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  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން އިދާރީ

ނޑުމެން މިއަދު މި ބަްއދަލުކޮށްލެވުނީ ޤައުމީ ތަރަްއޤީ. عليكم ملّسالا ވަަނ  2ކޮމިޓީގެ  ގެއާދެ! އަުޅގަ

ޓަަކއި.  ގައި ަބޔާންކުރާ މުޤައްރިުރެގ ނައިބު ހޮވާލުމަށްވަނަ މާއްދާ  021މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި  ބައްދަލުވުމުަގއި

ނޑު ފުރުޞަުތ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރގެ ނައިބު ހޮވުމަށް ގެއެހެންވީމަ، ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ޓަކައި ނަން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 އެހެންވީމަ، ުޙސައިން. ހުޅުވާލާނަން. 

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާލަޠީފް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ނައިުބ މުޤައްރިރަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ނަން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

 ާތއީދުކުރަން.  ،އިތުރު ބޭފުޅެއް

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

 އިތުރު ނަންފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ އާދެ! ވިދާުޅެވދެއްވާ. . އާދެ! ޚަލީލް

 

  ހަކަދެއްެކުވން:ވާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

  ..އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

އަިދވެސް  ްނޏާ ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވަ އިތުުރ ނަންފުޅެއް އޮތް މަ، މުބީންގެ ނަންފުަޅށް ތާއީދު އެބަ އޮތްތޯ؟އެހެންވީ

ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. ދެން ނެތް އިނގޭތޯ އިތުރު ނަންފުޅެއް. އެހެންވީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަން ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ފަރެސްމާތޮޑާ 

ޚަލީލް ތާއީދުކުރެްއވި ނަންފުޅު. އެއީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ހުށަހަޅުއްވައި

ރު ޢަލީ ނިޒާރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަވަނަ އަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ މަދު އިސްމާޢީލްގެ ނަންފުޅު. ދެމުޙައް



  

ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތާއީދުކުެރއްވި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަުދ  ހުށަހަޅުއްވައި 

ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ނަންފުޅު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުބީންގެ ނަންފުޅު. އެހެންވީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ނަން 

ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް އަާހލާނަން. ވޯޓު ނަންގަވާނީ އަްތ މައްޗަށް ނަންގަަވިއގެން،  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ

ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްަޔތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބަލައި މި ޯވޓާ ެއކުަގއި  6އެހެންވީމަ، އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމަ، ވޯޓަށް އަހާލީ. 

ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު ކަމުަގއި ހޮިވއްެޖ  ގެމީ ތަރައްޤީކީ ޤައުމެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެން ނޑުމެން މީގެ ކުރީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ ވަނީ  ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ިރޔާސަުތ ވީ . އެީއ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު. އެހެންމުޤައްރިރެއް ހޮްއވަވާފަ މަ، އަުޅގަ

 ހަވާުލކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ޝުޖާއުއާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް އިންތިޙާބުވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  ގެދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ

ްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން މިއަދުގެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑުމެން  މިއޮތީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާކޮމިޓީ ބައްދަލުވުުމގައި އެެޖންޑާަގއި ކުިރއަށް  ެބހޭގޮތުން އަުޅގަ

އިގަންަނވާ ފެނިވަޑަ  މަޝްވަރާކުރުން. ެއގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ަގާވއިދަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް

ނޑަށް ފެނޭ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެްއ  އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާލުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ފައިލްކޮުޅގައި މިހާރުކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާނީ އިޞްލާޙުތައް މިހާރު ވާނެ ައުޅގަ

. ދެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ލާަފއި

ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިތުރު އިްޞލާޙެއް އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަ އެކަމުަގއި 

ނުޑ އެދެން.  ނޑުެމން މިއަހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް އަުޅގަ ދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ކުިރއަށްގެންދާއިުރ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކަމުން، ދައްކާލަމުން ގެންދަނީ.  ވަިކވަކިން ކޮންމެ މާއްދާއެއް އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިގެންދާގޮަތށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެން.  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ އިތުރު އިޞްލާެޙއް އޮްތަކމުގައި ވާނަމަ ދަންނަވާލަދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެނޫންތޯ މި އެމެންޑްމަންޓްސްތައް ގެންނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމަ، އެްއވެްސ އަުޅގަ

އިޞްލާެޙއް ަގާވއިދަށް ގެންނަން އޮތްތޯ. ނެތްކަމުަގިއ ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ 

ނޑުމިހާރު އިޞްލާޙެއް ގެންނަން، އަޅުގަ . މި ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ަވކިަވކިން ދަންނަވާލާގޮތަށް އަުޅގަ

ަވގުތުޮކޅެްއ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ގޯތުރޫކޮށްލަން

 އެހެންވީމަ، އެހެންކަމުން ތޯ. ށް ކިހިނެއްސްކުރާގޮަތށް ނިންމުމަންނަ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ފާދެއްވާފައި ދެން އޮ

ބާްއވަްނ  ގައިދެން އޮންަނ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުެމއް އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭއަޅުަގނޑުމެން 



  

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަންގާލާނަން. އެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް 

ނޑުމެން ދެން އޮންަނ  ކަުމގަިއ ވާނަމަ އެ އިޞްލާޙަކާ  ސް އިތުރަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން އޮތްވެ ެއކީަގއި ައޅުގަ

 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެްއަގއި ަގވާިއދު ފާސްކުރާގޮތަށް މިއަދު ކޮިމޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

___________________ 

 


