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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ހޮއްަވވާފަިއވާ ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު   9`. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ  

މި   ހޮވުން  މިހާރު  މުޤައްރިރެއް  ނައިބު  މުޤައްރިރަކާއި  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ފުރަތަމަ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ކުރިއަށްދަނީ. 

ޓަކައި   ރެކޯޑަށް  ނަންފުޅުތައް  މެންބަރުންެގ  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  މިއޮތީ. 

ންބަރުންނަކީ، މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެ

ރަޝީދު، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްާމޢީލް އަޙްމަދު. އަޅުަގނޑު 

ވުަމށް. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ދެން މި ހުޅުވާލަނީ މުޤައްރިރެއް، ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރެއްެގ ނަންފުޅަށް ހުށަހެޅުއް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ނަން، ިއސްމާޢީލްެގ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރަކަށް  ރައީސަކަށް،  ކޮމިޓީެގ  މި ސަބް  ައޅުަގނޑު  ދުވާފަރު    ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދާއިރާެގ އިސްމާޢީލުެގ ނަން ހުށަހަޅަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ؟ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑު ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް،  

 މިއީ މުޤައްރިރު ދެއްތޯ. އާދެ! މުޤައްރިރަކަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މައްޗަން

ނަންފުޅަށް  އެ  ނަންފުޅު.  އަޙްމަދުެގ  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ނަންފުޅާކީ  ދާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

ތިފާޤުން ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ސަބް އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވަން. ސަބް ކޮމިޓީެގ އިއް

 ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ހޮވިްއޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ދެން ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ނަން. ފުރުޞަތު.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

މައް  އަޅުަގނޑު  ނައިބު  ޝުކުރިއްޔާ.  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ޗަންޮގޅި 

 މުޤައްރިރަކަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަޙްމަދު   އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ހުށހަޅުްއވާ،  ރާޢީ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ 

ޅަކީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ނަންފު

ރަޝީދުެގ ނަންފުޅު. އެ ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަން. ކޮމިޓީެގ، ސަބް ކޮިމޓީެގ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޓީެގ  

ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހޮވިފައިވާ ކަމަށް ދަންނަވަން.  ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް މަްއޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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