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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު 81`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. 

ފުރަތަމަ ފެށުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން ޢާއްމު ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެންމެ  މެންބަރުންނަށް

އްމުލަކު މެުދ ފުވަ ޢަލީ ޢާރިފް،ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ނަންތައް. ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގެ މެންބަުރ އިރާފޮނަދޫ ދާ، މަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިާރގެ މެްނބަރު އަޙު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަާޒދު،

ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންމަދު އަޙުަގްއދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މަރުޒޫޤު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މަދު އަޙުން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައި

އިބްރާހީްމ  ނިޒާރު ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ، މަދު މުބީންއަޙު ެގ މެންބަރުޙް، ބިލެތްދޫ ދާއިރާމުޙައްމަދު ފަލާ

އެޖެންާޑަގއި އަދުގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި މި ގެ އެޖެންާޑގަިއ،މަދު އާމިރު. މިއަދުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުއަދި ކު

ނޑު ދަންނަވާން، އަޅު އޮތީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިާރއި ުމޤައްރިރުގެ ަނއިބު ހޮވުން. ދެ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ލާަނންގަ

އްދާަގއި އޮންނަނީ ކޮންމެ ވަނަ މާ  821ވަނަ މާއްދާ.  821އޮންނަ މާއްދާ. އެީއ  ގުޭޅގޮުތންގަާވއިދުަގއި މިކަމާބެހޭ 

މިޓީެގ އެްއަގއި ވެސް މުޤައްިރރަކާއި މުޤައްރިުރގެ ނައިބަކު ހުންނަންވާނެއޭ. އެ ދެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮކޮމިޓީ

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ެއ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން އިންތިޚާބުކުރާ 

ކަމުގައި  މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނަިއބަކީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން

ލިއްަޔުތ މަްސއޫ ގެޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގއި އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުރިރަށް ހާެއވެ. ކޮމިީޓގެ މުޤައް ވެގެންުނވާނެ

ކަމަށްވާތީވެ މި ކޮމިޓީެގ  މެންބަރުން 88އަދާކުރާނީ މުޤައްރިރުގެ ަނިއބެވެ. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ 

ދެން އަޅުަގނުޑ ލަން. ތަށް ޓަކައި ދަންނަވާމަޢުލޫމާ ާވހަކަ މިމެންބަރުން. އެހެންވީމަ،  6 ވާނީ އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް

 ލަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ނުޑ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އެންމެ ފުރަތަމަ ހުރިހާެވސް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ ނަން. 

 

 މަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.   އާދެ! އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން ރީއިދާ



  

މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލަން ކަމަށް. ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާ ޅުމެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ ނެތްޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު ހުށަހެ

ނައިފަރު  ހުށަހަޅުްއވައި هللا ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުވަނީ ެއއް ހުށަހެުޅން. އެއީ ފޮނަދޫ ާދއިރާގެ މި ލިބިފައި

ާދއިރާެގ  ކަމަށް ކެލާ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު މިމަދު ޝިޔާމް ތާއީދުކުަރްއވާފައި ަވނީ. އެީއ ގެ މެންބަރު އަޙުދާއިރާ

މި ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވުން އެދެން.  . މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ މެންބަރުން ވޯޓުހޮއްވެުވމަށްޢަލީ ޢާރިފް މެންބަރު 

ނ ލަނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ތު ހުޅުވާޑު މި ފުރުޞަކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަ

 މަދު މުބީން. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު މަށް.އްވުހުށަހެޅު

 

 މަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑު ހުށަހަޅާއާދެ!  ނައިބު  އިބްރާހީމްގެ ނަން ޒާރުސާ ނިލަން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ކަމަށް.  މުޤައްރިރު

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް 

 ށް. ކަނައިބު މުޤައްރިރަ މަދު އާމިރުގެ ނަންރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަުހަވދޫ ދާއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު މަރުޒޫޤް.ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

 

 މަދު މަރުޒޫޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 هللا. ޙީމް ޢަބްދުޢަބްދުއްރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުމަށް. މަދު ރަޝީދުގެ ތްތެރި މެންބަރު އަޙުއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ



  

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ބިލެތްދޫ  ވަީނ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި

މަދު މަރުޒޫޤު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވައި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ބު މުޤައްރިރުކަން މި ބޭފުޅާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ ނަން. އެހެންވީމަ، މި ނަމަށް، ނައި

ވޯޓު މި ލިބުނީ. އެހެންވީމަ، ކޮމިޓީގެ  5ދެއްވުން އެދެން.  މެންބަރުން ވޯޓު އަށް ހޮއްެވވުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

ދެން ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަން އިންނަނީ އަސްލު ކޮމިީޓގެ. ެއހެންވީމަ، ފާހެއްނުވި އިނގޭތޯ. 

ގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާ މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި ކީ ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙުދެވަނަ ުހށަހެޅުމަަހއިލާނަން. ވޯޓަށް އަ

މަދު އާމިރު ހޮއްވެވުމަށް. ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙުތާއީދުކުަރްއވާފައި ވަނީ ކު هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  މެންބަރު

ކޮމިީޓެގ  ޝުކުރިްއޔާ. އެހެްނވީމަ، މި ނަންފުޅަށްދެްއވުން ެއދެން.  ން ވޯޓުމިގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރު

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް ރިޔާސަތު  އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ނަންފުޅު ހޮވިއްޖެ. ދެން އަޅުަގނުޑ ކެލާ ދާއިރާގެ

 ޙަވާލުކޮށްލަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކުރެވިަފިއ އޮތީ ދެ އަިއޓަމް. އެ ދެ ައއިޓަމް ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. މި ބައްދަުލުވމުގައި މި އެޖެންޑާ  ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ

ނޑު ހޮްއވަަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ށް އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮވުން. މުޤައްރިރު ކަމަށް އައިޓަމަކަފުރަތަމަ  އަޅުގަ

އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު  ދަންނަވަން ފުޅުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުބޭމި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ހުރިހާ 

ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހޮވިވަޑައިތީ ކޮމިީޓގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިމި މުޤައްރިރަކަށް މި ކޮމިޓީގައި 

ނޑު މަދު އާމިރު. އާމިރަށްއަޙު ިއ މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގަ މެންވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް  ގޮތަކަށް، ގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް ކަަހލަކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. މަޖިލީހު 

ވާތީ، ފުދޭވަެރއްގެ މުހިއްުމ ކޮމިޓީ އެއް ކޮމިޓީ އަީކ. ކަަމށް އަކީ ޢާއްމު ކޮމިޓީ ޮކމިޓީގޮތަކަށް ބަލަހައްޓާ ކަހަލަ 

ލަން ޖަލްސާ ނިންމާ ހިސާބުން މިނޫން. އެހެންވީމަ، މި އެއް އޮތީކީމިރޭގެ އެޖެންޑާަގއި ިއތުރު އައިޓަމެއް  ދެން

ނަވަން ދަން ޖެހެނީ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މަޖިލިސް މިއީ ހަރުދަނާ ގޮެތއްަގއި ިހންގާ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް އަދި ުއއްމީދުކުރަން  ެދްއވީތީވެ. އަޅުަގނޑަށް ވޯޓު

 ވެސް ިތޔަ ެދއްވި ވޯޓު ފަދައިން އަބަދު ޓަކައި މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަުޅަގނޑަށް އަބަދު



  

ލައިކުްމ ސަލާމްޢަކަމަށް. މި ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިމުނީ. ވައް  ވެސް އެއްބާރުލުން ެދއްވާނެ 

  .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވަރަޙްމަތު

_________________ 


