނީ މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެ  ލިއްޔަތުމަސްއޫ

ވާހަަކ ވެސް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ  މެްނބަރުން. އެހެންވިމާ، މި 6ވާނީ  ލަބިއްތު ކަމަށްތީެވ މި ކޮމިޓީެގ އަޤް ވާކަމަށް

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. އާދެ! ދަނގެތީ   ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ

 މަދު.ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޙާމް ައޙު

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ލްޙާމް އަޙުދާއިރާގެ މެންބަރު އި  ދަނގެތީ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދު ސަރުކާރު ވެރިކަން ުކރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެިޕޔުޓީ  އާދެ! އަުޅގަ

 ލީޑަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ަނންފުޅު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ މަދުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްދިއް

 ަމދު ވަޙީދު.ސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޙައްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ތުލު

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 ކުރަން.ޅުަގނޑު ިރޔާޟްގެ ނަމަށް ތާއީދުއަ

 

  ވުން:ޖައުފަރު ދާވޫދު ވާހަކަދެްއކެ  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

ނޑު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް ތާއީުދކުރަން.   އާދެ! އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ ދެ ހުށަހެޅުމެްއ. ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިބުނު ހުަށހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ވޯޓަްށ 

ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ނެގތީއެއީ ދަ މަށް.އަހާލަން ކަ

ެއއީ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން

 ން ެއދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުރިޔާޟް ރަޝީދު ހޮްއވެވުމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަަޑއި 

ނޑު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީގެ ނާއިބުޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީގެ އަޣް  ލަިބއްޔަތުން މިގޮތަށް ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަ

 މް.ލެއްވުމަށް. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހުށަހަޅާަލން.   މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނާއިބް މުޤައްރިރަކަށް އަުޅގަ

 

 މަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންނަރު މުޙައްމާފަންނު ހުޅަނގު 

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވިޒަތްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ. އިލްހާމް ފުރުޞަތު ބޭނުންތޯ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. 

ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި  ...މިހާރު އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް



  

މަދު ހުޅަނގު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް މާފާންނު ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްަވއިއެއީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ެމންބަ

ނާއިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކޮމިޓީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުތާއީދުކުރައްވާަފއިވަނީ ފަލާޙް 

ފުޅަށް ވެސް )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( މި ނަންވޯުޓ ެދއްވުން އެދެން.  މެންބަރުންމަށް. މިގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ހޮއްެވވު

އިާރެގ އިވި ވިލުފުށީ ދާލަބިއްޔަތުްނ ފާސްވީ. ދެން ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރު ކަމަށް މިހާރު ހޮިވވަަޑއިެގންފަކޮމިޓީގެ އަޣް

ނޑު ރިޔާސަތު ހަވާލު  މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާ  ކޮށްަލން.  އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހޮްއވަަވިއ ދެއްވީީތވެ މި ކޮމިީޓގެ އާދެ!  .ައއްސަލާމްޢަލައިުލމް .` މި ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރަކަށް އަުޅގަ

އެހެންމެ، މި ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަކަށް  ރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

އްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހޮވިފައިވާީތ އެ ޢި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެން ށް ގެްނދިއު! މި ކޮމިީޓގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަޝުކުުރ ދަންނަވަން. އާދެދަންނަވައި މަރުޙަބާ  މުގަިއ އަުޅގަ

އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އޮންނަ އުސޫލުގެ އިތުރުން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރަން. ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެބަ

އެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޢާއްމު އުސޫލެއް އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގަވާއިދެއް ެއކުަލވާލަން. އެހެންވީމަ، 

 81ލިްއޔަތު ގެ ސަރުކާރު މަސްއޫވެސް އޮންނާނެ ކަންނޭނ ށް ގެންދާނީ މިހާރުއަުޅަގނޑުމެން ުކރިއަ މަސައްކަތް

ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ ގަވާއިދު. އެހެންވީާމ، އެ ގަާވިއދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ެއާއ މަށް ަވންޏާ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބައްލަވާެލއްވުމަށް ފަހުަގއި ިއޞްލާޙެއް ޮއެވއްޖެ ކަ

މަްޝވަރާ ކޮށްލާފަިއ އެ ފާސްކުރާނީ. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އައްޫޑ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މެދުގައި

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން

ނޑު އަދި ާނއިބު މުޤަްއރިރަށް ވެސް.  އަޅުަގނުޑ ވެްސ އެންމެ ފުަރތަމަ މުޤައްރިރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ ަގޑިެއއް ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ނިންމާލުމަށް. އެއީ ވަރަށް 

 .އެސްޓް ނުކޮށްިފއްޔާރިކު ެއވަހަށް ގަިޑއެއް ނުލިބާދެ ރަނގަޅު ނަށްގިނަ ކޮމިޓީތައް އޮންނައިރު އަޅުަގނޑުމެން

 ހޯއްަދވަިއ ތެޭރގައި ކޮމިޓީ ބޭްއވޭނެ ަގޑިެއއް  ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ވަގުުތގެއެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު އަުޅގަ 

 ދެއްވުމަށް އެދި އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ،  ނަމަެވސް. 88:81ގާތްަގނޑަކަށް  ގަިޑއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ ބެލިދާނެ އާދެ! މާދަމާގެ

ނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަތއް ާބއްވަން  އަށް  88:81މި ކޮމިޓީގެ ޝެޑިއުްލގައި ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ައުޅގަ

ނޑު މާދަމާ ކުޑަކޮށް ބަލައިޝެޑިއުލްކޮށްަލއްވާ  އި ަގވާއިދު ފާސްކޮށްލަން ަކމަށް މިހާރު. އެހެންވީމާ، ލާފަ. އަުޅގަ

ނުޑ ބާއްވާނަން. ދެންއަްށ  88:81މާދަމާ  މިހާރު  ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުނަށް މި، މި ކޮިމޓީގެ ަބއްދަލުވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިދަށް... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ަގވާ އޮތް  ގޮތުެގ މަތިން  މިހާރު އޮްތ ަގވާއިާދ އެްއގޮްތވާއެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފެށޭ ެއއަށް ގެްނނަން ބޭނުންވާ ބަދަލެއްށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ރިއަކު އެްއ  އަޅުގަ

ށް. ވޯޓަކަށް އަހާނެ ކަެމއް ނެތް. ެއއަށް އިޢުތިރާުޟ ކުާރ ްށ ގެންަނ ގޮތަށް. ެއގޮތަށް ކުިރއަހަފްތާ ތެރޭގައި އެއަ

ނޑުމެން  މީހެއް ނެތިއްޔާ މިހާރު އޮތް ަގާވއިދުގެ ހަމަތަުކެގ  ކުރިއަށް ދާން، އެްއގޮތަށް ގެންދާނީާއއެކު ނަށް އެއަުޅގަ

ނޑުމެން އައު  މަތިން ުދ ަގާވއިދެއް އެކުަލވާލުމުގެ މަަސއްކަތް ަފށާނީ މިހާރު އޮތް ަގވާއި ގެންދާނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ަގވާއިދު އަލުން އިޞްލާުޙ . އެހެންވީމާ، ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަސް ެތރޭގައި އަުޅގަބަލާލުމަށް ފަހުގަ

ކޮށްލުމަށް ފަހު ކޮމިޓީން ފާސްކުރާނީ. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

ލައިލާފައި އިނގޭތޯ. ބަމިކޮޅުން މާދަމާ އަންގާލާނަން  އަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ަޓއިމެއް 88:81މާދަމާ 

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ޢަލަިއކުމްވައްސަލާމް
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