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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ّعليكمالسّ `.  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓގެ ފުރަަތމަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ  81ّ.الم

ނ ޑު ދަންނަވާލާނަން މި ކޮމިޓީގައި މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. މިއަދުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ރިފާޢު، ދުވާފަރު ާދއިރާެގ هللا ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންގެ ނަންތައް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މަދު އައްސަުދ، ނޮިޅވަރަމް ދާިއރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިްނ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު، މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ

މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، މެންބަރު ައޙު ފް، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، އިސްދޫ ދާއިރާގެއަރީ

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ތުޅާދޫ 

ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަުޙދީ. މިއަދުެގ ބައްދަލުވުުމެގ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ާނޒިމް ރަޝާދު، ހަނިމާދޫ

ކޮމިިޓގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު ހޮވުން. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރަތަަމ  ަގއި އޮީތ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއިއެޖެންޑާ

 821ޓަކައި. އެއީ ދަންނަވާލާނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މިކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން އިންނަ މާއްދާ މަޢުލޫމާތަށް 

ވާނެއޭ. އެ ެދ ވެސް މުޤައްރިރަކާއި މުަޤއްރިރުގެ ަނއިބަކު ހުންނަން ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ ޮކންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި

މީހުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުުމގަިއ އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުންނޭ. 

އަކަްށ ޔާސީ ޕާޓީ މުޤައްރިުރގެ ނަިއބަކީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެއް ސިުމޤައްރިރާއި ތިޚާބު ކުރާ އެގޮތުން އިން

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކަމުގައި ެވގެން ނުވާނެއޭ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ހާޒިރުވެވެން ނެްތ ޙާލަތެއްގައި އެ ކޮމިީޓގެ 

 81މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ދެން މި ކޮމިޓީގެ  .ނަިއބޭދާކުރާނީ މުޤައްރިރުގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަ

މެންބަރުން. އެހެންވެ، މި ވާހަކަ  81 ނޫން. މެންބަރުން. 6ވާތީެވ، މި ކޮމިޓީގެ ައޣްލަބިއްޔަތަށް ވާނީ ކަމަށް

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅަން . މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. އަުޅގަ

ނޑު. އާދެ! މަޑުކޮށްލަްއވާ.   ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް.ފުރުޞަުތ ދޭނަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ރީފްމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަނޮޅިވަރަ

މަޖެއްސެވުމަށް އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހަ

 ހުށަހަޅަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ

ނުޑ ތާއީދުއަ  ކުރަން.ސްމާ ރަޝީދަށް، އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ



  

މެންބަރު ޙުސައިން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮްތތޯ؟ މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

އަރީފް ހުށަހަޅުްއވަިއ، ދުވާފަުރ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢަލީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ިމަވނީ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

ކަމަށް، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީުދ ހޮއްެވވުމަށް. އެހެންވީަމ، މިގޮތަށް އަސްމާ ރަޝީުދ 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މި ކޮމިޓީެގ  އްވެވުމަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.މުޤައްރިރު ކަމަށް ހޮ

ނޑު ފުުރޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ނައިބު  އަޣްލަބިއްޔަތުން އަސްމާ ރަީޝދު ހޮވުނީ އިނގޭތޯ، ިއއްތިާފޤުން. ދެން އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު.... މުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ރަޝީދުއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑު ނަން ހުށަހަޅަން ނާޒިމް ރަޝާދު، ތުޅާދޫ ދާއިާރެގ  ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައއްރިރަކަށްޕެޓިޝަން  އަުޅގަ

 ރު ނާޒިމް ރަޝާދު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 ުޑަގއި ވިދާުޅވެދެްއވާ.ތާއީދެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ ރެކޯ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމް ރަޝާދު

 އަޅުަގނޑު ތަނާޟިުލވާ ވާހަަކ ދަންނަވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

 އިތުރު ނަންފުޅެއް ުހށަހެޅުމަށް. ވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެްނވީމާ، އަނެއްކާ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ރުދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު 

 މަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.ރު ދެުކނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ނައިުބ މުޤައްރިރަކަށް ހެންވޭ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 ރެކޯޑުަގއި ވިދާޅުވޭ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މާ ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސް



  

ނޑު ސެކަންްޑކުރަން.އަޙު  މަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ނަންފުޅު އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮްތތޯ؟ ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ 

މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނުއެއް ހުށަހެޅުން. ެއއީ މު

މި ކޮމިޓީގެ  ބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްރަޝީދު ތާއީދުކުރައްާވފައި މިވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންއަސްމާ 

ނަާވ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން! ޝުކުރިްއޔާ. މި ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ހޮވުމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަން

ނޑު ކޮމިޓީގެ މުޤަ  އްރިަރކަށް ހޮވިވަަޑިއގެންފަިއވާނަންފުޅު ވެސް ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަ

 މިޓީެގ ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްލަން.ކޮ އިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށްމާފަންނު މެދު ދާ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިތޔަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަކަށް އިތުބާރުކުަރްއވައި  `.

ނުޑގެ ަނއިަބކަށް ޤަބޫލުކުރެްއވި ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޮއްެވވީތީ. އަދި ައޅުަގނާޑިއ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ހުން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދެ މީهللا ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ވެސް 

މަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވެސް ގެްނދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޙު މި ޮކމިޓީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް  އެުކގައި މަަސއްކަތްކޮށް

 ރަށް ޮބޑަށް އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ.އެްއވެސް ެއްއޗެއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ަވޑަިއގެން ވިާދޅުވެލެްއވުން ވަ

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ނުޑ ެވސް ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ ތި ކުެރއްވި އިތުބާރަށް.  ޔަ`. އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ކުރެވޭނީ. މެން މި ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުހެން އަޅުަގނޑުންމި ރޫުޙގައި މަަސއްކަތްކޮްށގެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ހުރި ވަރަށް  ގުޅުން އްސަލަަތއް އާންމުންނަށް ދަތި، އާންމުންނާޚާއްޞަކޮށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަ

ނޑުމެން ބައިވަރު މަްއސަލަތައް ހުށަހެިޅގެންދާނެ ކޮމިޓީ އެްއ. މި ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގަީޑގަ އި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  އެންމެން ހަމަ އެކައްެޗއް ކިަޔއިގެން ޚިޔާލު ެއްއގޮތްކޮްށގެްނ ކުރިއަށް ދެިވއްޖެއްޔާހެން ކަން މިައޅުގަ

ތި ބޭފުޅުްނެގ  ވެސް ހުރި ވާހަކަ ދަންަނވާލަމުން އަދި ކާމިޔާބު ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަޢޒުމުަގއި ައޅުަގނޑު

ނޑަށް ްސ ލިބޭނެ ކަމަށް. އަިދވެސް ވެ ވެސް އެއްބާރުލުން  ދެއްިވ ތާއީދަށް ޝުކުރު ިތ ެއއްފަހަރު ތިބޭފުޅުން އަުޅގަ

މުޤައްރިރަކަށް ހޮވުނު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް ވެސް  އަދާކުރަމުން

 މުބާރަކުބާދު އަދާކުރަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.



  

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގައި ނެތީމަ، ޮކމިޓީގެ އެޖެންޑާަގއި ނެތީމަ މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނީ  އިތުރު ކަމެއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަ ނަޑއަޅާފައި އްދަލުކުރުން،ވީހާވެސް އަވަަހކަށް އަުޅގަ  އަންގާލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. ދުވަހެއް ކަ

____________________ 

 

 


