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6201/18/91ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/19އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އި އިޖްިތމާޢީގަ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 .3ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ  11:45 .2ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޔަތުމާިލއްގައި  11:15. 3

ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ  -4.2

ސިނާންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ هللا ދު މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ 2016މާރިޗު  29ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަ 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

ދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުްނ އަޙްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016މާރިޗު  29އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ަޤއުީމ  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަްއަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

 107އިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 2016މާރިޗު  29އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން 

ިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަ  107

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަޫދ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ 2016މާރިޗު  29ސް.އެމް.އެްސައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ  އިޢުލާންކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ެގމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން 

ވަނަ ާމއްދާގެ  107ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ )

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016މާރިޗު  29އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން.މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެކަން 
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މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން ޕީ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގައި އަންގާަފ. 2016މާރިޗު  29ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރައްީޤ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

ފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު ލަޠީ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންގެ 2016މާރިޗު  29ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

 ުށް އިޢުާލންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 ޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . މަ 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލުޖިލީހަމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2008/1ނޫނު ނަންބަރު ގާދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  -5.1

)ސިފައިްނެގ  2008/1ގާނޫނު ނަންބަރު )ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. 

  ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު.

 2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު ިއވާ، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަ -5.2

)ފުލުހުންެގ  2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު )ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. 

  ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 6އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 
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ގެނައުމާ ގުޭޅގޮުތން ފޮނުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަ ންޓުގެ މަސަްއަކތްތަކަުށް ބަދަލުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ -6.1

 21. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮ

ރިޕޯޓު  މި ؛ދެްއވާނީއިރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ  ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި 2016މާރޗް 

 ވިލުފުުށީ ،އްރިރު ޤަގެ މުެދްއާވނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއިމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ

 އަރުވަން. ްއޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުރަޝީދު. އި ރިޔާޟް ރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ ދާއިރާގެ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް ފާހަގަކުެރްއވި ަފދައިން މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މި

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށުން ފޮނުްއވާފައި  ،ންޓުެގ މަސަްއކަތަުށް އަިއ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއިޑިވެލޮޕްމަ

މަތީގައި އޮތް ރިޕޯޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ެއއީ ސްޕެޝަލް ޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުވާ މައްސަލަ އިއް މި

ފަހުން ހިނގަމުންދާނީ މިދެންނެވި މިނިސްޓްރީގެ  ގެ މަސަްއކަތް ވެސް މީގެ ހު ފީނުގެ ނަުމގައި މި އުފެއްދި އޮއިކޮނޮމިކް ޒޯ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަްނ  ެވސް ގެ ނަންއެްނޑް އެިމގްރޭޝަން އޮފް އިިމގްރޭޝަން ޓްަމންޓްދަުށުން. އަދި ޑިޕާ ބެލުމުގެ

 ްއވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ބަދަލުލެއިތައް ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ަބއްލަވަ މިގޮތަުށް ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން މި ބަދަލު

ނޫނުއަސާީސަގއި ޤާކަމެއް  ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ުކރާ ކަން. އެހެްނވީމާ، ާއއްމުއިއޮތީ މިހާރު ައއިްސފަ ވެސް މި

ނޫނުއަސާސީްނ ޤާދަލުތައް މަޖިލީހަުށް އެންގުމަީކ ހިްނގުމަުށް އަންަނ ބަ ގެކުގޮތުން މިނިސްޓްީރތަ އޮންނަ

އެހެންމެ އެ އަންނަ ބަަދލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމެއް. އަިދ ހަމަ މްހޫރިއްޔާެގ މައްަޗުށް މަތިކޮުށްފައިވާރައީސުލްޖު

ކަމެއް.  މަޖިލީހުަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ބަދަލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެްއވުމަކީ ވެސް މަޖިލީހުން ކުރައްވަންޖެހޭ

ލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކޮުށްދެއްވި އެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި ސަރުާކރު މަސްއޫ

ތްތެރި މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅިއްޖެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުަރން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަ ،މަސައްކަތަުށް ޝުކުރު ދަންަނަވން. އެހެންކަމުން

 ވެސް ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރު ރައީސް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ،އްރިރުޤަޔަތު މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއް

ިއއްޒަތްތެިރ  އިއްރިރަުށާޤަކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި ަނއިބު މުއެ  އިވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށާ

 30ލަ ވަނީ ޖުމު ންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއިއެހެން މެންބަރު

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  5މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 5ވަިކ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް މިނެޓު.  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 
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.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން އަުރވަނީ ޕީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 ހީމަުށް.އިބްރާ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ދެްއކެވުމަުށް ވާހަކަފުޅު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ދިޔަ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަުށް ބަާލއިރުަގއި  ` އާދެ! )ަވގުތުޮކޅަކަުްށފަހު( އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ހުުށަހެޅިގެން މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  .ޭބއްވުނީތީ ސޮރީ ިއނގޭތޯ އެގޮތަުށް ؛ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަުށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  116ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ގޮުތގަިއ  ގެންނަވާފަިއާވ ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ކަުށްތައިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތް

އޮތީ ނިންމަވާފަ.  މި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މި ؛ސަރުކާރުގެ 

ގިނަ  އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދާ ބެހޭ ވަރަުށް އިއޮތް ގޮތުގެ މައްޗަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރަްއޤީއާމި ނިންމަވާފައި 

ގޮތަކަުށް  އަދި ޭއެގއިތުރުން މިކަން ވަކި އި،ގެންދަާވތީއާ މުންއްވަނިސްޓްރީން ކުރަކަންތައްތަެކއް އެ މި

ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ ންނަުށް ބަޔާންކޮުށްދީފައިވާ މީަގއި އަޅުގަނޑުމެ އިެދއްވަ އިކަނޑައަުޅްއވަ

ަވގުތު ކޮމިޓީއަުށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ  އޮތީ އެ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ދިރާސާކޮުށް މި

ެއކިެއކި ، ގެން އެބައޮތް. އާދެ! ޙަޤީޤަތަކީކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ރިޕޯޓުން އެނންގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިބޭފުޅު

އި އެ ގެންނަވާ ބަދަލުތަކަކީ މިއަދު މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސަްއކަތްަތއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަުށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެީކގަ

ެއ  އި އަދި ރަްއޔިތުންނާ ގާުތން އެ މަޝްރޫޢުތަކާ ،މަންފާކޮުށް އިޔާ ރިހާ ަރއްޔިުތންނަުށްމެ އޭގެ ލާބަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

ޖެ. ތަރައްޤީ ލިބިގަތުމަުށް ޓަކައި ގެންނަވާފަިއވާ ބަދަލުތަކެްއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރިޕޯޓުން ސާފުވެގެން ހިނގައް

 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހުވާކުެރއްވި ރައީސް މަސަްއކަތްކުރާ  11ބަރު ންނޮވެ 2008އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ މިއީ 

އްޔޫމް ޤަމީން ޢަބްދުލްޔާهللا ނޫނޭ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު  ގޮތަުށް މަސަްއކަތްކުރަްއވާ ަރއީސެއް

މި ދެ އަހަރުގެ ގެ ަރީއސް ޔާމީން އިރަުށް ގާތުންނޭ. ވޭުތެވދިޔަ އެތައް ޒަމާނަކާމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ަރއްޔިުތންނާ ވަ

ދިޔަ ތަރައްޤީއަކީ.  ލިބިގެން މިކޮބައިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ އިވެރިކަމާ އަާޅކިޔަ 

ރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތައް އެހެރީ ފުނިފުއްޏަުށް ނަމަވެސް ތަ ލި އިއެކަނި ބަލަ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަުށް

 ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް އެންމެ  ލިލައިފުރަތަމަ ތުލުސްދޫއަުށް ބަ އެހެރަ ދަނީ ކުރިއަުށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ،ޖެހި

ނަ ކަމަކަުށް ެދއްވާފަ. ެދވައިއްޔޫމް ހިއްަކވަޤަޔާމީން ޢަބްދުލް هللاހެކްަޓރުގެ ބިން ރައީސް ޢަބްދު 33އޮތީ  ފުރަތަމަ އެ

ފޫޓު  300ފޫޓު  800އޮތް ނިމެނީ. އަދި އޭެގއިުތރުން  މިހާރު އެ އިފަުށަ ޖަހަން ޮއތީ ހިލަ މެންޓުގެ ގޮތުަގއި އެރިވެޓް

 ޑރ. ދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަުށް. މިކަމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރެްއވުމުަގއި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ބޮޑު ބަނދަރެއް އެ

މަނިކުފާނަުށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ައިދ  ހީާވގި މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށް އެއްޒުގެ ޢިމުޙައްމަދު މު
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ންނަުށް އޭ ކެޓަގެީރެގ އަޮތޅުގެ ހުރިހާ އެންމެ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ތުލުސްދޫގައި މުޅި ކ. މިހާވަރުން ނިމުނީކީ

. އިކޮނޮމިކް އިމުކޮުށްދެްއވާފަޤާ ގޮްތ  ންސް ެނގޭނެލައިސަ އޮތީ ތުލުސްޫދގަިއ މިހާރު ގޮތަުށް އެ  ންސް ލިބޭލައިސަ

މިނިސްޓްރީއަުށް ވަރަުށް ާޚއްޞަ ޝުކުރެއް ިމކަމަުށް ޓަަކއި ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން. އަދި މީެގއިތުރުން އަުޅގަނުޑ 

ދަނީ  ވާ ހިސާބަުށޭ އެދަނީއޭ ކުިރއަުށް. އަތުނު ހިންމަފުުށީގެ ބިންހިއްކުމުެގ މަސައްަކތް އެހެރަ ދަންނަވާނީ މިހާރު ކ.

 މި އްޔޫމްޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ަރއީސް ޢަބްދު ތަރައްޤީ ކުރިއަުށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބަދަލުތަްއ ގެނެސްގެން

ވަނީ  ގެންދާތީވެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަުށް މި ަގއިއަަވސްކަާމ އެކީ އި،ބިަޔކަމާ އި،ބޮުޑކަމާ ގެގެންނަވާ ތަރައްޤީ 

ނެތް. ޔޯލާ  ކަމެއް ން. ތިން އަހަރު ލިބިގެންދިޔައިރުަގއި އެ ިތން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުެރވުުނ އެއްެވސްހަޖަމުނުކުރެވިގެ

 މަޖަލުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން  އިރައްޔިތުްނގެ ަވއިަވއްދަިއގެން ކުިޅވަރާ ،ވާހަކަތަެކއްގެ މަތީަގއި ރަްއޔިތުން ބައިތިއްބަިއގެން

ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތުްނ ތައް ންނަުށް އެކަން ރައީސް ނަޝީދު ކަންތައްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެ

ކަންތައްތައް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަުށް އެކަިނ  ލާނީ މިއިއެނގޭ. ވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ސް ތުލުސްޫދގެ ނަރުދަމާ ތަުނގަިއ ހަމަ ޔަޤީުނންވެ ކަމުަގއިީވ ނަމަވެސް ދެން ކުރިއަުްށ އޮތް ލިއިބަލަނިސްބަތްކޮުށް 

ިދއްފުުށީަގއި  ކަމުގެ،ުށީގައި ވެސް ނިިމގެންދާނެ. ހިންމަފުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ލިބިފަދާނެކަމު  ن شاأهللأ ،އެޅިގެން 

ދިޔުމުެގ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފެުށިގެންނުވެ  ލަސްތަކެއް މާ ވެސް ބަނދަރުއި ހުރާގަ  ؛އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަމުގެނިމިގެންދާނެ

 .ދަނީ އޮތް އޮތީ ފެނުންތަކެއް ފެންނަން. އަދި މިހެންގޮސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަުށެއްަގއިމެ މި ނޑުމެންނަުށް މިއަޅުގަ

ދަނީ ތަރައްޤީ ކުރިއަުށް.  ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަުށްތަކުަގއި ވަރަުށް ބާރު ސްޕީެޑްއަގއި މި .ނޫން ވަކި ތުލުސްދޫ ދާއިރާ އެކަންެޏއް

ކަންަކްނ  އުޅެނީ މި އުޅެނީ ހަޖަމުނުވެގެން. މިހެންވެގެން އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ކުން މިމިހެންވެގެން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަ

ގޮސް ކާުރގައި ބްރިޖުމަތީގައި ހުޅުމާލެއަުށް  ގޮތަުށް ދާއިން ނައްޓާލައިެގން ގެން. މާދަމާ އަުޅަގނޑުމެން މާލެހުއްޓުވަްނވެ

ފްލައިޓަުށް އަރައިގެްނ  ންގޮތަުށް އެއަރޕޯޓަުށް ޮގސް އެައރޕޯޓު ދާ އެ ،ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުމާލޭގައި ތިބެފައި ގޮތަުށް ދާ

ލާފައި އަޅުގަނޑުމެްނ މި އަންނަނީ އަނެއްކާވެްސ އިން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ބަލަނައްޓާލަިއގެން އަޅުގަނޑުމެ

އަުށް ައއިސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ލެޖުމަތިން އަޅުގަނޑުމެން މާއަނެްއކާވެސް ެއއްކަލަ ުބރި ިއލާފައިޖައްސާލަ އެނބުރި ހުޅުލެއަުށް 

އާ އިލާ ޢާައޅުގަނޑުމެންގެ  އިައޅުގަނޑުމެންެގ އަނބިދަރިންނާ  އްސަ ގެްނގޮވި އެިކއެކި ދިމާދިމާލަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވިހުރި

 ދަނީ...   އުޅެމުން މި އެީކގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއކެވުމަުްށ މް.ޑީ.ީޕގެ ަފރާތުން ވާހަކަފުޅުއަރުވަީނ އެ ރު. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 ޢާޡިމަުށް.  ޢަލީ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު
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 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އިކޮނޮިމކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ މަަސއްކަްތތައް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮުށް ފޮނުއްވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުްނ  ،ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ

ވާލަން ބޭނުންވަނީ ތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަފުރަ އަޅުގަނޑު ެވސް ބަެއއް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭުނންވޭ. އެންމެ

އަދި އެިކއެކި އިދާރާަތއް އުެފއްދުމުެގ  ިއ،ނޫނުއަާސސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވުާޒރާތައް އުފެއްދުމާޤާޙަޤީޤަތުގައި 

ޤީޤަތުގަިއ ނީ ޙަބާރު ލިބިވަަޑއިގެންަފއި އޮތްަކމުގަިއވީ ނަމަވެްސ މި މަޖިލީހާ ހިސާބަުށް މި ކަންތައްަތއް ިމ ފޮނުވަންޖެހެ

ގަިއ ަރއްޔިތުްނގެ ގެއިން ަރއްޔިތުްނގެ ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން ުވޒާރާތަކުން މަަސއްކަތްތަްއ ކުިރއަުށްދާއިރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގޮތަުށްޯތ  އެންމެ ފަސޭހަ ކޮންކަންތައްތައް ކުެރވޭ ،ހުރި ދާންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ މަންފާވެސް އެ މަސަްއކަތްތައް 

ގެންދާހެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުން ކީ އަުޅގަނޑުޔަ ހޭތީވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަލަންޖެއިމެން ބަލަޅުގަނޑުއަ

ނެްތކަން ވަަރކަުށް ކޮުށްފައި ުނވަތަ އެްއެވސް ،ވެސް ކޮމިޓީތަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަރާ ގާތަުށް

ރިޕޯޓުަގއި ްއސަ އޮތް އައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް މި  ،އި އެބައޮތް. ރިޕޯޓުގަންެއނގެ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބައޮތް

ވި ގޮތަުށް ނިްނމެވުމަުށް ކޮމިޓީން ނިންމި ވާހަކަ. ނިންމަވާފައި މި މަޖިލީހާ އްފޮނުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން އެބައޮތް 

ރައީްސ. ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ރަުށް ދެރަވާމި ތަޅުމަުށް ފޮނުވި ވާހަކަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަ .ހިސާބަުށް ފޮނުވި ވާހަކަ

ައޅުގަނޑު ކުރިން  .ދިރާާސކުރަން މި މައްސަލަ މި ފޮނުވަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް އޮެވގެން ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީން

ރަްއޔިތުންނަުށް ވާނީ ކޮްނކަހަލަ  ،ަރއްޔިތުްނގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވާީނ ކޮްނކަހަލަ އުނދަގޫަތކެއްތޯ ،އިޝާރާތްކުރިހެން

މީެގކުރިން  ،މި ތަންފީުޛުކރަން ތިބި ފަރާތްތަކަުށް ވާނީ ޮކންކަހަލަ ފަސޭހަތަކެއްތޯ ބަލަްނޖެހޭ. އެހެންކަމުން ،ފަސޭހަތަކެއްތޯ

މި ވުޒާރާތަކުގެ ނުވަތަ މި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ ފަރާތްތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ.  ގޮތަުށް ކުރާ މި މަސައްކަތް

ރިޓީއާ ވާހަކަ އެބަ ދެެކވެންޖެހޭ. ކޮންކަހަލަ ފަސޭހަތަކެއްތޯ ވާީނ، ކޮންކަހަލަ މިސާލަކަުށް ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯ

އުނދަގޫތަެކއްތޯ ވާނީ މި ވުޒާާރގެ ދަުށަުށް ގެންގޮްސގެން، ނޫނިއްޔާ މި ތަނުން މަސައްކަތްކުުރން މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ. 

ޅުގަނޑު ނުދެކެން ިއޮކނޮމިކްސް މިނިސްޓްރީއަކުން ދުނިޔޭގައި މި ކަންކަން ހިނަގނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ ބަލައިލަްނޖެހޭ. އަ

އިމިގްރޭޝަން، ދުނިޭޔގައި ަވރަުށް މަދު ތަނެއްގައި ފަހަރެއްގައި ޮއވެދާނެ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ހިނގާ ޤައުމެްއގައި. 

ތަކެއް ކޮުށްލުމުެގ ކީްއވެގެންތޯ ރައީސް އޮފީސްެގ ދަުށަުށް ގެންގޮސްގެން މި ކަންތައްތައް ނުކުރެްއވީ؟ ބޭނުންހާ ކަންތައް

ނިޔަތުގައިޯތ މި ކަންަތއްތައް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމަކަުްށ 

ފަހަރެއްގައި ވެސް ތަރައްީޤއެއް ނުލިބޭ. ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ. މި ވެރިޔާ، މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި މި ހުންނެިވ 

ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުރެެގންނެއް މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނނަކަުށް، މި ޤައުމަކަުށް ތަރައްީޤއެއް ނުލިބޭނެ. މިކަން އެނގޭނެ ޔާމީ

އެންމެ ސާފުކޮުށް، އެންމެ ީރތިކޮުށް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަމުންދާ ބިލުތަކުން. ފަހަރެއްގައި ވެސް ނޯންނާނެ. މިއަދާ 

ިމއަދު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ތި ހުުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުތަކުަށް ، ހިސާބަުށް މިހާރު ބަލައިލިއިރު ވެސް
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ބަލައިލި ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ރައްޔިތަކަުށް ފަސޭހަކޮުށްޭދކަުށް ނޫން. ސަރުކާރު ހިންގުމަުށް ފަސޭހަކުރަން، ރައީސް ޔާމީނަުށް 

ން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ފަސޭހަކޮުށްދޭން، އެ ބަދަލުތައް ގާނޫނަުށް ގެންނަމުންދާ ތަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކަންބޮުޑުވން ހަމަ ފާޅުކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގަމުންދާ ގޮތާ މެދު ވެސް. 

. ހައްތަހާ ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތާ މެދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ

މި ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ފައިސާތަކެއް ނެގޭނީ. ނަގާފައި ފޮރުވޭނީ. ކާލެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ ވިސްުނމުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ 

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް، ސަުރކާރުގެ ދެން ހުރި ވުޒާރާތަކުން ވެްސ 

ތްކުރަމުންދާ ތަން ިމ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުެގ އޮިނގަނޑަުށް މި ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ުނވަަތ މަސައްކަ

ވުޒާރާަތކުން އެއް ތަނުގެ މަސައްކަތް ނަގައި އަެނއް ތަނަުށް ލަމުން ދިއުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ 

ޒު ފައިދާ އަމިއްލަ ީޖބަުށް ލެވޭނެ ގޮތަުށް، ނުވަތަ މި ކަންކަން ފޮރުވުމަުށް ކުެރވޭނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ، ެއކި ގޮްތގޮުތން ނާޖާއި

ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ބެލުމުެގ ވިސްނުމުަގއި، ނިޔަުތގައި ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ 

ުށްފައި މި ދަންނަަވނީ މިއަުށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮުްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްެތރި ރައީސަުށް. ރަީއސޭ ހެޔޮނުާވނޭ އާދޭސްކޮ

އެބަ ކޮމިޓީަތއް ހިނގަންޖެހޭ. މިއަުށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮުށް ކޮމިޓީތައް ނުހިނަގއި ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ގެއިްނ 

ހާފައި ފޮނުވައިެލވިދާނެ. އެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ަރްއޔިތުންނާ ހިސާބަކަުށް ފޯރުކޮުށެއް ނުދެވޭ. ެއްއޗެއް ހަދައި ތަްއަގނޑުޖަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ފޮނުވަނީ ހަމަ ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ގޮތުަށް. އޭގެން ރައްޔިަތކަުށް އުފުލަންޖެހޭނެ ތަކުލީފާ ދޭތެރޭގަިއ 

މީގައި މަސަްއކަތްކުރަން ތިބި މީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެ ގުނައަުށް އިތުުރެވގެންދާއިުރ މިކަމާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނާ. 

ވެސް ފަހަެރއްަގއި ވެސް  ރާތްތަުކގެ މަސަްއކަތް ިއތުރުވެގެންާދއިރު އެ ފަރާތްތަަކުށް ލިބޭ އުޖޫރަ މަތިކޮުށްލުމާ ޭދތެރޭއެ ފަ

 ،ފަސޭހައެއް  ،ފަހަރެއްގަިއ ެވސް ރަްއޔިތަަކުށް މަންފާއެއް ،ުއޅޭ ވާހަކަައކީ . އެހެންވީމާ، ދަްނނަވަން މިނުވިސްނާ

ުކރާ މީހުންގެ މުސާރަ، ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ، މި ކަންތައްަތާކ ގައި މަަސއްކަތްސިވިްލ ސަރވިސް ، ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ 

ނުކުރަނީ މި ވާހަކަަތްއ ކޮމިޓީތަކަުށް ގެނެސް ަމޝްވަރާ ނުވަތަ މި ފަރާތްަތއް މަޖިލީހުގެ ،ދޭތެރޭގައި ފިކުުރކުރުން ނޯންނަނީ

 ،ވެްސ ރަްއޔިތުން ބޭނުން ނޫން ގޮތަުށް ކަމަުށް ގޮތަކީ ަފހަރެއްަގއި ދާގެ ަސރުކާރު ހިންގަމުންދައްކާތީ. އަޅުގަނޑުމެން

ނުވަތަ ބަެއއް އިދާރާަތއް ޭބނުން ނޫން ގޮތަުށް ކަމަުށް ފަހަރުގައި ކޮމިޓީތަުކގެ ތެޭރަގއި ބުނެގެން އެ ވާހަކަަތއް 

ރާތްތަްއ ފަގޮތުަގއި މިފަދަ  ބޫލުކުރާ ކަންފަތުގައި ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރުގައި އަުޅގަނޑު ގައަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ 

ފަހަރު ހަމަ  އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، އަދިވެސް ެއއް ންސްގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮުށް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަނުދައްކާގެނެ

ބޮޑަުށް އެދެން.  ކޮމިޓީތައް މިއަުށް ވުރެ ފުރިހަމައަުށް ހިންގުމަުށް ބާރުއަަޅއިދިުނމަުށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ ިކބައިން ވަރަުށް

  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ބޮޑަުށް ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުްށ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ދޫކުޑަހުވަ

 ރު މަސްއޫލިްއޔަތު؛ މާފުކުަރއްާވ!ސަރުކާ  ،ރަީއސް. އާދެ، މިނިވަން މުައއްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ޕޯޓަކީ ވަރަުށް ވެސް ފުރިހަމަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮުށް ނިންމަވާފައިވާ މި ރި

އަޅުގަނުޑމެންގެ އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ،ކަމަކީ ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ، މިހެން މި ދެންނެވި

ރިއްާޔގެ ވާހަކަ ބަޔާްނކޮުށް، ަރއީސުލްޖުމްހޫ ވަަނ ބާބުގެ ގޮތުަގއި ބާބެއް ކަނޑައަަޅއި،ހަތަރުޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ކި ކަހަލަ ބާރުތަެކއް ގާނޫނުތަުކެގ ބޭރުން ޤާނޫނުއަސާސީން މުޠުލަޤަުށް ވަ ،އަުށް ގާޫނނުތަކުގެ ބޭރުންރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

މި ތަނަުށް ކޮންމެ ަމްއސަލައެްއ ހުުށަހެޅުނު ކަމުަގއި ، ްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެްނވީމާކަން އަުޅގަނޑުމެދެވިފަިއވާ

ދާއިުރގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ފާޑެއް ކިޔަމުން ހިތުަށްއެރިހާވީނަމަވެސް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއަުށް ދެން 

ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި  ،ކަން. މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދޭންޖެހޭ އެްއޗެއް ހަކީ ކީއްކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހެއްވިސްނާލަންޖެހޭ މި މަޖިލީ 

ގޮތުން. މިކަން ކުރާނެ އިތުުރ  ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނާ 16ބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ވެސް ގަ އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު

ވަނަ މާއްދާެގ  16ައުށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ޤާނޫނުައސާސީގެ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތެއް ނާންނާނެ. ހަމަގައިމު

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި  ސް،ދަުށުން މިއީ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއކޮނޮމިކް

ރިއްޔާ އިޤްތިާޞދީ މާހިރެއްގެ ގޮުތގައި ކުރަްއވާ މަސައްކަތް ފެނިފައި އަސަރުޮކުށްގެން އެ ވާަހކަ ދެްއކިޔަްސ ލްޖުމްހޫއީސުރަ

އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް ނޯންނާނެ ކުރާނެ ކަމެއް.  ޔާމީން. އެކަމާهللا ދު ހަމަ ޢަބްދުހަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރަްއާވނީ މިއަ

އްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިގެން ހިނަގއްެޖ ވެސް ދެންމެއަކު ާވހަކަދެ ހަމަގައިމު

ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ންބޮޑުުވން ހުރި މިންވަރު. ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ކަންބޮުޑވުން ހުރިމި ކަންކަން ކުރާތީ ކަ

ވެސް ރަްއޔިތުންނާ  އި، އެ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް ހަމަގައިމުދަންނަވާނީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ނަމުަގއި އޮފީހެއް ުއފައްދަ

ރިއްޔާއޭ. އެކަން ާދނީ އެގޮތަުށް. ެއކަން ކުެރވޭނީ މައެކަނި ބޭފުަޅކީ ަރީއސުލްޖުމްހޫހަމައަުށް މިއަދު ދެން ފޯރުކޮުށްެދވޭނެ ހަ

ަޓކައި ގާނޫނެއް ފާްސކޮުށްދީފަ.  ވެސް އެގޮތަުށް. އެނޫން ގޮތަކަުށް ނުކުރެވޭނެ. މި މަޖިލީހުން ައޅުގަނޑުމެން ވަނީ ެއކަމަުށް

އެ ގާނޫުނގެ ދަުށުން މިއަދު ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފުރިަހމަކޮުށް އެކަން ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެ މެންޑޭޓް އިކޮނޮމިްކ 

 މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަުށަުށް ގެންގޮްސގެން މި ކުަރއްވާ ަމސައްކަތަކީ ިމއަދު މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އެންމެން އެްއކޮުށް 

ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މި ތަނަުށް ހަމަ ކުރިން ވެސް އެއް ައޑަކުން މަރުޙަބާ ކިޔަން 

ޔަެތއް މި ތަނަުްށ ދިޔަ ޤުރުއާނުގެ އާއަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުަގއި ެމންބަރަކު އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅީމާ، އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަމުން

މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަންނަވަންޖެހޭ ހަޅާނޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ުށަހުުށަހެޅިޔަސް އިޞްލާޙު ހު



10 

 

މެ ވަރަކަުށް ެއކަމާ އިދިޮކޅަުށް ނުކުރެވޭނެތޯ. ކިަތން ްއވެސް ކަެމއް މިއަދު ސަރުކާރަުށްހަމަ އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަނުަދއްާކނެ އެ

ިމ ، ހުރި ކަންަތއްތަުކގެ ކުޑަބޮޑުމިން ނޭނގުނަސް  މެން ކުރެވިފައިނަުށް ތިމާންވާހަކަދެްއކި ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ތިމާމެ

ންޖެހޭ ޤްތިޞާދީ ޮގތުން މި ޤައުމަުށް ހޯދައި ،ެއކަންކަން ދަންނަ މީހުން އެބަ އުޅޭ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލައި ޤައުމުަގއި

ަފއިސާތަުކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ތަކުަގއި ހުރިހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ. ބޭންކުފައިސާތައް ހޯދުމަުށް ަޓކައި ކުަރންޖެ

އެކަންކަން ، ތަން. އެހެންވީމާ ގޮތުގައި ބޭބޭފުޅުން މުއްސަނދިވެފައި ހުރި އެބަ ފެނޭ ބާރުގެ ބޭނުންކުޮށްގެން ނަހަމަ

އަދި އެކަްނކަން ނުާވނެ ގޮތަކަުށް ސަރުކާރުން  ،ދާއިުރގައި ސަރުކާރުްނ މަސައްކަތްކުރަމުން ކުރުމަުށް ޓަކައި

މު ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން މުހިއް، މު ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިުރގައި މި ބާވަތުގެ މުހިއްސައްކަތްމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ބޭނުންވާ އަސާީސ ޙައްޤުަތއް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ފޯުރކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަދުގެ 

އްޔޫމް އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަަތކީ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا ޢަބްދު ،ސަރުކާރުން

އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓުން ކޮމިޓީން ހަމަ ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ދިރާސާކޮުށް، 

ވެސް ހަމަ މާ  ފައިވާ މަސަްއކަަތކީ ހަމަގައިމުމި މެންޑޭޓް އިކޮނޮމިކް މިނިްސޓްރީގެ ދަުށަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް ަޓކައި މި ކޮުށް

ދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީވެ ައޅުގަނުޑ އުޖާލާކަން ލިބިގެންގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް 

ލު، ހުރިހާ ހާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވާސަރުކާރަުށް ވަަރުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެهللا ހަމަ ޢަބްދު

ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކަމަުށް މިއަދު މަޖިލީހުން ރުހުންބޭފުޅުން ވެސް ިމއަދު ވަރަުށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތަކުްނ މި

 . ޝުކުރިއްާޔ.  ދެކޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމުނީ. އެހެންކަމުން،  ައރުވައި ހިސާބުން އެިދވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އެހުން. މި  ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ަކންކަމަުށް ވޯޓަުށް ،7އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ރިޕޯޓު ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ ނިމުނީ. 

ބަރުން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަުށް ބާރަުށް ގައި. އިްއަޒތްތެރި މެނ1:30ްމަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

ވަރަުށް މުރާލިކަމާ ، އެކު  މުަޤއްރިރުން ވަރަުްށ ފަރުވާތެރިކަމާިއ ވަރަުށް ކެތްތެިރކަމާ ކުރިއަުށް އެބަ ގެންދަވާ. ކޮމިީޓތަކުގެ

ވަރަުށް ކޮމިޓީތަކުން  ނަކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ފަހަކަުށްއަިއސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުފެންމަސަްއކަތްކުަރއްވާ  އެކު

ފަހު ކޮމިޓީތަކުން ކަންކަން ނިމޭނީ ކޮމިޓީތަކުގެ ަގވާއިދު އޮންަނ  ކުަރއްާވ. ކޮމިޓީތަުކަގއި މަސަްއކަތްކުެރއްވުމަުށްމަސައްކަތް

ގަނޑަުށް ކުރައްވާނެ ކަމުަގއި އަޅު މެންބަރުން ވެސް އިޙްތިރާމް ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި

ގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންާނ ބައްދަލުކުރުމުެގ އުފާ ލިިބަގންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1:30ޔަޤީން. އެހެންކަމުން، 
  .عليكم الموالس  
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 ] އަުށް  13:31އިްނ  09:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 
 

 ުށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . ވޯޓަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަށް ކަން އެހުމަުށް ހުރި ވޯަޓުށް ،7ންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ގެމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް  .عليكم المالس  

ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު(  ޭމޒުަގއި އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ ވޯޓަުށް

ވޯޓަުށް )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮުށްލެްއުވމަުށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންކަމަުށް. 

 ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްަސަލ ންޓުގެ މަަސއްކަްތތަކަުށް ބަދަލުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަ

އެ ކޮމިޓީްނ ، ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  އިމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    :ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:



12 

 

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަ

. ވަިކ ކު ނެތްވޯުޓދެއްވި މެންބަރަ . ނުފެންނަ ކަމަުށ43ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 5ންގެ އަދަދު؛ ރުމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ންޓުެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމައެހެންކަމުން،  .43. ޖުމުލަ؛ 22. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

ގެަނއުާމ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ މަސައްކަތްތަކަުށް ބަދަލު

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ އެ ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް  ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އިމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަކޮ

ންޓުެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަ ފާްސވުމާ ގުިޅގެންގޮތަުށް މި ާފސްވެއްޖެ.  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

 ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުން ބަަދލުގެންނެވި މަސައްކަތްތަކަުށް 
 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޕްރީލް 4ންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގައި. 9:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ހޯމަވާ  2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




