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  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ަގާވއިދު ކޮމިީޓގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑިއެގންނެވި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. މި ރޭގެ ބައްދަުލވުމުގެ `. 

ނޑު ރެކޯަޑށްޤައްރިުރ ހޮވުން. އެޖެންޑާ އަކީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މު ޓަކައި މި ކޮމިޓީގަިއ  އަޅުގަ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްލަޠީފް  ނާން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސިهللا ުނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނަޝީދު، މައްޗަންގޮޅި ދެކު

 ހާން ފަހުމީ،ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އަޒް މާވަށުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު، މުޙައްމަދު، 

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް، ހިތަދޫ 

ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، ކެންދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ނުޑ  11ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަިއން، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިން. ޖުމްލަ  މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ، މި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަކަށް ނަންފުޅު މި  އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު... ރެކޯޑްަގއި ވިދާުޅވޭ. 

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ 

ނޑު   ންފުޅު ހުށަހަޅަން. ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނައާދެ! އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 ތާއީދުކޮށްލަްއވަން ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ!   އެ ނަމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ޙައްމަދު ދީދީ މިާހރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ިހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއަޅުަގނޑު އިތުރު ނަމެއް. 

ސިނާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު. އެއީ هللا މެންބަރު ޢަބްދުމަްއޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ހުށަހަޅުއްވައި

މުޤައްރިރަކަށް ހުންނެވުމާމެދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ކޮމިޓީގެ

ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުމަްށ  ގޮަތކަށް ޯވޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ކޮމިޓީގެ އިސްތިފާޤުން ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  ،ވަަޑއިގެން ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެން މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން



  

މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ހޮިވވަަޑއިގެންފި. އަޅުަގނޑު މިހާރު ނަންފުޅު  ދާއިރާގެ

 އާދެ! ސިނާން. ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިަރކަށް. މި  ހުށަހެޅުމަށް މި ހުޅުވާލަނީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 . ގެ ނަންފުޅުދެ! މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިރަކަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިންއާ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

 . ދީދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކޮށްލަްއވަން ފުރުޞަތު.

 

  ވުން:ހަކަދެއްކެ ވާހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ 

 . މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ނަންފުޅުޢިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

 އިމްތިާޔޒް.އިތުރު ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އަޒްހާން. 

 

  ކަެދއްެކވުން:ވާހަމީ ފަހު ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒްމާ

 އަޅުަގނޑު ޢަލީ ޙުސައިްނގެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

ތާއީދުކުރެއްވީ މާވަށު ދާއިާރގެ އެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅެއްވީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސިނާން. 

މަނަދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އުމަރު ޙުަސއިން މި ކޮިމޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރަކަްށ ، މެންބަރު އަޒުހާން ފަހުމީ. އެެހންވީމަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! . ންނަވާ ގޮަތަކށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެންތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަހުންނެވުމާމެދު 

ދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު އުމަރު ޙުސައިން މި މަނަ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު 7ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ޖުމްލަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 

 ހިސާބުން މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތާކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިަރކަށް ހޮވިަވޑަިއގަންނަަވއިފި. އަޅުަގނޑު މިހާ

 ން. ރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދަންނަވާލަހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމަށް ކުޅުުދއްުފށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 



  

ނޑަށް ވޯޓު ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އަޅު އަދި ދެއްވި އިތުބާރަށް. އަޅުަގނުޑ  ޓަކައި ކަމަށް ގަ

މަސައްކަތްކުރާނީ ހުރިހާ ާޕޓީތަކެްއގެ ބޭފުޅުންނާއި ެވސް އެުކަގއި މަސަްއކަތްތަްއ އެކުަލވާލުމުގެ މަަސއްކަތް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނައިބު މުޤަްއރިރަކަށް ހޮވިވަަޑިއގެންނެިވ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން. އަދި އަޅު ގަ

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް އެުކގައި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންދެްއވާނެ. އަދި  ސް މިކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނާބޭފުޅާ ވެ ައޅުގަ

ނޑުެމން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ޓަކައި އަުޅގަ  ވަރަށް ައވަހަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރާވާލުުމގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 ބާއްވާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

__________________ 


