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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުިރއަށްގެންަދވާ.  ންޏާވަ ކަމަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީ ފެށުނީ. ެއއްެވސް ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލެްއ އޮތް 

 އިން މުޙައްމަދު. ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން ބަރުމެން ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ގޮތުަގއި ވަރަްށ  ބޫލުކުރާއަޅުގަނުޑ ޤަދެން އައްސަލަމާޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ 

ނުޖެހޭ ރަނގަޅަށްދާ ކޮމިީޓއެްއ މި ޮކމިޓީއަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ އަލަށްައއި ައއުމާ ުގޅިގެން ދެްއކޭ ހަމަ

މި ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދު އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަން އަލުން. ގަާވއިދު  ނޭވެސް ވެދާނެ. ައޅުގަނޑަށް ފެ ވާހަކަައކަށް

ވަރަކަށް ކޮމިޓީތަުކގައި  ދެން ކޮންމެެވސް  ކަމަށްވަނީ. ވެސް އެއީ ކުރީްއސުރެ ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ އެްއޗެއް 

ސް. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ ެއ ހުރި މީހެއް ައޅުަގނޑަކީ ވެ  އިވިފަ އުޅެ

، އަދި ބެލޭ އުފެދުނުފަހުންކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އަިދ މި ކޮމިޓީ މި މަޖިލީހުަގއި ލިބުނުގޮތުން ހަވާސާއިން މަޢުލޫމާތު 

ދިރާސާއެއް  ދު އަލުން ބަލައިވާއި. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ ގަޕެޓިޝަނެއް ނާދޭ ހަމަވާ ތު ބަލަންޖެހޭ އިޖުރަޢާ

 ބާއްވަން ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ބައްދަުލވުންތަެކއް  ގެކުރެްއވުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ކުރިއަށް ހާރުންނާނީ މިހުއޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން  އި ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ. ތީގެ ޖަާވބަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފަ

ހުރި ހުރިހާ ޕެޓިޝަންތައް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާފައި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ ގަވާއިދާ  އިން އަިއްސފަމީގެކުރި އިއައިސްފަ 

ވެސް ސާުފާވގޮތަށް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާަފއި  އެްއގޮތަށް ހުށަހަޅަން. އޭަގއި ޕެޓިޝަންގައި މަްއސަލައަކީ ޮކބައިކަން

 އިން މުޙަްއމަދު ކުރިއަށްގެންދަވާ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޙުސަޝުކުރިްއޔާ. އޮންނާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ެއއްެވްސ ހާލެއްގައި މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުަރްއވާގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދެންނެވި 

މި ފައިލުން ކޮމިޓީގެ ަގވާއިެދއް ވެްސ ބަލާލުމުން ބަލާިލ  އެްއޗެއްނޫން. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ދެން އަުޅގަނޑު

ފެނޭ. ދެން  ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދެއް އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށްިމ  މިއީ. ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި އެްއޗެއް ނުފެނުނު. ދެން ތި

ހެން ކޮމިޓީތަކުަގއި ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަކަށް ހިެޔއްނުވޭ. ެދން އެ ލުމަކީ ނެތްަގވާއިދު އަލުން ދިރާސާކޮްށ ބަލައި އެ

ގޮްތ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ. މީގެކުރިން ަކންތައްތައް ގެންެދވި ކަމެއް ިމއީ. ެއހެންވީމާ، އެ ވެސް ކުރާ

 އަދިދެްއީވމަ އެހެން މިދެންނެވީ. ޖަވާބު ނޫން އެއްެވސް ހާލެއްގަިއ. އެއަށްނުދާ ވާހަކަެއއް ވެސް  އްކަމުނުދާ ވާހަކައެ
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ރިޔާސަތުން ޖަވާބުދާރީވާ ބޫލުކުެރވެީނ އަުޅގަނޑަށް ޤަ ކަަމށް ކޮމިޓީަތކުަގއި އޮންނަ އުސޫލެއް ގޮތެްއަގއި މި އްމުޢާ

 ދަންނަާވލީ. ވެސް ވާހަކަ  ނޫން. އެހެންީވމާ، އެ ވެސް ގޮތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތް  ކަންހިނގާފައި އޮތް ،ގޮތް ތްއޮ ނޫން. ކަންގޮްއސަ ެވސް  ީވކީކުިރއްާޔ. ިރޔާސަތުން ޖަވާބުދާރީވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދިނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އި ކޮމިޓީަގއި ނެތީމަ ދަންނަވާލަތަނުގަ  މަނިކުފާނު ކުރީގައި މި

 ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީ ނިމުނީ. 
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