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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެން ކުލައިމެމަންންރަވަޔައައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އެންޑު  ކޮމިޓީގެ  ޓު  ޓު  ރި  އިއްޒަތްތެބައްދަލުވުމަށް  ޗޭންޖު 

ދަންނަ  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުވަމެންބަރުންނަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނޑުމެންގެގަ ން.  މިއޮތީ  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ   

ރައީސް  ފޮނުވާފައި  މަޖިލީހުގެ  ސިޓީވާ ކޮމިޓީއަށް  ދެ  މަސައްކަތް ފުޅަ  ބެހޭގޮތުން  ކުރިއަށް ކާ  ގޮތެއް      ގެންދާނެ 

ކަނޑައަޅުއްވަ ދަންނަވަ  އިމެންބަރުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ސިނަން  ލާއިނިންމެވުން.  ދެ  އައިސްފަމި  ވަކިވަކިން    އި ޓީ 

ކު . އެންތީއޮ އެންޑު  ޗޭވަޔަރަންމަންޓު  މުޤައްރިރަލައިމެޓު  ކޮމިޓީގެ  ދަ  ދުންވެ  ،ށްން  ވެ. ތިޔަ  ންނަވަމެސަލާމަށްފަހު 

މަކޮ ހިތުގެ  ޔަލިއްސްއ  މިޓީގެ  ރިސިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ޖެނެރަލްގެ  ބިލުގެ    ސީލިއެންކުލައިމެޓު  އެޓަރނީ  މަސައްކަތް 

މުއައްސަސާތަކާއިދައު  ކަމާގުޅުންހުރި   ،އޮފީހާއި ވުޒާރާތަ  ،ލަތުގެ  ގުޅުންހުރި  މަޖިލީހުގެ    ،ކާއިސަރުކާރުގެ  ކަމާ 

  5އީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ޖިލީހުގެ ރަމަ  މަށް ދަންނަވަންވު ތެރޭގައި ނިންމެގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ  ޅިގެން ކާ ގުތަޓީކޮމި

ލިބިރުގަ ބަކްޓޯއޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީ  އެ  އެޓޭޗްކުރައް  އިފައި  އެއާ  ބިލު   އިވާފަ އޮތީ.  ދެން    ގެ އެބައޮތް 

ވެދުން  މިއޮންނަނީ  އޮތް ސިޓީގައި  ދަންނަސަލާމަށްފަ  ކޮންސެޕްޓެއް. ދެން  މާގެ  ޓާއި ނަރުދަންކަރަ  އިނާފެ.  ވަމެވެހު 

އެންބިލު މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެ  ދެއްވައިގެން  އިސްކަމެއް  ފުރަތަމަ މެ  އެންމެ  ނިންމަވައި  ދަންނަވަން    ދެއްވުމަށް 

ރައީމަޖިލީހުގެ ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކުލަވާލު  ސް  ބިލު  މަސައްއެ  އެހީތެރި ކަތުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ތިޔަ    ވެދެއްވާނީ ގައި 

މަޖިލީހުޔިއްރަ ޑެގެތުންގެ  ޑިޕި  އަލްރެކްޓައުޓީ  އަޒީޛާ  އުސްތާ ރ  ވެކަމު  މާއާޝިޔާ  ދެންނެގައި  ދެން  ސް  ވީމެވެ. 

ލީ މެޑިކަލް  ހުންނެވީ  ބޭފުޅާ  އެ  މެންމުކައި  ގަވެއްމިވަގުތު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  މަޢުލ ގައި  ޓަބަރުންގެ  ކައި  މާތަށް 

ރައީސް  ސް ގޮތުން މަޖިލި ގޮތާ ބެހޭނަންވާލަން. ދެން މި ދެ ސިޓީގެ މަސައްކަތް ގެންދާނެދަ ލީ އެބައޮތް  އިންފޯމަގެ 

  ޓީއަށް ދިއުން. މިހާރު އެ ގުޅޭ ކޮމިމި އޮންނަނީ ބިލު ކަމާ   އި ސް ދެއްވާފަ. ދެން އޭގަވެ  ޗެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޕްރޯ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އޮތީ  ތިންވަނަ  ދެން  އައިސްފަ.  ކޮމިޓީއެމިއޮ  އިގައަށް  ސަބް  ނެގުން.ތީ    ކޮމިޓީ ސަބް  ދެން    އް 

 ބައްދަލުކުރުމަށް  ރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އެ ފަރާތްތަކާ މާތު ބޭނުންވާ ފަ މަސައްކަތަކީ މަޢުލ ންޖެހޭ ނެގުމާއެކުގައި ދެން ކުރަ

އެއް ރޭވުން. ދެން އެ  ލް ކުގެ ޝެޑިއުގައި އެ ބައްދަލުވުންތަދެން އެއާއެކީޓީން ކުރާނެ ކަމެއް.   ކޮމިއެއީ ސަބް ކިއުން.  

ވާހަ  ރާތްތަކާފަ ކުރާނެކަތަކުގެ  ދައްކާނެ  އެކުލަ   އް ސުވާލުތަ  އަދި  ބައްދަލުވުންތަލުވައި ނުކުތާތައް  .  ބޭއްވުންއް  ން. 

އެކުލަވަ އޮނިގަނޑު  ބިލުގެ  ތައްޔާރުކުރުން.  ކޮމިޓީއަކަށް  އިލުން.  ޔައުމިއްޔާ  ހުރިހާ  މި ސްޓެޕްތައް  މަޖިލީހުގެ  ދެން 

އެހެންވީ ޙިއްޞާކުރައްވާފަ.  މިވަނީ  އިއްޒަތްމާރިޔާސަތުން  މެތެރި،  އަރިހުންންބަ  އަޅުގަނރުންގެ  މި  އެދެނީ  ޑު   

ތަކެއް  ކޮމިޓީ  ތަށް ސަބްގޮތް  އޮ  ންފައި ން އެދިވަޑައިގެގޮތުޅޭ ގުސިޓީފުޅާ  ދެ އޮތް    މި   އި ވާފައްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނު

ގޮތްތަމި  އެކުލަވާލައިގެން   ގެންދިއުމަށް  އަޅުގަނޑަކުރިއަށް  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.  ވިސްކެއް    4  ގޮތުގައި   ނޭށް 

ޙަޤީޤަބި ރި  . އެއީ އޮތީ  ތުގައި މިލެއް  ނަރުދަމާގެ    ،އިކަރަންޓު ބިލާ ،  އިފެނުގެ ބިލާ  ، އިލާބި  ލިއެންސީ ސީކުލައިމެޓު 



  

  ލިއެންސީ ސީ ރިކުލައިމެޓު  ނަރުދަމާ. ދެން    ޓާއި ބިލު. ދެން އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަންދޭން މިއޮތީ ފެނާއި ކަރަން

އީ  ށް މިސަބް ކޮމިޓީއެއް އެއީ އަޅުގަނޑަ  4ކަތް  އްސަމަބިލެއްގެ    4،  ދާނީ. އެހެންވީމާގެން  އިއެކީގަ ހަމަ އެކު  ސްވެ

ގޮތް އެކަމަވިސްނޭ  ގޮތަ  ތި  ކު.  ނިންމަވާ  އެހެންވީމާބޭފުޅުން  ދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ފްލޯކަށް  ހުޅުވާލީ  ،   

އިހެންވީމާއެ   ށްފަހު(ޅަކަ)ވަގުތުކޮކަށް.  ދާނެ ގޮތެއްގެ ލަފާފުޅަރިއަށްކު  އިމިކަމުގަ މެންބަރުތްތެޒައް،  ގަނޑު  އަޅުން  ރި 

 ޕޯސްކޮށްދެއްވުން.  ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް ޕްރޮ އްވައި ޑައަޅުނެ ގޮތެއް ކަނއެދެން މީގައި ކުރިއަށްދާ

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

 

 ޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަރުދ  ދާއިރާގެ މެންބަ ގައް

ޕްރޮޕޯ ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު  ދެ  ނަގަންޒުކުރަނީ  ކޮ އެއް  އެއް  އި .  ސަ  ރި ތެއްޒަތްމިޓީގައި  ދެން    އި، އާ  ޢީދު މުޤައްރިރު 

ޕްރޮޕޯޒު ނެތަސް  އެހެންވީމާތޯދެއް  ކުރެވޭނެތާފިރުޝާން  އް  އަނެ   ގައި.ކޮމިޓީ  އްއެ  ޝާންއާރުފި  އިއާ  ދުސަޢީ  ،. 

އަޅުގަނޑާ  ޑޭއްވަ  އިއާ   ޚައިތަމްކޮމިޓީގައި   އެއީ  އާއި  ގޮތް..  ޕްރޮޕޯސްކުރާ  ތި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ،  3ބީ  ދެން 

ކަންމެމެކްސިމަ ނ ން  މިނިމަމް  ނގެނޭއް  އެހެންވީމާ.  ލާ ދެއްތޯ.  ހަމަ  ކޮމިޓީތަކަށް  އެ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އިތުރު  ން  ، 

ޚަ ފެނޭ. ދެން  ކޮމިޓީއަށްއަޅުގަނޑަށް  ޔައިތަމް  އަދި    ޤ ބުޢު. ޔަޤ ބުޢު އަދި  ކޮމިޓީއަކަށްތޯ. އެ  ކޮން  ބޭނުންފުޅުވަނީ 

  ދެން ތިބި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް   ޕޯޒުކުރާ ގޮތް. ، މިއީ އަޅުގަނޑު ޕްރޮތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާއް ނުކުރެވޭ ދެއްޑިސައިޑެ

 ން.  ޙައްލުވާނެހެއަސްލު މް ލަރޮބްނީ މި ޕްސްޓުކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަކޮމިޓީތަކަށް ސަޖެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އި ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެދެން  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު  ދެންނިވަމި  ޒުނައާއެކު  މ ވުކު   ދިމާލަށް   ކޮށް  .  ތަށްގޮ  ރެވޭ ވެސް 

ހިނ ވާހަ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ދެ  ކުލައިމެޓްކައަކީ  އަދި  އައެންސީލި ސީރި  ގާއިރު  ބިލު  އަދި  ޅުގަ  ނޑުމެން 

ސަބް ކޮމިޓީއަށް.   އި ގެންގޮސްފަ ގ ޓިންޑްރާފްވަކިން މެން އަޅުގަނޑު އި . މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ނުލަށްލާނަންކޮވަކި

ފަސޭހަވާންއޭރު ކަމަ  އަޅުގަނޑު  ނެ  އެމި  ށް  ކޮމިޓީއަށްދެމި  ،  ހެންވީމާދެކެނީ.  ތި  ބްސަދެ  ،    ކޮމިޓީއެއް   

ކޮމިޓީހުށަހެޅު   ، އިތަމްޚަ  އި ޓީގަބު. އަނެއް ކޮމިޢުޤ ދެން ޔަ  ފިރުޝާން  .ޑައިގަންނަވާދު ހިމެނިވަޢީސަ  އި ގައްވީ. އެއް 

 ކޮމިޓީއަށް. އާދެ! ބަހާލުން މި ދެ އްކަތް  މަސަ ތީއަޙްމަދު ޒާހިރު. ދެން އޮ ،ވަޙީދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެ ދާއި އުނގ ފާރު



  

މިތާ މިހާރު އެޅަށަހަޅުގަނޑު ހުއަށް  ތި ކޮމިޓީތަކަ ބޭފުޅުންހެން  ން  ތިއްބަވާ  ޕާޓީތަކުގެ  ދެން   ތޯ.އިނގޭ  ވެސް އެބަ 

ބާހިމެން  އަޅުގަނޑު މީހުން  އެމް.ޑީޕީ  އެކުނުދާނެކަމަލިޔަސް  ހަމައެކަނި  ކަންނޭނގެ.  ވެސް    ޅުންބޭފު  އެ،  ހެންވީމާ 

 ވަންޖެހޭނެ. އްކުރަވެރިތެރޭގައި ބައި  މީގެ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޙަ ފުރިހަމަވާޤީމިހާރު  ކޮމިޓީއެއް  ޕާ  ނީޤަތުގައި  އެހެން  ބޭފުޅުޓީވެސް  ކޮންޓްރިތަކުގެ  ދެން  ށްދެއްވުނު  ކޮޓުއުބިން. 

ކޮންޓްރިބިވަރަމިން ބައިވެރިކުޑަކޮ  އިގަ އޭ  ވާ ކޮށްދެއްއުޓުކުން  އަޅުގަނޑުވަޑައިގަތުވެށް  ވަރަށް  ވެ  ގެމަށް  ހަމަ  ބޮޑު  ސް 

  މެން އަޅުގަނޑުގައި  ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ  ފުޅުން ބޭ  ، އެހެންވީމާސިއްޔަތުން. އޯކޭ. އެހެންއިރިރުގެ ޙަ ހަމަ މުޤައް އެދުމެއް

 ހިމަނާނަން. 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދ 

ޅުން  ފުތިބި ބޭ އި ފިޔަވައި ދެން މައި ކޮމިޓީގަނަންތައް  ހުރި   އި ކޮމިޓީގަދެ  ކުރަން މިހާރު ތިހިރަ ޓުސްއަޅުގަނޑު ސަޖެ

 ރު ބަހާލަދިނުން.  މުޤައްރި

 

 ކަށްފަހު( ޅަތުކޮ)ވަގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާ އިނގޭތޯއަޅުގަނޑު  ޓީމުގަނަން  އެއް  ސަޢީންނަވަހިމެނިވަޑައިގަ  އި .    ، ޠާރިޤް  ،ޢުޤ ބުޔަ  ،ޝާންފިރު  ،ދުނީ 

ޓީ  . ސައިންޙުޢަލީ   އަ  ، އިތަމްޚަ  އި ގަމުއަނެއް  އެހެންވީމާ ޢުދު،  ސަޒާހިރު،    ޙްމަދުވަޙީދު،  ،  ޔާސިރު. 

ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ވަކިން.    ނަރުދަމާ ކަރަންޓު. އޮތީ ފެން    މި   މިހާރު   ހިނގާ މަސައްކަތް ބަހާލަމާ.ނ ންތޯ.  ރަނގަޅެއް

ކަހިމެނޭ    ޤ ބުޢުޔަ،  އެހެންވީމާށްފަހު(  ކޮޅަކަ)ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން  އަނެގްރ ޕަށް  ދެން  ފެންރަންޓު.  ޓީމަށް    ، އް 

ވަކިނަރުދަމާ މަސައްކަތްކޮ.  ގެންނާނަންއަށްކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު  އި ށްފަން  ފަސޭހަވާނއި    އޭރުން  ތި  ގޭތޯ.  ނެ. 

މިބޭފުޅުން ފަސޭހަކޮށްލަދިނީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްއިކަމުގަނަށް  ހައްދަވައިދެއްވަންވީ    ފަހު(.  ދެން  ގޮތަކީދެން   ،

މިޓީގެ މުޤައްރިރުންނާއި  ސަބް ކޮ  އެ ދެ  އިވާފަ އްވަހައްދަވައިދެއްވަންވީ ގޮތަކީ މި ދެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާ

މުޤައްރި  ބައްދަލު  އިޑައަޅުއްވާފަ ކަނ  ންނާރުނައިބު  ކަނޑައަދެން  ފަރާތްތައް  އެ    ން އިދާރީގޮތު  އިޅުއްވާފަ ކުރާނެ 

ޙަވާލުކޮބޭފުޅުން މަސައްކަތް  އަނެއްހެނާ  އޭރުން  ކޮމިޓީށްދެއްވާ.  މަސައްކަތް   ،ން  ކޮމިޓީތަކުގެ  އަދި ސަބް  ފެށުނީ.     

ދަންއެއްފަހަރު  ޙުސަޠާރިޤް  ،ބުޤ ޢުޔަ  ، ޝާންފިރު  ،ޢީދުސަ.  އިނގޭތޯ  ލާނަންއިވަނަ  ޢަލީ  ކަރަންޓު  އިން،  .  އެއީ 



  

ޒާހިރު،  ޙީދު،  ވަ،  ތަމްޚައި ޔާސިރު  ދުސަޢުއަޙްމަދު  ފެން،  ކޮންއި   ،އެއީ  ދެން  ކޮމިނަރުދަމާ.  ސަބް  ޓީ  ރަކަށްތޯ 

  ށް ނަންޖެހީ. އޭރުން ތަގަނޑު ހިމެނޭ ގޮވެސް އަޅު  ހާރު ދެ ކޮމިޓީމި  ( ކަށްފަހު)ވަގުތުކޮޅަ  ނީ.ލާއިތައް ބާއްވަގޓިންމީ

ކަންކަމެއްގަ ކޯރަމާ  ތާފަސޭހަވާނެ ހުރިހާ  ސަޢީދުއިއި  ބައްލަވާ  މިހާރު  އިންނެވި  .  އެބަޤ ބުޢުޔަ  .އެބަ  ވި.  އިންނެ   

ގެ ކޯރަމް  ކޮމީޓީސަބް  ބޭ ކޯރަމް. އެ އެ ކޮމިޓީގެ އެބަ ލި  ،އިނިން. އެހެންވީމާ . އަޅުގަނޑު އެބަ ޠާރިޤް އެބަ އިންނެވި

ލިބޭ. ދެން ސުވާލަކީ ރަނގަ  ޔާ އަޅުގަނޑުމެންބައްދަލުވުމަކަށް ނުކި  އެބަ  އެއީ  ކަބޭއްވުން    . ނުދާނެމެއްތޯ. ކަމަކުޅު 

ޢަލީ ޙުސަ ރުޝާނާނެތީ ފި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ..ޔާލާފަ.ކި ކޮމިޓީގަ  .އިނާއި  .  ނެތީ   އިމިދެންނެވީ އެ ކޮމިޓީގަ ،  އިއެ 

ހަދަންތޯ. އެ ބައްދަލު މި  ،އެހެންވީމާ ކު އަދުގެ، މިހެން  ވަރަށް  ދެކެނީ. އެހެންވީމާ  ވާނެރުވުން  ދުގެ  ، މިއަކަމަށް މި 

ވެސް  އި ޅުގަ ދެކޮމޭޒު  މި ދެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. އަންގާލަންތޯ  އިއަޅާފަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަދާރީގަޑިއެއް އި

ނިންމާލެ ބާއްވަ ހަމަޖައްރިޓަކޮ  .ވޭނެތާއިގެން  ކިޔަ އަޅުގަނޑު  އިލާފައިސަ އެއް  .  އިނގޭތޯ   ނަންލާއިމެން 

އެބައޮތް  ހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ މެންބަރުއިގަ  14:00 ؟ތޯޓައިމް  ހުރިހާ  ދެން  އޭރުކިޔު ންނަށް  .  ކޮމިޓީ    ންއްވާ.  ދެ 

 ! ނިމުނީ.  އާދެ  ށްފަހު(ޅަކަ)ވަގުތުކޮ ލާނީ.އިދު ނިންމައައަޅުގަނޑުމެން އޭރުން މި   އިތިބެފަ އިކޮޅުގަދެ

________________ 




