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ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ   
ޖެ މާލެ، ދިވެހިރާއް  

 ތަޢާރަފް 

ވަނަ ޤައުމީ މަޖްލީހުން  98ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ގައި ބޭއްވުނު މި ޕާރޓީ ގެ  ގައި 1188 ޫޖން 88މި ރިޕޯރޓަކީ 
މެމްބަރުންގެ  88ދާއިމީ ކޮމެޓީ ތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ކަންތައް ތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހޮއްވެވި 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ  ގައުމީ މަޖްލިސް މެމްބަރ އަދި  ފައިވަނީވާހޮ މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީ  88ކޮމެޓީ ރިޕޯރޓެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު 
 މެމްބަރޕާރލަމެންޓަރީ ގުރޫޕް އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  މެމްބަރހުށަހަޅުއްވައި ގައުމީ މަޖްލިސް  ދާއިރާ ރައީސް އިބްރާހީމް ވަޙީދު 

  ބޭފުޅުންނަކީ  ތާއިދު ކުރެއްވި ގަރާރަކުން ނެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު ނާޒިމް

)މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް(އަޙްމަދު ނަސީމް  - 1 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު )ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް( - 2 

ޢަލީ ވަޙީދު )ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މަޖްލީސް މެމްބަރ( - 3 

ޖާވިދް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް(هللا ޢަބްދު - 4 

މުޙައްމަދު އަސްލަމް )ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް( - 5 

ބްރާހީމް މުޢިއްޒު )ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ ރައީސް(އި - 6 

އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ )މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ( - 7 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު )މާފަންނު އުތުރދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ( - 8 

ޢަބްދުއް ރަޙީމް )މާފަންނު އުތުރހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރ(هللا ޢަބްދު - 9 

)އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖްލީސްގެ ރައީސް(އަޙްމަދު ޒަކީ  - 10 

 

 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލްވުންތައް 

 ބައްދަލްވުން ބާއްވައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައް ތައް ނިންމުނެވެ.  14ކޯރަމް ހަމަވާ މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ  88

އަދި ނައިބް  )ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް އަދި މަޖްލީސް މެމްބަރ( ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރް ކަމަށް ކަމަށް މުޙައްމަދު އަސްލަމް  - 
  އެވެ.)މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެމަޖްލިސް މެމްބަރ(  މުޤައްރިރް ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ



 

  ވެ.ކަމަށް ކަނޑައެޅުނެބޭފުޅުން  5މް އަކީ ކޮމެޓީގެ ކޯރަ  - 

   ބެލުމަށް ނިންމުން މެމްބަރުންތޯ  ޕާރޓީގެ ކޮމެޓީ ތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން އެއީ - 

 ނިންމުންކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތިލައްވައިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފު ކުރުމަށް  - 

 ތަކަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމެޓީ  އެއްކޮމެޓީ އަށް ކޮމެޓީ އަށް ކަމަށް ނިންމައި އަދ  1އެއް މެމްބަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ  - 
ލިސްޓް ތަރުތީބު ކުރުމަށް  ންދޭ ދެކޮމެޓީ އެއް ފާހަގަ ކޮށްއިސްކަ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އިގެންކަކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައް

 ނިންމުނު.

ޓީ އަށް ކޮމެޓީ ތަކަށް ކުރި މަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ޝޯރޓް ލިސްޓް ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ބަހުސް ކުރައްވައި އަދި އަދި ކޮމެ -
  ކުރިމަތިލައްވައިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފު ކުރުމަށް ސެކްރިޓޭރިއަޓް ގަަައި އެދުނެވެ. 

ކަމާއި އެހެން ނަމަވެސް  88ޢަދަދަކީ  ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީ ފިޔަވައި އެހެން ކޮމެޓީތަކުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިމީ ކޮމެޓީގެ  -
 81 ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ކޮމެޓީ ތަކަށް )ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީ ފިޔަވައި( ޤައުމީ މަޖްލީހުން ހޮވާނީ ރުއަސާސީ ޤަވާޢިދު ގައި މުޤައްރި

 ކަމާއި އަދި މޮިގތަށް ގައުމީ މަޖްލީހުން ފާސްކުރުވުމަށް ނިންމުނެވެ. މެމްބަރުން

އި ދިނުމަށް އެދޭ ކަންތައް މަޝްވަރާ މި ރިޕޯޓްގެ ޑްރާފްޓް ދިރާސާ ކުރައްވައި އަދި ގައުމީ މަޖްލީހުން ނިންމަމިބައްދަލް ވުމުގައި 
 ކުރެވުނެވެ.

 މި ކޮމެޓީ އަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި ޕާރޓީގެ ސެކްރިޓޭރިއަޓް އިން ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޕާރޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އިޢްލާންކުރި   1188މެއި  89
 115ގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމަށް ކުރިމަތި ލައި ސިޓީ ފޮނުވީ  1188މޭ  18 ކަމާއި އެ ފުރުޞަތު ބަންދު ކުރެވިފައި ވަނީ

މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެއް ކޮމެޓީ އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތި ލައިފައިވާ ކަން ފާހަގަ   115މީހުން ކަމާއި މި 
 ކުރެވުނެވެ.

ބޭފުޅަކު މިޕާރޓީ މެމްވަރުންގެ ގޮތުގައި  18މްބަރޝިޕް ޗެކްކުރެއްވި އިރު ކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޕަރޓީ މެ
އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިއީ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް 

މެމްބަރޝިޕް ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. މި ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި އެމެމްބަރުންނަށް ޕާރޓީ މެމްބަރޝިޕް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ފުރުމުގެ 
 އެޕްލިކޭޝަންސް ބާތިލް ކުރެވުނެވެ.  4އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު 

 ބޭފޫޅަކު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތެވެ.  18ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކުރެވުނު އިރު  

އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތައް ޤައުމީ މަޖްލީހުން ނިންމައި ދިނުމަށް ކޮމެޓީ އިން    

 ކަމަށާއި  88ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމެޓީތަކުގެ ޢަދަދަކީ  -8

  އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ  .8
  އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ .1
 -ތައުލީމާބެހޭ ކޮމިޓީ .1



 
   ވެލްފެޔާއާބެހޭ ކޮމިޓީޞިއްޙަތާއި  .4
 މީޑިއާ ކޮމިޓީ  .5
  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  .6
 މަސައްކަތާ އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ .7
 މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ .8
 ގެދޮރާބެހޭ ކޮމިޓީ  .9
 ޤާނޫނީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ  .81
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ގެ އުފާ ލިބިގަނެ މިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ފަރާތުން މިކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތް ނިންމުމު
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 ހުށަހެޅީމެވެ.   ގެ ތަފްޞީލް އާއި އިޢްލާންތަށްމެމްބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ގޮތު  ދި މި ރިޕޯރޓްގެ އެޕެންޑިކްސް ގައިއަ
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