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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް  މަށް ވަަޑއިގެން ެދއްވި ހުރިހާވަަނ ބައްދަލުވު 13މު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް `

މު ރިރުގެ ނައިުބގެ މަޤާއް ކޮމިޓީގެ މުޤަ ކަށް އޮތީއެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ މަސަްއކަތަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ މަރުޙަ

 ށް ައޅުަގނޑު ތަޅުން ހުޅުވާލަން. މަަސއްކަތަ އެ، ކު އިންތިޚާބުކުރުން. އެހެްނވީމާމަށް ޭބފުޅަމަޤާ ހުސްވެފަިއވާތީ، އެ

 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެ

 ލްގެ ނަން. ރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ހޯރަފުށީ އަޅު

 

 ރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއި

 ުދުކރަން. އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީހުށަހެޅު ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން އެބިލެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވަިއ ތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޅެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީވެ، ބިލެޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ނަންފު އާދެ!

ރި މެންބަރު ކުރެްއިވ ނަންފުޅަކީ ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެމެންބަރު ތާއީދުއިްއަޒތްތެރި ާރގެ އަދި ނައިފަރު ދާއި

މަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ގަިއވާތީ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ަމޤާމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ނަންފުޅުކަމު

ހޮއްވެވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ލްއްމަދު އިސްމާޢީމުޙަމަށް އެ މަޤާ، ލްއްމަދު އިސްމާޢީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

ލް މި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީންވީމާ، ޯވުޓގައި ަބިއވެރިވަން. އެހެ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއެވވުން އެެދން. އަުޅގަނޑު

 ލް އްމަދު އިސްމާޢީމުޙަަކމުގެ މަޤާމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްރިރުކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަ

ލަށް ގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީކަމަށްވާތީވެ، ކޮމިޓީ ން. އެހެންވިވަަޑިއގަތީ ކޮމިޓީގެ އިއްިތފާޤުހޮ

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއާވ މި ޑަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. ދެން އޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮ

ފުންގެ ގަާވއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަތްއ ކީ ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސް މުވަްއޒަމައްސަލަެއއް. އެ ަމއްސަލައަ 

ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިުރ ލާނަން. ގަނުޑ ކުޑަކޮްށ ދަންނަވައިއަޅު  މިޓީއަށް ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީދިރާސާކުރުން. މި ކޮ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސް ، ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފަށްރާގެ ިއއް ކެލާ ދާއި

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަން  1ގައިވާ ރިޚީގެ ދަށު" މި ސުފެއްދުންއު މުވަްއޒަފުންގެ ަގވާއިދު ދެވަަނ ބާބުގައި "މަޤާމު

ބާބުގެ "މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން" މި ސުރުޚީގެ ވަނަ  3ސަރވިްސގެ ަގވާއިުދގެ ފެންނަ އިޞްލާޙަކީ ޕާލިމެންޓްރީ 

. ެއވެކު ެއވަނީއިޞްލާޙެއް މި ސިޓީއާއެ 2މާއްާދއަށް ގެްނނަން ފެންނަ ވަނަ  31ާއއި  ވަނަ ާމއްދާ 30 ދަށުގަިއވާ

ބޫލުކުރެްއވުން ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީެމވެ. އިޙްތިރާމް ޤަމެުދ ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނިންމަަވއި  ކާމި އިޞްލާޙުތަވީމާ، 
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މުޙައްމަދު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މަސީޙްهللا ދިމްކުމް ޢަބްދު. ޚ2017ާއޮގަސްޓު  22ލްޤައިދާ. ޛު 30އެދެމެވެ. 

ން ހުޅުވާލަން. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޅުނޑު ތަގައަޅު މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އާމައްސަލަ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި

 . هللاޢަބްދު މްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ބިލު އޮތް

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ދުކުރަން. އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީހެޅުހުށަ  މް އެމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްއޒަތްތެރި ލާުޙ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާ އިޞްކޮމި އާދެ! މިހާރު މިވަނީ 

ރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެނައިބު މުޤައްރިރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްަވއި ކޮމިީޓގެ هللا މް ޢަބްދު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީ

ދު ނުވާީތެވ މި ހުށަހެޅި އަދި ތާއީަފއި. އެހެން ގޮތަކަށް ުހށަހެޅުމެއް އައިސްމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުުކރައްވާފަ

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށް ފެ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ައއިމި މުަގއިވާ ކަ ލިބިފައިވާ ގޮތް

ދެއްވުްނ ވެސް ވޯޓުނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކު އިންނެިވ ނަމަމި ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައި ދެްއވުން އެދެން. ދެން ވޯޓު

 ން ފާސްވެއްޖެއްތިފާޤުންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިަވޑަިއގެެރއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވެ ންވީމާ، ފާސްކުއެދެން. އެހެ

ވެސް އެދެން. އާދެ!  ވޯޓު ެދްއުވމަށް ،ނަމަ އިނުގަންނަާވ ބޭފުޅަކު އިންނެވިކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އަދި ފެނިވަޑަ 

 އެބަ  ރަކުރި މެންބަތެތްވެސް ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑައިުނގަންނަާވ އެންމެ އިްއޒަ ުނގަންނަވާ ބޭފުަޅކުފެނިވަޑައި

ުކޑަުކޑަ ޓަކައި  ހުރި މަސައްކަތްތައް އޮފް ދަ ރެޯކޑުަގއި ކޮށްލުމަށް ަގނޑުމެން ދެންއިންނެވި. އެހެންވީމާ، ައޅު

ހަމަ ިއގެންނެވި ޭބފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ފަހު( އަުޅގަނޑު މިއަުދ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަ )ަވގުުތކޮޅަކަށްވަގުުތކޮެޅއް ނަގާނަން. 

ލާނަން. ފުރަތަމަ ފޮނަދޫ ސް ދަންނަަވއިވެ ަފިއ އޮތީ. މިއަދުއިލާވެސް ދަންނަވަ ހުވަްސދުވަޓަަކއި އެހެން ދު ރެކޯޑަށް

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އި  ،هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ އި 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަދު ރަޝީދު، ބިލެންބަރު މުއާޒް މުޙައްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ފަޒާދު،

ތެރި ވައިަކރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް،ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ އަޙްމަދު މުބީން،

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން،ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން މް، އަލިފުށީމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި

ހޯރަފުށީ  ޙަސަން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިރާގެ ތޮއްޑޫ ދާ ޒޫޤް،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރު
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ރިފް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ޢަލީ ޢާ މަދު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

ޓަށް ކަމަށް ވޯ އޮތީ. އެ ދެ މި  ކަމެއް އޮތީ، ދެ އެޖެންޑާަގިއ މިމަސަްއކަތް ޓެއްގެ ވޯއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެ 

މިއަދު  މެންނަށް ކޮްށލާ ނިމިފައިވާތީވެދެން އިތުރު އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ވެސް އަުޅގަނޑު .ނިމުނީމި  އަހައި

 ربحماتهع معليكم معرحمة عهللالسالوދުގެ ޮކމިޓީ ނިމުނީ. ިއތުރުކަމެއް ނެތީމަ މިއަދެން ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑަގއި 

_____________________ 




