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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  10މު ކޮމިޓީގެ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ޢާއް`. 

އަުޅގަނުޑ ކެލާ ލާނަން. އި ހާޒިރީ ދަންަނަވއިޓަކަ  ައޅުގަނުޑ ހަމަ ރެޯކޑަށްމެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، އިސްދޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، މަްއޗަންޮގިޅ 

هللا ސިނާން، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ސައިން ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙު ހަނިމާދޫބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ޚަލީލު، މަހި

މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، އަިލފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ، ޝަހުދީ

ާދއިރާެގ  ތޮްއޑޫ، ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން،

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން އަދި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

މިއޮީތ އެންމެ  އެޖެންޑާަގއި ކޮމިީޓގެ މިރޭގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަްނނަވަން. 

ދުވަހާއެކު  7ދުވަހާއި، އެ  7މަހުގެ ފުރަތަމަ  މަހު، ސައްވާލު ރަމަޟާން ަވނަ އަހަރުގެ 1438ތެއް. އެއީ މަސައްކަ

އީސް ފޮނުްއވާފަިއާވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާްއވާނެ ގަޑިަތއް ަކނޑައެުޅއްވުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ ރަ

 . ހަމަ ތި ވެސް ކަންކުރާ އުސޫލެއް އެބަ އޮތް ކުރީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ. ގޮތެއް ނިންމެވުން ދުމެމައްސަލައާ

މަހުގެ ތެރޭގައި ބާްއވާ  ވެިދޔަ އަހަރުތަުކގައި ރަމަޟާން ލާނަން. ވޭތު ޓަަކއި ދަންނަވައި މަށްބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަ

؛ އި މިދަންނަވާ ަގޑިތަުކގައި. ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑި ވަނީ ތިރީގަލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ބާއްވާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 2:00މެންދުރުފަހު ؛ އަށް. ޖަލްސާ ނިމޭ ގަޑި  1:00ިއން  12މެންދުރު . ޖަލްާސގެ ހުސްވަގުުތ؛ 10:30ހެނދުނު 

 .. ޢީދު ދުވަސް ނަގާފަކަންކުރާ ގޮތްއަޅުގަނޑުމެން ދުވަހު ވެސް  8މަހުގައި ވެްސ ހަމަ ފުރަތަމަ  ްއވާލުއަށް. ޝަ

ކަްނކުރި ގޮްތ. ހަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ގޮެތއް ނިންމުން  ދުވަހު ވެސް 7ފްކުރަްއވާތި. ވަސް. މަޢާދު 7

 . ހުޅުވަން. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފްލޯރކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަން. 

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ަގއި ފާހަަގކުރަްއވަިއފި ކުރީަގއި އަހަރުތަކުެގ ޤައްރިުރގެ ވާހަކައި މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ދެން ދެންމެ މުޝުކުރިއްާޔ 

މަހު  ތެރޭގައި ޢަމަލުކުެރވިފަިއ ހުރި ގޮތްތަެކއް. ދެން އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެގޮތަްށ އަެނއްކާ ިމއަންނަ އޮތް ރޯދަ 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް.  ހަމަ ހުށަހަޅަން.ކަންތައްތައް ހަމަ ކުރީ އަހަރުގައި ެވސް އެްއގޮތަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑަށް 

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ގޮތެއް ޖަލްސާތަްއ ހަމަ އެ އޮތް ގަިޑއަކަށް ަފއްތާ ކުިރއަށްގެންެދވެން އޮިތއްޔާ އަުޅގަ  އާދެ! އާދެ!

 ްއޔާ. ދަންނަވަން. ުޝކުރި ކަމުގައި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ަބެއއް ބޭފުޅުންނަށް  10:30 އެހެންނަމަވެސް، ހިތަށްއެރީ ން.އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އޮތް ގަިޑ އަުޅގަނޑަށް ގޯހީކީ ނޫ

ޫނނިއްޔާ ެއއީ ތަންކޮެޅއް ލަްސކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ އެހެންތީގެ ތެރެއިން ަބއެއް ބޭފުުޅންނަށް އަވަސްޯތއޭ. 

ަލއެއް ނޫްނ ވީމަ މައްސަފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވާ މީހެއް . އަުޅގަނަޑކީ ދެންތީ މިތަނުގައިމެންބަރުން ދައްކާ އަޑުިއވޭ

 އިނގޭތޯ. ުޝުކރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން 

ގޮތަށް ހަމަ އަހަރުތަކުަގއި އެއް  ގޮތަށް ކުރީ އެ ހުށަހެޅިއިސްމާޢީލް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އާދެ! އިއް 

 ގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑު ާތއީުދކޮށްލަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމ  . ހުށަހެޅުންތާއީދު ެވސް ލިބިފަ . މިހާރު މި ވަީނ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހެޅިޝުކުރިއްޔާ 

ތޮްއޑޫ ދާއިާރެގ  ވަނީއިސްމާޢީލް. ތާއީދުކުަރއްާވފައި ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

ބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު މި ކުރެްއވީ ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ވެްސ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން. މި

ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  7މަހުގެ ފުރަތަމަ އެްއގޮތަށް އަންނަ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އަދި ޝަްއވާލު 

ކަމުަގއި. ޖަލްާސެގ  10:30. ެއއީ ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑި؛ ހެނދުނު ދާނެ ގަޑިތައް ަކނޑައަުޅއްވާފަކުރިއަްށގެން

، ކަމުަގއި. އެހެންވީމާ 14:00ފަހު އަްށ. ޖަލްސާ ނިމޭ ގަޑި؛ މެންދުރު 13:00އިން  12:00ހުސްވަގުުތ؛ މެންދުރު 

ދެއްވުން އެދެން. ކޮމިޓީެގ  ހެޅުމަށް، އަހަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ؟ މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުމި ހުށަ
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ކަުމގައި ދަންނަވަން. ދެން މިރޭގެ އެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެެހން އެއްވެސް މަސަްއކަތެްއ  ފާސްވެއްޖެ އިއްތިފާޤުން

 ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ދަލުވުން ނިމުނީ. ނެތުމާއެކު މިރޭގެ ކޮމިީޓގެ ބައް 
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