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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ުގޅިެގން ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ލާމަރުކަޒީ ާއއި    19މިއީ ކޮިވޑް  

މި  ބައްދަލުވުން.  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ ސަބް  ލާމަރުކަޒީ  ހޮވާފަިއވާ  ކުރުމަށް  މަސަްއކަތްތައް  ހަވާލުވި  ކޮމިޓީއާ 

 ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރަކު ހޮވުން. އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވުމުެގ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެޖެންޑަަގއި މިވަނީ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެްއެގ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާއި ތާއީދުކުރެއްވުމަށް. އާދެ! 

 ؟ޙިސާން ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

 އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރަކަށް ވަޙީދު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް މުމްތާޒް ހުށަހަޅަން.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ ޙިސާން ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ ޮގތަށް ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ތާއީދުކުރައްަވނީ

 

 ކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއް 

 ؟ފުރުޞަތު ދެއްވީމަ ދެއްތޯ ވާނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ވަޙީދު. 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނައިފަރު  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މުޤައްރިރަކަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް ޮގތަށް ހުންނަން މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްލަދެްއވައިފިއްޔާމުން.  

 ެވސް ބަިއވަރު ބެކްލޮްގތަކެއް ކްލިއަރކުރާތީ. އަޅުަގނޑު ކޮމިޝަންެގ މަސަްއކަތްތައް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް ހުށަހެޅިފަ. ޙިސާން ؟ މުމްތާޒް ތާއީދުކުރައްވާފައި ޮއތީ ކޮންބޭފުޅެއްެގ ހުށަހެޅުމަކަށްތޯ މިހާރު 

 ހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކާއި ވަޙީދު ހުށަހެޅި 

 

 ކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަ

 ވަްއޑޭެގ ހުށަހެޅުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދެއްތޯ   ވަޑަިއެގންނެވުން  އެއްހުށަހެޅުމަކަށް  ކިހިނެއްތޯ  ބަދަލުަގއި  އެހުމުެގ  ވޯޓަށް  ަވއްޑޭެގ  ވަކިވަކިން  ބޭފުޅުން. 

 ؟ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ

 

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ވަޙީދުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އް ޮގތުގައި ޝިޔާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެއްތޯމުޤައްރިރެއް ކަމުަގއި ޙިސާން އަދި ނައިބު މުޤައްރިރެ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ތަނާޟުލް އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެހެންވީމާ، ވަްއޑެ ހުށަހަޅުއްަވންވީ ނޫންތޯ އެހެން ބޭފުޅެއް މުޤައްރިރެއް ޮގތުަގއި. 
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 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލަން.

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝިޔާމް އެބަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާހެން.

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ޝިޔާމް ވިދާޅުވޭ. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެންމެަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަންެވެގން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދެއްތޯ ވަޙީދު  ކަުމަގިއ  މުޤައްރިރެްއ  ހުށަހެޅުއްވުުމަގިއ  ހުށަހެޅުއްވި  ހުށަހަޅުއްވަނީ  އޭ ؟ ޙިސާން  ވަޙީދު  ފަހުން  ެގ 

މުޤައްރިރެްއ   ަވޑަިއަގތީކަމަށް  ތަނާޟުލްެވ  ވަޙީދު  ބަލަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ޙިސާން.  ކަމުަގއި  މުޤައްރިރެއް 

 ޮގތުަގއި ހުންނެވުމަށް.  

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަވޑަެއއްނުަގންނަވާ. ނޫން، ނޫން، ވަޙީދު ތަނާޟުލްވެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވަޙީދު ފަހުން ހުށަހެޅުއްވީ ޙިސާން މުޤައްރިރެއް ކަމުަގއި ހުންނެވުމަށް.؟ ވަޙީދު ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ
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 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގނެސްފީމޭ، ނަަގއިފިން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ުމމްތާޒް ދެއްތޯ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން ؟ އެހެންވީމާ، ޙިސާންެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

 ޮގތަށް މުޤައްރިރެއް ކަމުަގއި ވަޙީދު...ޙިސާން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން، އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަށް ޝިޔާމް ތާއީދުކުރެްއވީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މުޤައްރިރެއް ޮގތުަގއި ވަޙީދު ހުންނެވުން އަދި އެހެންވީމާ، ޙިސާން ހުށަހަޅުްއވައި ޝިޔާމް ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ ޮގތަށް  

އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންވާ  ހުންނެވުމަށް  މުމްތާޒް  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެއް  ނައިބު 

 ؟ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަޙީދު ކަނެކްޝަން ލިބިވަޑައިަގންނަވާތޯ 

 

 ކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަ

 އާދެ! ލިބޭ.

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޮގތެއް.   ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދެން  ހަިއސިއްޔަތުން  ޗެއަރެއްއެގ  ކޮމިޓީެގ  ނޫންތޯ  ވިދާޅުވާންވީ  އެހެންވީމާ، 

 މީޓިންގ ބާްއވާނެ ދުަވހަކާ.؟ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުޅުވާލާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ދެްއވި  ވޯޓު  ައޅުަގނޑަށް  މީަގއި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ހުށަހެޅުންތަކަށް.   ކޮންއިރަކުތޯ  ބާްއވާނީ  މީޓިންގ  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  އަވަހަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން 
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ދެ މިހާރު  ވެސް  ނުލިޔުްއވާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ   5ން  ނުލިޔުއްވާ  ތިއްބަވާއިރުަގއި  މެންބަރުން 

 އަންމިއުޓް ކޮށްލައްަވއިެގން ާވހަކަދެއްކެވިޔަސް ރަނަގޅުވާނެ. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ   އެޖެންޑާަގއި  މާދަމާ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ    2އާދެ!  މަޖިލީހުަގއި  ބިލެއްެގ  ދެން  އެކަނި    11ކިޔުން 

؟ ޖަހާއިރު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކިއުން ނިމުނީމަ ވެސް މާދަމާ އިތުރަށް ސެޝަން ކުރިއަކަށް ނުދާނެ ނޫންތޯ 

 ؟ަގއި ކިހިނެއްތޯވާނީ 11:30އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން 

  

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޮގތެްއކަމަށް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފެނޭ   ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވިއަސް،    11:30އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ވެސް  މާދަމާ  ައޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު ކަމަށް. ދެން  

ެއކަހަލަ  ައޅުަގނޑަށް  އަވަސްކުރެވޭތޯ.  ބިލު  މާދަމާ  އެބަ  ބާއްވާހެން  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީެގ  އާންމު  މިއަދު  ހީވަނީ 

 ވާހަކަެއއް ައޑުިއވުނު. ދެން ައންނަ ބަދަލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ބަދަލު ެގނެވިދާނެތާ ދެއްތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން މާދަމާ މަޖިލިސް ލައިވްކުރަމުން ދާއިރުަގިއ އަނެއްކާ އިތުރު ކޮމިޓީެއއް    މިހާރު

 މި ދެންނެވީ...؟ ބޭއްވުން ެއްއވެސްކަހަލަ އިދާރީޮގތުން ދައްޗެއް ުއޅޭނެތޯ

______________________ 

 

 




