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  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރީ މޭޒުންއިދާ

ޕެޓިޝަްނ ކޮމިޓީެގ ވަަނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ  19ޑުމެން ިމ ބައްދަލުކޮްށީލ ނގައާދެ! މިއަުދ އަޅު. السَّالَُم َعلَْيُكمْ 

ާރިއ ރި ނައިބު ޮހވާލުމަށްޓަކައި. ެއހެންވީމަ، މި ކޮމިޓީގަިއ މުޤައް މުޤަްއރިރުގެ  މުޤަްއރިާރއި ވުމަށްފުރަތަމަ ބައްދަލު

މުޤައްރިރުެގ ނައިުބ ހޮާވލުމަށްޓަކަިއ މި ބޭްއވޭ ބައްަދުލވުމަށް ވަޑައިގެްނ ތިއްބެިވ މެންބަރުްނ އަޅުގަނުޑ 

ންބަރު މުަޙއްމަދު ޝިފާޢު، ދާިއރާެގ މެއިަހވަންދޫ  ަނޞީރު، މް ކޮށްލާނަން. މުަލކު ދާިއރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީއިޢުލާނު

ތިނަދޫ އުތުުރ  ،އަޙްމަދު ޙަސަން ގެ މެންބަުރ ޫދ ދާއިރާ ރީފް، އިނުގރައިކެލާ ދާިއރާެގ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ޝަ 

ޙްމަުދ ރަފުށި ދާިއރާެގ މެންބަުރ އަދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީ، ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ މެންބަުރ ޙުސައިން ޤާސިމް، ހ  

އިގެްނ މެންބަރުންނާ 7އެހެންވީމަ، އެންމެ މެންބަެރއް ިމހާުރ ަވޑައިނުގަންނަވަނީ. އެހެންވީމަ، . އާދެ! މްލީސަ

ގެންދަނީ. ެއހެންވީމަ، އެންެމ މި ުކރިއަށް  އަޅުގަނޑުކުރިއަށްދިއުމަްށ އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއްނުުކރައްވާީތ މިާހުރ 

ައދި ެއ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު ުފރުަޞުތ  އިއްވަ ން ހުށަހަޅުނަމަ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރެއްެގ ފުރަތަ

  .އިނގޭތ  ންދެމެންބަުރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަުތ އިނގޭތ . އާދެ! އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ  ވާލަންހުޅު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: މަުދ ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައް

 ހުަށހަޅަން.  ރުެގ ނަންޅުގަނޑު ުމލަކު ދާިއރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީ ކަށް އަމުޤަްއރިރަ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޒުންރީ މޭއިދާ

 .އިނގޭތ  ންފުރުޞަތު ދެ

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ްމ ޝަރީފްކެލާ ދާިއރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީ

 ރަން. އީދުކުޅުގަނޑު ތާއަރިަރކަށް ީޞރު މުޤައް މް ނަމުލަކު ދާިއރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

އޮތް ފުރުޞަުތ އާދެ! އިތުުރ ނަންފުޅެއް ހުށަހަުޅއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަދިވެސް އެބަ، އިނގޭތ . ކުރައްވާތިމަޢާފު

މިާހރު އަޅުގަނޑު ިމ  ފުޅުނުވާކަމަށްއަޅުއްވަން ބޭނުންނަންފުޅެއް ހުށަ ރު އާދެ! އިތު ކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅައިނގޭތ . 

މަުދ ދާިއރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމި ވަީނ އިަހވަންދޫ ، އިނގޭތ . ދެްނ ެއހެންވީމަ، ިމހާުރ ހުަށހަޅުއްވާފައި  ނގެނީއެ

 ާދއިރާގެ ، އިަހވަންދޫ ޝިފާޢު އެަބ ހުަށހަޅުއްާވ ިމ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރެްއގެ ގޮުތގަިއ މުލަުކ ދާިއރާެގ މެންބަރު

ންފުޅު. އަދި ެއ މް ނަީޞރުގެ ނައިބްރާހީ މުލަކު ދާިއރާެގ މެންބަރު ނީހުށަހަޅުއްވަ ޝިފާޢުމަދު  މުޙައްމެންބަރު
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ްމ ޝަރީފް. އެހެްނވީމަ، އިުތުރ ނަންފުޅެއް ހުަށހެޅިފަިއ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރަްއވަނީ ކެާލ ދާިއރާެގ މެންބަުރ އިްބރާހީ

ކީ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރެއްގެ ގޮތުގަިއ ރަންބަރު އިްބރާހީްމ ނަޞީނުވާތީވެ އަޅުގަނޑު މުލަކު ާދއިރާެގ މެ

ން ޖެހޭެނ ލާޓު އަހާލާނަން އިނގޭތ . އާދެ! ވ ، ޮސރީ. ވ ޓަށްނުުކރައްވާތީއިޢުތިރާޟެއް ،ޓަށްހުންނެވުމަށް ވ 

ްނ އްތިފާޤު . އެހެްނވީމަ، އިއިނގޭތ  ސް. އާދެ! ފެންނަކަމަށް ވ ޓަށް އަާހލަންއިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުަގއި ވިޔަ

 ހޮިވވަޑައިގެންފި. އަިދ މުަލކު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަީޞރުއި މުޤައްިރރެއްގެ ގޮުތގަކޮމިޓީގެ ޕެޓިޝަން 

ނަންފުޅު ހުަށހެޅުމާއި ތާއީުދކުރުަމްށ ނައިުބ މުޤައްިރރެއްެގ ގޮުތގަިއ ތ . ދެްނ ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަާބ އިނގޭ

 ައރުވަން.  މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު ންބަުރ ޢަބްދުލްއިއްޒަތްތެިރ މެލަން. އާދެ! ހުޅުވާ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީތިނަދޫ 

ނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަަސްނ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްިރރުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަ

 ޙުމަދުގެ ނަންފުޅު. އަ

 

  ދެއްކެުވން:ވާަހކަ ބަުރ ޙަސަން އަޙުމަދު ދާއިާރގެ މެންއިނގުރައިޫދ 

 ޛުލުާވ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ތަނާ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ންއިދާރީ މޭޒު

 .އާދެ! ކުިރއަށްގެންދަވާ

 

  ކަދެއްެކވުން:ާވހަކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް 

 ހަޅަނީ ތިނަޫދ އުތުުރ ދާިއރާެގ މެންަބރު ށަ ަގނޑު މި ހުިއ އަޅުގަތުޓީެގ ނައިުބ މުޤައްިރރެްއގެ ގޮމިކޮޕެޓިޝަން 

  ޢަބްދުލްމުޣުނީ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ންއިދާރީ މޭޒު

  އަުރވަން. ތު، އަޙްމަދު ސަލީމަްށ ފުުރޞަުރ މެންބަރެްއ ފުރުޞަތުއިތު އާދެ!
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  ކެވުން:ކަެދއްވާހަ ރު އަޙްމަުދ ސަލީމް ެގ މެންބަރާއި ހ ރަފުށި ދާ

ގެ ނައިުބ މުޤައްިރރަކަށް ދެންމެ ެއ ހުށަެހޅުއްވި ތިނަދޫ އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަބްދުލްމުުޣީނ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

 ން. ލަވާހަަކ ދަންނަވާގަނޑު ތާއީދުުކރާ އަށް އަޅު

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ންއިދާރީ މޭޒު

މިހާރު ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސަިއްނ ، ނެތީމައިގެން ޑަުފރުޞަތަށް އެދިވަވަން ރު ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްއިތު

ދޫ އުުތރު ދާިއރާެގ މެންަބުރ ޤަްއރިރެްއގެ ގޮުތގައި ތިނަވަނީ މި ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުމި ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

މަުދ ޙްއަރާެގ މެންބަުރ ވަނީ ހ ރަފުިށ ދާއި  ނަންފުޅަށް ތާއީދުުކަރއްވާފަިއ މިިދ އެ ޢަބްދުލްމުޣުނީގެ ނަންފުޅު. އަ

ހެޅިގެންދިޔަ ނަންފުޅަްށ ނުވާީތ މި ކޮމިޓީގެ ދެންމެ މި ހުށަސަލީމް. އެހެންވީމަ، އިުތރު ނަންފުޅެއް ހުަށހެޅިފައި

ޤުން މިާހރު ިމ އްތިފާިމ ކޮމިޓީެގ އި އެހެންވީމަ، ފެންނަކަމަށް ވ ޓުދެއްވުްނ އެެދން. އަޅުގަނޑު ވ ޓަްށ އަާހލަން. 

. ޤައްިރރެއްެގ ގޮުތގައި ހޮވިވަޑަިއގެންފައި ިމވަނީ ތިނަދޫ އުުތރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްމުޣުނީުބ މުކޮމިޓީގެ ނައި

މި ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓގެ ިރޔާސަތާިއ ޙަވާލުެވލުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން މި ކޮމިޓީެގ ، ! މިހާރު ކޮމިޓީގެއާދެ

 ވާލުކޮްށލީ އިނގޭތ . ށް. އަޅުގަނޑު ޙަފުޅުންނަބޭ ! ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަާބ ދެޤއްރިރަށް. އާދެމު

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެއްވީީތ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންެމ  ވެސް ތި  އިނުންއެންެމ ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ. 

 އުުތުރ ވިވަޑައިގެން ތިނަދޫނައިބު މުޤައްރިރަށް ހޮ  އްޮކށްނަވަން. ހަމަ ެއއާއެފުންމިނުން އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރުދަން

 އަޅުގަނޑު )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަްށ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  މުޣުނީދާއިރާގެ މެންަބރު 

ެއއް ެވްސ ކޮމިޓީ ކޮންމެގުމުަގއި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ސަާމލުކަމަށް ދަންަނވަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީތައް ހިން

ަތްއ ހިންާގ ަގވާިއުދ ިމ ކޮމިޓީ، ހިނގައްޖެޅިގެން އޮވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މަިޖލީހަްށ ުހށަހެ ެދްއ އެބަ އިހިންާގ ގަވާ

މިާހރު ޮއްތ  އްކޮށްއެ ޖެ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ އިސްލާޙުތަކާބައެއް އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެން ހިނގައް

ހެްނވީމަ، އުމަށް. އެޙުަތއް އަންނަންދެން ކުރިއަށްގެންދިރު ިއސްލާއިތު ޓީށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިގަވާއިދަ

 ޅަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ޚިޔާލު ހުަށހަ

 އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަުތ ހުޅުާވލަން. 

 

  ން:ކަދެއްެކވުާވހަކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް 
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 ޝަރީފް އިްބރާހީމް ހޮވިވަޑަިއގެންނެވި ރަކަށް ރަތަމަވެްސ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިއަޅުގަނޑު އެންމެ ފު. السَّالَُم َعلَْيكُمْ  

ާހ ދެން ައއުކޮޅުގައި ހުރި މަޢާފްކުރައްވާ.  ،، އިބްާރހީމް ނަޞީރުހޮވިވަޑަިއގެން އްިރރަކަށްޤައަދި ނައިބު މު

ީތ ގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ވަގު ދުލްމުޣުނީ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އިނގޭތ . އަޅު. ޢަބްބޭފުޅުންނަށް ކުށް ޖެހޭނެ

ތަކެއްގެ ގަވާއިުދ ވެްސ އިސްލާޙުުކރަމުންހެން ދަނީ. އެހެްނވީމަ، އަޅުގަނޑަްށ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އެބަ ުހރިހާ ކޮމިޓީ

ހިންާގ އިދު. ކޮމިީޓ ހިންާގ ގަވާ އަށްގެންދަން.  ުކރިފެންނަނީ އެބޭފުޅުން ގަާވއިދު ެދއްވީަމ އަޅުގަނޑުމެން ެއއަިއގެން

 ގަވާއިދު. 

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: ޙަސަން އަޙުމަުދ އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ފުރުޞަތަކަށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ން. ޙަސަން އަށް ފުުރޞަތު ދެ

 

  ން:އްކެވު ވާަހކަދެ ޙަސަން އަޙުމަުދ އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަންަނ އިސްލާާޙއި އެްއކޮށް ުކރިއަށް. ިމ  މިޓީން ާފސްކޮށްފައި އެއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު އޮތް ގަވާއިުދ މި ކޮ

ގަންޖެހޭ. އެ އަންނަންދެން ނުއެްއ ބޭއްވޭނެ. ެއހެންވީމަ، މިާހރު އޮތް ގަވާއިަދްށ ނކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ ހި

ފަިއ ިތ ދިރާސާކޮށްދެްނ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަުލވުމެއްގަިއ އޭކޮށް ެއ ފާސްުކރައްވާފަިއ ެއއް ޙާ ގެނެވިފައި ހުިރ އިސްލާ

 ށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހު ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި އެއާއެްއކޮށް ުކރިއަށްދާން ހުންނަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ން. ފުރުޞަތު ދޭނަމުޣުނީ އަްށ ޅުގަނޑު ހެން. އައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޙަސަްނ އެ ެދއްވި ލަފާފުޅު ރަނގަޅު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން:  ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު

 ންނަވަން. ދަ ތަްށ ުކރިއަށްގެންދަން އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގޮޙަސަން ެއ ހުށަހެޅުްއވި އާދެ! 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ިމ އަޅުގަނޑުމެންގެ ، މުޣުނީ އެއަށް ތާއީދުކުަރއްވާފައި ވާތީ އިށަހަޅުއްވަ ނަށް ޙަސަން ހުނޑުމެން! މިހާރު އަޅުގައާދެ

ފައިވާ އިސްލާޙުތަާކިއ ޅިހަްށ ހުަށހެމަޖިލީ ،ުދ މި އޮތްގޮތަްށ ކުިރއަްށގެންދިއުމަށްއިކޮމިޓީގައި ިމހާުރ ހިންާގ ގަވާ

އާދެ! ޓަކަށް. ީނ ވ ޓަކަްށ ައހަން. ެއހެންވީމަ، ވ ހޭ ޖެނޑު ، އަޅުގަފެނިވަޑައިގަންނަާވ ބޭފުޅުން އެއްކޮްށ ގެންދިއުމަށް 

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަްށ  އްކޮށްަގވާއިދު ފާސްވެއްޖެ. އެހެްނވީމަ، އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމާއެ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން އެ 

 ކުރިއްޔާ. ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަމުްނ އަޅުގަނޑު މި ކޮމިީޓ ނިންމާލަން. ޝު
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