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 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ރިކޯ) ފެށޭބައި  ނުހިކުރެވިފަޑުކޮމީޓީގެ  އެބައި  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ދެކުނު  (  ނިމެއި  މެންބަމައްޗަންގޮޅި    ރު ދާއިރާގެ 

މުޙައްމަދު ވަޙީދު.    މެންބަރު ޙުސެއިން ފިރުޝާން. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ރު ލި ދާއިރާގެ މެންބަމަޑަވެ . އިތަމްޚަޙްމަދު އަ

މެންބަރު ދާއިރާގެ  ސައަޙް  ގެމަނަފުށީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ޢީމަދު  މެންބަރުދާއުތުރު  ދު.  އަބް  އިރާގެ  .  ފްލަޠީދުލް ޔާސިރު 

  ލީ ޙުސެއިން. ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ  ގެ މެންބަރު ދާއިރާއަޙްމަދު ޠާރިޤް. ކެންދޫގެ މެންބަރ  ހިބަދޫ ދާއިރާމަ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޙުސެއިން.  ހު  މިހާހިސާބުން  ސަޢުދު  ފުރުޞަތު  މުޤައްރިނަލާއިޅުވައަޅުގަނޑު  މަޤާމަށް  އްގެރެން   

 އީދުކުރެއްވުމަށް.  އި ތާ ށަހަޅުއްވަނަންފުޅު ހު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަޢީދުމަދު  މެންބަރު އަޙްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

 ޅަން.ހުށަހަ ގެ ނަންދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަޅުގަނޑު ހޯރަފުށި

 

 :ސެއިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުންޙުރާގެ މެންބަރު ލީ ދާއިމަޑަވެ

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ކެވުން: ން ވާހަކަދެއްޒުއިދާރީ މޭ

ހުށަހެޅުއި އަޅުހުށަހެ  އިތުރު؟ އޮތްތޯއެބަ   މެއްތުރު  ނެތިއްޔާ  ވޯމެއް  ދަންނަވަޅުގަނޑު  ގެމަނަފުށި އި ޓަށް    ލާނަން. 

މެންބަ ހުށަހަޅުއްވައިސަޢީދުއަޙްމަދު    ރު ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ   ،   މެންބަރު މަޑަވެލީ  ފިރުޝާ    ން  ޙުސެއިން 

މެންބަރު  ހޯރަފުށި  އިވާފަ ދުކުރައްވާތާއީ މުޤައްރިރެއް    ދާއިރާގެ  ސަލީމް  ވުމަށް  ހުނެން  ގޮތުގައިއަޙްމަދު 

ވޯޓުދެއްވަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންބައިވެރިވަޑައި   ދެއްވުން(.)ޥޯޓު  !ވާގޮތަކަށް  އިއްތިގެންނެވި  ފާސްވީ ގެ    ފާޤުން 

ލަނީ  އިފުރުޞަތު ހުޅުވައަޅުގަނޑު މި ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް.    މުޤައްރިރުޙްމަދު ސަލީމް އަ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި

ގޮތުޤައްރިރެމު  ނައިބު ހުއް  ފެނިވަޑައިގަގައި  ނަންނެވުމަށް  މެންބަރެއްގެ  ހުށަހަޅުއްވައި  ންނަވާ  ންފުޅު 

 ކަށްފަހު(.  ތާއީދުކުރެއްވުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަ

 

 ކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަދާ ށިހޯރަފު

މައްޗަންގޮ ހުށަހަޅަން  ދާއިރާގެ  ޅިއަޅުގަނޑު  އަޙްދެކުނު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބު  އިނަ  ނަންއިތަމްގެ  ޚަދު  މަ 

 ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  ދާއިރާ  ށް. އަޅުގަނޑަކީ ހޯރަފުށީކަމުޤައްރިރަ
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 ވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެ

 . އްދޫ ދާއިރާއަޅުގަނޑު ގައްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ށަހެޅުއަޙްމަދު ސަލީމް ހުނޑު އަޅުގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު    ހޯރަފުށި ހުށަހަޅުއްވައިދާއިރާގެ  ސަލީމް  މެންބަރު   ،އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  ޒާހިރު    ގައްދޫ  އަޙްމަދު 

މައްޗަންފައިތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު  ގޮޅި ވާ  ދާއިރާގެ  މުޤައްރިޚަ އަޙްމަދު    ދެކުނު  ނައިބު  ގޮތުއިތަމް  ގައި  ރެއް 

ފެނިވަޑައިގަހުން ވޯޓުދެނެވުމަށް  ގޮތަކަށް  އާދެންނަވާ  އިއްތިކޮމިޓީ!  އްވަވާ!.  މެންބަރުންގެ  ފާސްވީ  ގެ  ފާޤުން 

މެންބަރު    މައްޗަންގޮޅި ދާއިރާގެ  މުޤައްރިނައިބު  މް  އިތަޚައަޙްމަދު  ދެކުނު  ހުންނެވުމަށް.  ގޮތުގައި  ރު  މުޤައްރިރެއް 

 .  ދަންނަވަން މަށްގެންނެވުވާލުވެވަޑައިޙަރިޔާސަތާ 

 

 (.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ކޮވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަބޮޑަށް  ދެން  އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީތީ.  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރަކަށް    ން ލުކަ ޤާބި ގެ  ނޑުމިޓީގެ 

ތްކުރާނަން. ދެން  ކަކަން ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްމި  އި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އެކީގަ   ންދިން އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތިތަ

މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑަށް  ކޮތައް  ގެންދަންޖެހޭނީ  ކުރިއަށް  ހިމެން  ރަނގަޅު  މިޓީ  ންގާނެ 

ހަށް މީގެ  ން ވަރަށް އަވަ މަސައްކަތްކޮށްގެއި  އެކުގަގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުންނާންހެން. އަޅުއި އުސޫލުތައް ހެދިގެގަވާއިދަކާ

ބައްދަލުވުމަކަށް  ޑްރާފްޓެއް އެކުލަ މުޤައް ދަންނަވާވައިލާފަ ކޮމިޓީގެ  ތި  ކަރިރަ ނަން. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި ނައިބު  ށް 

، މިހިސާބުން  ޙަބާ ދަންނަވަން. އެހެންވީމަބޮޑަށް މަރުވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް  އަށްއިތަމްޚަ ޚާބުކުރެއްވި  އިންތި  ފުޅުންބޭ

 އިކުމް.  ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލަބޮޑަށް  މާލާނަން. ވަރަށްގެ ބައްދަލުވުން މިއަދަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންކޮމިޓީ

 

_______________ 




