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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އަދު މިއޮތީ އިޤްތިޞާދި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަކީ އާދެ! މި السالم عليكم 

ނުޑ  ޤައްރިރުގެ ަނއިބު ޮހވުމަށް ބޭއްޭވ ބައްދަލުވުެމއްމު  އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިާރއި ިތ މި ަބއްދަލުވުމަކީ. އަުޅގަ

ިމ މިޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާން ކޮށްލާނަން. އެގޮތުން ކޮމިީޓގައި ރެކޯޑަށް ޓަަކިއ ކޮބޭފުޅުންގެ 

މަދު މަނިކު، އްމަދު އަމީތު އަޙުމެންބަރު މުޙަ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ؛ެމންބަރުންނަކީ 11ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، 

ޚިލްމީ، ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ هللا ޚަލީމް، ތިނަދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު ަސއުދުهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޢބްދު

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ، هللاވާ ޢަބްދުމެންބަރު އީ

މީދޫ ރިޔާޟް، هللا އަސްލަމް، މާމިގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

ނޑު މި  3ކޮމިޓީ ފަށާއިުރގަިއ  . އާދެ! މި މަދު ޝިޔާމް މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު މެންބަރުން ނެތި އަުޅގަ

ނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. އަުޅަގނޑަށް ކުރިން ތި هللا ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދުފަށަނީ. އަޅުގަ

ޔާ ޚިލްމީ. ޝުކުރިއްهللا ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ޚިލްމީއޭ

މެންބަރުން މި ަވގުތު ކޮމިޓީގަިއ ަވޑަިއގެން ނެތް. ެއގޮތުން ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ  3އިނގޭތޯ. އާދެ! މި ކޮމިޓީ ފަާށއިރު 

ެދން މި ވަގުތު ކޮމިޓީ އަށް ރިޔާޟް، މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްެޖއިން ބޭރުގަ. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

އިރާގެ އަދި މީދޫ ދާهللا ކީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއަނެއް ދެ ބޭފުޅުންނަވަަޑއިގެން ނެތް 

ނޑު ިމހާރު ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ މަުޢލޫމާތަށް ޓަކައި  މަދު ޝިޔާމް ުމޙައްމަދު.މެންބަރު އަޙު ނޑު އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ހޭ ގޮތުންދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުމާއި އަދި މުޤައްިރރުގެ ނައިބު ހޮވުމާ ބެ

ނޑު ދަްނނަވާލާނަން.  121 އެގޮތުން، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވގެން ވަީނ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނވެގެްނާވގޮތް އަުޅގަ

ވާނެއޭ. އެ މީހުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ަގއި ވެސް މުޤައްރިރަކާއި މުަޤއްރިރުެގ ނައިބަކު ހުންނަންކޮންމެ ކޮމިޓީެއއް

ކުރާ  ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. މިގޮތުން އިންތިޚާބު ފުރަތަމަކޮމިޓީގެ 

އަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކަމުގައި ހުގައި ހިމެނޭ އެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީމުޤައްރިރުގެ ނަިއބަކީ މަޖިލީ މުޤައްރިރާއި

މަްސއޫލިއްޔަުތ ުމޤައްރިރުގެ އެ ކޮމިީޓގެ  ޙާލަތެއްަގއިެވވެން ނެތް ވެގެން ުނވާނެއޭ. ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރަށް ހާޒިރު

މި ކޮމިޓީެގ ައކަށް ވުމާއެކު މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 11ކޮމިޓީގެ ން މި އަދާކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރޭ. އެގޮތު

ޮކމިޓީން ކަމެއް ފާސްވުމަށް ، މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ 6އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް ވާނީ މަދުވެގެން 

ވޯޓު  6ުވމަށް މަދުވެގެން ކަމެއް ފާސް ުބ ހޮވުމުގައިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިމި ދެންނެވީ 

 ކުރުމަށް.ތާއީދު ނަން ހުށަހަޅައި ޅުވާލަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށްވާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުބޭނުން

 



  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ޚަލީލުެގ هللا އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނަން. 

 

  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މަދު މަނިކު އަޙުއަމީތު މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

 އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތްޯތ؟

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިުރ  މި ޅުފު މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންޢިްއޒަތްތެރި މާމިގިލީ ދާއިރާެގ  އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން

 ށް.ކަމަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޒް އިސްމާޢީލް

ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  އާދެ! އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ވޯޓަށް އަހަން ދަންނަވަން.  ންބަރުގެ ނަންާތއީދު ލިބުނު މެ ނެުތމާއެކު ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ! އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްއާދެ

ންަނވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ފެނިވަަޑއިގަ ޚަލީލްهللا އިރާގެ މެްނބަރު ޢަބްދުއެގޮތުން، ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާ

 5ިއގަތީ މެންބަރުން. ވޯުޓ ލިބިވަޑަ  6ިހއްލާ ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ކޮމިީޓގެ އަޣްލަބިއްޔަަތކީ  އަތް ދެއްވުމަށް،

 ޚަލީލްهللا އިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުމެންބަރުންނަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ކަަމށް ނިލަންދޫ ދާ

ނޑު ދެ ވަނަ ހު ދެންހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވި.  ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް ށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ައޅުގަ

ވޯޓު ދެްއވުމަށް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ންބޭފުޅުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މް އިބްރާހީމްޤާސި

 3 ވެސް ލިބުނީޯވޓު މި ކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް 

ކަމަށް . އެހެންވީމަ، އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު 6މެންބަރުން. ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ 

 އެހެންީވމަ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަްށ. ހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވި. 



  

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގި

 އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ައސްލަމްގެ ނަންފުޅު މުޤައްރިރު ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ:ފައްާޔޒް އިސްމާޢީލް  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އަްސލަމަށް އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ނުޑ ދެ ވަަނ ފަހަ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިުރ ރަށް ވެސް ވޯޓަށް ދަންަނވާނަން. އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮްތތޯ؟ އަުޅގަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެކަމަށް، އާދެ! ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު 

ިމ އެހެންވީމަ، . 6ޯވޓު މި ލިބިވަަޑިއގަތީ. ކޮމިީޓގެ އަޣްލަިބއްޔަަތކީ  3ވޯޓު ދެްއވުން އެެދން.  ބޭފުޅުން

ނޑު ފަހު ން ކޮމިޓީ އޮންނަ ގަޑިެއްއ ބައްދަލުވުމަކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮވިަވޑައިުނގެންނެވި. ދެން އަޅުގަ

 ދަންނަވާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

___________________ 

 

  


