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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަޑައިގެންފުކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ    `. ބައްދަލުވުމަށް  އެންމެރަތަމަ  މަރުދެއްވި  މެންބަރުންނަށް  ބާ  ޙަ ހައި 

އެޖެންޑާގަދަންނަވަން.   ކޮމިޓީގެ  މި  މިމިއަދު  މުޤައްރިރާއިއި  ކޮމިޓީގެ  ހޮނައި  ،އޮތީ  މުޤައްރިރު  އެއީ  ބު  ވުން. 

  އިބު މުޤައްރިރު ވެސް މުޤައްރިރަކާއި ނައިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި  ގަވާ މަޖިލީހުގެ  ޔިތުންގެ  ރައް

މުޤައްރިރާއި ނައިއިންނަވަންޖެހޭތީ މުޤައްރިރަކީ  . އަދި  މެންބަކޮމިޓީގައި ހިމެނިވައެ  ބު    ރުންގެ ތެރެއިން ޑައިގަންނަވާ 

އި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް  ރެކޯޑަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީގަ  އަޅުގަނޑުބަރެއް.  މެން  ކުރާއިންތިޚާބު

ރު  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަ   -2.  ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީންއުތުރު ދާއިރާގެ މެ  މާފަންނު  -1  ދަންނަވާލާނަން.

މޫދު.  އިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުހިންނަވަރު ދާ  -4މޫސާ ސިރާޖު.  ންބަރު  އިރާގެ މެފޮނަދޫ ދާ  -3ޠީފް،  ސަން ލަޙަ

އުތު  -5 މުޢިއްޒު.  ހެންވޭރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޙަމަތި  -6ރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޒަރީރު.  ވެރި    -7ސަން 

  -9ކީމް.  ޙަޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއި  -8ސާން ޙުސައިން.  ޙިގެ މެންބަރު  ދޫ ދާއިރާޅާތު

ރިޒާ.    ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ   އިބްރާހީމް  ޢަލީ    -10މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ލިނގިލި  ވި  -11ޙުސައިން.  ކެންދޫ 

ސަ މެންބަރު  ޙުސައިން.އުދާއިރާގެ  ކޮމިޓީ  ދު  މި  ވިމިއަދު  ބައްދަލުވުމަށް  ދާއިރާ ގެ  މެލިނގިލި  ސައުދު  ބަރު  ންގެ 

ބެވި. އަޅުގަނޑު ލަސްނުކޮށް މި ކޮމިޓީގެ ފްލޯރ  ތިއްފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑައިގެން އެބަ    ޙުސައިން

 ޠީފް. ސަން ލަމަށް. ޙަ ރަކަށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅުކޮމިޓީގެ މުޤައްރި  ންލައިހުޅުވަ

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

މުޤަވަރަ ކޮމިޓީގެ  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އުތުއްރިށްބޮޑަށް  މާފަންނު  މެންބަރު  ރަކަށް  ދާއިރާގެ  ރު 

 ފުޅު.ހުމީގެ ނަންފައިމްތިޔާޒު  އަލްއުސްތާޛު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 .ޟާރި

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޟާ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެ

 ވެގެން.    އްވުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންޅުހެހުށަހުށަހެޅުއްވި   ފް ޠީއަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ
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ޖީ އިތު ދެއްތޯ.    ،ހާންރު،  އެ އާދެ!  ދޫކޮށްލީ  ކޮމިޓީގެ  ވީމަ  ހެންމިހާރު  އެއް  މި  މިއޮތީ  ނަންފުޅަށް  މުޤައްރިރެއްގެ 

މެހެޅިފަ. އެހުށަނަންފުޅު   ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އިމްތިޔާއީ  ފަހުމީންބަރު  ވަނީ  .  ފުޅުނަން  ގެ ޒު  ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ޙަސަން  ރު  ންވޭހެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތާއީދުކޮ  .ލަޠީފްހުޅަނގު  މެއަދި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ވަނީ  ންބަރު  ށްދެއްވާފައި 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންޟާއިބްރާހީމް ރި އިމް. މާފަންނު  ހުންނެވުމަށް  ފަހުމީތިޔާޒު  ބަރު  ، މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް 

ހިއްލަވާލެވަޑައިގަންނަފެނި އަތްޕުޅު  ބޭފުޅުން  ވޯޓުދެއްވިހާޒިރުވެވަޑައިކޮމިޓީއަށް  ދެން.  އެ  އްވުންވާ  ހުރި ގެން  ހާ   

މުޤައް  ކޮމިޓީގެ  މި  އިއްތިފާޤުން  އިބޭފުޅުންގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ކަމަށް  ފަހުމީ ރިރު    މްތިޔާޒު 

ކަމުގައި   މުޤައްރިރައި ނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވަން އަޅުގަދެން.  ކަނޑައަޅަހޮވިވަޑައިގެންފި  ކަށް  ލަނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު 

 ފް. މަށް. ޙަސަން ލަޠީނަންފުޅު ހުށަހެޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ރާޖުގެ  ބަރު މޫސާ ސި ތްތެރި މެންއިއްޒައިރާގެ  ފޮނަދޫ ދާ  ،ރު ކަމަށްޅަން މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިއަޅުގަނޑު ހުށަހަ

 ފުޅު. ންނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

 ން.ސާޙި. ޔާޒުއިމްތި

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު ސާން ހުސައިން ޙި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅާދޫތު

 ކުރާ ވާހަކަ.  ބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

  އްކެވުން: ދެވާހަކަ އިދާރީމޭޒުން

އުތުރު   އިޝާރާތެއް  ދެއްތޯ.    ދާއިރާހެންވޭރު  މިހާރު  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އޮތްކަމެއް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  އާދެ! 

ހުއަޅުގަ  ،ނުކުރައްވާތީ މިހާރު  ދަނޑު  ނަންފުޅު  ލިބިފައިވާ  ތާއީދު  ނައިބު  ލާނަން.  ވައިންނަށަހެޅި  ކޮމިޓީގެ  މި  އެއީ 

ފޮނަ ކަމަށް  ދާއިރާމުޤައްރިރު  މޫސާ   ގެ ދޫ  ދާއިރާ   .ސިރާޖު   މެންބަރު  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވީ  ގެ  ނަންފުޅު 

ނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފެސައިން.  ސާން ޙުޙިތާއީދުކޮށްދެއްވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

ތިފާޤުން ކޮމިޓީގެ  އްވި މެންބަރުގެ އިއްދެޓުން އެދެން. އާދެ! މި ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯވުއްލެއި އަތްޕުޅު ހިއްލަ

މުޤައް ސިރާނައިބު  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ކަމަށް  ހޮވިވަޑައިގެންފިރިރު  ކަނޑައަ  ޖު  ޅަން.  ކަމަށް 

 . ންށްލަހަވާލުކޮޒު ފަހުމީއާއި ޔާރާގެ މެންބަރު އިމްތި މާފަންނު އުތުރު ދާއިމި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ސާބުންމިހާހި
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   ވާހަކަދެއްކެވުން: ންރިޔާސަތު

عليكم`.  އާދެ!   ޓުގައި  ނު ވޯބާ. އަދި ދެންމެ ނެގުޙަހާ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް މަރުކޮމިޓީގެ ހުރި .  السالم 

ންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުއިއްތިފާޤުން ވޯޓުދެއްވި  ،  އަޣްލަބިއްޔަތު  ،ގެ ފުރިހަމަ ތާއީދުއަޅުގަނޑަށް ތި ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛުކު ޝުކުރު  އެއިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މުޤައްރިރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެން  ސާ  މޫ  ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު 

ދާ ސިރާ ފޮނަދޫ  މެންބަރަޖަށް،  އިއްޒަތްތެރި  ވަރައިރާގެ  މަރުށް  މިއަދުގެ  ޙަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  ބާ 

މުޤައްރިރު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް މި ދިޔައީ. ދެން  އިހޮވުމުގެ އަދި ނަ   ރިރު މުޤައް  .ތެއް ނޯންނާނެމާބޮޑު މަސައްކަ ބު 

ކޮމިޓީ ގޮތުގައި  އުސޫލެއްގެ  ނޫ   ގެ އާއްމު  އުސޫލެއް  ގަވާއިދެހިންގާ  ކަންނިއްޔާ  އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ  ހިންގާނެ  އް  ތަކެއް 

އޮކޮމިޓީ ދެން  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަގަ.  ދުވަހަކަށް  އަޅުގަނޑުސްކޮންނަ  މިއަދު  ކޮމިޓީ  މެށްލާފައި  ންގެ 

އޭއިނިންމަ އި ލަން.  އެއްވެސް  ކުރީގައި  ކަމަށް  ގެ  އޮތް  ވާހަކަފުޅެއް  ޚިޔާލުފުޅެއް  އެއްވެސް  މެންބަރަކު  އްޒަތްތެރި 

ނެތް. އެހެންވީމާ،    ވެސް ވާހަކަފުޅެއްބޭފުޅަކު މިއަދު ހަމަ އެއް   އާދެ! އެއްވެސް  އެދެން.  ވަނީނަމަ ހިއްސާކޮށްލެއްވުން

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ން. ލަނިންމާ ންމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެ

 

_______________ 




