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ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

   ކޮމިޓީގެ   އިންޓު ކޮމިޓީގެ ޖޮ   އިޖުތިމ ޢީ އ އި    ކައިގެ ކޮމިޓީ ތަރި ޤައުމީ ތަރައްޤީ އ އި  

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   1  ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 ޖިސްޓަރީކުރުމ އި، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )އުފަންވުމ އި މަރުވުން ރަ 

 ( ކޮމިޓީގެ ސަބް   ކޮމިޓީ ޖޮއިންޓް ބެހޭ ބިލު ދިރ ސ ކުރ  ޑު ހެއްދުމ  އަންގައިދޭ ކ  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު     އަދިއުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް،  ރީކުރުމާއިއުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަ

ހެދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީަގިއ  

ރާެގ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންނަކީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއި

ރަޝީދު،   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު  ، ޢަލީޔޫނުސް  ހޮޅުދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

މެންބަރު  ، ޝިފާޢު ދާއިރާެގ  ޝާހިދުފުނަދޫ  ކަމަކަށް މުޙައްމަދު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  މިއަދުެގ   .

އަޅުަގނޑު  ހޮވުން. ޓީެގ މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއް އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތީ މި ސަބް ކޮމި  އެހެންވީމާ، 

 .ޢަލީޔޫނުސް ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން މުޤައްރިރަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީޔޫނުސް ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. ދެން  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް  

 . ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނައިބަކަށް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.ަމްއޗަންޮގޅި އުތުރު އް، ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރެ

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު އެމް.ޕީ ޔޫނުސް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ރަޝީދު  ،  ހުށަހަޅުއްވާ  ޢަލީޔޫނުސް  ހޮޅުދޫ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މަްއޗަންޮގޅި 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމްެގ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް   ،ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ މުޤައްރިރެއްެގ ނަންފުޅު

ކޮމިޓީގަ )ވޯޓުދެްއވުން(  ދަންނަވާލަން.   ިއއްތިފާ  އިސަބް  މެންބަރުންެގ  އެންމެ  ތިއްބެިވ  ތުލުސްދޫ ޤުވަޑަިއެގން  ން 

ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ހޮވިއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  

 ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީނުސް ޔޫހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮމިޓީެގ   މުޤައްރިރަކަށް  ސަބް  މުޙައްމަދު  ނައިބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅަން.ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ  ނަން    ެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަން ހުށަހަޅަން.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތާއީދުކުރަްއވާ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.   ޢަލީޔޫނުސް ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާ    ޢަލީޔޫނުސް  މެންބަރު    ިއްއޒަތްތެރި  ހޮޅުދޫ  ދާއިރާެގ  ޝާހިދު ފުނަދޫ    މުޙައްމަދު 

މުޤައްރިރަކަށް   ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ެގ  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ 

ބެވި އެންމެ މެންބަރުންެގ  ސަބް ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ތިއް)ވޯޓުދެއްވުން(  ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަން.  

މުޤައްރިރަކަށް  ޤުއިއްތިފާ ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  މުޙައްމަދު  ން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޮވިވަޑައިެގންފި.    ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ 

 ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއާ ހަވާލުެވވަޑައިެގން ދެއްވާ.  

 
 ާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ހަ ސީމް އިބްރާހީމް ނަދާއިރާެގ މެންބަރު  ތުލުސްދޫ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم  އަދާކުރަން  .  السالم  ބޮޑަށް ޝުކުރު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

  25  ،ން ތި ކުރެއްވި އިތުބާރަށް އިރާދަކުރެވިއްޖެއްޔާ ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން މި އޮތް ތާރީޚަށްއިނޭގތޯ. ދެން ތި ބޭފުޅު

މަސައްކަތް.   ބިލުެގ  ކުރާނަން  މަސައްކަތް  ނިންމާލެވޭތޯ  މި  ދަންނަވާލަންދެން  އަށް  އިދާރީމޭޒަށް  ، އަޅުަގނޑު 

ކަންތައްތައް. ދެން ބޮޑަށް މަޖިލީހުެގ ަގޑީަގއި މި ކޮމިޓީތައް ބޭްއވޭތޯ  ވަޓްސްއަޕް ުގރޫޕެއް ހަދާލާފަިއ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

މެންބަރުން   މެންއަޅުަގނޑު އުޅުްއވާ  ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރާނީ.  މަސައްކަތް 
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އެްއކޮށް ވާހަކަދައްކާ،  ތިއްބެވުމާ  ތެރޭަގއި  ުގރޫޕުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މެންބަރުންނާ  ކްލޭޝްނުާވ  އެ  ލަިއެގން 

ޮގތަށް މަޖިލީސް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މި މަސަްއކަތް ެގންޮގސް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނީ.  

އަދި އިތުރު ބޭފުޅަކު އެްއވެސް  ؟ ދެން އަޅުަގނޑު ނައިބު މުޤަްއރިރު އެއްެވސް ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން އެބައޮތްތޯ

 ން. ލަވާސް ދަންނަފުރުޞަތެއް އޮތްތޯ ވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމާ ައވަހަކަށް  ހަމަ ވީހާވެސް  މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ  .  ލަންޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީއަކީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާ ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައާ  ންވެފައި މި އޮތީ  ފަސަބް ކޮމިޓީ ވެސް އު،  ދެން މި 

އެކުެވެގން. ދެން އަޅުަގނޑު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ  ުގޅޭ ދެ ކޮމިޓީ  ބިލުތަކެއް އެބަހުރި   ެގކޮމިޓީ  މުހިންމު  ހަމަ  ވެސް 

އާ ެއއްކޮށް  މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދަން. އަޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީ ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އާއި މި ކޮމިޓީ

،  ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އޮތީ ެއކުލަވާލެވިފަ. އެހެންވީާމ، ދެ ކޮމިޓީ ކްލޭޝްނުވާނެ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ނުެގންދެވޭ

 ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. ެގންޮގސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ވެސް ބޭްއޭވ ޮގތަކަށް ހަމަ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގއިތުރަށް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.އޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެން   އަވަހަކަށް  މިއަދު  އެންމެ  ވެވަޑަިއެގން  މުޤައްރިރަށް  ެއދެނީ  އަޅުަގނޑު  ނެތުމާއެކީަގއި  އިތުރުކަމެއް 

 ނިންމަވާލަދެއްވުން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލާނެ މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ. ދެން ކޮމިޓީއެްއ އޮންނާނެ ދުވަހެްއ އިދާރީމޭޒުން އަންާގއެހެންވީމާ،  

 އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 
 

_______________ 


