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  މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ނޑު ފައްޓާނަން އިނގޭތޯ. . عليكم السالم ނުޑ އަުޅގަ އްޓަނީ. މި ފަ އި އަޅުަގނޑުފަޓަށް ބަލައިލާމިނި 10އަުޅގަ

ެމންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ކޮމިޓީ  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ އްރިރުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަމުޤަ  ގެމިހާރު މި ކޮމިޓީ އާދެ!

އްރިރެއް ޮހވުމަށް މުޤަކޮމިީޓއަށް  ގުިޅގެން އަލުން ވަން ސިީޓެއއް ފޮނުްއވާފަިއވުމާފާދެއްޢުއިސްތިއްރިރުކަމުން މުޤަ

 މަޑުއްވަރީ ންނަކީ މި ަވގުތު މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެންބަރުއިނގޭތޯ. ިމއީ ބާއްވާ ަބއްދަލުވުމެއް 

ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާެގ  ،ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު، ތ.ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ 

ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ،ޢަލީ ފަޒާދުމެންބަރު 

، އަސްލަމްާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއި އިސްމާޢީލް، ިހތަދޫ އުތުރު މެންބަރު ފައްޔާޟްާރގެ ދާއި ޙިލްމީ، ގަމު

އުތުުރ ގަލޮޅު ޭބފުޅުންނަކީ  3. މިއަދު ކޮމިޓީގައި ވަަޑިއގެން ނެތް މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަކު

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކިނބިދޫ ،އިބްރާހީމް މްބަރު ޤާސިމާމިމިގިލީ ދާއިާރގެ މެން، هللاބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ީއވާ ޢަ

ނޑު މިއަދު . އާދެ!ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ހުށަހަޅަން  ދާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިއެގން ކުރިއަށްއެޖެންޑާ ައޅުގަ

 هللاޢުދުމެންބަރު ސަ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު.ހުށަހަޅައި ތާއީދު ފުޅުކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެްއގެ ނަން

 .ލްމީޙި

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ޚަލީލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.هللا މުޤައްިރރަކަށް ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 މިރު.ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 

 މިދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 .ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން

 

 ކަެދއްެކވުން:މޭޒުން ވާހަ އިދާރީ

 ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު .ލާނަންމެއް ނެތިްއޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާއްވުހުށަހެޅުއިތުރު 

ޤައްރިރު ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ މު އާދެ!ދެއްވުން އެދެން.  ބޭފުޅުން ވޯޓު ޚަލީލް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާهللا ޢަބްދު



  

ރިޔާސަަތްށ ކޮމިޓީގެ  . މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ.ޚަލީލްهللا ންބަރު ޢަބްދުހޮިވވަަޑއިގަީތ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެ ބިއްޔަތުންއަޣްލަ

 އްޔާ. ވަަޑއިގެންެނވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީގެ ކުރިން ވެސް  ތި ބޭފުޅުންޝުކުރިއްާޔ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނގޭތޯ. . عليكم السالم`. 

ނުޑ  ކޮމިޓީން ކަމުަގިއ ވަރަށް ޕްރޮޑަކްޓިވް މަސަްއަކތްތަކެއް އްރިރުމުޤައަޅުަގނޑު  ކުރަްއވަމުން ގެންދިޔަކަން އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާހިސާބުން ނިމިގެން މި ދިޔައީ.  މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި ޙަޤީޤަތުަގއިން ދެފާހަގަކުރަން.  ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް  ކުރިއަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން  ކުރިއަށް ހުރި  އެކުބިލުތަކެއް އަިއއްސަ ހުރުމާ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިޔަ ދައުރުގަމަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ ުކރިން  ވި މިނުގައި ހަލުގެްނދިޔަ ބާރު މަސައްކަތްއި ައޅުގަ

ނޑު މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާ އެކުމިނުގައި ގެންދެވޭެނކަމުގެ އުްނމީދާ  ނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

 ހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. މިވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  އިގެންެދއްވީތީވަޑަ 

____________________ 


