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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ނޑަކީ އިދާރީ މުަވއްޒަެފއް. ައޅު އާދެ! ނޑުގެ ނަމަކީ އަޙުޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ ޑު މިއަުދ މަދު ފާއިޒް. ައޅުަގނގަ

 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަނީ. އާދެ!ކޮމިޓީމި ވުމަށް ޓަކަިއ ހަމައެކަނި ަނއިުބ މުޤައްރިރު ހޮ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި

 އްރިރާއި ޤަނަން. މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކީ ސުލޫުކ ކޮމިޓީގެ މުނޑު ކޮމިީޓގެ އެޖެންާޑ ދަންނަވައިލާއަޅުގަ 

ނުޑ ކޮމިީޓގެ އިހަނދާނަށް ޓަކަދެން ހަމަ ތިބޭފުޅުން މުޤައްރިރުގެ ނައިުބ ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ަބއްދަލުވުެމއް.   އަުޅގަ

މިލަންދޫ ދާއިާރެގ  ިއގަންނަވާ ބޭފުުޅންނަކީ؛ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ  އެގޮތުން ލާނަން. މެންބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވައި

ން ދާންދޫ ދާއިރާގެ ދެމެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅެއް. 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުމަދު އަސްޢަދު. ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއް. އަޙް މެންބަރު

ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް. ނޮޅިވަރަމް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ޭބފުޅެއް. އިބްރާހީމް ފަލާޙް. 

ދާއިާރގެ ަވއިކަރަޫދ ޕީ.ޕީ.އެމް. ވާފަރު ާދއިާރގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ. ދުޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއަގންނަވާ. 

މިއަދު ކޮމިޓީ އަށް هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއެމް.ޑީ.ޕީ. މް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި 

އަށް ވަޑަިއގެން ނެތް. ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ  މް މިއަދު ކޮމިޓީވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމެދުހެންވަަޑއިގެން ނެތް. 

ބޭފުޅެއް ކަމަްށވާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ 

 ވެސް ވަރަށްރި ެމންބަރުންނަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ އާދެ!ރަޝީދު.  މުޢާޒް މުޙައްމަދުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި ގޮުތގެ މަތިން ޙަބާ ދަންނަވަން. މަރު މުޤައްރިުރގެ  އިކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާމިއަދު މިއޮތީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ހަނދާނަށް  ތި ވަނަ މާއްދާ 021ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އަުޅަގނޑުނައިބު ހޮވުން. އެގޮތުން 

ންނާނީ. އެކަމަުކ، ައޅުަގނުޑ ވެސް ަބއްލަވާފަިއ ހު ިމހާރުބޭފުޅުން  ގޭ ތިޓަކައި ދަންަނވާލާނަން. އަުޅަގނޑަށް އިނ

މުޤައްރިުރގެ  އިރަކާއެ މާއްދާގައި މިއޮތީ ޮކންމެ ކޮމިޓީއެއްަގއި ވެސް ުމޤައްރި ދެ!ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. އާ 

އެ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭ ވުމުަގއި ން އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުހުއެ ދެމީނައިބަކު ހުންނަންވާނެއޭ. 

ނޭ ކޮމިޓީއެްއެގ ން ހިމެރުމެންބަ 01މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުންނޭ. އެހެންވީމަ، ކޮމިީޓގެ އަޣްލަބިއްޔަެތއް 

މުޤައްރިރުގެ ނައިބަީކ  ން އިންތިޚާބުކުރާ މުޤައްރިރާއި ގޮތުމިމެންބަރުން.  6ން އަޣްލަބިއްޔަަތކަށްވާނީ މަދުެވގެ 

ކޮމިޓީެގ ަގއި ވެގެން ނުވާެނއޭ. މެންބަރެއް ކަމުަޑިއގަންނަވާ ވަމެނޭ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެއި ހިގަމަޖިލީހު

އަދާކުރާނީ ކޮމިޓީގެ  މުޤައްރިރެްއގެ މަްސއޫިލއްޔަތު އްަގއި ެއ ކޮމިީޓެއއްގެ ތެލަވެްނ ނެތް ހާވެމުޤައްރިރަކަށް ހާޒިރު 

ނޑު މިހާރު ފުރު އާދެ!ނައިބު މުޤައްރިރޭ.   މުޤައްރިރުގެ ނަން ހުށަހަަޅއި ޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ ައޅުގަ

 ތާއީދުކުރުމަށް. 

 

 ވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެ 



  

ނޑުރަރި`. ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ މުޤައް އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަން ހުށަހަޅަނީ އިނގުރައިދޫ ދާ ކަށް އަުޅގަ

ހުށަހަޅަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ނަން ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އަުޅަގނޑު . އިބްރާހީމް ފަލާޙް

 هللا. ޢަބްދު

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ަނއިބު މުޤައްރިރަަކށް މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ނަން ހު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 އް ނާރުވަން އިނގޭތޯ. ރުޞަތެއަޅުަގނޑު އަދި ނައިބު މުޤަްއރިރަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފު 

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 އެއް ނުލަން ދެއްތޯ. ސޮރީ. ވަ އަދި ހުޅު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން ދާރީއި

އެ ފަލާޙް.  އިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްއިނގުރައިދޫ ދާންފުޅަކީ ނަށަހެޅިފައިވާ ހުަކމަށް  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އާދެ!

ތާއީދުކުރަްއވައިފި ދެ ބޭފުޅުން. މުޙައްމަދު ޢަލީ. އަދި އެއަށް ންބަރު މެއިރާގެ ދާޅި މެންބަރަކީ ދުވާފަރު ނަން ހުށަހެ

 މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އިބްރާހީމް ޙަސަން އަދި އީ ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

އިބު ޅު ނާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ނަންފުމުޢާ މަޑަެވލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

  މުޤައްރިރަކަށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ



  

ނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން.  އާދެ! ނޑު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ނަމަށް އަޅުގަ އެހެންވީމަ އަުޅގަ

ކަމަށް  ލާޙް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ަކމަށް، އާދެ! އެއީ

ދެ ބޭފުޅުން. އަދި ތާއީދުކުރެްއވީ މުޙައްމަދު ޢަލީ. ހުށަހެޅި މެންބަރަކީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅިފައިވަނީ.

އެހެންވީމަ، އެ ރު ޙަސަން މުފީދު. އަދި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ އެއީ ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ޙަސަން

އިދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ނަންފުޅަށް ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް އިބްރާހީމް ަފލާޙް، އިނގުރަ

މެންބަރުންގެ  7. ކޮމިޓީގެ 6ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ  އާދެ!. އަތް ނަަގއިގެން ފެންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްުވން އެދެން

 އާދެ!ހޮވިވަޑަިއގެންފި. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ކަމަށް  ލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުއަޣް

ލާނަން ދެވަަނ ންނަވައިކަމަށް. ައޅުަގނުޑ ދަ އިުބ މުޤައްރިރުމިީޓގެ ނާލަނީ ކޮން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މި ހުޅުވާދެ

ނޑު ވޯށް ހުށަހެއަ ދެްނ އިނގޭތޯ.  ގަތީމަހޮވިވަަޑއިޓަކަށް ނާހާނަން. އެއީ ފުރަތަމަ އެއް ބޭފުޅަކު ޅުނު ނަންފުޅު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ވޯޓަށް އެހުމަށް ަކމަށް  ނައިބު މުޤައްރިރު ގެކޮމިޓީ  އަުޅގަ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ގެ ނަން ހުށަހަޅަން. هللاޢަބްދުވެސް ޢަބްދުލްބާރީ  އިބު މުޤައްރިރަަކށްއަޅުަގނޑު ނާ 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ  އިުބ މުޤައްރިރަކަށްނާ އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ

 . ސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުްނ އެދެންކޮންމެވެނަންފުޅު ހުށަހަޅަން. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ



  

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން  هللاޢަބްދު ކަމަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  އިބު މުޤައްރިރުކޮމިޓީގެ ނާ

މަށް. މުޤައްރިރު ކަ )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ވޯޓު ެދއްވުމަށް، ނައިބު ދެްއުވން އެދެން. އާދެ!ގެން ވޯޓުއަތް ހިއްަލވައި 

 ދެ.އާ އެދެން. ބޭފުޅުން އަތް ނެންގެވުން އަލުން ވޯޓުދޭ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް ނޑަްށ ތާއީދުކޮށްދެއްަވއިކަމަށް އަޅުގަ `. ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދެއްވި މަށް ވޯޓުމަޤާ އެ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ންަނވަން. ދައަޅުަގނޑު ޝުކުރު ބޭފުޅުންނަށްތި ހުރިހާ 

ނޑު ރުމި ފު ނޑުމެން، އަޅުަގނަޑކީ ވެްސ  ތަޙުނިޔާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެންއާއި  މަރުޙަބާޞަތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ންދާ ގެތް ކުިރއަށް ތަކުގެ ަމސައްކައް. އެހެންވީމަ، މި ކޮމިޓީމެންބަރެއަލަށް ހޮވިފަިއވާ  އަދި ންގެ މަޖިލީހަށްތުރައްޔި

ނޑު ެވސް  ންގޮތާއި މި ކަންކަ ަގވާއިުދ  ން ައޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީގެަވގުތުޮކޅެްއ ވެްސ ނަގާނެ. ދެއަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޏާ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވަން ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  07އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްޞލާޙެއް ަގވާއިދަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓގެ މެން ކުިރއަށް އެ ގަާވިއދު އަޅުަގނޑު ގެެނވެންދެންށް އަުޅގަ

ތަްށ ގޮގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ފެނިަވޑައި ތެރި މެތްތި ޢިއްޒައޭ އޮްތގޮތަށް. އެހެްނީވމަ، ގެންދާނީ

ނޑުކުރި ހެންވީމަ، ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ވެސް ލަފާފުުޅެގ ދެން އެދުކުރަން އިނގޭތޯ. ޤަޞް އަށް ގެންާދގޮތަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.  ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ނައިބު މުޤައްރިރަށް މަތިން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އްގެ ހެމީން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ޅިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު ެވސް މިއީ ހަމަ މު `.

މުޤައްރިރުގެ ހަމަ ، ދެނެގަންނަން. އެހެންވީމާގޮތް  ދާމި ކަންތައްތައް އް ބޭނުންވާނެ ޅެޔަތުން ަވގުތުކޮ ހައިސިއް

ނޑުގެ އެހީތެރިކަން ހަމަ އެންމެ މަށް ގެންދިއު މަސަްއކަތްތައް ކުރިައށްމި ކޮމިޓީގެ ކޮށް ހަމަ އް އެ އެހީތެރިކަމާ އަުޅގަ

  ންކް ޔޫ.ތޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ލިބޭ ފުންމިނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ، އެހެންވީމާ ލާނަން އިނގޭތޯ. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރޭ ނިންމައި މި ބައްދަލުވުން މިމިހިސާބުން އަުޅގަ

 ޑަށް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮ

_________________ 

 

 

 

 


