
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ތިންވަނަ  ކޮމިޓީގެ  އިޖްތިމ ޢީ  

9201 މ ރިޗު 5  

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަަނ ޖަލްސާއަްށ ުހރިހާ އިއްޒަތްތެިރ  3ޢަަލއިކުމް. ފުރަތަމަ ަދއުރުެގ އިޖުިތމާޢީ ކޮމިޓީގެ  އައްަސލާމް`. 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. މިއަުދގެ ިމ ކޮމިޓީއަްށ ހާޒިުރވެވަޑައިގެްނ ތިބި ބޭފުޅުންެގ ނަންތަްއ އަޅުގަނުޑ 

ހޮޅުދޫ ާދއިރާެގ މެންބަުރ ަޢީލ ، މަސީޙްهللا ަލކު ދެކުުނ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދުފުވައްމުލާނަން. އިދަންނަވަ

، هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދއްރަޙީމް ޢަބްދު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަީޝދު، މުޙައްމަދު

އިސްދޫ ދާިއރާެގ ވަޑައިގެންފިތަ؟  ،ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު، ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ޙަސަން

ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިރާެގ ، މުލަުކ ދާއިާރގެ ެމންބަރު އިބްާރހީމް ނަޞީރު، މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީުދ އިބްާރހީމް

 . އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމް، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ބިލު. އެީއ  ދެ  އަޅުގަނޑުމެންެގ ިމ ކޮމިޓީއަްށ އިްއެޔ ފޮނުވިފައިވާ  ،އޮތީ ކަަމކަށް މި  އެންމެ މުހިންުމ އެއް 

މިނެޓެްއ  ، ސުންބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑިެދ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ިބލު. މި  އިބިލާ  ޢަދުލުގެ ކުޑަކުދިންގެ 

މިާހރު؟ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަްށ  ހަމަވޭތޯކޯރަމް  ؛ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ދިނުމަށް. އިމިނެޓު ކަނޑަައޅަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮަތކަށް ސުންގަޑި ސުން 

 

 ދު އިްބރާހީްމ ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝީއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ރަ

ދުވަސްތަކުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުންގަޑިއެްއ އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް ވާހަކަދައްކާަފއި ކުިރއަްށ އޮތް 

ދެްނ އެީއ އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ. އެީއ މެންބަރުްނ ހަމައެއްުނވާނެ.  ؟ުކރެވިދާނެތޯކަތްކަނޑައަޅައިގެން މަސައް

ިއންތިޚާބަށްފަހުގައި ގެންނަން ސުްނގަޑިއެްއ ކަނޑައަޅަްނ ކެމްޕޭނަށް ފުރުްއވާނެ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، 

 ލީ. އިހަޅަވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ހުށަ އެ ފެންނާތީވެ ޚިާޔލު ށް އެއެއީ އަޅުގަނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޔަޤީންުކރަން.  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މަޑުކޮްށލައްވަްއޗޭ! އެހެްނ ބޭފުޅަުކ އަްތނެގިހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވާީތ އެހެންވީމާ 

 ޢަލީ މުޙައްމަދު. އެއަށްފަުހގައި އަނާރާ. 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މުޙައްމަދު  ަޢލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

ބިލަްށ ސުންގަިޑ  ދެ މި ނެޖެހޭްއރިރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުިވހެން އަޅުގަނޑުމެން ޤައާދެ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މު

 30ަފހު ދުަވހަީކ  މި މަޖިލީުހގެ ިމ ދަުއރުެގ ެވސް އަިދ މި މަޖިީލހުެގ ވެްސ އެންމެ ގެމެންކަނޑައަޅަން. އަޅުގަނޑު

ިމ ވެސް އަވަހަށް  އެއަށްވުރެ ނަށްޕްީރލަށް ކަނޑަައޅާފައި އަޅުގަނޑުމެންއެ 30ޕްރީލް. އެހެްނކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެ
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ޕްރީްލ ެއއީ ސުންަގިޑ އެ 30އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  ،ްނ މަސައްކަްތ ކުިރއަށްގެންދަން. އެހެންކަުމންލަބިލުތައް ނިންމާ

 ިބލުގެ.  ދެ ކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އަނާރާ.

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

 އާދެ، އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ެއ ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިތުރު ެއހެން ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ނެތިްއޔާ ދެންމެގައި ހޮޅުދޫ 

 އި ވާީތވެ، ޖަމުޢިއްޔާތަުކެގ ބިލާމަކުނުޫދ ދާިއރާެގ މެންަބރު ާތއީދުކުަރއްވާފައި އި،ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރައްވަ 

ކަމަްށ ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  2019ްޕރީްލ އެ 30ިބލުެގ ސުންގަޑި، ސުންިމނެޓަކީ  ދެމި ؛ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ިބލު

 30ދެއްވުްނ އެދެން. ޝުުކިރއްޔާ. އާދެ! އިއްތިފާޤުން، ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުްނ ަބރުންނަށް ވޯޓުއިއްޒަތްތެރި މެން

ާވތީވެ، އެކަން އެގޮތަްށ ނިމުނީ. ދެން އިއްޒަތްެތިރ  އަށް ސުްނގަޑި ސުންމިނެޓު ކަމަށް 2019ޕްރީލް އެ

ލީުހގަިއ ކުރިމަިތ ނުވަަތ އިންތިޚާބުގަިއ މި ކޮމިީޓގަިއ ތިއްބެިވ މަޖި ،މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ

ވެސް އަދި ވާދަނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެވސް. އެހެންވީމާ، ވާދަކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ  ވާދަކުރަްއވާ ބޭފުޅުން

 ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކގައި ކާމިޔާބަކަށް އެދެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ަހަމ  ވާދަނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ އި،ވުން. އަދި ކުރިމަތިުނލައްވަ ވީހާވެސް ކާމިޔާެބއް

ްސ ވެ  ތި ދުވަސްތަކަކަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އަދި ދުޢާގަ ފާއުފާ ،ތިގަފާ ،ެވސް ބާއްޖަވެރި އިރަުތގަޚިއި އާޔާމިދުނިޔޭގަ

ކުރިން އިތުރު އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްޗެްއ  މާލުމުގެކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީ ނިން

 ވިދާޅުވާން އޮތިއްާޔ އަޅުގަނޑު ެއ ފުރުޞަުތ އަުރވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޙަސަން 

 ތް ތި ބެހެއްެޓވި ގާ އްރިުރ ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނާޤަމު  ގެމަނިކުފާނު ،އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން

 ކަމަްށ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަާވ ވާަހކަ. ދެއްވި ެއހީތެރި ،ކަމަށް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އަރުވަން. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަނާރާއަްށ ފުރުޞަތު 

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުތަާކ ބެޭހ ގޮުތން އެއްެޗއް ދަންނަާވލަން. ދެްނ އަޅުގަނޑު ހިތަްށއަަރީނ  އާދެ، އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓއަށް

ގިނަ ވަުގުތ  އިންތިޚާބަްށ ަވރަށް .ދުވަސްކޮޅު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުާރ ުހރިާހ މެންބަރުްނ ވެްސ ަވރަްށ ބިޒީވާނޭ މި 

ކޮްށ ބައެއް ިބލުތައް ދިރާސާ، ރަށް ބޮަޑށް އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާވެސް މުގަްއރިރު ވަ ދޭންޖެހޭނޭ. ދެން ކުރީގައި

ނިންމާލައްވަްނ  ިބލުތައް ނިންމަން. ދެން މިސާލަކަްށ އިންތިޚާބުަގިއ ވާދަނުކުަރއްާވ ޭބފުޅުންނަށް ވަގުުތ ވަންާޏ ެއ 

 .ލަން ބޭނުންވޭއި ވެްސ ބަލަ ުހރިާހ މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅުކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ނެްނގެވުން ިކހިނެއްވާނެތޯ؟ ދެން 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ނިޒާރު

 

 ކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު ަޢލީ ނިޒާުރ ވާހަކަެދއްކެވުން:ހިތަދޫ ދެ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ވެްސ ހަމަ ިބޒީވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ވާަދއެްއ ނުކުރަން. އެކަަމުކ 

ްށ . ޕާޓީގެ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އުޅޭނަން .އަޅުގަނޑު ވެސް ަވރަށް ބިޒީކޮށް އުޅޭނީ

ބޭފުޅުންގެ ގޮތެއް. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނުޑ  ކޮށްދޭން. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ދެން އެހެން މަސައްކަތް

 ވަރަށް ބިޒީކޮށްދާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުކރުަމްށ މަސައްކަތް ށް ބިލަ ޑްރަުގގެލާނަން. ދެން އި! ޝުކުިރއްޔާ ދެން. އަޅުގަނޑު މިއަދުެގ މި ކޮމިީޓ ނިންމައާދެ

ެއކީގަިއ ދެން އޮްނަނ  ދެން ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ވެސް ނެތުމާ ،އަނެންހެން ޭރވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް

ން. ދެން ިތ ހުިރހާ މެންބަރުްނ ވެްސ ދެއްާވ އެއްާބރުލެްއވުމަްށ ގެންދާނަށްއައެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މީޓިން

 .حمد هللوال ދަންަނވަން. މިއަދުގެ ިމ ބައްދަލުވުްނ ިނމުނީ. އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

___________ 

  




