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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /27 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  27ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009  އޯަގސްޓް 3 ތާރީޚް: 
   1430 ޝަޢުބާން 12 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 
 

 ށް  11:06ން  10:30 އިންޓަވަލް: 
 

 ށް  13:02ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ށް  15:09ން  14:40 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ަގއި   15:45 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  37އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރިޔާސަތު: 

 

 70 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ70ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 57، ދެަވނަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 72ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 އިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާ

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

  ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 މުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ބަރު މޫސާ ޒަމީރު ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެން

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

  ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

   ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ:        މެންބަރުން ސަލާމުގައި ތިއްބެވި  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް                           

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދު 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  10 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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  ،ުޢާމިރު  ގޫއުނ  އިންޓަވަލަށްފަހ އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  އަދި  ޢަލީ،  އަފްރާޝީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ    ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން  ފާރު 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا އިންޓަވަލަށްފަހު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

  ޮޢާމިރު  ށްފަހު،ޅަހުސްވަގުތުކ އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  އަދި  ޢަލީ،  އަފްރާޝީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާގައި    އުނގޫފާރު 

   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

  ،ުބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ  ންކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެ  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

ގު ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރައިދޫ 

ދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  މައިބްރާހީމް ރިޒާ، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަން

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މް،  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒި

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން  ޢާދިލް، އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙަސަން
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ27ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ17ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުަވސްހޯމ2009ާަާއޯަގސްޓ03ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލު. .2

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމިއޮތީ، ާެއންމެފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދު އ ދެ،

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާއެންްޑާهللا ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހަުއސިންގ، ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާ ާކުރައްވ  ާއަސްލަމްއ ިއ ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ުސވ ލު.ާއެންަވޔަރަންމަންޓް

 15ާސުވ ލުކުެރއްވުމ އިގެންާކުރިއަްށާވަަޑއިގަންެނވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާެދ،ާޢިއްަޒތްތެރިާރަީއސްާޝުކުރިއްޔ .ާއ ާޢިއްޒަތްތެރިާ.`ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ

ާމުޙަާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާއަލްފ ޟިލް ާއެްނވަޔަރަންމަންޓް ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާންމަދުާހައުސިންގ،

ާގ ދޫއަީކާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހައްދުންމަތީ ާުސވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންަނވ ލަން ާއަުޅގަނޑު އަސްލަމަށް

ާއެހެންާ ާމިރަށުން ާވީނަމަވެސް ާރަށަކަށް ާބިންބޮޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާމަދު  20މީސްކޮޅު

ާފަހަރެއްގެމަތިންާ ާެއތައް ާތަފ ތު ާވ ހަަކއަކީ ާބަދަލުކުރުމުގެ ާމީހުން ރަށަކަށް

ާއައިއިުރވެްސާސަރުކ ރު ާިމހ ތަނަށް ާއަދި ާވ ހަަކއަކަްށވެފައި ާދައްކަމުްނގެންދ  ން

އެކަމަށްާރަސްމީގޮތުންާޢަމަލީާސިފައެއްާއައިސްަފއިާނުވ ތީާއެރަށުގެާމީހުންާމިތިބީާ

ާނޫންކަންެވސްާ ާނުވަތަ ާބައެއްކަްނވެސް ާފަިއބަންޖެހޭ ާރަށުން އެމީހުންނަކީ

ާެއގޮތަ ާއެވ ހަަކ ާއަދި ާރަށުެގާނޭނގިފައިކަމަށްވެަފއި ާދެކެވެމުންދ ތީ ާއަބަދު  25ށް

ާއެމީހުންނަށްވަނީާ ާފުރުޞަތު ާކުރުމުެގ ާމަަސްއކަތްކުރުމަށް ތަރައްޤީއަށްޓަަކިއވެސް

ާކޮށްކޮްށާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބޮޑެތި ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާއެއީ ާކުަޑވެފައި. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއޮތު ާއެީމހުންނަށް ާބިރުވެސް ާެޖހިދ ނެކަމުގެ ާފައިބަން ާރަށުން މ އެކީަގއިާތިއްބަ



 2 

ާބޭނުން ާދަންނަވަން ާއަރިހުން ާވަޒީުރ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގ ދޫްނާާވ އަޅުގަނޑު ުސވ ލަކީ،

ާތެރޭަގއިާ ާސިޔ ސަތުެގ ާސަރުކ ރުެގ ާބަދަލުކުރުމަކީ ާރަށަކަށް ާއެހެން  30މީހުން

 ހިމެނޭކަމެއްތޯާނުވަތަާނޫންތޯާސ ފުކޮށްާދަންނަވ ލަދެއްވަފ ަނންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާާރިޔ ސަތުން ާދަންނަވަން. ާޖަވ ބުެދއްވުމަށް ާސުވ ލަށް ާެއ ާމިނިސްޓަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުތ އެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ35 

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާހުންާސަރުކ ރުގެާއޮިނގަނުޑާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު

ާރަށަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއަނެއް ާރަށުން ާއެއް ާނިންމ ފައިވ އިރުަގއި ާައޅުގަނޑުމެން ފ ސްކޮށްދެއްވ 

 40ާފައިާއޮތީމީހުންާބަދަލުކުރުމ އިާމީހުންާދިރިއުޅޭނެާތަންތަންާކަނަޑއެުޅންާކަނޑަެއޅި

ާުސވ  ާއެ ާައޅުގަނޑު ާމިނިސްޓްރީއެްއަގއިތޯ ާކޮން ާމިނިސްޓްރީ ާއުފެދޭ.ާއެއީ ްފާއޮލު

ާޙަވ ލުކޮށްފައިވ ާ ާމިމަޖިލީހުން ާްޓރ ންސްޕޯޓްއ އި ާއެންޑް ހައުސިންގ

ާއެމިނިސް ާބ ރު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާމީހުން ާރަްށރަށުން ާޓްރީއަށްމަސައްކަތްތަުކގެތެރޭަގއި

ާދީފައިވ ކަންާއަުޅގަނޑަށްާއެނގިފައިުނވ ތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ45 

ާ

ާސަބަބަީކާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަރިޔ ސަތުންާ ާއެއީ ާބަލަެއއްނުގަްނނަން. ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެްއގޮތުަގިއ ނިޒ މ ބެހޭ

ާއެސުވ ލަްށާ ާފޮނުވީމ  ާނޯޓިްސ ާސުވ ލުގެ ާައޅުގަނޑުމެން ވަޒީރަށް

ާއެކަްނާ ާވަޒީުރ ާސަބަބ ެއއްކޮްށ ާއެނުދެްއވޭ ޖަވ ބުނުދެއްޭވކަމަށްވަންޏ 

 50ާސުވ ލަށްާާމ ،ާައޅުގަނުޑާއެެދންާވަޒީރަށްާއަންަގވަމުންގެންދަވ ާމަޖިލީހަށް.ާއެހެންވީ

ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާކުރެްއވިާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާއަޅުގަނޑ  ާމެންބަުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާސުވ ލުަގއިާވިދ ުޅވިާެއކިާފަހަރުމަތިންާސަރުކ ރުންާގ ދޫގެާމީހުންާއެހެންާރަށަކަށްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ާފުރަތަމަާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދުާ ާއަޅުގަނޑު ާވިދ ޅުވީަމ ާއެޢިބ ރ ތުން ާެއކަމަށް،  55ާބަދަލުކުރ ނެވ ހަކަ،



 3 

ާއެްއވެްސާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާމިސ ރުކ ރަކުން ާއަުޅގަނުޑމެން ާއޮތީ، ދަންނަވަން

ާނޫ ާމީހުން ާގ ދޫގެ ާބުނެފަކައެއް ާނޯންނ ނެއޭ ާރަށެއްެގާފަހަރަކު ާއެހެން ާއަދި ނީ

ާއަުޅގަނޑަްށާ ާެއހެންވީމ ، ާވ ހަކައެއް. ާބަދަލުކުރ ނެ ާރަށަކަށް ާއެހެން ބަޔަކުެވސް

ާލިއުމުްނާ ާއަުޅގަނޑަށް ާދެްނ ާއެުސވ ލު، ާގޮތަކަށްހެން ާއަރ ކަހަލަ ާއެޮއޅުން ހީވަނީ

ާއެހެނެއްެވސްނޫން.ާ ާމުިޅއަކުްނ ާޢިބ ރ ތްކުރެވިފަިއއޮތީކީ ާުސވ ލުގެ  60ފޮނުއްވި

ާެއކަމަުކާއެކިފަހަ ާލިުއއްވ ަފއިއޮތީ. ާމީގެ ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރުތަކެްއގެ ާއެކި ާމަތިން ރު

ާސަުރކ ރުންާ ާިވދ ޅުވެވުނީ ާުސވ ލުކުރެްއިވއިރު ާއަުޅަގނޑ އި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެނިސްބަތްވަނީާ ާޭއރުން ާއެހެންވީމ ، ާކުރ ވ ހަކަ. ާއެކަން ާފަހަރުމަތިން އެކި

ާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއޭރުްނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް. ާއޮތްކަމަށް ާބުނެފައި އެހެން

ާމިސަރުކ ރަކުންނެއްާ ާއަުޅގަނޑުެމން ާޙ ލަތެއްަގއި  65އެދޭހަވަނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެްއެވސް

ާއެކަހަލަާ ާނޫނީ ާބަދަލުކުރ ނެވ ަހކަެއއް ާރަށަކަށް ާއެެހން ާމީހުން ާގ ދޫގެ ނޯންނ ނެ

ާބަަޔކުވެާ ާރަށެއްގެ ާއެނޫން ާއަދި ާވ ހަކަެވސް. ާއެކުަލވ ފަިއވ  ސްާސިޔ ސަތެއް

ާއަުޅގަނުޑާ ާދެން ާދަންނަވ ފަކަެއއް. ާވ ހަަކއެްއ ާބަދަލުކުރ ނެ ާރަަށކަށް އެްއވެސް

ާވެރިކަމ އިާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާސިޔ ސަތު. ާސަރުކ ުރެގ ދަންނަވަންއޮތީ

 70ޙަވ ލުވުމަށްޓަަކއިާކުެރވުނުާކެމްޕޭންގެާތެރޭގައިާއ ބ ދީާެއއްފަސްކުރުމ އިާެއއްރަށުްނާ

ާބަދަލުކުރުމ އި ާމީހުން ާރަށަްށ ާގުުޅވ ލުމ ިއ،ާއަނެއް ާއެ ާމީހުން ،

ާރަނގަޅަްށާ ާވަރަށް ާއޮްތގޮްތ ާިސޔ ސަތު ާސަުރކ ރުގެ މިކަންތައްތަކ ބެހޭގޮތުން

ާދަންނަވ ފައިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެމަސައްކަުތގެތެޭރގައި ާރައްޔިތުންނަށް. ހ މަކޮށްދިނީމޭ

ާއެަތްއާ ާޙަވ ލުވިފަހުން ާއަުޅގަނޑުމެން ާސަރުކ ރ ިއ ާޭއގެފަހުންވެްސ ާއަދި އޮންނ ނެ

ާދަންނަވ ފަިއާއޮންނ ނެާސަރުކ ރުެގާފަ ާައޅުގަނޑު ާމިމަޖިލީހުގައިވެސް  75ހަރެއްގެމަތިން

ާއުސޫލުންާ ާބަދަލުކުރި ާކުރިން ާމީހުން ާރަށަށް ާައނެއް ާެއއްރަށުން ސިޔ ސަތަީކ،

ބަދަލުކުރުމެއްނޫނޭ.ާއެކަމަކުާީމހުންނަށްާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެއޭާއެއްާރަށުންާއަނެްއާ

ާފުރުޞަތު ާބަދަލުވުމުގެ ާހުރިހ ާރަށަށް ާބ އްވ ނަމޭ ާހުޅުވ ލ ފަިއ ާއެފުރުޞަތު .

ާތަަރއްީޤވެާ ާޕްޮރވިންސްތައް ާސިޔ ސަތުެގާތެރެއިން ާސަުރކ ުރގެ ރަށަކަށްވެސް.ާދެން

ާެއއްާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާހުންނ ނެ ާތަންތަން ާތަރައްޤީެވގެންދ އިުރ،  80ރަށްތައް

ާއެ ާމީހުންނަށް ާހުންނަ ާފިކުުރ ާކަހަލަ ާަވކި ާތަްނ ާއަނެއް ތަނެއްަގިއާތަނަކަށްވުރެ

ާއެތަންތަނަށްާ ާތަންތަން. ާވ ަހކަހަލަ ާއެޓްރެކްިޓވް ާނޫީނ ާބޭނުންވ ކަހަލަ އުޅެން
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ާރަށަށްާ ާއަނެއް ާރަށުން ާއެއް ާދެން ާއެބައޮތް. ާއެންމެންނަށްވެސް ާފުރުޞަތު ދިއުމުގެ

ާގެންުގޅުނުކަންާ ާިސޔ ސަތެއް ާބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ާމީހުން ާސަރުކ ރުން ކުރީގެ

ާބަާ ާދަންނަން. ާރަށްރަށްާއަޅުގަނޑުެވސް ާބަދަލުކޮށް ާއެީކަގއި ާމީހުން ާރަށްރަށަށް  85އެއް

ާމިސަރުކ ރުެގާ ާމިެދންނެވީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ފަޅުވެފަިއވެސް

ާބަދަލުވ ންާ ާބަޔަކު ާކުރުމެއްނޫނޭ. ާއެކަންތައް ާެއގޮތަށް ސިޔ ސަތަކީ

ާއެގޮ ާމީހުން ާމައިގްރޭޝަންެއއްަގއި ާނެްޗރަލް ާދ ންާބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ތަށް

ާއެފުރުޞަތުާ ާފަުރދުންނަށް ާވަިކވަކި ާބޭނުންވ  ާދ ން ާއެ ބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާގ ދޫެގާ ާއެހެންވީމ ، ާފުރުޞަތު. ާދިއުމުގެ ާއެ ާރަށަކަށްވެސް ާކޮންމެ  90އޮންނ ނޭ

ާނުވ ނެތޯާ ާބަދަލުވ ނެތޯ ާއެރަށުން ާކިހިނެއްތޯ ާކަންކުރަްނވީޮގތް، ރައްޔިތުންނަށް

ާތެޭރގަ ާޮއޅުމެްއގެ ާތިއްަބވަްނާއެކަހަލަ ާމީގެކުރިން ާހިެއއްނުވޭ ާއަުޅގަނޑަކަްށ ިއ

ާިމާ ާއަޅުގަނުޑގެ ާމިއަދު ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަދި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެހެއްެނއް.

ާއޮޅިވަަޑިއގެންފަިއާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޔަޤީންކުރަން ާއަޅުގަނޑު ޖަވ ބަށްފަހު

ާޝުކުރިާ ާކޮަބއިކަން. ާސިޔ ސަަތކީ ާމިކަމުގެ ާސަރުކ ރުގެ  95އްޔ ާނޯންނ ނެކަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާސުވ ލުކުރުުމގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމިނިސްޓަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޙްމަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުޅުވ ލަން. ދުާފުރުޞަތު

 100ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާާ

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާމެްނބަރުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާ ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދެްއވިާާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާވަޒީރު ާއަދި ާުސވ ލަްށ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދުގެ ާހަމަ ާދަންނަވ ހިތްއޮތީ

ާލިޔުުމގަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުސވ ލުަގއި ާުސވ ލެއް. ާގުޅުންހުރި ާގ ދޫައީކާޖަވ ބ އި ާހައްދުންމަތީ ިއ

ާބޭނުން.ާ ާަބދަލުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާޖުމްލަ ާއެ ާރަށެއް. ާބިންބޮޑު  105މީސްކޮޅުމަދު

ާރަށެއް.ާ ާކުޑަ ާބިން ާިގނަ ާމީސްކޮޅު ާފުރަމ ލެއަކީ ާަރށް ާވެރިކަްނކުރ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

މެންބަރުންާއެބަާތިއްބަވ ާމިާމ ލެާތަމްޞީލުކުރަން.11ާާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާ

ާއެބައޮތްާއަ ާދަންނަވ ލ ހިތް ާއަުޅގަނޑު ާމެންބަރެއް. ާއެއް ާއޭގެތެެރއިން ޅުގަނޑުެވސް

ާސަރުކ ރ ިއާ ާމިއީ ާވިދ ުޅވެދެްއވަިއފި ާވަޒީރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާވ ހަކަފުުޅަގއި އަދި
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ާދެވޭނެާ ާފުރުޞަތުތައް ާކެމްޕޭންގައި ާކުރަްއވަމުންދިޔަ ާޕ ޓީން ާަވޒީރުގެ  110ހަވ ލުވުމަށް

ާ ާއޮތް ާފުރުޞަތުތައް ާރެކޯްޑަގިއާވ ހަކަ ާއޮން ާތިވިދ ޅުވި ާހަމަ ާދެންމެވެސް ވ ހަކަ.

ާެއއީާ ާައއުން ާނުވަތަ ާދިއުްނ ާމައިގްރޭްޓކޮށް ާަތނަކަށް ާކަހަލަ ާދ ހިްތވ  އެބަޔަކު

ާމިމ ލެާ ާެއބައޮތްތޯއޭ ާނިންމަވ ފައިއޮތްކަމަށް. ސިޔ ސަރތެްއެގގޮތުަގއި

ާއެ ާއަދި ާވަީޒރަކަށް ާއިތުރަށް ާޔަޤީން ާައޅުގަނަޑށް ހެންާކުޑަވެަފއިއޮްތވަރު

ާޮގޅިއަްށާ ާކުދިކުދި ާަވރަށް ާހަމަ ާނުހެއްެދވޭނެ. ާދެޮކޅެއް ާމިކަމަށް  115ބޭފުޅަކަށްވެސް

ާމިކަމަްށާ ާއަދި ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ. ާއެކަން ާބަދަލުވަމުން. ާމިދަނީ ރައްޔިތުން

ާހިއްކ ފަިއާ ާބިމެއް ާނަމުގައި ާހުޅުމ ލެ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާގެެނވޭތޯ ޙައްލެއް

ާކުާ ާއެަބއޮތް ާއަިދާކަންތައްތަެކއް ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި. ާއަުޅގަނޑު ރެވިފައި

ާއަޅުގަނުޑާ ާއެބަހުރި. ާލިބިފަިއ ާގޯތިގެދޮުރވެސް ާފްލެޓްތަކ އި ކޮންމެވެސްބަަޔކަށް

ާޚ އްޞަގޮެތްއގަިއާ ާދިރިއުޅޭ، ާމިަވގުތު ާމ ލޭގައި ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ   120ދަންނަވ ލަން

ާދަފުތަ ާޚ ްއޞަ ާމުނިސިޕަލްޓީގެ ާމ ލޭ ާނިސްބަތްވ  ާމިހ ރު ާތިބިާމިބިމަށް ރުގަިއ

ާ ާމ ލޭގެ ާމިތިބީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެބަތިއްެބވި. ާތެރޭަގއ11ާާިބަޔަކުެވސް މެންބަރުންގެ

ާއެމީހުންގެާ ާީމހުންވެސް. ާމިދަންނަވ  ާވޯޓުދިން ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަތިބި

ޙައްޤުތަުކގައިާައޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަްނއެބަޖެހޭ.ާމިދަންނަވ ާމީހުންނަށްާއަދިާ

ާމ ލޭ ާމ ލޭގައި ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާބެލެވޭ ާފަސްހ ސ11ާާްެގާރަްއޔިތުންކަަމށް  125މީހުން

ާއެީއާ ާބަލ ލިޔަސް ާނިސްބަތުން ާމީހުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިމީހުންެގ55ާާމީހުންގެ ހ ސް

ާއުޅެމުންދާ  ާމިހ ރު ާޙ ލުގައި ާދަތި ާވަރަށް ާއަދި ާނެތް ާގޯތިގެދޮރު ާމ ލެއިން ތެރެއިން

ާބޭނު ާވަރަށްބޮޑަށް ާބޭނުންތަްއ ާދަރިންާގޯތިގެދޮުރގެ ާއަދި ންވެަފއިތިބި

ާޙައްލެއްާ ާމީހުންނަށް ާތިބި ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާގޯިތގެދޮުރ ހޯދޭނެގޮތެއްވެސް

ާމަސައްކަތްކުަރއްވ ނީ.ާ ާމިނިސްޓްރީން ާވަޒީރުގެ ާކިހ އަވަހަކަށްޯތ  130ގެނެސްދިނުން

ާެއއީާ ާއެނޫްނގޮަތކަށްނަމަވެސް. ާއަދި ާފުލެޓްއަަޅިއގެްނނަމަވެސް ހުޅުމ ލޭގައި

ާވ ލަީކ.ާއަޅުގަނޑުގެާސު

ާ

ާޖަވ ބުެދއްވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ ިއރ ގައި ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ާމިނިސްަޓރު ާޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ،

 135ާދަންނަވަން.ާ

ާ



 6 

ާިޢއްޒަތްތެިރާާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާވަރަށްާމެންބަާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑް ާައސްލު ާައުޅގަނޑު ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާރު

ާޕްރޮސީޑެންެޓއްާާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދު ާމިމަޖިލީހުގެ ާައޅުގަނުޑ ާއެހެންނަމަެވސް، ާޖަވ ބުދޭހިތްވޭ.

ާއަާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުސވ ލު ާކުެރިވފައިވ  ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑ  ާބޭނުމެއްނޫން.  140ިދާސެޓްކުރ ކަށް

ާދަްއކ  ާއިތުރަށް ާވ ަހކަތަެކއް ާބޭރުން ާޖަވ ބުގެ ާދިްނ ާއަުޅގަނޑު މިާާއެސުވ ލަށް

ާއެހެންނަމަ ާދެން ާގެންދ ކަެށއް. ާމިކަން ާފުޅ ޮކށްގެން ާއެހ ބޮޑަށް ވެސް،ާސަބްޖެކްޓް

ާމ ލޭގެާ ާހަމަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުެރއްވި ާެމންބަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު

ާއެ ާއެބައޮތް ާދެރައްޔިތުންނަށްވެސް ާފުރުޞަތުވެސް. ާދިއުމުގެ ާތަންތަނަށް ންާހެން

 145ާނެއްާތަންއެކަމަކުާއެހެންާތަންތަނަށްާއެބަޔަކުާދ ނީާއެބަޔަކުާތިބިާތަނަކަށްވުރެާއަ

ާބަޔަ ާއެބަޖެހޭ ާޕްރޮވިންސްަތއް ާއަތޮޅުތައް، ާއެހެންވީމ ، ކުާއެޓްރެކްިޓްވވީމަ.

ާއެއްާ ާކޮންމެެވސް ާތަަނކަށް ާއެްޓރެކްޓިވް ާމިއަްށވުރެ ާސަބަބަކ ހުރެާދިރިއުޅެން

ާތިބިތ ކު ާއެ ާމީހުންނެްއ ާެއހެންނޫނިއްޔަކ ެއއް ާތަނަކަްށވ ން. ާއަެނއްއެޓްރެކްިޓވް ާން

ާއުސޫ ާއެހެންވީމަ،ާލ މަރުކަޒީ ާނުދ ނެ.ާދެންާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަތަކީ ލުންާތ ކަށެއް

ާއެތަންތ  ާމީހުން ާޕްރޮވިންސްތަކަކީެވސް ާހަމަ ާހިންގ އިރު،ާމިދެންނެީވ  150ނގަިއާރ އްޖެ

ާދުންާއެއީބޭނެާއަދިާއެތަންތަނަށްާހިޖުރަކުރަންާއެޓްރެކްޓިވްާތަންތަނަށްާހެހަރުލ ާތި

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމަޤްޞަދަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާދެްއވިާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނިސްޓަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަށްބޮޑުާާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާަރއްިޔތުންނަށް ާގ ދޫގެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާސަބަބުން  155ާޖަވ ބުގެ

ާއަުޅގަނޑުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަަމއެއ އެީކގައި ާޔަޤީންކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާލިބޭނެކަމަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ާއަނެއްކ ވެްސާ ާމިހ ރަކަށްއައިސް ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން މިނިސްޓަރުގެ

ާއިވެމުންދ  ާގ ްތގަނޑަަކށް ާތެރެއިން ާަރއްިޔތުންގެ ާގ ދޫ އ އިލ ައކަްށ32ާާައޑެކޭ

ގަމުންާގެދޮރުާދެއްވަންާސަުރކ ރުންާއުޅުްއވ ކަހަލަާައޑެއްާމިއިވެމުންދަނީ.ާމިކަމުގެާ

ާމީހުންާ ާބޭނުންވ  ާދިރިއުެޅން ާގ ޫދަގއި ާތެރެއިން ާރަްއޔިތުންެގ ާގ ދޫެގ  160ސަބަބުން

ާބޭނު ާވަރަށްބޮޑަށް ާސ ފުކޮށްލަން ާސަރުކ ރުްނާމިކަން ާއަނެއްކ  ންވ ތީއ ެއކީަގއި

ާސިޔ ސަެތއްާ ާެގންގުޅުްއވ  ާތިމަންނަމެން ާވިދ ުޅވެދެްއވައިިފ ާމިނިސްޓަރު ދެންމެގައި

ާބަދަުލވ ންާ ާއަމިއްލައަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާސިޔ ސަތަކީ. ާބަދަލުވުމުގެ ާމީހުން ނޫނޭ



 7 

ާދަންނަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއެބައޮތޭ. ާއެފުރުޞަތު ާފަރ ތްތަކަށް ވ ލަންާބޭނުންވ 

 165އެއްހ ާމީހުންާދިރިއުޅ400ާާޭބޭނުންވެގެންމިއުޅޭާވ ހަަކއަކީާގ ދޫއަކީާގ ްތގަނޑަކަށްާ

ާ ާމިހ ރުވެސް ާއޭގެތެެރއިްނ ާފޮނަދޫއަށ19ާާްރަށަކަށްވެފަިއ، އ ިއލ އެްއވަނީ

ހަކަށްާއ އިލ ާއެރަށަްށ32ާާޙިޖުރަކޮށްފައި.ާއަދިާމިހެންޮއްއވ ާއަނެއްކ ާމީގެތެެރއިންާ

ާއެރަށު ާސަރުކ ރުންާޙިޖުރަކުރީމަ ާހަމަ ާމީސްކޮޅަކަށްވ އިުރެވސް ާމަދު ާތިޭބނީ ގައި

ާއެާ ާއެރަށުަގއި ާޚިދުމަތެއް ާހުރިހ  ާއަސ ސީ ާޖެހިވަޑަިއގަންަނވ  ދެއްވަން

ާޔަޤީންކަމެްއާ ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެކަމުގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންފުޅުވ   170ދިރިއުޅުްއވަން

ާމަނިކުފ ނުާދެއްވަފ ނަންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާގ ދޫެގާާރާއޮފްާހަުއސިްނގ،މިނިސްޓަާ ާއެނގިފަކ ެއއްނެތް ާއަުޅގަނޑަކަެށއް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެްއވެސްބަަޔކުާސަރުކ ރުންާެއހެންރަށަކަށްާބަދަލުކުރަންާމަސައްކަތްާކުަރއްވ ކަމެއް.ާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑް

ާމިހ ާދެންާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދު ާއެނޭގ ާއަޅުގަނޑަްށވެސް ާވަީނ19ާާތަނަށްއ އިރު ާީމގެކުރިން  175ާއ އިލ އެއް

ާރަށަކަްށާާގ ދޫންާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެން ާމީހުންކަމެއް ާކިތައް ާމިހ ރު ާއެރަށުގެ ބަދަލުވެފައިކަން.

ބަދަލުވ ންާބޭނުންވަނީކީާއަުޅަގނޑަކަށެއްާނޭނގެ.ާއަުޅގަނަޑށްާހީވަނީާތަކުރ ރުކޮށްާ

ާ ާައޅުގަނުޑ ާބޮޑަށް ާކުރީގެާތަންކޮޅެއް ާބޭނުންވޭހެން. ާސ ފުކޮށްލަދޭން މިވ ހަކަ

ާމިންވަރުންާ ާއެނގިފައިހުރި ާއަުޅގަނޑަށް ާިސޔ ސަތަކީ ާގެންގުުޅްއވި ސަރުކ ރުން

ާއެރަށެްއެގާ ާވެއްިޖއްޔ  ާރަށަކަްށ ާކުޑަ ާއ ބ ދީ ާއެރަަށކީ ާަރއްޔިތުން  180ރަށެއްގެ

ާބަދަލުވ ންާ ާރަށަކަށް ާއެހެްނ ާކިޔ ފައި ާބަސް ާއެްއ ާއެންމެން ާރައްޔިތުންގެ

ާރަށެއްގައިާ ާއެހެން ާސަރުކ ރުން ާދެން ާހުށަހެޅީމ ، ާސަރުކ ރަށް އެބޭނުންެވގެން

އެރަށުެގާރައްޔިތުްނާބޭނުންވ ާކަނޑައެޅިަފއިއޮްތާރަށަކަށްާަރށެއްަގއިާގެދޮރުއަޅ ަފިއާ

ާމިދަންނަވ ާ ާއަުޅގަނޑު ާބަދަލުކުަރއްވަނީ. ާއެީކަގއި ާަރއްޔިތުްނ ާމުޅި ާދީފަިއ ގެ

ާިސޔާ  ާމިސަރުކ ރުގެ ާރައްޔިތުްނގެާވ ހަކަައކީ ާކުރުެމއްނޫނޭ. ާއެކަން ާއެހެން  185ސަތަކީ

ާރަށަށްާ ާއެހެން ާަބޔަކަށް ާބޭނުންވ  ާޙިޖުރަކުރަން ާަރށަށް ާއަެނއް ާެއއްރަށުން ތެރެއިން

ާޮބުޑވިާ ާވީހ  ާއެމީހ  ާރަްއޔިތަަކށް ާއެްއވެްސ ާރ އްޖޭގެ ާއެބައޮޭތ ާފުރުޞަތު ދިއުމުގެ

ާމަނަލެއްވެސްނޫން ާއުޅުން ާރަށެއްގަިއ ާއެހެން ާނޫން ާއެހެންތަނެއްަގިއާރަށް ާއަދި .

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަުތވެްސ ދިރިއުޅުމުގެ

ާދ ންވީޭއާ ާމިހިރީ ާދީފައި ާގެ ާހިލޭ ާއަޅ ދީފައި ާގެ ާމިދެންނެވިހެްނ  190ސިޔ ސަތަކީ.
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ާޝުކުރިއްޔ ާ ާނެތްކަމަކީ. ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެބައި ާސިޔ ސަތުެގ ާއެ އެންމެން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއިޤްތިޞ ީދާާދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫޞުފްާފެލި ާއ ދެ، ާަވޒީުރ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާރަީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތަޖުރިބ ކ ރުންާާާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިފަންނުެގ ާއަދި ާވިދ ޅުވ ގޮތުަގިއ  195މ ހިރުން

ާ ާޤައުމުތަކަށް ާކަހަަލ ާދިވެހިރ އްޖެ އޮތްާއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވ ގޮުތަގއި

ާ ާދިމ ވ ކަމަީކ ާއުޅެނ200ާާްތަރައްޤީނުވުމުގެ ާމީހުން ާމިރ އްޭޖގައި ރަށުަގއި

ާރަށެ ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ ާސަުރކ ރުން ާމިވ ގޮތަކީ ާއޭރު ާސަބަބަކީ އްގަިއާޖެހިފައިވުން.

ާ ާމިދެންނެވި ާައަޅން. ާހޮސްޕިޓަެލއް ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ ާއަޅަން. 200ާސްކޫލެއް

ާއަޅައިެދންޏ  ާފުލެޓް ާއަަޅއިރަށުގައި.ާއަދި ާފުލެޓްވެސް ާއެބަާކޮންމެާރަށެއްގައި  200ާދޭން

ާސަުރކ  ާއެްއވެސް ާހަމަ ާިމއީކީ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނުޑ ރަކަްށާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ .

ާދުަވސްވަެރއްާ ާއުނދަގޫ ާދަތި ާމިކަހަލަ ާއަމުދުން ާނޫން. ާކަމެްއ ގައި.ާފަސޭހަކޮށްވ ނެ

ާ ާމިސަރުކ ރުެގ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާމަނިކުފ ނުެގ ާނޫނޭާއެހެންނަމަވެސް، ާސިޔ ސަތެއް

ާވ ހަަކއިްނާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާސިޔ ސަަތކީ. އެއްފަްސކުރުމުގެ

ާރުހޭާ ާއެކަމަށް ާދޫކޮށްލެްއވީީކނޫނޭ. ާސިޔ ސަތު ާއެ ާމުޅިން ާދޭހަވީ  205ާއަޅުގަނޑަށް

ާރަ ާއެއް ާއެބައޮތޭ ާފުރުޞަތު ާއެމީހުންނަށް ާއުޅެްނޏ  ާަބޔަކު ާހިތ ވ  ށުންާާއެކަމަށް

ާބަދަލުވުމު ާރަށަށް ާހޯދައިދީއަނެއް ާގޮތް ާއެމީހުންނަްށ ާއެހެންނަމަވެސް، ާެގާގެ. ފައި

ާސިޔ ސަތަ ާަސރުކ ރުގެ ާކުރުެމއްނޫނޭ ާެއކަން ާކޮށްަފއި ާމިކަްނކަން ީކ.ާއަޅ ދީފައި

ާވ ހަަކއަީކ،ާ ާމިކަމަކީ ާކަނޑަެއޅިގެްނ ާމިކަން ާމިހެން ާސުވ ަލކީ އަޅުގަނޑުެގ

ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާހުރަހަކީ ާޮއތް ާތަރައްީޤއަށް ާބައިާދިވެހިރ އްޖޭގެ  210ާބައިވެފައިާމީހުން

ާސަރުކ ރަށް ާުއޅެންޖެހިފައިވުްނކަން ާވިްއސިިވހ ލިވެގެން ާރަށްރަށުގައި ވެްސާކުދި

ާ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާެއއްފަހަރު ާއަދިެވސް ާިމކަމުގައި ހ ލަްނާއައެނިގވަަޑއިގަންަނވ އިރު

ާހަ ާމުޅިން ާއެއީ ާއެަބއޮތްތޯ. ާޕްލޭނެއް ާތަރައްޤީގެ ާއެްއވެްސކަހަލަ ަމާބޭނުންވޭ

ާދަންނަމިސިޔ  ާމިސުވ ލު ާއެހެްނވީމ  ާއެބައިނގޭ. ާދޫކޮށްނުލަްއވ ކަްނވެސް ވ ލީ.ާސަތު

 215ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޔޫޞުފުާާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަީއސް.ާފެލިދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާންއޮތްާވ ހަަކއަކީ،ާައޅުގަނޑުވެްސާނަޢީމްާކުރެއްިވާުސވ ލުަގއިާައޅުގަނުޑާދަންނަވަާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑް

ާއަޅުގަނޑުމެންާާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދު ާއެކިފަހަރުމަތީން ާޤަބޫލުކުރޭ ާމިސަރުކ ރުންެވސް ާޤަބޫލުކުރަން

ާޚިދުމަތްތައްާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުރިހ  ާރަށެއްަގިއ ާހުރިހ  ާދަންނަވ ފަިއެވސްވ ނެ  220ތަކުރ ރުކޮށް

ާމަސައް ާޕޮޕިއުލޭޝަްނާފޯރުކޮށްދޭން ާަސރުކ ރުން ާުނވ ނޭ. ާެއކަމެއް ކަތްކޮްށެގނެއް

ާދޭތެރޭަގއިާ ާއެއ އި ާނޫީނ ާއެއްފަސްކުރުން ާއ ބ ދީ ާނޫނީ ކޮންސަލްޑޭޝަން

ާމޮބިލިޓީ،ާ ާގުުޅވ ލަދިނުން. ާމީހުން ާސިޔ ސަތަކީ ާގެންުގޅޭ މިސަރުކ ރުން

ާއެއްތަ ާމީހުންނަށް ާިސޔ ސަތަކީ. ާގެންގުޅޭ ާމިސަރުކ ރުން ާެއއީ ނުންާކަނެކްޓިިވޓީ.

ާއެްއކަމަކ ގުޭޅާ ާސަުރކ ރުގެ ާއެހެންވީމ ، ާހަދަިއދިނުން. ާއުޭޅގޮތް  225ހެލިދެލިވެ

ާއެއީާ ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއެހެްނވީމ ، ާގުޅިަފއި. ާއަެންއކަމަކ  ާއޮންނަނީ ސިޔ ސަތު

ާކަންތަކ އި.ާ ާބައިވަުރ ާއެހެން ާއޮންނަނީ ާގުޅިފަިއ ާއެސިޔ ސަުތ ޓްރ ންސްޕޯޓްގެ

ާމިއަ ާުގޅުަވިއގެން ާެއއ އި ާދީފައިާއެހެންވީމ ، ާމޮބިލިޓީ ާމީހުންނަށް ންނަނީ

ާއަޅ ަފިއާ ާހޮސްޕިޓަލެއް ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާނުޖެހޭ ާދެން ާދިނީމ  ކަނެކްޓިްވޓީ

ާ ާނުޖެހޭާހުންނ ކަށެއް. ާހުންނަން ާޚިދުމަތެއް ާހުރިހ  ާގެއެްއަގއި ާކޮްނމެ ާހަމަ  230އެއީ

ާރަށްފުށު ާއެހެންވީމަ، ާހުންނަންޖެހޭތީ. ާތެރޭގައި ާކޮމިޔުނިޓީެއްއެގ ާއެ ެގާފަދައިން

ާއެބަޖެހޭ،ާ ާހަނދ ންކުރަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާދެން ާުގޅު، ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ރަށްތައް

ޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާމިއީާަޖޒީރ ާޤައުެމއްކަން.ާއެީއ،ާޤުުދރަތީގޮތުންާައޅުަގޑުމެންާ

ާއެާ ާއަިއގޮތް. ާދިރިއުޅެމުން ާމިހ ތަނަށް ާައޅުގަނޑުމެން ާެއއީ ާއޮތްގޮތް. ލައްވ ފައި

ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަޅުގަނޑުމެންެގާސިފަ ާސިފަ ާއެ ާނެތިގެނެއްނުދ ނެ. ާތެރެިއން  235ގެ

ާތަރައްޤީވެވެްނާ ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ާއެީކަގއި ާސިފައ އި ާއެ ާއެހެްނވީމަ، ތެރޭގަިއ،

އޮތީާކިހިނެއްތޯާއަުޅގަނޑުމެްނާވިސްނަންޖެހޭ.ާދެންާކުރީގެާސަރުކ ރުންާތިދެންނެވިާ

ާކަމަ ާކުރެްއވި ާހޯއްެދވުމަށް ާހައްެލއް ާުއޅޭާމައްސަލައަށް ާރަށްރަށުގައި ާކުދިުކދި ކީ

ާދެންާ ާޖަމ ކުރެއްވީ. ާއެއްތަަނކަްށ ާއެއްކޮށް ާރަށްރަށަށް ާބޮޑެތި އ ބ ދީތައް

ާތަފ ތުގޮތަކަްށާ ާއެއ އި ާއެކަްނ ާސިޔ ސަުތގައި ާއެ ާވިސްނުނީ  240އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިކަންާކުރަންާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާވިސްނެންާދިމ ވިާއެންމެާޮބޑުާސަބަބަކީ،ާމީހުންާ

ާލ ިރާއެއްތަނު ާއެއީ ާފަސޭަހކަމެއް. ާވަރަށް ާަބދަލުކުރުމަކީ ާއަނެއްތަނަށް ން

ާެއއީާ ާއެކަމަުކވެްސ ާފަސޭހަކަމެްއ. ާވަރަށް ާހަމަ ާކޮށްަލން ހުރެއްޖެކަމަށްވެއްިޖއްޔ 

ާއަނެއްބަަޔުކާ ާއެއްބަަޔކު ާފަސޭހަކަމެއްނޫން. ާއެހ  ާއިންަޓގްރޭަޝނަކީ ާސޯޝަން އެހ 
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ާކަންތައް ާކުރަންެޖހޭ ާއެ ާފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާއެއްތަންކޮށްަފއި ާެއހ  ާކުރުމަކީ  245ތައް

ާދީފަިއާ ާގެެއއް ާހަމައެކަނި ާއ ދޭ. ާއެއ އެީކަގއި ާލަިއވްލިހުްޑވެސް ާބަެއއްެގ އަނެއްކ 

ތަނަކަށްާގެންޮގސްލީމައެއްާެއަވރަކުންނެއްާނުފުދޭ.ާއެއ އެީކަގިއާއަދިާއަުޅގަނޑުމެންާ

ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާޑިފިކަލްޓީްސގަިއ ާނޫީނ ާފޭސްކުރަން ރެޒިލިޔަންްސާާކަންކަމަށް

ާބަދަލުކުރީމަ.ާ ާއަިއގޮތް ާދިރިުއޅެމުން ާއަުޅގަނޑުމެން ާުކޑަެވގެންދޭ އެވެްސ

ާމީހުންނަށްާ ާއެބަޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާމެިއންޓެއިންކޮށްފައި ާސިފަަތއް  250އެހެންވީމަ،ާއެ

ާޕޮިޕޔުލޭޝަންާ ާކުރުަމށްޓަކައި ާއެހެން ާއެކަން ާފޯރުކޮށްދޭން. ޚިދުމަތްތައް

ާކުރުމަ ާމިދެންނެވިހެންާކޮންސިލަޑޭޓްކުރަނީ ާސިޔ ސަތަކީ ާގެްނގުޅޭ ާސަރުކ ރުން ށް

ާދިނުން.ާ ާމޮބިލިޓީ ާކަނެކްޓިވިީޓއ އި ާތެރެއިންލ ފައި ާސިސްޓަމެއްެގ ޓްރ ންސްޕޯޓް

ާހިސ ބުަގިއާ ާެދވޭ ާއަތްފޯރ ފަށުގައި. ާހުންނ ނެ ާޚިދުމަތްތައް ާރައްޔިތުންނަށް އޭރުން

 255.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާހުންނ ނީ.ާއޭރުންާތިވިދ ޅުވިާމައްސަލަެއއްާނުނިކުންނ ނެ

ާރައީސް.

ާާ

ާޝުކުިރއްާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކުރެްއވިާއ ދެ، ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޔ 

ާވަރަށްގިަނާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާފަހުން ާަޖވ ބުެގ ާއެެދއްވި ާމިިނސްޓަރު ާުގޅިގެން ސުވ ލ ިއ

ާއަ ާހިނގައްމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާސ ފުވެގެްނ ާގުޅޭ ާސުވ ލ އި ާއުޅޭ ާުކރަން  260ޖެ.ާުޅގަނޑު

ާހިނގައްޖެ. ާސ ފުވެގެން ާއޮތްގޮްތވެސް ާމިކަމުގައި ާސިޔ ސަުތ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި

ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާމިސުވ ލުގައި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ަފިއާހަމައެއ ެއކު

ާއެކިފަހަ ާބަދަލުކުރުމަށް ާނޫނީ ާދިރިއުޭޅ ާމީހުން ާއެކިާއެބައޮތް، ރުމަތީން

ާވިދ ޅުވަނީ. ާމި ާވ ހަަކކަން ާނިންމެވުމެއްގެ ާނިންމަވ ފަިއވ  ދެންާާސަރުކ ރުތަކުން

ާއެީއ، ާދެއްވައިފި. ާޖަވ ުބ ާސުވ ލުގެ ާއޮތް ާުކރަން ާއަޅުގަނޑުގެ  265ާމަނިކުފ ނުގެ

ަގއިާެއާމިސަރުކ ރުންާއެހެންާވިދ ޅުުނވ ކަމަށް.ާައޅުގަނޑުގެާުސވ ަލކީ،ާމިހ ރުާގަމު

.ާޅުްއވަންތޯދ ޅުވ ގޮތަށްާދެއްވުުމގެާއެްއވެސްާވިސްނުންފުޅެއްާގެްނގުއަޅ ާގެަތއްާއެވި

ނެއްތޯ.ާއަދިާެއކަމަށްާގ ޫދާނޫންާއެެހންާބަޔަކުާއެދިއްިޖއްޔ ާއެފުުރޞަތުާއޮތީާކިހި

ާމިސުވ ލަށްާޖަވ ބެއްާއަރުވ ިފްއޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާ

ާާ270 

ާާާހަުއސިްނގާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސ ފެއްުނވިާޝުކުރިއްޔ  ާެއހ ބޮޑަކަށް ާއަުޅގަނޑަކަށް
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ާއެހެންާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާނޫން ާގ ދޫ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތަންކޮޅު. ާވިދ ުޅވި ާއެހެން ާއެވިދ ުޅވ ގޮތަށް

ާހައުސިންގާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާައުޅގަނޑުމެން ާރައްޔިތުްނވެސް ާގ ދޫގެ ާއަިދ ާރަްއޔިތުންވެސް ާރަށެއްގެ

ާއެބައޮތް.ާާާެދއްެކވުން:އަސްލަމްާވ ހަކަ ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ ާދ ން ާގެތަކަށް ާއަޅ  ާތެރެއިން ޕްރޮގްރ މްގެ

 275 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާވަޒީރ ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ ާއަޅުގަނޑު ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދޭތެރޭގަިއާާކޮށްލަންާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާބަދަލުކުރުމ  ާރަްއޔިތުން ާގ ދޫ ާލ.އަތޮޅު ާުސވ ލަކީ، ބޭނުންވ 

ާމިއަދުާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާއަދި ާނިންމ  ާނިންމުންތަކެއް ާސަުރކ ރުން ކުރީގެ

ާސަރުކ ރުންާ ާކުރީގެ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުަގިއ ާއެވިސްނުމުަގިއ  280އަޅުގަނޑުމެން

ާގެ ާވިސްނުންފުޅު ާއެއްފަްސކުރުމުގެ ާއެކަމުަގއިާއ ބ ދީ ާއަދި ންުގޅުްއވި.

ާބަދަލުކުރިއިރުވެްސާ ާއެތަންތަނުން ާބަދަލުކޮށް ާމީހުން ާތަންތަނުން މަސައްކަތެްއކޮށް

ާތަންތަންާ ާޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރީކީެއްއ އެތަންތަނުގައި

ާެއާ ާއޭުރގައި ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާއެއީހެން ާއެހެންީވމަ، ތައްޔ ުރވެފަެއއްނޫން.

ާއެހެންވީމަ،ާބަދަ ާއެއްަކންކަމަކީ. ާތަރުހީބުނުދޭ ާަރއްޔިތުން ާކަންކަން  285ލުކުރުމުގައި

ާއެމީހުންނަށްާ ާމިއަދުވެސް ާހަމަ ާއެތިބީ ާރައްޔިތުން ާގ ދޫ ާސުވ ަލކީ އަޅުގަނޑުެގ

ާހަމަޖެހުމެއްގެާ ާއެތިބީ ާއެމީހުން ާފެނޭތޯ. ާމަގެއް ާކޮންެމެވސް ާރަނގަޅު އެއަްށވުރެ

ާހަމަނުޖެހުމެއްގެ ާކިހިނެއްބ އޭާާތެރޭގަެއއްނޫން. ާއެތިބެނީ. ާއެމީހުން ތެޭރަގއި

ާުސވ ލަކީ.ާ ާމިއަދުގެ ާހީވަީނ ާއަުޅގަނޑަށް ާމިއީހެން ާވ ނީ. ތިމަންނަމެންނަށް

ާތަންތަނަށްާ ާރައްޔިތުން ާބަދަލުކުރ  ާިމގޮތަށް ާުސވ ލަކީ، ާައޅުގަނޑުގެ  290އެހެންވީމަ،

ާ ާފެސިލިޓީސްތައް ާހުންނަ ާލިބެން ާއެތަންތަނުން ާމިހ ރު ނޫންނަަމާބަދަލުކުރ އިރުަގއި

ާމީހުންާ ާއެތަންތަނަށް ާމީހުން ާކުެރވިގެން ާރަނގަޅު ާމިއަށްވުރެ ޚިދުމަތްތައް

ާދަށުންޯތާ ާސިޔ ސަތެްއގެ ާކޮްނކަހަލަ ާކިހ ވަރަކުން ާބ ރުލަިއގެން ގެންދިއުމަށް

ާވ ހަަކާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާއެނގޭ ާައޅުގަނޑަށް މަސައްކަތްކުރަނީ.

ާއެެހންނަމަ ާމިދައްކަނީ. ާހިންގ އިރުަގއިާއަޅުގަނޑު ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ  295ވެސް،

ާެއއޮތީ.ާ ާބިމެއް ާވަަރށްބޮޑު ާއެއޮތީ. ާގަން ާއަޮތޅުތަކުަގއި ާބޮޑެތި ާކަހަލަ ލ.އަތޮޅު

ާގެންުގޅުމަކީާ ާެއތ ނގައި ާގެނެސްގެން ާރައްޔިތުން ާގ ޫދ ާނޫނީ ާފޮނަދޫ އެތަނުަގއި

ންނަށްާދޭންޖެހޭާފަސޭހަކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިދެންނެވީާމިތަންތަނުގައިާރައްޔިތު
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ާމީހުންާ ާހުރެ ާތަްއޔ ުރނުވެ ާއެތަންަތއް ާމިންވަރަށް ާފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް

ާފެންނަނީ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާބަދަލުނުވ ކަން ާމިތަންތަނަށް ާމީހުން  300ބަދަލުކުރ ތީވެ

ާޝައުޤުވެިރވ ނަމަާ ާރަްއޔިތުން ާމިގޮތުން ާއޮތްަތނުގައި ާކުިރއަށް އެހެންވީމަ،

ާމިންވަރަކަށް ާކިހ  ާއިންތިޒ މްާާމަނިކުފ ނު ާއެ ާދިމަދިމ ލުން މިދެންނެވި

ާހަމަޖައްސަދެއްވަންާޤަސްދުކުަރއްވަންތޯ.ާއެއީާއަުޅގަނޑުގެާސުވ ލަކީ.ާުޝކުރިްއޔ .

ާާ

ާމެންބަރުާާާހަުއސިްނގާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާިއޢްޒަތޔްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  305ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރެާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާރަޝީދު ާމިދަންނަވަނީާރިޔ ޒް ާަތުކރ ރުކޮށް ާައޅުގަނޑު ާސުވ ލު ާއްިވ

ާބަޔަުކާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާއެދޭ ާތެރެއިން ާރަްއޔިތުންެގ ާއެދޭ ާރައްޔިތުން ާއިޚްތިޔ ުރގަިއ، ާރައްޔިތުންގެ

ާއެމީހަުކާއެދޭާތަނަކަށްާދިއުމުގެާފުުރޞަތުާއެބައޮތޭ.ާެއއީާއެމީހެްއގެާާޗޮިއސްަގއިާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުރިާ ާއެމީހ  ާނުދ ނެ ާއަނެއްަތކަަނށް ާއެއްތަނަކުން ާމީހުން ާދެން ާއެީއ. ާކަމެކޭ ކުރ 

ާލިބެންހުރިާ ާނޫނީ ާހިނދަކު. ާނުދެވޭހ  ާޙ ލަތަކަށް ާރަނަގޅު ާެއއަށްވުރެ  310ޙ ލަތަށްވުރެ

އޮޕަޓުނިޓީއަްށވުރެާރަނަގޅުާޮއޕަޓުނިޓީއެއްާލިބޭނެތަނަކަށްާީމހަކުާދ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާފުރުޞަ ާއަޅުގަނޑުމެންާއެ ާބަދަލުވުުމގެ. ާރަށަކަށް ާއެހެން ާއެަބއޮތޭ ތު

ާކުިރާ ާެއކަން ާކުރިން ާސިޔ ސަެތއްނޫޭނ ާސަރުކ ރުެގ ާނޫނީ ޤަސްދެއްނުކުރަން،

ާނޫނީާ ާބަދަލުކުރުން ާއެީކަގއި ާރަްއޔިތުން ާރަށެްއގެ ާުމޅި ާއަޅ ދީފައި ާގެދޮރު ފަދައިން

 315ޔިތުްނނަށްާޚ އްޞަކޮށްަފއި،ާރަށެއްެގާބަޔަުކވެްސާބަދަލުކުުރން.ާމިހިރީާތިރަށުގެާަރއް

ާކަމެކޭ.ާ ާކޮށްދޭ ާއެުދނީތީވެ ާަރއްޔިތުން ާތިރަށުގެ ާެއއީ ާގެޭއ. ާހުރި ޓ ގެޓްކޮށްަފއި

ާއަދިާ ާއައީމަ ާހަމަޖެހިގެން ާކަންތައްަތއް ާެގދޮރުގެ ާކަމެއްނޫނޭ. އެހެންކުރ 

ާބަދަލުވުމުގެާ ާއަެންއާރަށަށް ާެއއްރަށުން ާރައްޔިތުންނަށް ާމިހ ރުވެސް ހަމަނުޖެހުނަސް

ރުޞަތުާއެބައޮތް.ާއެހެންވީަމ،ާއެއީާހަމަާއަުޅގަނޑުމެންެގާތެރެއިންާގިނަާބަޔަުކާފު

 320ހަމަާމ ލެއަށްާހިޖުރަކުރިާފަދައިންާއެހެންާރަށްރަށަށްާހިޖުރަކުރުމުގެާފުރުޞަތުެވްސާ

ާލ މަރުކަޒީާ ާދެން ާެއއީީކެއއް. ާނޫނޭ ާއޮތްކަމެއް ާރެސްޓްިރކްޝަނެްއ އެބައޮތޭ.

ާހިނަގމު ާކަންތައްތައް ާނެޗުރަީލާއުސޫލުން ާދ އިރު ާތަރައްޤީެވގެން ާރަށްތައް ންގޮސް

ާރަށްރަށަށްވުެރާ ާއަނެއްބައި ާހުންނ ނެ ާރަށްރަށް ާބަެއްއ ާހަމަ އެކަންވ ެނގޮތަކީ

ާ ާއެއީ. ާގޮތް ާއަންނ ނެ ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާެއއީ ާތަންތަން. ރަެށްއ196ާާއެޓްރެކްިޓވް

ާއެ ާތަރައްޤީވެަފއެއް. ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއެއްފެންވަރަކަެށްއ  325ހެންނަމަވެސް،ާނޯންނ ނެ
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ާމ ހައުލެއްަގއި.ާ ާވަިކކަހަލަ ާބޭނުންވެދ ނެ ާދިރިއުޅެން ާބަޔަކު ާތެރެއިން މީހުންގެ

ާބޭނުންވެދ ނެ.ާ ާއުޅެން ާތަނެއްަގިއ ާހުންނަ ާފުިރހަމަވެފައި ާކަންތައްތަެކއް ވަކިކަހަލަ

ާބަދަލުވުމުެގާ ާއަެނއްތަނަށް ާއެއްތަނުން ާމީހުން ާހީަވނީ ާއަުޅގަނޑަށް އެހެންވީމަ،

ާ ާބައިތިއްބަްނވީޭއާކަންތަކަކީ ާގޮސް ާއ ނާބޭނުންވީއޭ، ާސިމްޕްލިފައިްޑގޮތަކަށް، އެހ 

ާހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާުކރ ކަމެއްނޫންހެން. ާެއގޮތަށް  330އެހެންތަނެއްަގއި.

ާވ ހަކަ.ާ ާއޮތްގޮުތގެ ާިމަކން ާިސޔ ސަުތގައި ާަސރުކ ރުގެ ާދެންނެިވއްޖެ ތަކުރ ރުކޮށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ
ާ

ާޝުކުރިއްާާއްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާމަ ާސިޔ ސަުތާއ ދެ، ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޔ 

ާއެީއ،ާާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާވަރަށްޮބޑަށް ާދެއްވީީތ ާފުރުޞަތެްއ  335ާބަޙުސްކޮށްލަން

ާމިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުގައި ާސުވ ުލކުރުމުގެ ާކުރާ ވަޒީރުްނގެ ާރަސްމީގޮތުން ާވަޒީަރުކ އޮންނަނީ

ާދެ ާސުވ ލުކުެރވިދ ނޭ. ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާކަމަކ މެދު ާހިންގ  ންާނުވަތަ

ާއެންމެ ާމިނިސްޓަރު ާމިއަުދ ާޤަބޫލުކުރެވުނުގޮުތގަިއިވއްޔ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް

ާމިއަދުވެ ާިމއޮންނަނީ ާުސވ ލުަގއި ާމިއަުދގެ ާޖަވ ބުދެްއވަމުްނ، ްސާފުރަތަމަވެސް

ާބަދަލުވ ންޖެހޭކަންއެ ާރަށަކަށް ާއެހެން ާއެމީހުންނަށް ާތިބީ ާރައްޔިތުން  340ނުވަތަާާރަށު

ާކުރީަގއިާ ާއެއީ ާހަމަ ާދޭަހވޭ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑަށް ާބުނީމަ ާެއާނުޖެހޭކަން.ާޖެހޭކަމޭ ވެސް

ާއަނެ ާދ ންޖެހުން. ާނުވިޔަސް ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާޖެހުމަކީ އްހެންާގެންގުުޅްއވިގޮތަށް

ާއު ާބަްނގަޅިްސ ާކަނޑ  ާކިތަންމެވަރަކަްށާކަނޑ  ާކޮްށލުން. ާއެކަންަތއް ސޫލުން

ާކަހަލަގޮތަ ާދ ންޖެހޭ ާއަނެއްތަނަކަްށ ާބޭނުންވިޔަސް ާހުންނަން ކަށްާއެއްތަނެްއަގއި

ާހަމަ ާއެެހންވިޔަސް ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ާނުގެންުގުޅއްވ ކަމަށް ާއުސޫެލއް  345މިއޮތްާާއެކަހަލަ

ާސުާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާއެހެންވީމަ، ާދަނީ. ާއިތުުރވަމުން ާމިހެްނާސުވ ލުތަްއ ވ ލަކީ

ާޙ ލަތެއްގައި ާބަދަލުކުރެވިްއޖެ ާގަދަކަމުން ާބުނެ ާޖެހޭނެކަމަށް ާކުރިންާބަދަލުކުރަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަދި ާނުވަަތ ާއިސްބޭފުަޅކަށް ާސަުރކ ުރގެ ގެންގުުޅްއވިގޮތަށް

ާސަުރކ ރުންާ ާއުސޫލެއް ާކަހަލަ ާލިޔެދެްއވ  ާރަށް ާހުސްވި ާއެ ާއިސްބޭފުޅަކަްށވެސް

 350ާށް.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާފުރުޞަތަާ.މިހ ރުާގެންގުޅުްއވަންތޯ

ާާ

ާއެަބާާާހަުއސިްނގާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާއެކަމަކުާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހިފެހެއްޓޭތޯ. ާތެޭރގައި ާދ އިރ ގެ ާުސވ ލުގެ ާކުރެވުނު ާއަޅުގަނޑ 

ާއޭގެފަހުންައއިާާުމޙަންަމދުާާމަންޓްއެްނވަޔަރަންާ ާދެން ާސުވ ުލަގިއ ާކުެރވުނު ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑ  ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް

ާމަޖިލީހުގެާާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާއެހެނެއްޫނން. ާމުޅިއަކުން ާއަީއކީ ާސުވ ލުތައް  355ސަޕްލިމެންޓްރީ

ާގު ާއެ ާއިޝ ރ ްތކުރަްއވ  ާއެބަ ާއަުޅގަނޑަށް ާރައީސް ާހިސ ބުންާޢިއްޒަތްތެރި ޅޭ

ާދެވެނީކަ ާޭބރަށް ާޭއގެއިން ާބައެއްފަހަރު ާއަުޅގަނޑަށް ާދެން މަށްވެސްާޖަވ ބުދެއްވ ށޭ.

ާއަުޅގަ ާސުވ ލުަގއި ާތިކުރެއްވި ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ނުޑާވެދ ނެ.

ާއިނގޭ ާނުގެންގުޅެން ާސަރުކ ރަކު ާެއކަަހލަާސިޔ ސަތެއް ާއޮތީ،ާނޫން ތޯ.ާދަންނަވަން

ާ ާރަށްތައް ާއަޅުާހުސްވ  ާސިޔ ސަތެއް ާެއކަހަލަ ާލިޔެދޭހެނެއް. ާބަަޔކަށް  360ގަނުޑާއެހެން

ާކު ާނޭނގެ ާއަުޅގަނޑަކަށް ާހަމަގައިމުެވްސާނުގެންގުޅެން.ާދެން ރިންާމިސަރުކ ރަކުން

ާއެކަންާހިނގ ފައިާއޮތީާކިހިެނއްކަމެއް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރިާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަނޑު

ާޢަބްދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާއ ިމރު ާމެންބަރު ާއަޅުގަނުޑާهللا ާގުޅިގެން ާުސވ ލ ިއ ާކުރައްވ ފަިއވ   365ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާއެ ާނޫން ާވ ނީ ާއެކިފަހަރުމަތިން ާތަފ ތު ާއަީކވެސް ާވ ނީ ހެންާދަންނަވ ނީ،ާދ.އަތޮޅު

ާބަދަ ާރަށަކަށް ާދަންނަވ  ާފަރ ތްތުގައި ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ކަމަށްާމިލުވުމަށްޓަކައި

ާރަށެާ ާުނލިބިފައިވ  ާހައްެލއް ާއެެދވޭ ާެއްއެވސްކަހަލަ ާއ އިރުެވސް ާހަމަާމިހ ތަނަށް އް.

ާދ. ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދުެގ ާތެރޭގަިއ ާމަސަްއކަތުެގ ާމިކުރި އަތޮޅަްށާމިގޮތުން

ާއެމަނިުކފ  ާދަތުރެްއގަިއ ާމިކަމ ކުރެްއވި ާަބޔަކު ާރައްޔިތުންގެފަރ ތުން  370ާާގުިޅގެންނަށް

ާހަމަޖެހިއްޖެ ާލިބޭގޮތަށް ާގޯިތ ާކުޑަުހވަދޫން ާދ.އަޮތޅު ާވިދ ުޅވީ ނަމަާދެންނެވީމަ

ާފެށޭނެކަމަށް ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ާމިކަމުގެ ާތެރޭގައި ާމަހުގެ ާޖުލައި ާދެންާމިއަހަރު .

ާުކޑަހުވަދޫން ާލިބިފައިވ ގޮުތގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންއަޅުގަނޑަށް ާާވ ީނ 35ާނަށް

ާުސވ ލަކީ، ާއަުޅގަނުޑގެ ާލިބިފައިވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާހަމަޖެހިފައިވ ކަމަށް ވ ީނާާގޯތި

ާވ  ާއެބައޮތްތޯއޭ. ާފުރުޞަތެްއ ާބަދަލުވުމުގެ ާކުޑަުހވަދޫއަްށ  375ނަމަާރައްޔިތުންނަށް

ާެދވަނަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެން ާފެށޭނީ. ާމަސައްކަތް ާޢަމަީލ ާމިކަމުގެ ާކިހ ތ ކުތޯއޭ

ާތަންތަާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާދ ން ާފަރުދުންނަށް ާވަކި ާވިދ ޅުެވއްޖެ ނަށްާމަނިކުފ ނު

ާފަރ ތް ާބޭނުންވ  ާބަދަލުވ ން ާމިގޮތަށް ާވ ހަކަ. ާއޮތް ާފުރުޞަތު ތަކަށްާބަދަލުވުމުގެ

ާ.ާކުިރއްޔާ ސަރުކ ރުންާއެްއވެސްާކަހަލަާކަމެއްާކޮށްދެްއވ ގޮތަށްާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.ާޝު
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ާ380 

ާކުެރއްިވާޝުާާހަުއސިްނގާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާބެހޭގޮތުން ާރަްއޔިތުންނ  ާވ ނީެގ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ާޖަވ ބުދޭކަށް.ާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާސުވ ލަށް ާއެ ާޤަސްދެއްނުކުރަން ާމިފަހަރު ާއަުޅގަނޑު ާސުވ ލު

ާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާކުެރިވއްޖެހެން ާއެންޓަރޓެއިން ާއަުޅގަނުޑާވަރަށް ާހީވަނީ ާއަޅުގަނުޑެގާއަޅުގަނޑަށް

ާެއއްރަށުންާާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަރށްރަށުން، ާދެން ާސުވ ލުަތކަށް. ާއެހެން ާބޭރުން ާދ އިރ އިން ސުވ ލުެގ

 385ާކިކަެމއްއަނެއްރަށަށްާނޫނީާއެމީހ ާހިޖުރަކުރަންާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާސަރުކ ރުންާވަ

ާބަދަލު ާއަނެއްރަށަށް ާއެއްރަށުން ާމީހަކު ާނޫން، ާބޭނުންވީކޮށްދޭނަންތޯއޭ. ޭއާވ ން

ާއަޅުގަ ާހަމަ ާކަމެއްނެތް.ާެއއީ ާކޮށްދޭނެ ާޚ އްަޞޮކށް ާއެމީހ އަށް ާހަމަާކިޔ ފަެއއް ނޑު

ާދަލުވ ންޖަހ ލަންާބޭނުންވ ާމިސ ލަކީ،ާއަތޮޅުާތެރެއިންާރަެށއްގެާމީަހކުާމ ލެއަށްާބަ

ާރަށެްއަގއިާބޭނުންވިޔަސްާއެމީހ ައކަށްވެްސާކޮށްދޭކަމެއްާނޯވޭާހަމަ.ާއެހެންވީމަ،ާެއއް

ާއެ ާކިޔ ަފއެއް ާބޭނުންީވއޭ ާއެމީހ  ާބަދަލުވ ން ާރަށަކަްށ ާއަނެއް ާމީހަކު  390ސަބަބ ާހުރި

ާހެދިއޭާކޮށްދޭނެކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.

ާ

ާއ ދެ،ާމިހިސ ބުންާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުގެާފުރުޞަތުާނިމުނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 395ާޕެޓިޝަންާ .3

ާ

ާައއިޓަމްާއ ދެ،ާއެޖެންާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ލުފުށިާދ އިރ ެގާވިާަގއިާމިއޮތީ،2ާ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމ2ާްޑ 

ޝަންާ.ާޕެޓިޕެޓިޝަންާހުށަހަޅ ާާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންގެާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދު،

ާންާއެދެން.ާހުށަހެޅުއްވު

ާާ400 

ާޢިއްޒަތްތެރިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލުފުށި ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. ާިމއަުދާ`. ާއަުޅގަނޑު ާާަރއީސް،

ާއިބްރ ހީމް،ާާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާމުމްތ ޒް ާފަރ ތަީކ ާހުށަހަޅ  ާެޕޓިޝަން ާޕެޓިޝަނަކީ، މިހުށަހަޅ 

ާލިބުންާ ާޑޮލަރު ާޕެޓިަޝނަކީ ާމިހުށަހަޅ  ާައޅުގަނޑު ާއ ދެ، އަމަން/ތ.މަޑިފުށި.

ާހުށަހަ ާއެދި ާހަްއލުކޮށްދިނުމަށް ާއެކަން ާއ ދެ،ާދަތިވެފައިވ ީތވެ ާޕެޓިޝަނެއް. ޅ 

 405ދުނިޔޭގެާމ ލީާޙ ލަތުާދަށްވެާއޭގެާއަސަރުާރ އްޖެއަށްާދަނީާކުރަމުންނެވެ.ާމިގޮތުންާ

ރ އްޖެއަށްާކުރިމަިތވެފަިއވ ާެއންމެބޮޑުާއެްއާގޮންޖެހުމަކީާޮޑލަރުާލިބުންާދަތިވުމެވެ.ާ
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ާދުވ ލަކަށް ާމިއަދު ާބޭންކްތަކުން ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާނުލިބުމެވެ. ާޑޮލަރު 50ާާނުވަތަ

ާމިކަމުެގާ ާކަމަކަށެވެ. ާކަހަލަ ާހުވަފެނެއް ާެވފައިވަނީ ާހޯދުންވެސް ޑޮލަރުވެސް

ާނެތިފައެެވ.ާ ާގޮތެއް ާކުރިއަްށގެންދެޭވނެ ާވިޔަފ ރި ާއެިތބީ ާވިޔަފ ރިވެރިން ސަބަބުން

ާމަސްާ ާރަމަޟ ން ާހައްޖުމޫސުމެވެ. ާއަދި ާމަސް ާރަމަޟ ން ާއޮތީ  410ކުރިއަށް

ާނުލިބުމު ާޑޮލަރު ާއަންަނއިރު ާވިޔަފ ރިވެރިންާބޯމަތިވެގެން ާސަަބބުން ގެ

ާކޮންމެާ ާރ އްޖޭގެ ާައސަުރ ާސީދ  ާއުނދަގޫތަކުގެ ާމިދ  ތަހައްމަލްކުރަމުން

ާއަދަދެްއެގާ ާގިނަ ާމަހަކީ ާރަމަޟ ން ާއަހަރަކު ާކުރ ނެެއވެ.ާކޮންމެ ގޭބީސީައކަށްެވސް

ާއަދ ކުރުމަށްާ ާއަޅުކަން ާއުމްރ  ާމައްސަެރވެ. ާއަދ ކުރުމުގެ ާއަުޅކަން ާއުމްރ  ބަޔަކު

ާ ާއަިދާމިއަހަރު ާދަތިކަމެވެ. ާލިބުމުގެ ާޑޮލަރު ާހުރަހަކީ ާއެއް ާބޮޑު  415އެޅިފަިއވ 

ާޚަރަދުތައްާ ާކުރަންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާދަތުރ އި ާހައްޖު ާިދއުމަށ އި ާހައްޖަށް ހައްޖުވެރިން

ާމަތީާ ާއަދި ާޮބޑުވެފަެއވެ. ާއިންތިހ އަށް ާވަނީ ާދަތިކަން ާލިބުމުގެ ާޑޮލަރު ކުރުމަށް

ރުަގއިާއެަތއްާހ ސްާުކދިންނެއްާދިރިއުޅެމުންާތަޢުލީމްާހ ސިލްކުރުމަށްާރ އްޖެއިންާބޭ

ާއެކަމުެގާދަތިކަްނާ ާނުލިބި ާޑޮލަރު ާބޭނުންވ  ާމަހަށް ާމަހުން އެބަދެެއވެ.ާމިކުދިންނަށް

 420ބެލެނިވެރިންާއެދަނީާއިހްސ ްސކުރަމުންނެވެ.ާކޮންމެާދުވަހަކުާއެތައްާސަޭތކަާބަަޔުކާ

ާމީގެތެ ާފުރަންޖެހެއެވެ. ާބޭރަށް ާރ އްެޖއިން ާފަުރވ ާބޭސްފަރުވ އަށް ާއަވަސް ރޭގައި

ބޭނުންވ ާމީހުންވެސްާހިމެނެއެވެ.ާނަމަވެސް،ާޑޮލަރުާލިބުންާދަތިވެފައިވ ތީާމީހެްއެގާ

ާވަީނާ ާދިއުްނ ާފުރަިއގެން ާމެދުވެިރވިޔަްސ ާޙ ަލތެއް ާނުރައްކ ވ  ފުރ ނައަށް

ާކަުޅާ ާޑޮލަރު ާދަތިވެފައިވ ީތވެ ާލިބުން ާޑޮލަރު ާބޭންކުަތކުން ދަތިކަމަކަށްވެފަެއވެ.

 425ސްާވަނީާއުފެދިފަެއވެ.ާމިާކަޅުާބ ޒ ުރގައިާޑޮލަރުާގަންަނންާލިބެނީާމޯލްޑިވްބ ޒ ރެއްާ

ާ ާއޮތީރިޓީން ާމަނިޓަރީ ާޑޮލަރަކަށް ާބޮޑ12.85ާާުކަނޑައަޅ ފައިވ  ާވުރެން ލ ރިއަށް

ާ ާޑޮލަރު ާމިގޮތުން ާޙ ލަތ14ާާުއަދަދު. ާގަންނަންޖެހޭ ާބޮޑުކޮްށ ާވުރެން ރުފިޔ އަށް

ާއަ ާޑޮލަރު ާއުފެދި ާބ ޒ ރު ާކަޅު ާއަތްފޯރ ފަށަށްާޑޮލަރު ާަސބަބުން ގުބޮުޑވުމުގެ

ާއުފުލި ާައގު ާަތކެތީގެ ާއުންމީދުކުރި ާަބޒ ުރެގާާ،ތިރިވ ނެކަމަށް ާއަންނައިރު ރޯދަމަސް

ާބެލެވޭ.ާކަންމިހެންާ ާކަމަށް ާމަތީގައި ާވުރެން ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާހުންނ ނެ ާައގު  430ތަކެތީގެ

ާސީދ  ާދަތިކަްނ ާޑޮލަުރގެ ާނުފޯއޮތުމ އެކު ާނުސީދ ކޮށް ާނުވަތަ ާއ ކޮށް އިލ އެްއާރ 

ާހުރަސްއެޅި،ާ ާހ ސިލުކުރުމަށް ާތަޢުލީމް ާމަތީ ާައގުބޮުޑެވ ާތަކެތީގެ ނެތެވެ.

ާނުރަްއކ ާ ާދަތިވެދ ނެކަމުގެ ާލިބުން ާކ ބޯތަކެތި ާމުދަލ އި ާބަނގުރޫޓްެވ، ވިޔަފ ރިތައް
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ާދެންނެިވާ ާއިްސވެ ާމިހުށަހެޅީ ާއަުޅގަނޑު ާޕެިޓޝަން ާމި ާއެބައޮެތވެ. މިއަދު

ާ  435އިުތރުވެފަިއވ ތީާސަރުކ ުރގެާސަމ ލުކަމަށްާމިމައްސަލަށްާމައްސަލަތައްާއިންތިހ އަށް

ގެނެސްާޑޮލަރުާލިބުންާދަތިކަމަށްާޙައްލެއްާހޯދަާދިނުމަށެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާައޅުގަނޑުމެްނގެާ ާދަރަޖައަށް ާއިންތިހ  ާމިކަން ާމިުހށަހެޅީ ާޕެޓިޝަން ާމި އަޅުގަނޑު

ާޕެ ާހުށަހެޅި ާައޅުގަނޑު ާބޮުޑވެފަިއވ ީތވެ ާއެހެްނވީމ ،ާތެރޭގައި ާމިއީ. ޓިޝަެނއް

ާދެއްވ ނެކަމަްށާ ާއަޅުަގނޑަށް ާފުރުޞަތެއް ާިއތުރު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

 440އެފުރުޞަތުާެތރޭގައިާއަުޅގަނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާއަދިާއެހެންާާ.އުންމީދުކުރަން

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަށް ާތެރޭގައި ާއެފުރުަޞތު ާވ ހަކަތައް ބައެއް

ާއީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްެތރި ވަނ41ާާައ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ 

ާއެހެންގޮތަމ އް ާިމވަީނ ާގައި ާ)ނ( ާކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކުާދ ގެ ާމަޖިލީހުން  445ކަށް

ާފޮނުވުނީކަމުާ ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާޕެޓިޝަނެއް ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާގައިާމަޖިލީހަށް

ާއެގޮތަށް ާއަޅުގަނޑު ާހުށަނ ޅ ީތ ާއެހެންގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާބެލޭނެކަމަށް.

ާކު.ާމަނިާނިންމ ނަން.ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ާ

ާބޮުޑވެފަިއވ ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަށް ާަޤއުމަްށ ާމިކަމަކީ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  450ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަިދާާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާސ މޫ ާސަމ ލުކަމަށ އި ާސަުރކ ރުެގ ާބަހުސްކޮށް ާމިމަްއސަލައިެގ ކަމަކަށްވ އިރުަގއި

ންމެންެގާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާސަމ ލުަކމަށ އި،ާރ އްޭޖގައިާބޭރުާފަިއސ ާގެންުގޅޭާއެ

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާގެނައުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާސަމ ލުކަމަށް

ާދިނުމަށްާ ާހޯދ  ާގޮތެއް ާދައުލަތައް ާނުވަތަ ާސަރުކ ރަށް ާބަހުސްކޮށް ާމިކަމ މެދު

 455ާ.ާވ ހަކަދެްއކުމަށްާއަުޅގަނޑުާޭބނުންާމިފުރުޞަތުގައިާބަހުސްުކރަންާމިކަމަށް

ާ

ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަންާއިނޭގތޯ.ާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ
ާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ460 
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ާއަޙްމަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މެބެހޭ އ ދެ،

ާސަމީރު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ465 

ާމިމަޖިލީހަށްާާއަްޙމަދުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވީ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާކިބަިއން ާރައީްސގެ ާޢިއްޒަތްތެރި

ހުށަހެޅިފައިވ ާުކއްލިާމައްސަަލއެއްާވ ނޭ.ާއެާމައްސަަލއައިެމދުާއެްއޗެއްާވިދ ޅުުނެވާާަކދެއްެކވުން:ވ ހަާސަީމރު

ާމަޖިލީސްާކުރިއަށްާގެންދ ތީާެއކަމ ާކަންބޮޑުވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.

ާ

ާ470 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާަގވ އިދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަްއސަލައ ެބހޭގޮތުން ާުކއްލި ާމިއޮންނަނީާއ ދެ، ާބަޔ ންކޮށްފައި ގަިއ

ާއަންނ ނީ ާަމއްސަލަށް ާކުއްލި ާނިމުނީމަކަށް ާމަސައްކަްތތައް ާހިނގ  .ާޢ ންމުކޮށް

ާއެ ާހިމެނޭ. ާޕެޓިޝަން ާތެޭރގައި ާމަސަްއކަތުގެ ާހިނގ  ާޢ ންމުކޮށް  475ާއެހެންވީމ ،

ާމިހ ރުާ ާއެހެންވީމ ، ާއަންނ ނީ. ާއަޔަސް ާމަްއސަލަށް ާކުއްލި ޕެޓިޝަނަށްފަހު

ާބަހު ާވޯޓަށްާޕެޓިޝަން ާއަޅުގަނޑު ާލިބުމ އެއްކޮށް ާތ އީދު ާހުށަހަޅ  ާސްކުރުމަށް

ާބޭނުންވޭ ާއެހެާދަންނަވ ލަން ާޖަހަންޖެ. ާކުރިން ާދެންނެވުުމެގ ާވޯޓަށް ހޭާންވީމ ،

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ާއެދެން. ާޖައްސަަވއިދެްއުވން ާމިހ ރުާާރަނގަބީލު ާއ ދެ،

ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާމެންއަޅުގަނޑު  480ބަރުާާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާހެންވޭރު ާޙ މިދުާމޫސ މަނިކު

ާރަޝީާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ުދާތ އީދުކުރައްވަނީ

ާއްވުުމގެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޕެޓިޝަން.ާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާފޮނު

ާެފނިވަަޑއިގަންނަާ ާއެހެންކަމުން، ާބަހުސްުކރެއްވުމަށް. ާމަޖިލީހުގައި ާވ ގޮަތކަށްކުރިން

 485ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 490ާާ.މަނިކުާމެންބަުރާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުހެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

60ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

56ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 00ާ495ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

02ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 56ާވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  .29ާފ ސްވުމަށް

ާ 56ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުން ާބަހުސްކުރުމަށް ާޕެޓިޝަން ާމި ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު  500ާހ ރުާމި.

ާއެހެ ާފ ސްކުރަްއވ ފައި. ާއަުޅގަނޑުމެްނާމިވަނީ ާުކރީގައި ާއަުޅގަނޑު ންވީމ ،

ާ ާމިއަދުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެންދ ގޮތަށް ާމ11:15ާިޢަމަލުކުރަމުން ާހިނގަންދެކަ

ާފުރުޕެޓިޝަ ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާގެންދ ގޮތަށް. ާުކރިއަށް ާބަހުސްކުރުން ޞަތުާނަށް

ާިޢއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމެންބަރު ާހުށަެހޅުއްިވ ާޕެޓިޝަން ިރާމިއަރުވަނީ

 505ާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ
ާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:

ާ

 510ާާމަނިކު.ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމަނިކުފ ނުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލައްވ ނީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

 515ާނިމުނީމަތޯާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހަކަެދއްެކވުން:މަނިކުާވ ާމޫސ 



 20 

ާ

ާ

ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އރ ގެާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެުވންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޕެޓިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލުފުށި ާމި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިހުށަހެޅީ،ާޝުކުރިއްޔ   520ާޝަން

ާއަުޅގަނޑަްށވެްސާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޒްާރަީޝދުާ ާމައްސަލަެއއްގޮުތަގއި ާބޮޑު ާޤަުއމީ ާިމއަދު މިމައްސަލައަކީ

ާބޭރަ ާމިބޭފުޅުން ާަރއީްސ ާިޢއްޒަތްތެރި ާަމއްސަލަައކަށްވ ތީވެ، ށްާފ ހަގަކުރެވޭ

ާވަަޑއިގަންަނވަންދެންާއަުޅގަނުޑާއިހަށްާމަޑުކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ 9:30ާާއ ދެ، ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާފަށަން ާމިހ ރު ާމެންބަރުނ2ާާްގައި  525ކޮމިޓީގެ

ާކޮރަޕްޝަ ާއެންޓި ާެއީއ ާއެގެންަދވަނީ. ާމިހ ރު ާވަަޑއިގަންަނވަމުން ްނާކޮމިޓީއަށް

ާ ާޖަޕ ނުގައި ާކޮމިޓީއ ިއ ާދިރ ސ ކުރ  ާނަންފުޅު ާމެންބަރުންގެ ވ ާހުންނަކޮމިޝަނަށް

ާސަދިވެހިރ އްޖޭ ާމެގެ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާނަންފުޅު ންބަރުން.ާފީުރގެ

ާވ ހަާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާިވލުފުށީ ކަފުޅުާއ ެދ،

 530ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.

ާާ

ާމިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ ާޕެޓިޝަން ާމި ާމިއަދު ާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅީ

ާމަޤްޞަދެްއާާާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާސިޔ ސީ ާއެްއވެްސ ާމިހުށަހެޅީ ާައޅުަގނޑު ާަމއްސަލަށް ޑޮލަރުގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނޫން. ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައެްއ ާމަޤްޞަދު ާއެސިޔ ސީ އޮެވގެން

 535ަގއިާއަޅުގަނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންަބރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިކަމުެގާތެރޭ

ކުރިމަތިވެފައިާމިާސިޔ ސީާކަންތައްތަެކއްާފެންމަތިނުކޮށްާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެްނނަށްާ

މިވ ާޑޮލަުރގެާލިބުމުެގާދަތިަކންާޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއިާމިހ ުރގެާސަުރކ ރ އިާގުިޅގެންާ

އަދިާރިސޯޓްތަކ ާއަދިވެސްާބޭރުާފައިސ ާލިބެންހުރިާފަރ ތްަތކ އިާގުިޅގެންާރ އްޖޭެގާ

ާދިނުން.ާމ ކެޓްގައިާ ާހޯދަ ާޙައްލެ ާދަތިތަކަްށ ާއޮތް ާމިކުރިމަތިވެފައި ާލިބުމަށް ާޑޮލަރު

ާއުންމީދުކުރަީނާ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމަޤްޞަދަކީ. ާމައިގަނޑު ާޕެޓިޝަންގެ  540މިއީ

ާޑޮލަރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާސަބަބުން ާޕެޓިޝަންގެ ާމީހުންނަށްާާނުލިބިފަމި ާތިބި އި

ާދ ނޭ ާފަހިވެގެން ާމަގުތަކެއް ާލިބޭނޭ ާމިއަދުާޑޮލަރު ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި ކަމަށް.
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ރ އްޖޭގެާބޭންަކކުންާޑޮލަރުާޯހދުމަކީާއަދިާއެލް.ީސާެއއްާހުުޅވުމަކީާވަރަށްބޮޑުާދަތިާ

އުނދަގޫކަމަކަްށވެފައިާމިއޮންަނނީ.ާބޭންކުންާއެލް.ސީާއެއްާހުޅުވަންާވިޔަފ ިރވެރީންާ

%ާ ާދަނީ ާބުނަމުން ާއެމީހުން ާޭއގ100ާެއެދުނީމަ ާދައްކ ށޭ.  545މ ނަައީކާާމ ޖިންގ

100ާެއާއެލް.ީސާެއއްެގާމިންވަރުާ%ާ.ކޮންމެހެންާއެލް.ސީެއއްާހުުޅވ ކަށްާނުޖެހެއޭ

ާދަތުާ ާމިކަހަލަ ާއެެހންވީމ ، ާއަދަދެއް. ާފޮނުވ ލެވޭނެ ާއަކުްނވެްސ ާޓީ.ޓީ ދެއްކުމަކީ

ާކަސްޓަމުންާ ާމުދ ތަކެއް ާަބިއވަރު ާއެތައް ާިވަޔފ ރިވެރީންގެ ާހެދިގެން ާތަަކކ  އުނދަގޫ

ާއެ ާރަމްޟ ންާބަހުރި.ާނުނެރެވިފައި ާމިއޮތީ ާބައެްއގެ،ާކުިރއަށް ާބަިއވަރު ާއެތައް އަދި

ާގެނެވޭނޭާމަސް ާމުދ  ާބޭނުންވ  ާގެންނަން ާބައެއް ާވަރަށްގިަނ  550ކަމަށްވ ތީ

ާމިގޮތަށްާ ާކަންތައްތައް ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީމ ، ާނެްތ. ާމިއަދަކު އެްއވެްސގޮތެއް

ާމިއީ ާހޯދުމަކީ ާޙައްލެްއ ާމިކަމަށް ާަޤއުުމާކުރިމަތިވެފަިއވ ތީެވ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއެބަޖެހޭާ ާައޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާއޮތް ާމަޖުބޫރުވެފައި ާމިއަދު ކުރަން

ާމިއޮތްާ ާކުރިމަތިވެފައި ާހީނަރުކަމެއް ާމިހ ބޮޑު ާރ އްޖެއަްށ ާއަދި ދުނިޔެއަށް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާވިސްނުންތެރިކަމ އެކީ ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއީ  555ދަނޑިވަެޅއްަގއި

ާކަ ާކުރަންޖެހޭ ާމިމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދަނޑިވަުޅގަިއވެސްާހިތ މަޔަީކ ާދަތި

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުންާމިކަމުގައިާއަޅަްނޖެހޭާފިޔަވަޅުާއަޅަމުްނާ

ނުދ ކަން.ާއަުޅގަނޑުާމިދަންނަވަނީާއެމް.އެމް.އޭާވ ހަކަ.ާއެމް.އޭ.އިންާކަނޑަެއޅިގެްނާ

ާ ާޑޮަލރު ާައގުަގއި ާބޮޑު ާއެއްނޫންއެބައިނގޭ ާބަޔަާރުފިޔ 13ާާ.ނުލިބެނީކީ 14ާށް

ާރަީއސ15ާާްރުފިޔ އަށް،ާ ާގަންނަްނާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަރަކަށް ާޮޑލަރު  560ރުފިޔ އަށް

އެބަާލިބޭ.ާމިކަންާުހއްޓުވުމަްށޓަކައިާއެމް.އެމް.އޭާއަކުންާެއއްވެްސާފިަޔވަޅެްއާައޅ ާ

ސްާނޫސްާބަޔ ނެްއވެްސާތަނެއްާއަުޅގަނޑަށްާފެންނ ކަެށއްާނެތް.ާއެާފަރ ތުންާެއއްވެާ

ާނުދޭ.ާ ާއަޅަމުންނެއް ާފިޔަވަުޅެވސް ާފަރ ތްތަކ މެދު ާމިކަންުކރ  ާއަދި ާނޫން. ދެނީކީ

ާމައްސަލައަކީ ާއެންމެބޮޑު ާއޮތް ާކުރިމަތިވެފައި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާ.މިއީ

ާއަޅުގަނުޑާ ާއުފުލަްނޖެހޭނެކަމަށް ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާފުރިހަމައަްށ ާޒިންމ   565މިކަމުގެ

ާލިބުމުގެާމިއަދު ާޑޮލަރު ާމި ާއެހެންކަމުން، ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާގޮވ ލަން. ާާދަތިކަން

ާމިމަޖލީހުންާ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްޓަކައި ާއެުކގައި ާސަރުކ ރ އި ާގުިޅގެން ސަރުކ ރ އި

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާނަމަވެސް ާއުފައްަދއިގެން ާކޮމިޓީެއއް މިާޚ އްޞަ

ާއަޅުގަ ާމިަކމުން ާމިއޮތް ާަމގެްއާކުރިމަތިވެފައި ާޙައްލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް
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ާފޮރިންގާ ާގެންދ  ާހިންަގމުން ާރ އްޖޭގައި ާހަމައެހެންމެ، ާހޯދަންޖެހޭ.  570އަޅުގަނޑުމެން

އިންވެސްޓްމަންޓްަތއްާފޮރިންގާކުންފުނިތައްާއ ދެ،ާރ އްޖޭގެާބޭރުންާހިންގ ާރިސޯޓްާ

ާމިދެންނެ ާރިސޯޓްަތކަކީ ާގިނަ ާހިންގ  ާރ ްއޖޭގައި ާމިބޭފުޅުންނަކީ ާބޭރުެގާއޯނަރުން ވީ

ާހިންގ ާފަރ ތްތަކަށް ާއޮންނަޮގތަށް ާހަމަާޚިއްޞ  ާފައިސ  ާމި ާވ ތީވެ ާތަންތަނަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިދަނީ. ާފައިސ  ާމި ާބޭރަށް ާމަޑުނުވެ ާބޭންކެއްަގިއ ާރ އްޖޭގައި މިދަނީ

ާބަލ ާ ާމިކަންކަން ާދިމ ލަުކން ާދ  ާޕެޓިޝަން ާމި ާމިއަުދ ާދަންނަވ ީނ  575އަޅުގަނޑު

ާމިދެން ާރ އްޖޭެގާދިރ ސ ކުރ އިުރގައި ާގެންދިއުމުަގއި ާފައިސ  ާބޭރު ނެިވާފަރ ތްތަކުން

ާއިންތިޒ މުތަކެްއާ ާކަަހލަ ާކޮންމެެވސް ާމަުޑކޮށްލެވޭނެ ާއެފައިސ  ބޭންކެއްަގއި

ހަފްތ ާތެރޭގައ3ާާިހަފްތ ާނަމަވެސްާނޫނ2ާާީހަމަޖައްސަާދޭށޭ.ާއެންމެާކުޑަވެގެންާ

ާ ާނޫނިއްޔ  ާއެމީހެްއގ3ާެނަމަވެސް ާވަންދެން ާމިވެިނާއެކަާާމަްސދުވަސް އުންޓްަގއި

 580ިމއަދުާމިކަންާެވގެންމިދަނީާނަންޖެހޭނެކަމަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާވަރަކަށްާޑޮލަރުާހުން

ާޑޮލަރުާ ާިވޔަފ ރިވެރިންގެ ާގުިޅގެން ާދިމ ވުމ  ާތ ިށކަން ާޑޮލަުރގެ އެހެންގޮތަކަށް.

ާޑޮލަރުތައްާ ާއެފަރ ތުގެ ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާހުރި ާވިޔަފ ިރވެރިން،ާޑޮލަރު ގެންގުުޅްއވ 

ާހަވ ލުކޮްށގެްނާނަ ާމީހުންނ އި ާރަްއކ ކޮށްފަިއ،ާެއކިަވއްތަުރގެ ާތިޖޫރިއަށްލ  ާގޭޭގގެ ގ 

ޑޮލަރުާބޮޑުއަުގަގއިާވިްއކަމުންމިދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބަނގުލަދޭޝްާމީހެއްގެާ

ާބޭންކަކަށްވުެރާ ާފަސޭހަ ާދިެވއްސަކަްށވުރެން ާމިއަދު ާހޯދަން ާޑޮލަުރ ާމިއަދު  585އަތުން

ތަށްާމިާޑޮލަރުާދީގެންާމަގުމައްޗަށްާނެރެގެންާބޮޑުައގުަގއިާމިާފަސޭހަ.ާމިމީހުންާއަ

ާބަލަން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅގަނުޑމެން ާމިކަން ާޙަޤީޤަތް. ާމިީއ ާިވއްކަމުންދަނީ. ޑޮލަރު

ާނުބެލޭކަމަށްވަންޏާ  ާއެމީހުންނަކަށް ާނެރެންޖެހޭއެބަ. ާސިފައިްނވެސް މަގުމައްޗަށް

ާމިކަން ާނެެރގެންނަމަވެސް ާއެތަނަށް ާކޮންމެވެސްކަހަލަާއެހެންބަޔަކު ާބެޭލނެ

ާސަރުކ ރަށްވެްސާ ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާހަމަޖައްސަންޖެހޭ.  590އިންތިޒ މްތަެކއް

ާއަިދާ ާއެުކގައި ާމަޖިލީހ އި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމިކަމުގައި ާމިޮގވ ލަނީ އަޅުގަނޑު

ާއަިދާ ާއެުކގައި ާސަރުކ ރ އި ާމިގޮވ ލަނީ ާއަޅުގަނުޑ މަޖިލީހަށްވެސް

ާއެުކގަ ާއެުކގަިއާއެމް.އެމްޭއއ ިއވެސް ާމިނިސްޓްރީއ ިއވެސް ާފިނޭންސް ާއަދި ިއ

އަޅުގަނޑުމެންާމަޝްވަރ ތައްާކޮށްގެންާމިާޑޮލަރުގެާދަތިކަންާހައްލުކުރެވޭނެާމަގެްއާ

ާމިމަޖިލީހުގަިއާ ާމުަޤއްރިރުވެސް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި  595ހޯދައިދޭށޭ.

ާމިގޮވ ލަނީ ާެއކޮމިޓީއަށްެވސް ާއަުޅގަނޑު ާގުިޅގެްނާއިންނެވީީތވެ، ާސަރުކ ރ އި
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މިރ އްޖޭގެާމިާއިޤްތިޞ ދަށްާމިާކުރިމަތިވެފައިވ ާހީނަރުާކަންތަކުންާއަޅުގަނޑުމެްނާ

ާހަމަާ ާކަނޑައެިޅގެން ާމިމަޖިލީހުންވެސް ާހޯދުމަށް ާމަގެއް ސަލ މަތްކުރުވުމަށްޓަަކއި

ާމިްނވަރަށްާ ާއެނގޭ ާމަަސއްކަތްކުރ ަކން ާއަުޅގަނޑު ާފ ޅުކަންބޮުޑގޮެތއްަގިއ ވަރަށް

ާމިއަދުާމަ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެްނ ާއަދި ާކޮށްދެްއވ ށޭ.  600ސައްކަތްތަެކއް

ާ ާކުރިއަްށއޮތް ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހުރީ ާިރޒަރްވަގިއ 3ާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާފައިސ އެއް ާބޭނުންވ ވަރަކަްށ ާއަުޅގަނޑުެމން މަސްދުވަހަށްވެސް

ާއެކަމަށްވެ ާެއހެންވީމ ، ާނެތް. ާޑޮލަރެއް ާހޯދަންޖެހޭކަމަށްާއަތަކު ާަޙއްލެއް ސް

ާބޭންކުންތޯ،ާ ާިއސްލ މިކް ާބޭންކަކުންތޯ، ާކޮން ާދުނިޔޭގެ ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު

ާޕްރޮގްރ މެްއެގާ ާެތރެއިން ާޚަބަރު ާއަުޑއިިވގެންދިޔަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް  605ރޭގަިއވެސް

ާހުރިގޮތް. ާޙ ލަތު ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާމިަވގުތު ާއަދި ާދަތިކަމ ިއ ާޑޮލަރުެގ ާތެރެއިން

ާެއކުަގއިާ ާއެކޮނޮިމސްޓުންނ އި ާމިދެންނެވި ާފަރ ތްތަކ އި ާމިދެންނެވި އެހެންވީމަ،

ާޙ ލަތަކަށްާ ާމިނޫން ާމިޙ ލަތު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާމަސްޢޫލިއްޔަެތއްާ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ާއަޅުާ ާއަދ ކުރުމަށް ާމިމަސްޢޫލިއްޔަުތ ާމީހަުކާއެބައޮތޭ. ާއެްއވެސް  610ގަނޑުެމން

ާސިޔ ސީކަމަކަްށވުރެާ ާމިީއ ާއަދި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާއަޅުގަނުޑ ފަސްނުޖޭހެނެކަމަށް

ބޮޑަށްާމިއަދުާމިތ ާބަޙުްސކުެރވުމުންދ އިރުެވސްާމީެގާޙައްަލީކާކޮބައިޯތާބަލަންާމީގެާ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމިއީ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިމ ލަށް ާޙައްލަކ އި

ާއަޅުގަނޑުމެންެގާ ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަުޅގަނޑު ާރަނގަޅުޮގތްކަމަށް ާއެންމެ މަޞްލަޙަތު

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާވަރުގަދަެވގެންދިޔަކަުމގަިއިވޔަސް ާކިތައްމެ ާނިޒ މު ާޕ ޓީ  615ތެރޭގައި

ާޤައުމެްއވެްސާ ާނޯންނ ނެ، ާޕ ޓީެއއް ާލޮޅުމެްއއަރައިިފކަމަށްވަންޏ  އިޤްތިޞ ދު

ާނޯން ާސަރުކ ރެްއވެސް ާބަިއވަރުާނޯންނެ، ާއެތައް ާއަޅުގަނޑުމެންަނށް ނ ނެ،

ާވިސްނުމ ާ ާޕ ޓީގެ ާައޅުގަނޑުެމންގެ ާއެހެންވީމ ، ާކުރިމަތިެވގެންދ ނެ. ކަންތައްތަެކއް

ާމިއަދުާ ާޤައުމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދޫކޮށްލ  ާެއިވސްނުން ާސިޔ ސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާސަލ މަ ާޤައުމު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަންތައްަތުކން  620ތްކުރުމަށްޓަކައިާކުރިމަތިވެފައިމިވ 

ާހުރިހާ  ާކުރަންޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާއޮޅ ލަިއގެން ާއަތުކުިރ ާއެުކގައި ސަރުކ ރ އި

ާބޭނުމަކީާ ާައޅުގަނޑުމެންެގ ާގޮވ ލަން. ާމަޖިލީހަށް ާއަުޅަގނޑު ާކުރުމަށް މަސައްކަތެްއ

ާމިއަދުާ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭނުމަކީ ާޕެޓިޝަނުެގ ާމި އަޅުގަނޑުގެ
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ާބޭސްފަުރވ އަްށާކުރިމަތިވެފައިާ ާއަދި ާސަލ މަތްެވ ާއެރަްއޔިތުން ާދަތިތަކުްނ ވ 

ާނުލިބިގެންާ ާޑޮލަރު ާިވޔަފ ރިވެރިްނނަށް ާމީހުންނ އި،ާކިޔަވ ކުދިންނ އި  625ބޭރަށްދ ންޖެހޭ

ާހޯދައިދިުނން.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ާޙައްލެއް ާކުރިމަތިވެފައިހުރިާމައްސަލަތަކަށް މިހ ރު

ާމިކަމުގެ ާއުންމީދުކުރަނީ ާސަރުކ ރުންާާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާމިމަޖިލީހުންނ އި ސަބަބުން

ާމިކަންާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަަޅއިފިނަމަ ާފިޔަވަުޅތަކެއް ާރަނގަޅު ހަރުދަނ 

ާޝުކުިރއްޔ .ާާ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާފުރުޞަތުދެއްވީތީ ާއަުޅަގނޑަށް ޙައްލުެވގެންދ ނެކަމަށް.

ާމިފުރުޞަތުދެއް ާއަުޅގަނަޑށް ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެނގޭ  630ވީާއަޅުގަނޑަށް

ާއެހެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް،ާަހމަ ާހުަށހެޅީތީވެ. ާޕެޓިޝަން ާމި އަޅުގަނޑު

ާއަޅުގަނޑަށްވެްސާ ާއެފުރުޞަތު ާލިބުނުފަދައިން ާއެފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށްވެސް

ާއެދުމަީކާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާވަރަްށބޮޑަށް ާއަުޅގަނޑު ދެއްވީތީ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޤްޞަދުާއަޅުގަނޑު ާމިޕެޓިޝަނުގެ ާގޮވ ލަނީ ންބަރުންނަށް

ާުކރިއަށްގެްނގޮސްދިނުން.ާ ާމަސަްއކަތް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ  635ހ ޞިލުވ ނެގޮތަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާމިބަޙުސްގަިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވ  ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ންމެާާހުރިހ 

ާ ާވިލިމ ފަނ3ާްމެންބަރަކަށްވެސް ާައރުވ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތެއް  640ނުާމިނެޓްެގ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

ާއ ދެ،ާވިލިފުށިާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

ާބަޙުސްކޮށްލުމަކީާާއަްޙމަދުާނިހ ންާހުަސއިންާމަނިކުާ ާޕެޓިޝަނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިިމވ  ާމިއަދު ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް

ާހުރިހ ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައްޔިތުންގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިޤައުމުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ  645އަޅުގަނޑު

ާުގޅިފަިއވ ކަމެްއކަ ާމެންބަރުާވިންދުތަކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މަށް

ާގުިޅގެންާ ާމައްސަލައ އި ާޑޮލަރުގެ ާމިހިމެނިގެންދ  ާޕެޓިޝަނުަގއި ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާއަޅުކަމ އިާ ާއުމުރ ގެ ާޭއގެތެރޭަގއި ާހިމަނ ފައިވ އިރު ާަބިއ ާކަންތައްތަުކގެ ނުކުންނަ

ދަކަމަކަްށާމިކަންެވގެންދ ތީާމިއީާޙައްޖުގެާއަޅުކަްނާފަދަާކަންަތއްތަކަށްާހުރަްސއެޅޭފަ

ާއެްއވެްސއިރެްއަގއިާ ާއަުޅގަނަޑކީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާބޮޑުކަމެްއކަމަށް  650ވަރަށް
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ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާމީހެއް ާިވޔަފ ރިކުރި ާެއއްކޮްށގެން ޑޮލަރުތަކެއް

ާބަ ާނެތް. ާދައްެޗއް ާވ  ާއަނެއްހެން ާހުރުމަކުންނެއް ާނެތިގެން ާމި އެްއާއަނެއްހެން

ާކުރައްވ ފަިއވ ާ ާތަންކޮޅެއްުކރިން ާވިޔަފ ރި ާމެންބަރުންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށްވ ތީާފަހަރެއްގަިއާމީގެާދަތިކަންާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅަށްާހިތުަގއިޖެހޭާ

ާމިީއާ ާނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅގަނޑުެވސް ާއިޚްޞ ސްކުެރވޭެނކަމަށް  655ފެންވަރަށް

އެއް.ާމިާދިވެހިާރައްޔިތުންާކަންބޮޑުވ ވަރުގެާވަރަށްާބޮުޑާޙަޤީޤަތުގަިއވެސްާމައްސަލަާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމަގުމަިތން ާއެއީ ާިމކަންެވގެންދ ކަން ާމިވަގުތު މައްސަލަެއއްކަން

ާމިާ ާރަްށ ާވެރިކަންކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާއަޑުތަެކއް. ާިއވެމުންދ  ާޙަޤީޤަތެއް. ފެންނަ

ާފިހ ރަތަ ާގޯޅިކަންމަތިތަކުަގިއާމިހިރަ ާގެނަސްގެންާފުރަމ ލޭގެ ާމުދ  ާބޭރުން ާހަމަ ކަކީ

ާއެކަްނާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ .ާ ާމިޤައުމުން ާޤައުމެއް. ާވިްއކަމުންދ  ާމުދ ތަކެއް  660ބޭރުން

ާގެންނަންމިޖެހެނީާ ާކޮންމެއެްއޗެއް ާބޭނުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާބޭފުޅަކަށްވެސް ކޮންމެ

ާބޭރު ާބޭނުންވ  ާގެންނަން ާއެއްޗެހިތައް ާމިހެންވުމުން ާބޭރުން. ފައިސ ާާރ އްޖެއިން

ާުނކުމެގެންދ ނެ.ާ ާަމއްސަލަަތކެއް ާވަރަށްބޮޑެތި ާނެތްކަުމގަިއވ ނަމަ ާޑޮލަރު ޔޫއެްސ

ާވަދެލީމަާ ާފިހ ރައަށް ާެއއް ާއެަބއޮތް. ާފިހ ރަތަކުގަިއ ާހަމަގައިުމވެްސ އެޝަުކވ ތަްއ

ާއެބަދެކެޭވ.ާ ާވ ހަކަ ާނުގަެނވޭ ާވ ހަަކ ާނުލިބޭ ާއެްއޗެހި ާވ ހަކަ، ާނުލިބޭ ާޑޮލަރު  665ހަމަ

ާޕެޓިޝަނު ާމި ާޙ ލަތުާދެން ާޙަޤީޤީ ާއަދި ާފެނިގެންމިދ ގޮތ އި ާއަޅުގަނޑމެންނަށް ން

ާމ ސިންގ ާ ާބޮޑު ާނުލިބުމުގެ ާޑޮލަރު ާމިއީ ާުއސޫލެްއގޮތުން ާބަލ އިރު އޮތްގޮތަށް

ާކުރިއަްށއޮތްާ ާީމެގތެރޭގައި ާމިއޮތީ. ާމިކަން ާބަދަލުވެަފިއ ސުނ މީއަކަށް

ާފަރ ތްތަކަށް ާގެންނަ ާމުދ ތައް ާބައެްއ ާބޭނުންވ  ާއެހެްނާރަމަޟ ންމަހަށް ާބޭރުެގ

ާ ާމަހުގެ ާޖުލައި ާިމ ާނައިސް ާރ އްޖެއަށް ާމުދ ތައް ާބަރުކޮށްފައިހުރި  12ާ670ޕޯޓްތަކުން

ާއެމުދަލުެގާ ާނުލިބިގެން ާމުދ  ާލޯޑުކުރި ާޕޯޓަކަށް ާމެލޭޝިއ ގެ ާދުވަހު ވަނަ

ާތިމަންނަމެންގެާ ާލިބުނީ، ާަޖވ ބުަގއި ާގުޅީމަ ާއެމް.ެއސް.އެން.އެލްއަށް ވެރިފަރ ތުން

ާޑޮ ާތެޔޮއަޅ ނެ ާއ ދެ،ާބޯޓަށް ާގެނެޭވކަށްނެތޭ. ާރ އްޖެއަށް ާމުދ  ާނެތިގެން ލަރު

ާގޮއްަސއޭ.ާ ާހިސ ބަށް ާސީރިއަސް ާމީތި ާމިއޮތީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ާރަމަޟ ންާ ާއޮތް ާކުިރއަށް ާއަދި ާކ ބޯތަކެއްޗ އި، ާއެތެރެކުރަންެޖހޭ  675ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާބޭނުން ާއުުނއޮރިޔ ންާނިވ ކުަރން ާގެންގުޅޭ ާލ ން ާދިވެހިން ާއަދި ާފޮތިފަދަާމަހ އި ކުރ 

ާމިކަހަލަގޮތެްއާ ާބޭރުން. ާރ އްޖެއިން ާމިޖެހެނީ ާގެންނަން ާސ މ ނު ތަކެއްޗ އި
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ާީހވަީނާ ާއަޅުގަނޑަށް ާނުނިުކމެ ާމަގުމައްޗަށް ާދިވެހިން ާދެން ދިމ ވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާކުރިންާ ާދިއުމުގެ ާއެހިސ ބަށް ާތިބެންޖެހޭނީ. ާބޮނދ ކަންނޭނެގ ގޭތެރޭަގއި

ާސަމ ލުވާ  ާއެބަ ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާތައްޔ ުރވ ން ާރައްކ ތެރިވ ންޖެހޭ،  680ންޖެހޭ

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާއެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމ ،

ާމިއ ާ ާއ ދެ، ާމިހެންވެގެން. ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާއަުޅގަނުޑ ޕެޓިޝަނެއްކަމަށް

ހުރިާމަސައްކަތްތަްއާވިދިގެންާައޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ،ާމިކަމުގެާއެތެެރއ އިާބޭުރގަިއާ

ާބަލަންޖެހިއްޖެއޭ.ާ ާައޅުގަނުޑމެން ާސީރިއަްސކޮށް ާަވރަށް ާދިރ ސ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

ާމުއައްސަސ ތަކުެގާ ާކަމ ބެހޭ ާނުވަތަ ާއުފައްަދއިގެންނަމަެވސް ާޓ ސްކްފޯްސއެއް  685އެއީ

ާކަމ ބެހޭގޮތުންާ ާނޫނީ ާނަމަވެްސ ާބ އްވަިއގެން ާބައްދަލުވުންތަެކްއ ޚ އްޞަ

ާ ާމިކަންތައްތަކ ާހޭލުންތެރިކަން ާެއބަޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުމެން އިތުރުކޮށްގެްނނަމަވެސް

ާޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލަން. ާސަމ ލުކަމެްއދީގެން ާޚ އްޞަ ވަރަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެާފައިސ ާިދވެހިާރުފިޔ އަކީާަވކިާއުސޫަލކުންާމަނިޓަރީާސިސްޓަމްެގާ

ާފައިސ ެއއްނޫން ާހުރި ާޕެކްކުެރވިފައި ާހުރިާތެރެއިން ާކަނޑުފަޅުަގއި ާދިވެހިރ އްޭޖެގ .690 

ާެއއްެޗއްނޫން.ާ ާއެނގޭ ާސްޓޮކް ާއަދަދ އި ާއޭގެ ާބ ވަތްތަކަީކވެްސ ކަނޑުމަހުގެ

ާޭމވ އ އިާ ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާބަނބުކޭލ ިއ ާއަޅ  ާގަްސގަހުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއެްއޗެއްނޫން.ާ ާއެނގޭ ާއަދަދެްއ ާުނވަތަ ާވެލިުއއެއް ާއޭެގ ާތަކެްއޗަކީ ާފަދަ ތަރުކ ރީ

ާމިީއާއެ ާފައިސ ެއއްނޫން. ާެޕކްކުެރވޭނެ ާފަިއސ އަކީ ާިދވެހި ހެންވީމ ،

ާޔޫ.އެސްާ ާަޔޤީނުންވެސް. ާހަމަ ާޙަޤީޤަތެއް ާއެނޭގ ާކުރިްއސުެރ  695އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާނުވަަތާ ާކޮއިްނއެްއ ާގޯލްޑް ާޑޮލަރަކަށް ާޔޫ.އެސް ާކޮްނމެ ާއުސޫލުން ާޭއގެ ޑޮލަރަކީ

ާއަ ާއެއްެޗއް. ާހުންނަ ާޕެކްކުެރވިފައި ާވަުރގަދަާއައުންަސކަށް ާއެހެން ާދުިނޔޭގެ ދި

ާމިހެނެްއާ ާފައިސ އެއް ާކުޑަުކަޑ ާމިއޮތް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެްއގޮތަށް ކަރަންސީތަކ އި

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާަރއްކ ތެިރވ ން ާިވސްނ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާނަމަެވސް ނުކުރެވޭނެ.

ާވަރުގަަދކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާރިޒަރވް ާފޮރިން  700އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާވަރުގަދަާއަޅުގަނޑުމެ ާއެންމެ ާއޮތް ާވަންނަން ާފައިސ  ާބޭރު ާޤައުމަށް ން

ާވ ުނވ ޮގްތާ ާފައިސ އަށް ާލިބެމުންދ  ާފަރ ތުން ާޓޫރިޒަމްެގ ދޮރ ށިކަމުގަިއވ 

ާކޮޓަރިތަްއާ ާބަެއއް ާރިސޯޓްތަުކގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން އަޅުގަނޑުމެން

1200ާާ 800ާާޑޮލަރަށް، ާވިްއކ ލައ400ާާިޮޑލަރަށް، ާތިއްބަވ ާޑޮލަރަކަށް ގެން
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ާއެބޭފުޅުންާ ާެއބައުޅުްއވ . ާމިޤައުމުގައި ާހަމަ ާވިޔަފ ރިވެރިްނ  705ޢިއްޒަތްތެރި

ާައޅުގަނޑުމެްނެގާ ާއަދި ާބަލަންއެބަޖެހޭ. ާކޮންތ ކުތޯ ާަރއްކ ކުަރްއވަނީ މިފައިސ ތައް

ާރ އްޖެާ ާފައިސ ތަކަށް ާވަންަނ ާިއންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ާފޮރިން ާހުރި މިޤައުމުގައި

ތަުކގައިާަހމައެކަނިާބަހައްަޓއިގެންާރ އްޖެއިންާނެގޭނެހ ާެއއްެޗްއާނުވަދެާބޭރުާބެންކް

ާއެީއވެްސާ ާތިބެންވީތޯ ާއަުޅގަނޑުމެން ާދޫޮކށްލައިގެން ާނަގަން ދިޔަފެލައިގެން

ާޖެހެނީާ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާވިސްނަން  710ކުރަންޖެހޭާސުވ ލެއް.ާއ ދެ،ާމިކަންތައްތަކަށް

ާލަިއގަ ާބޮޑުކަމެއް ާއެްއކަލަ ާދިމ ވީމަ ާދުއްަވއިގަންަނާކަމެއް ާތެޅިފޮޅިަގނެގެން ތީމަ

ާވަގުތުަތއްާ ާވިސްނުމުގެ ާމުސްތަޤްބަލ މެދު ާސީރިައސްކޮށް ާދޫކޮށްލ ފައި ބީދަ

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާފެނިގެްނދަނީ. ާމިހިރަ ާލައިގަންނަނީ. ާމިހިރަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއުފެ ާބަޒ ރެއް ާކަޅު ާއެވިދ ުޅވ ކަހަަލ ާދަތިވެގެން ާޑޮލަރު ާމިއަދު ދިާރައްޔިތުންނަށް

 715އަދިާއަމުދުންާއަޅުގަނޑުމެންެގާއެތޭރޭގައިާބޭރުންާއައިސްާިތބިާމަސައްކަތުާމީހުންާ

ާގޮސްފިކަުމގަިއވ ނަމަާ ާހިސ ބަްށ ާވިްއކ  ާއޭތި ާނުކުމެ ާަމގުމަްއޗަށް ާައުގގައި ބޮޑު

ާމިކަންތައްތަކަށްާ ާސީރިއަސްކޮށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޖެހިފައި. ާކަންތަކ  މިއޮތީ

ާމިާ ާހިސ ބަށް ާދ ތީވެ.ާވިސްނަންޖެހޭ ާމިކަންތައް ާއުސޫލުން ާމިދަންނަވ  ދަނީ

 ނަމަވެސް...ާާ

ާ720 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާއަުޅގަނޑުާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިމ ފަްނނު ާމިކަމުގައި ާއަިދ ާއެަބއޮތް. ާވ ހަކަ ާވަަރށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަިދާއިތުރުކޮށްލަންާަމނިކުާޙުަސއިންާއަްޙމަދުާނިހ ންާ ާމައްސަލައ އި ާއުޅުނު ާނެތުމުން ާމިޑޮލަރު ާއެްއޗަީކ ާޖެހޭ

ާކަންެނލިާމަސްވެރިންނަށްާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަތޮޅުތަުކގެ ާމަްސވެރިންނަށް ާބަެއއް  725އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއޮތްކަުމގެ ާގުޅުެމއް ާވ ހަކައ އިވެސް ާއުޅޭ ާނުލިިބގެން ނުޑެގާއައިސް

ާޖެހުނީތީވެާއަޅުާއޮތީމަާެއވ ހަަކވެސްާދަން ާވަގުތު ގަނޑަްށާނަވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް

ާއޭރު ާޝުކުރުވެިރވަމުން ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާނެތީމަ ާދެވެން ާކުރިއަށް ންާއިތުރަށް

ާވަިކވެލ ނަން.ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ730 

ާޢިއްޒަތްތެާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާރި
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ާމުމްތ ޒްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއަމަްނ/ތ.މަޑިފުށި، ާއ ެދ، ާމަްއސަލަ، ާމިގެނެސްދެއްވި ާރަޝީދު ރިޔ ޟް

ާދެްއވިކަމަށްޓަަކއިާ ާހުށަހަޅައި ާމަޖިލީހަށް ާޕެޓިޝަން އިބްރ ހީމް

ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު ާމިދެފަރ ތަށްވެސް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި

ާސިޔ ސަތުެގާއަ ާހިނގަންފެށި ާވަކިކުެރވިގެން ާބ ރުތައް ާމި ާރ އްޭޖގެ  735ޅުގަނޑުމެންގެ

ާދިނީާ ާބ ރުތަކެއް ާއަުޅގަނުޑމެން ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ދަށުން

މޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިީޓއަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިެތްއގެާަކއިީރގަިއާޑޮލަުރގެާ

ާ ާމީހުން ާއަހ އިރަށް ާވ ހަަކާވ ހަކަ ާފަނޑިޔ ރެްއގެ ާއަިދ ާސަރުކ ރަށް. ބުރަކޮށްލަނީ

އަހ އިރަށްެވސްާބުރަކޮށްލަނީާސަރުކ ރަށް.ާފުލުހުންގެާވ ހަކަާއަހ އިރަށްާބުރަކޮށްލަނީާ

ާމިއަދުާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއެނގެންވެއްޖެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް  740ސަރުކ ރަށް.

ާދިވެހި ާއެބަހިނގ ކަން. ާވަިކވެގެން ާބ ރުތައް ާޑޮލަުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރ އްޖޭގެ

ާގަވ އިދުތަްއާ ާޤ ނޫނ އި ާކުރުމުގެ ާމުޢ މަލ ތްތައް ާޮގތުން ާފައިސ އ ބެހޭ ގެންގުޅުމ އި

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާފޮނުވ  ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިުތންގެ ާއެޤ ނޫނުތައް ހަދައި

ާގަވ އިދުތަކަްށާ ާދީފައިވ އިރުަގއި ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާބ ރު ފ ސްކޮށްދިނުމުގެ

ާމޯލްޑިްވސްާޢަމަލުކޮ ާބ ރު ާެބލުމުގެ ާކުރޭތޯ ާކަންަތއްތައް ާެއްއގޮތަށް ާގަވ އިދުތަކ އި  745ށް

ާމިއަދުާ ާމުައއްަސސ އެްއެގގޮތުަގއި ާމިނިވަން ާލިބިފަިއވޭ.ާމިއީ ާއޮތޯރިޓީއަށް މަނިޓަރީ

ާބ ޒ ުރާ ާޑޮލަރުގެ ާނުވަތަ ާިވއްކަން ާޑޮލަރު ާމިރ އްޖޭަގއި ާއ ދެ، ހިނގަމުންދ ތަނެއް.

އިސ ގެާމިންގަނުޑާކަނަޑއަަޅއިާަޤއުމަށްާލިބޭާއ މްދަނީެގާނުވަތަާރ އްޭޖގައިާބޭުރާފަ

ާމޯްލޑިވްްސާ ާއޮތީ ާބ ުރެވސް ާކަނޑަެއޅުމުގެ ާައގު ާޑޮލަުރެގ ާބަލައި ނިސްބަތަށް

ާފިަޔަވއިާ ާޭރގައި ާައިއއިުރގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ތަނަށް ާއޮތޯރިޓީއަށް.  750މަނިޓަރީ

ާއަުޅގަ ާއަެޑއް ާަގވަރނަރގެ ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާނީވޭ.ާމޯލްޑިވްސް ނޑުމެންނަކަށް

ާޤައުުމގެާ ާކޯހެއްަގއޭ. ާބޭރުގަިއ ާހުންނަވަނީ ާއެަމނިކުފ ނު ާިއވެނީ ާބުނ އަޑު ބޮޑަށް

ާވިދ ުޅވިކަމަްށވަނީާ ާޭރގަިއެވސް ާއަަރއި ާހަމައެކަނި ާދިޔައިރުަގއިެވސް. މިޙ ލަތަށް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާއެކަމަކު ާނުލިބެނީޭއ. ާޑޮލަރު ާޮބޑުެވެގންގޮސް ާޚަރަދު މިސަރުކ ރުގެ

ާއައިްސގެްނާއެން ާހީނަރުކަން ާވަރަށްބޮޑެތި ާއިޤްތިޞ ދަށް ާދުިނޔޭެގ ާއެނގޭ  755މެންނަށް

ާނަަގިއާ ާިސޔ ސީގޮތެްއގޮތުން ާނެންގެވީ ާއެމަނިކުފ ނު ާއެކަްނވެސް އުޅޭކަން.

ާކުރަންީވާ ާއެކަން ާމިއީ ާހީވަީނ ާއަުޅގަނޑަށް ާއަޅުވ ލީ. ާެއކަން ާބޮލުަގއި ސަރުކ ރުގެ

ާރ އް ާމި ާއަުޅގަނޑުެމން ާވަގުެތއްނޫންހެން. ާއަހަރުއްސުރ2006ާާެޖެއަށް ވަނަ
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ާ ާއަުޅގަނޑުމެން 4ާާފަށައިގެން ާނަގަިއ ާބަޖެޓެްއ ާއޮތް ބިިލއަްނ13ާާބިލިއަންަގއި

ާހީނަރުކަންާކުރިމަތިވ ންާ ާއަުޅވ ލުމުގެާސަބަބުންާރ އްޖެާއިޤްތިޞ ދީ  760ސިޔ ސީގޮތުން

ާރަނގަޅުވ ނީ ާއެންމެ ާވ ހަކަަދއްކ ލީަމ ާއެ ާެއއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ އި ާއޮތީ. .ާފަށ ފައި

ާބަލ އިރުަގިއާ ާދުަވސްތަކަށް ާގިނަ ާދިޔަ ާވޭުތވެ ާމައްސަލައަކީ ާނުލިބޭ ާޑޮލަރު މިއަދު

ާއޮްތގޮތޭާ ާގެންގުޅެަފއި ާސިޔ ސަތު ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާނުވަތަ ސަރުކ ރުން

ާފައިސ ގެާ ާބޭރު ާލިބޭ ާރ އްޖެއަށް ާމިދަންނަވަނީ. ާފ ޅުަގއި ާވަރަށް ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާމީހަ ާއެްއެވސް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމަޖިލީހުެގާއަދަދު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނޭނގޭ.  765ކަށް

ާކޮމިީޓއަށްާ ާމ ލިއްޔަތު ާނޭނެގ. ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްވެސް މެންބަރުންނަކަށްވެސް

ާރިޒަރވްާ ާދައުލަތުގެ ާބަދަލުެވގެންދިޔައިުރަގއި ާއޮތީ.ާަސރުކ ރެއް ާޖަވ ބު ާދޭ އައިސް

ގިަނވެގެްނާ،ާނުވަތ180ާަމިލިއަންާޑޮލަރުާނުވަތަާމަދުވެގެނ120ާާްހުރިކަމަށްވަނީާ

ާދައުލަތުގ180ާާެ ާނޭނގެ. ާޙަޤީޤަެތްއ ާޭއގެވެސް ާޑޮލަރުކަމަްށވަނީ. މިލިއަން

 770ރިޒަރްވއަކީާކޯްއޗެްއކަމެއްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާއަްނގ ފަެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަުދާ

ާމަނިޓަރީާ ާމޯލްޑިވްސް ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާކޮބައިތޯ. ާލުޔަކީ ާދޭ ބޭންކްތަކަށް

ާލުޔަކީ ާދޭ ާާއޮތޯރިޓީއިން ާޑޮލަރު ާބ ޒ ރެްއގައި ާކަޅު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ 15ާކޮަބިއތޯ.

ާނިސްބަތަކީާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޑޮލަުރގެ ާިމއަދު ާދަުއލަތުގައި ާހުރިއިުރގަިއ ރުފިޔ އަށް

ރުފިޔ ތޯާމިކަމެއްވެސްާނޭނގެ.ާބ ޒ ރުަގއިާބޭނުނ20ާާްރުފިޔ ތޯާނޫނ9ާާީކޮބައިތޯ.ާ

ާގެންދ އިުރަގއި ާވިްއކަމުން ާޑޮލަރު ާމީހުން ާމިރ އްޭޖގަިއާާއަެގއްަގއި  775އެޑޮލަރު

ާޢ ންމުކޮށްާ ާަޤުއމުތަކުގައި ާއެހެން ާދުނިޭޔގެ ާނޭނގެ. ހިފެހެއްޓޭނެގޮތެްއވެސް

ާކުރަްއވ ެނާ ާދަތުރުތައް ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަީކ ާިތއްބަވ  ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަިދާ ާއިންޑިއ ަގއިެވސް ާއަދި ާސްރީލަންކ ަގިއވެސް، ާއ ދެ، ާަޤއުމުްއގަިއ، އެްއވެސް

،ާއ ިސއ ންާޤައުމުަތކަށްާބެލިއަސްާޑޮލަރުާހިފައިގެންާކޮތަޅަށްާއަޅައިގެްނާއެއަްށވުރެ

ާ ާއެތެރެކުެރވެން ާދެވޭތަނެއްނޯވޭ. ާނިމުގެން ާޤަުއމަކުން ާއެްއވެސް  10ާ780މިރ އްޖެއަކުން

ހ ްސާޑޮލަރުާނުވަތަާއަދަދ10ާާުހ ސްާޑޮލަރުާއެންމެގިނައިންާނުވަތަާބޭރުކުރެވެންާ

ާއަދަުދތަކެ ާއޮންނަ ާނެތް.ާކަނޑައެޅިަފއި ާއެކަމެްއވެސް ާމިރ އްޖޭަގިއ ާއެަބއޮޭވ. އް

ާދީފައިާ ާހުއްދަ ާިވޔަފ ިރކުރުމުގެ ާޑޮލަުރގެ ާޤައުމެްއގައި ާހުރިހ  ާިވޔަފ ރިކުރ  ޑޮލަރުގެ

ާއެިވޔަފ ރިކުރ ކަމަށްވަީނވިްއޔ ާ ާޚިލ ފަށް ާގަަވއިދ އި ާއެބަހުރޭ. ާތަންތަން ހުންނަ

ާއަާ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއެބަޮއވޭ. ާތަނެްއވެސް ާބަލ ނެ ާމޯްލޑިވްްސާއެކަން  785އިއިުރގައި
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ާކަމ ބެހޭާ ާސަރުކ ރުގެ ާއަިދ ާކޮށްފަކައެއް. ާނެތް ާމިކަމެއް ާއޮތޯރިޓީއިން މަނިޓަރީ

ާމަސްުތވ ާ ާއެތެރެވ  ާމިރ އްޖެއަށް ާނެތް. ާބަލ ފަވެސް ާފ ރަލ  ާމިކަމަށް ފަރ ތްތަކުން

ާމިކަްނާ ާދެޭވގޮތަށް ާގަެނގެން ާމީހަކަށް ާބޭނުންވ  ާގެްނނަން ާފައިސ  ާބޭރު ތަކެއްޗަްށ

ާރ އްޭޖގެާހަމަ ާބެންކްތަކަށް. ާބަލ ލަންީވ ާައޅުގަނޑުމެން ާދެން ޖެހިފައިއޮތީ.

ާިވޔަފ ރިތަކަށްާ ާކުރަމުްނގެންދ  ާމިރ އްޖޭަގއި ާބެްނކްތަކުން ާހުރި  790އިންވެސްްޓކޮށްގެން

ާލުެޔއްާ ާކިހ ވަރެއްގެ ާއޮތޯރިޓީއިްނ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާބޭންކްތަކަށް ބަލ އިރުަގއި

ާ ާދަތިކަމ  ާމިއިޤްތިޞ ދީ ާމަނިޓަރީާދިންތޯ. ާމޯލްޑިވްސް ާބޭންކްތަކ ވެްސ ދިމ ކޮށް

ާފައިސ ާ ާވަގުތަށް ާވަގުތުން ާލޯނުތަކަށް ާހުރި ާދީފައި ާދިމ ކޮށްލީ. އޮތޯރިޓީއިން

ާ ާކުރިން ާއަންަގއި 120ާާދައްކަން ާލިމިޓް ާކުރެޑިޓް ާހުންނަ ާދީފައި 90ާދުވަހަށް

ާމި ާއެމީހުންނަށްވެސް ާފައިސ  ާބޭރުން ާަސބަބުން ާޭއގެ ާކުޑަކޮށްލީ.  795ތަނަށްާދުވަހަށް

ާމައްސަލަ.ާ ާގެނައުުމގެ ާބޭރުފައިސ  ާސަރުކ ރުން ާޮއތީ ާދެން ނުގެނެވޭެނގޮތެްއވީ.

ާ ާބޭނުނ300ާާްސަރުކ ރުން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެބަބުނޭ. ާހޯދިވ ހަކަ ާޑޮލަރެއް މިިލއަން

ާއެނގެން.ާ ާއެކަން ާއޮތޯރިޓީއިން ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާއަދި ާސަރުކ ރުން ޢ ންމުކޮށް

ާމި ާއޭގެބަދަުލގައި ާއޮތޯރިޓީއ ިއާއެކަމަކު ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް އަދު

 800ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާފަނޑިޔ ރުންނ އިާޒުވ ބުާމިފެށީ،ާމިފަދަާދަތިާާޙ ލެއްގައިާ

ާމޯލްޑިވްްސާ ާހުއްޓ ލ ފައި ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާޮއްއވ . ާޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާގޮާ ާއަޅުަގނޑު ާކަންކުރުމަށް ާއެްއގޮތަށް ާޤ ނޫނ އި ާއޮތޯރިޓީ ާެއީއާމަނިޓަރީ ވ ލަން.

ާކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ާހުރީ ާޙަޤީޤީ ާައގު ާޑޮލަުރގެ ާިމރ އްޖޭގެ ާއޮްތގޮތަކީ. ާަޙއްލަކަށް އޭގެ

ާިވޔަފ ރިވެރިްނާ ާބޭރުގެ ާަބއެއް ާތިބި ާމިރ އްޖޭގައި ާއެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާދައްކަންޖެހޭާ ާބެޑަށް ާއެމީހުންެގ ާޓޫރިޒަމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފައިސ ،  805ދައްކަންވ 

ާޑަށްާދައްކަްނޖެހޭާފައިސ ާއެބަދައްކ ާްސިވސްާބޭންކަށް.ާރެންޓްާނުވަތަާބެ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

 810ާދެންާމިޤައުމަށްާކޯއްޗެއްތޯާަވންނ ނީ.ާއެއްެޗކޭާވިދ ުޅވިންތޯ.ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާ:ވ ހަކަެދއްެކވުންާރިޔ ސަތުން
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ާ

ާމިކަމަށްާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާެއހެންވީމ  ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުގަނޑު  815ާއ ދެ،

ާސަރުކ ުރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއޮތޯރިޓީއިންވެސް ާމަނިޓަރީ ާމޯްލޑިވްސް ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ށޭ.

ާޙ ލަ ާޑޮލަރުގެ ާމި ާފުރަތަމަ ާނުނިކުމެ ާރައްޔިތުންނަށްާވައްޓ ލަން ާއޮތްގޮތް ާތު

ާކޯާ ާހުރީ ާިރޒަރްވގަިއ ާމިރ އްޖޭގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއްެޗއްތޯ.އަންގ ލަދެްއވަަބއްލަވ ށޭ.

ާފުރަފުރައިގެން ާއަަޅިއގެން ާފޮށިފޮއްޓަށް ާޑޮލަުރތައް ާމިތަނުން ާދަނީ.ާކޮންބައެއްތޯ

 820ާއެކަންާބަލައިެދއްވ ށޭ.ާުޝކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާިޢއްޒަތްތެިރާާޔޫސުފްާާމެންަބރުާދ ިއރ ގެާފެލިދޫ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހުށަހެޅިފައިވާ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާނަޢީމް ާމަޖިލީހަށް ާލިބުންދަތިވުމ އިުގޅިގެން ާޑޮލަރު މެންބަރު

ާ ާލިބުން ާޑޮލަރު ާވ ހަކައަކީ، ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނުޑ މިާޕެޓިޝަނ ބެހޭގޮތުން

ާމަދުވަމުންދ ތީ.ާ ާޑޮލަރު ާލިބޭ ާރ އްޖެއަށް ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާމިދުވަސްވަރު  825ދަތިވަނީ

ާވަޞީލަތްތަކެއް.ާ ާވަރަށްމަދު ާމިއޮންނަނީ ާލިބޭ ާޑޮލަުރ ާރ އްެޖއަށް އ ދެ،

ާމިދުވަސްވަުރާ ާމަސްވެރިަކންވެސް ާއެހެންނަމަވެސް ާމަސްވެިރކަން. ފަތުރުވެރިކަމ އި

ާޮގއްސަ ާދަށަށް ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަާމިވަނީ ާބޭފުޅުން ާދ އިރ ގެ ާފަތުރުވެިރކަމުގެ .ާއަދި

ާހަމަާ ާފައިސ ެއއްލިބޭތޯ ާއިތުރު ާރ އްޖެއަށް ާވަރަށްުބރަކޮށް ާައވަދިނެތިވެ ވަރަށް

ާއެަބއެނގޭ.ާ ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާމަަސއްަކތް  830ކުރަްއވަމުންގެންދަވ 

ާޑޮ ާލިބޭ ާމިދިމ ވެފައިވ ގޮތަީކ، ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހަމަާއެހެންނަމަވެސް ލަރުކޮޅު

ާރ އްޖޭަގއިާ ާމިއ ދަކ ދަވަނީ ާދިއުން، ާބޭރަށް ާއަނބުރ  ާޖެހިފައި އެއަންަނގޮތަށް

ާއ ދެ،ާ ާހޯދަން. ާޙައްލެއް ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާިމަކމ  ާއަށަގަނެފައި. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއޭެގއިންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާލިބުމ އެކު ާމި ާޑޮލަރު ާމިލިބޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޑޮލަރު،

ާއަ ާދޭން.ާއެބަޖެހޭ ާެއއްޗެހި ާމުސ ރަތަކ އި ާބޭރުމީހުންނަށް ާމިެގންގުޅޭ  835ޅުގަނޑުމެން

ާބޭރުވެގެންދޭ.ާ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދަދެއް ާވަަރށްބޮޑު ާގ ތްަގޑަކަށް މިއަށްވެސް

ާލިބެންނެތްާ ާމިރ އްޖެއިން ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާހަމައެއ ެއކުަގއި އަދި

ާބޭ ާރ އްޖެއިން ާހޯދުމަށް ާފަރުވ  ާއަޅުގަނުޑާސިއްޙީ ާދިއުން. ާމިދ  ރަށް

ާމަްއޗަްށާ ާދުވ ލެއްގެ ާފްލައިޓުްނ ާއެއަރލައިންސް ާއިންިޑއަން ލަފ ކުރެވޭގޮުތަގއި

ާ 40ާާމިހ ރުވެސް ާދުވ ެލއްެގ50ާާހ ހ އި ާބޭރުޭވ ާރ އްޖެއިން ާއެބަ ާޑޮލަރު  840ހ ހ އި
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ާނޫނީާ ާހުއްޓުވިގެން ާމިކަންކަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ، މައްޗަށް.

ާބޭނުންކުރެވޭނެގޮތެްއާއަޅުގަނޑުމެން ާހެޔޮގޮތުަގިއ ާޑޮލަރުކޮޅު ާމަދު ާމިލިބޭ ނަށް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ނޯންނ ނެ.

ާމިލިބޭާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއިލްތިމ ސްައކީ، ާކުރ  ާސަރުކ ަރށް ާދިވެހި މެދުވެރިކޮށް

ާބޭ ާހެޔޮގޮތުަގއި ާރ އްޖޭގަިއ ާޑޮލަރުކޮޅު ާސިޔ ސަތެްއާމަދު  845ނުންކުރެޭވކަހަލަ

ާސ ކްާ ާމިއަންނަ ާމިސ ލަަކށް ާގ އިމުކޮށްެދއްވ ށޭ. ާތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާބޭފުޅުންނ ިއާ ާއިންޑިއ  ާޚ އްޞަކޮށް ާވ ަހކަދައްަކއިގެްނ، ާއެބޭފުޅުންނ  ސަމިޓްގައި

ާއެޑޮލަރުާ ާމީހުން ާިމދ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާފަުރވ އަށް ާބޭސް ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާފަސޭހަާގެންދިއު ާއެލުއި ާއެމީުހންނަށް ާއެހެްނގޮތަކުން ާކޮްނމެވެސް ާބަދަުލގަިއ މުގެ

ާސަރުކ ރަްށާ ާމިއަދު ާައޅުގަނޑު ާހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ ާއިންތިޒ މެއް  850ލިބޭނެކަހަލަ

ާވަރަށްާއަދަުބވެރިކަމ ެއކުާކުރ ާއިލްތިމ ސްއެްއގެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާައއްސަލ މްޢަ`ާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަޙްމަތު. ާލައިުކމް ާަރއީސް.ާވަބަރަކާ هللا ާޢިއްޒަތްތެރި .ާ

ާދުނިޔޭގެާާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާ ާނުދ ވަރަށް ާދަށަްށ ާދުވަހަކުވެސް ާިއޤްތިޞ ދު ާދުނިޭޔގެ ާމިފަހަކަށްއައިސް

ާމިކަންކަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫެލއްނުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާދަށަށްދިޔަކަމަކަްށ ާއިލުޒ މްާއިޤްތިޞ ދު  855މުގެ

ާއެވ ހަކަފުޅުަދއްވަީނާ ާބޭފުުޅން ާވ ހަކަދަްއކަވ  ާއަުޅވ ފައި ާބޮުލގައި އިޤްތިޞ ދުގެ

ާދުވަހަުކވެްސާ ާަޙޔ ތުަގއި ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަވ ނީ. ާއަުޅގަނުޑ ޙަޤީޤަތަކަށެއްނޫނޭ

ާދަތިކަްނާ ާޑޮލަރުގެ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާނުފޯރ ވަރަށް ާދަިތކަން ާޑޮލަުރގެ މިފަހަކަށްއައިސް

ާމިއޮތީާާފޯރ ފައި. ާހޯދުން ާޮޑލަރު ާހޯދުމަށްވުރެެވސް ާމަސްތުވ ތަކެތި މިޤައުމުން

 860އުނދަޫގވެފައި.ާިމއީާވަރަށްބޮުޑާހިތ މައެއްާއިނގޭތޯ.ާމިކަމުެގާއެންމެބޮޑުާހިތ މަެއްއާ

ާރައްޔިތުން.ާ ާފަޤީރު ާވަރަށް ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ އުފުލަނީ

ާރ އްޖެއިން ާއެހީތެރިކަުމަގއި ާރައްޔިތުންާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭސްފަރުވ އަށްދ  ާބޭރަށް

ާވަރަްށާ ާމިމައްސަލަވަނީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހިތ މަެއއްކުރޭ. ާވަރަށްބޮޑު މިކަމުގައި

ާވަރަްށާ ާކުރިމަތިވެފައި ާބަލިަތކ އި ާސީރިއަސް ާަވރަށް ާމައްސަަލއަކަްށވެފައި. ބޮޑު

ާރަްއޔިުތންނަށް ާނިކަމެތި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާފުރަންޖެހިފައިވ  ާޑޮލަރުާާއަވަހަށް  865ނުފުރި

ާއެމީހުންގެާ ާޭއެގސަބަބުން ާވެއިުތވ ންޖެހޭ. ާއެތައްުދވަހެއް ާނުފުރި ނުލިބިގެން

ާކަންތައްަތްއވެސްާ ާބަލިބޮުޑުވމުގެ ާނުރައްކ ތަކ އި ާިއތުރު ާބަލިބޮުޑވުމުގެ ބައްޔަްށވެސް
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ާކޮންމެާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއެބަހުރި. ާިދމ ވެފައި ާހިތ މަވެރިކަމ އެކު ވަރަށް

ާއެ ާލިބުމުގެާހަފްތ އަކު ާޑޮލަރު ާއެހެންީވމ ، ާުކރިމަތިލަމުންދ ކަމެއް. ތަެކއްފަހަރު

ާސަުރކ ރުެގާ ާއަދި ާކޮމިޓީތަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާިޢްއޒަތްތެރި ާފިލުވުމަށްޓަކައި  870ދަތިކަން

ާވަރަށްާ ާޯހއްދަަވއިދެްއވުމަީކާއަުޅގަނުޑވެސް ާޙައްލެއް ާމިކަމަށް ާފަރ ތްތަކުން ރަސްމީ

ާފޮ ާކޮމިޓީައަކށް ާއަދި ާއަވަެހއްާއެދޭކަމެއް. ާވީހ ވެސް ާމިކަމަށް ނުވައިގެން

ާކޮށްދެއްވުަމކީާއަުޅގަނުޑވެސްާވަރަށްާއެދޭކަެމއް.ާ

ާ

ާއެކަްނާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާދަތިވެފައިވ ތީ ާލިބުން ާޑޮލަރު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  875ާޝުކުރިއްޔ 

ާޕެާާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީާ ާހުށަހަޅ  ާމި ާމީގެާޙައްލުކޮށްދިނުމަށްއެދި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ޓިޝަނަކީ

ާތަޙައްމަލުކުރަްނާ ާަރއްިޔތުން ާދިވެހި ާމައްސަލަތަކެްއ ާއެިކއެކި ާތަފ ތު މޯހިރުގައި

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލައެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤައުމީ ޖެހިފައިވ 

ާމަ ާޙައްލުހޯދ  ާމިކަމުަގއި ާމަޖިލީހަކަށްވުރެ، ާބަދުނ މުއަޅުވ  ޖިލީހަކަށްާމަޖިލީހަކީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާރަނގަުޅވ ނޭ. ާމ  ާވިސްނ ަވޑަިއގަތިްއޔ   880ހުރިހ ބޭފުޅުންވެސް

ާނަޝީދަށްާ ާރައީސް ާފަނޑިޔ ރުންނ އި ާކޯޓުތަކުގެ ާަގވަރުނަރ ިއ އެމް.އެމް.ޭއގެ

ާަމގެްއާ ާއެްއވެސް ާަޙއްލުހޯދޭނެ ާމިކަމަށް ާަދއްަކއިގެެނއް ާވ ހަކަ ބަދުނ މުއަޅުވ 

ާއަުޅގަ ާނުފެނޭ. ާއެންމެާއަޅުގަނޑަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރަންއެބަެޖހޭ ނޑުމެން

ާވިޔަފ ިރާ ާމުޅި ާހީނަރުކަމަކީ ާނުވަތަ ާދެރައަކީ ާލިބޭ ވިޔަފ ިރވެރިއަކަށް

ާލިބޭނެާ ާކުއްޖަކަށް ާިކޔަވ  ާއެންމެ ާެގއްލުމެއްކަން. ާލިބޭނެ  885އިންޑަސްޓްީރއަށް

ާބޭސްފަރުވ އަށްދ  ާެގއްލުމެއްކަން. ާލިބޭނެ ާނިޒ މަށް ާމުޅި ާތަޢުލީމީ ްނާގެއްލުމަީކ

ާހުރިހ ާ ާޤައުމުގެ ާރިުހމަކީ ާއަޅ ލ  ާގަިއގައި ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ާހުރި ނުފުރިފައި

ާރަޝީދުވެސްާ ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިހުމެއްކަން. ާއަޅ ނެ ގުނަވަެނއްަގއި

ާކޮންޓްރޯލްނުކުރެޭވާ ާބ ޒ ރު ާކަޅު ާއެ ާއުފެދި، ާބ ޒ ރަށް ާކަުޅ ފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން

ާޤައު ާމިއަދު ާެއކަްނާޙ ލަތެއްަގއި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުގަނޑު ާމިއޮތީ. ާޙ ލަތު  890މުގެ

ކޮންޓްރޯލްކުރ ާމުޢައްސަސ ތަކ އިާގުިޅގެންާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިރ އްޖޭގައިާޑޮލަުރގެާ

ާއުުޅްއވ ާ ާއެކަުމގަިއ ާއަިދ ާކޮންޓްރޯލްކުރަން. ާެއބަޖެހޭ ާބ ޒ ރު ާކަޅު މިއުފެދިފައިވ 

ާފިޔަވަުޅއަޅ  ާހަރުކަށި ާދޭތެރޭ ާަމގަްށާބޭފުޅުންނ އި ާނައްތ ލެވެންއޮތް ާކަޅުބ ޒ ރު ާއެ

ާރަމަޟ ންމަްސާ ާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްަކތްކުރަން ާއެަބ އަޅުގަނޑުމެން
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ާއަތްނުފޯރ ފަށަށްާ ާޔަޤީންކުރަމުންމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަގު ާތަކެީތގެ  895ކުރިމަތިވެފަިއވ އިރު

ވ ލަންާސަުރކ ރުެގާމައްޗަށްާއުފުިލގެންާހިނގ ދ ނެކަން.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުގަނުޑާގޮ

ާއެްއގޮތަކަްށާ ާޙ ލަތ އި ާދިވ ވެފަިއވ  ާމި ާޤައުމަށް ާމިހ ރު ާސިޔ ސަތު އިޤްތިޞ ދީ

ާވެއްިޖއްޔ މުާ ާނުދުއްޭވގޮތް ާފުރުއްަވިއގެން ާކަނޑަކަށް ާގަދަ ާއެއީ ރިވިުއކުރަްއވަން.

ާފުނޑ ލ ފަިއާ ާމައިބަދަ ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ާތިބޭ ާލޯންޗްގަިއ ާދ ން މަންޒިލަށް

ާ ާއަޅުގަނޑުާދިއުމަށްވުރެ ާދިޔ މަ. ާހޯދައިގެްނ ާމަގެއް ާއެހެން  900ރަނގަުޅވ ނީ

ާއެޖެންޑ ާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮެވވޭނީ ާފުރިހަމަކަމ އެކު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާސަރުކ ރަްށެވސް

ާކޮންމެާ ާއުޅޭ ާޤަުއމުގައި ާއަދި ާޮއވެގެން. ާރަނަގޅަށް ާއިޤްތިޞ ދު ނުވަތަ

ާވަރު ާސަރުކ ރުެވސް ާއުެޅވޭނީ ާހެޔޮގޮުތަގއި ގަަދވެގެން.ާރައްޔިތަކަްށވެސް

ާޑޮލަރުެގާ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާއެބަޖެހޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅގަނޑުމެްނ ހަމައެއ ެއއްކޮށް

ާއެްއވެްސާ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދަތިވެފައިވ އިރު ާލިބުން ާޑޮލަރު ާއުފެދި،  905ކަޅުބ ޒ ރު

ާބޮެޑއްނުވޭ.ާ ާޙ ލަތުގަިއ ާިމއަދުެގ ާއައިފަހަކުން ާމިސަުރކ ރަކު ާމުސ ރަެއއް މީހެއްގެ

ާދެންާއޯވަރަޓއިމް ާއަދި ާކެނޑެމުން. ާދަނީ ާއެލަވަންސްތައް ާކެނެޑމުން. ާދަނީ ތައް

ާޝޯޓްލިސްޓްކުެރިވާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސް ާސިިވލް ާވ ހަަކއަކީ އިވެމުންދ 

ާކަންމިހެންހުރުމ އެކު،ާ ާވ ހަކަ. ާއަންނ ނެކަމުގެ ާބިރުވެިރކަން ކެނޑެމުންދ ނެކަމުގެ

ާގެއް ާއ އިލ ތަކަކަށް ާއެބައިނގޭ ާނުވަތަާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  910ުލންލިބޭނެކަން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެހެންަކމުން، ާނެތްކަން. ާމ ދުރަުކ ގެއްލުންލިބެން

ާވަރަށްބޮުޑާ ާދިމ ވެފައިވ  ާޤައުމަށް ާމިއީ ާޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ

ާމިއީާ ާޝައްކުއުފެދޭ ާައޅުގަނަޑށް ާދެރައެއްކަން. ާވަރަްށބޮޑު ާނުވަތަ މުޞީބ ތެއްކަން

ާކޮމި ާޕެޓިޝަން ާއަުޅގަނުޑާހަމައެކަނި ާނިންމިދ މެކަމަކ މެދު. ާފޮނުވަިއގެން ޓީއަށް

ާއިްސވެރިންާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާބޮޑެތި ާސިޔ ސީ ާހިމެނޭ ާމިމަޖިލީހުގައި  915ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ތިއްބަަވއިގެންާސަުރކ ރަށްާެއްއބ ރުލުންާއެންމެާފުރިހަމަާމިންވަރަކަށްާދެްއަވއިގެްނާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެބަޖެހޭ. ާޙައްލުކުރަން ާނަޖީބުއޭާމިކަން ާފަސީޙު ާމިތ ނގައި

ާނަޝީދޭާ ާރައީސް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކިއިދ ނެ. ާެއއްޗެިހވެސް ކިޔަިއގެން

ާމަޢުމޫންާ ާދައްކ  ާމިތ ނގަިއ ާތ އަބަދު ާއަދި ާިކިއދ ނެ. ާއެްއޗެހި ކިޔަިއގެްނވެސް

ާައޅ ާ ާެއއްެޗއް ާފޮށިޮފއްޓަށް ާކިއިދ ނެ. ާއެްއޗެހި ާކިޔ ިއގެންެވސް  920ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއޭ

ާތިބިތާ ވ ހަކަވެާ ާހަމަ ާރައްޔިތުން ާތިބިއްޔ މު ާކިޔަން ާމިހެން ާކިއިދ ނެ. ސް
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ތިބެންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާޙައްލުހޯދ ާމަޖިލީހަކަށްާމަސައްކަްތކުރަން.ާ

ާއަޅުގަނުޑާ ާއެބަޖެހޭ. ާއަދ ކުރުވަްނ ާޒިންމ  ާފަރ ތަކަށް ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމ 

ާއަނެއްފަ ާއެއްފަރ ތުްނ ާތިބިއްޔ މުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާިދއްކޮްށގެން ާއިނގިލި ރ ތަށް

 925ާރައްޔިތުންގެާޙ ލަތުދ ނީާދުވަެހއްާދުވަހަށްާދަށަށް.ާއަުޅގަނުޑމެންާބޭނުމެއްނުވޭ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކީކޭތޯ.ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ
 930ާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް

ާ

ާބޭނުންވ ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނުޑ ާެއހެންނަމަވެސް، ާުޝކުރިްއޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް

ާޕެޓިޝަނެއްގެާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޯމަލް ާވަންނަ ާމިމަޖިލީހަށް ާހަމަެއަކނި ާމިކަމަކީ  935ވ ހަކަައކީ

ާނުދެެކވޭށޭ. ާސީރިއަްސާާހައިޞިއްޔަތުން ާމިއީ ާއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާކުރިން ާފުނޑުފުނޑުވުުމގެ ާއިޤްތިޞ ދު ާމިރ އްޖޭގެ ާދެކި ާމައްސަލަެއއްކަމުަގއި

ން.ާލެއްާހޯދަދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާއަމިއްލަާޙ ލަށްާނުއުޅެވުމުގެާކުރިންާމިކަމަށްާޙައް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ940 

ާއެދި`ާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ާެއކަން ާދަތިވެފައިވ ތީ ާލިބުން ާޑޮލަރު .ާ

ާމެންބަރުާތ.މަޑިފުށީ/އަާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާިއބްރ ޙީމް، ާމުމުތ ޒް މަން

ާއެފަރ ތަްށާ ާއަޅުގަނޑު ާޕެޓިޝަނަށްޓަކައި ާމިހުށަހެޅި ާމެދުވެރިކޮށް ާރަޝީދު ރިޔ ޒް

ާމިާޝުކު ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެންމެފުރަތަމަަކމަކީ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ރުދަންނަވަން.

ާމިކަންާ ާދިއުމުން ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާމި ާހުށަހަޅ ، ާގޮތުަގއި  945ޕެޓިޝަނެއްގެ

ާއެބައޮތް.ާ ާމަސައްކަތްަތއް ާބައިވަރު ާވަރަށް ާކޮމިޓީގައި ާޕެޓިޝަން ާނުވ ނެ. ޙައްލެއް

ާއެންމެުފރަތަމަކަމަ ާއެދެން ާހުރިާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާޮކމިޓީން ާޕެޓިޝަން ކަށް

ާޙަޤީޤަތުގައިވެްސާ ާޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ާމިކަން ާބަހައްޓ ަފިއ މަސައްކަތްތައް

ާވަގުތުންަވގުތަްށާ ާމި ާދަންނަވަްނ ާކޮމިޓީގައި ާޕެޓިޝަން ާބޭނުންނަމަ މިމަޖިލީހުން
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 950އަްށާމިމައްސަލަާބަލަންާފެށުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާުސވ ލެއްާނެތްާދިވެހިރ އްޖެ

ާއެީއާ ލިބޭާޑޮލަރަށްވުރެާިދވެހިރ އްޭޖގަިއާޑޮލަރުާހޯދުމަށްާހުރިާރުފިޔ ތައްާގިނަކަން

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެންމެފުރަތަމަ ާއަުޅގަނޑު ާޔަޤީންކަމެއް.

ާ ާމަޖިލީހުން،ާޚ އްޞަކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާައޅުގަނޑުމެން ާރަީއސް 16ާޢިއްޒަތްތެރި

ާރައްޔިތުންާ ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާވަނަ ާއުންމީދުތަކ އެކު ާފޮނި ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ގެ

ާތަނެްއގެގޮުތގަިއާ ާމުސްަތޤިއްލު ާއަމިއްލަ ާވަިކ ާޭބންކް ާމަރުަކޒީ  955ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއަޅުގަނުޑގެާ ާދަންނަވ ަލންޖެހެނީ ާހިތ މަޔ ެއކު ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި އުފެއްދީ.

ާޢިއް ާނުހިނގައޭ. ާއެތަެނއް ާއެއްވަަރކަށް ާއަުޅގަނުޑާއުންމީދ  ާރައީސް، ޒަތްތެިރ

ާފަރ ތްކަމަށް.ާ ާއިސްަނަގންޖެހޭ ާމަސައްކަތެްއގައި ާހުރިހ  ާމިމަޖިލީހަކީ ނުދެކެން

ާހިމެނޭާ ާހައިޞިއްޔަތުްނ ާމެންބަރެްއގެ ާކޮމިީޓގެ ާމ ލިްއޔަތު ާގައިުމވެސް އަޅުގަނޑު

ާމައްސަލައ އި ާޑޮލަރުގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާމި ާދިެވހިރ އްޖެއަށް ާއެހެންނަމަވެސް،  960ާމީހެއް.

ާމޯލްިޑވްްސާ ާެއދިފައެއް ާމަްޝވަރ ކުރ ކަށް ާކޮމިޓީއ އި ާމ ލިއްޔަތު ބެހޭގޮތަކުން

ާކަންކަްނކަމުަގިއާ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް. ާއޮތޯރރިޓީއަކުންނެްއ މަނިޓަރީ

ާދިވެިހާ ާގިނަ. ާވަރަށްވެސް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންހުރި ާއަުޅގަނޑުމެން އިސްނަގ ،

ާފައި ާރައްޔިތުްނ ާދިވެހި ާމުޢައްސަސ ތައްާދައުލަތުން ާމުހިންމު ާމިފަދަ ސ ދީފައި

ާމިފަދަާ ާިއސްނަގަިއގެން ާއެފަރ ތުން ާބޭުނންތަކެއްަގއި. ާަވކި  965އުފައްދަވ ަފއިވަީނ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންވ ީނ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން ާކުރަންޖެހޭ. ކަންކަން

ާކޮމިޓީންާ ާޕެޓިޝަން ާއެދެމޭ، ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑު ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން

ާފިނޭންސްއ އިާ ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ާއޮތީރރިޓީއަށް ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިްވސް އަންދ ޒ ެއއް

އަދިވެސްާމ ލީާމިފަދަާކަންަތްއތަކ އިާބެންކްަތކ އިާމިފަދަާަތންތަނ އިާގުުޅްއވަިއގެންާ

ާބައްލަވ ،ާމިާ ާޑޮލަރެއްތޯ ާކިހ  ާލިބެނީ ާއަހަަރކު ާއަންދ ޒ ގޮެތްއގައި  970ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާިދވެ ާއަުޅގަނޑުމެންާޑޮލަރުތައް ާގޮްތތަކެއް ާކޮންމެވެސް ާހިފެހެއްޓޭނެ ހިރ އްޖޭަގއި

ރ ވަންާއެބަޖެހޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާދުނިޔޭގެާގިނަާޤައުމުތަުކަގއިާކަންކަންާކުރ ގޮތްކަމަްށާ

ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށ ިއާ ާޢ ންމު ާޚ އްޞަކޮްށ ާފ ހަަގކުރެވެީނ އަޅުގަނޑަށް

އުމުތަކުގަިއާއެާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާހުޅުވ ލެވިަފއިވ ާވިޔަފ ީރގެާުއސޫލުތައްާހިމެނޭާޤަ

ާއެކަންކަްނާ ާއެދުމުން، ާފަރ ތްތަކުން ާސިޔ ސީ ާރަނގަޅުކުރުމަްށ  975ކަންކަން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެކަމަށް. ާޤ ނޫނު ާހަދ ނީ ާދެން ާއަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްފިނަމަ
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ާެއއްބަަޔީކާ ާެއތެރެކުރ  ާރ އްެޖއަށް ާޑޮލަރު ާޚ އްޞަކޮްށ ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާތެ ާބޭފުޅުންނ ިއާވިޔަފ ިރވެރިންގެ ާއުޅުްއވ  ާމަަސއްކަުތަގިއ ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ެރއިން

ާޑޮލަރުާ ާލިބޭ ާމިފަރ ތްތަކަށް ާއެހެންވީމަ، ާޭބފުޅުން. ާއުުޅއްވ  މަސްވެރިކަމުަގއި

ާއަުޅގަނުޑާ ާއިލްތިމ ޞްކުރަންވީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެންނަން  980ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާމިފަދަ ާއެންމެހ  ާޭއެގާާމިފުރުޞަތުވެސް ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާޑޮލަރުތައްާ ާމިލިބޭ ާިވޔަފ ރިކޮށްެގން ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތްތައް

ާއަދިާ ާދަންނަވަން. ާއިލްތިމ ްޞޮކށް ާމިފުރުޞަތުގައި ާގެނައުމަށް ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާޮގވ ލަން،ާ ާވެރިންނަށް ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެންމެހ  ާިސޔ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އަޅުގަނޑު

ާމިމަޖިލީހުންާމިފަދަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޢަމަލުނުކުރ ނަމަ ާމިގޮތަށް  985ާފަރ ތްތަކުން

ދިވެހިރ އްޖޭގެާިވޔަފ ރީގެާިސޔ ސަތުާހަލ ކުނުވ ގޮތަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާބޭރުާަފއިސ އ ާ

ާމަޖުބޫރުވ ނެ.ާ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާއެކުަލވ ލ  ާސިޔ ސަތު ބެހޭ

ާދިވެހިރ އްޖެަފދަ ާހިންގ ާާއެހެންކަމ އެުކ، ާވިޔަފ ރިެއއް ާއޮންަނ ހުޅުވ ލެވިފައި

ާޤ ނޫނުތައްާ ާހަރުކަށި ާމިފަަދ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާޭނދެން ާއަުޅގަނެޑއް ޤައުމެްއގައި

ާއަުޅގަނޑުމެްނގެާ ާއުސޫލުތަކެއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާފައިސ  ާބޭރު ާޚ އްޞަކޮށް  990އުފެދި

ާއަުޅގަނ ާކަނަޑއަޅަން ާއުސޫލުތަކެއް ާުނުގޅޭފަދަ ާވިޔަފ ރިއަށް ޑުމެންާރ އްޖޭގެ

ާއެހެންކަމ އެކު،ާ ާއެދޭކަެމްއނޫން. ާއަުޅގަނޑު ާމަޖުބޫރުވެގެންދިއުމަކީ މިމަޖިލީހަށް

އަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިރ އްޖޭގައިާމިފަދަާވިޔަފ ރިަތއްާކުރ ާފަރ ތްތަކުންާމިކަމަށްާ

ާއެފަރ ތްތަކުްނާ ާޙ ލަްތތަކަށް ާދިމ ވެފައިވ  ާމި ާިމހ ރު ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ވިސްނ ،

 995ފުނުވ ނަމަާދިވެހިާސަރުކ ރަށ އިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންކަމަށްާއެހީތެރިކަންާނު

ާސިޔ ސަތަްށާ ާހުޅުވ ލެވިފަިއވ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެީއ ާރ ވ ، ާގޮްތގޮތް އިތުރު

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަނޑަައަޅންޖެހުމަކީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއުސޫލުތަކެއް ގޮންޖަހަންޖެހޭ

ާއަުޅގަ ާއެހެންކަުމން، ާއަދިވެސްާހިތ މަކުރ ނެކަމެކޭ. ާނިންމ ލަމުން ާވ ހަަކކޮޅު ނޑު

ާައވަހަށްާ ާމިކަން ާއަވަސްކޮށްެދްއވ  ާމިކަން ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން އެއްފަހަރު

ާައޅުގަނުޑެގާ ާދަންނަވަިއ، ާއެދޭކަމެްއކަމުަގއި ާއަުޅގަނުޑ  1000ނިންމަވ ދެއްވުމަކީ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޙަޤީޤަތުަގއިެވސްާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔާ ާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
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ާޕެޓިޝަަނކީާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާސ ލިޙްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  ާމިމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު

ާދިވެހިްނނަކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްސަަލއެްއ. ާބޮޑު ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ާޤައުމަށް ާދިވެހިރ އްޖެއަީކާހަމަ ،1005 

ބޭރުންާއެއްޗެހިާއެތެެރކޮށްގެްނާއުޅޭާބަޔަކަްށވ އިރު،ާބޭރުާފައިސ ނުލިބޭކަމަށްވަންޏ ާ

ާފަރުވ ާ ާބަލިވީމ  ާކޮންެމާފަރުދަކަށްވެސްކުރ ނެ.ާހަމައެގޮތުން ާރ އްޖޭގެ ާައސަރު އޭގެ

ާޑޮލަރުާ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ، ާބޭރަށް. ާމިޖެހެނީ ާދ ން ާއަުޅގަނޑުމެން ާހޯދުމަށްވެސް

ާއ ދެ،ާ ާކުރ ނެ. ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަސަރުެވސް ާޭއގެ ނުލިބޭކަމަށްވަންޏ 

 1010އަޅުގަނޑުމެންގެާކުރިމަތީގަިއާމިއަދުާމިއޮތީާމިމައްސަލައަށްާޙައްލެއްާހޯދުމަށްޓަކަިއާ

ާމިއަދުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާޕެޓިޝަެނއް. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އެ

ތޯާއަުޅގަނޑުމެންާބަލ ލަްނާއެބަޖެހޭ.ާޑޮލަރުާހަމަާކުރިމަތިވެގެްނާމިއުޅެނީާކޮންަކމެއް

ާަމއްސަލަައކީާ ާކުރިމަތިެވގެންއުޅޭ ާމިއަދު ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ާއަޅުގަނުޑ މަދީތޯ.

ާކޮށްގެންުއޅޭާ ާސަބަބުން ާދަތިކަމެްއގެ ާކުިރމަތިވެގެންުއޅޭ ާއިޤްތިޞ ދަށް ދުނިޔޭގެ

ާެއހެންނަމަވެ ާެއއެއްނޫން. ާސަބަބަކީ ާމަިއގަނޑު ާޭއގެާކަމެއްނޫން.  1015ސް،

ާކުރިމަތިެވގެންއުޅެީނާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށ ާމިއަދު ާޙަޤީޤަުތގަިއ އަސަރުތަެކއްކުރޭ.

އެތެރޭަގއިާއުޅޭާމަްއސަލަތަކެްއ.ާޚ އްޞަކޮްށާސަރުކ ުރގެާޚަަރދުތައްާބޮުޑވުން.ާލިޭބާ

ާދިވެިހާ ާބ ޒ ުރގައި ާއިތުުރވުން. ާޚަރަދުތައް ާފައިސ އަށްވުރެ ާބޭރު ާލިބޭ ޑޮލަރަށްވުރެ

ާގިނަ ާބ ޒ ރެއްާފައިސ  ާކަޅު ާއެދެންނެވިހެން ާދެންމެ ާސަބަބުން ާމިކަުމެގ ވުން.

ާއަުޅގަނޑުާ ާސަބަބަކީ ާކުރިމަތިވެގެންިމއުޅޭ ާމިއަދު ާސަބަަބކީ.  1020އުފެދިގެންމިއުޅޭ

ާފެށިގެްނާ ާދުވަހަކުންސުރެ ާއެަތއް ާދިމ ވިކަމެއްނޫނޭ. ާކުއްލިއަކަްށ ާހަމަ ދަންނަވ ނީ

ާކުރިމަތި ާސަބަބުން ާއެތައްކަެމއްގެ ާނަތީޖ ެއއް.ާކުރަމުންއައި ާއޭގެ ާކަމެކޭ. ވި

ާ ާބަލ އިރުަގއި ާހިސ ބުަތކަށް ާބައެއް ާހުރި ާކުރިމަތީަގއި ވަނ2000ާާައަޅުގަނޑުމެންގެ

ާޑެފިސިޓްާ ާބަޖެޓް ާސަރުކ ުރގެ ާއ އިރުަގއި ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާފެށިގެން އަހަރުން

ާ 4.2ާާއެބައުޭޅ ާރުިފޔ . ާބ ޒ ރަށ4.2ާާްބިިލއަން ާސަރުކ ރުން ާރުފިޔ   1025ބިލިއަން

ާއެބަހުރި.ާމިާޑޮލަރަށްާބަދަލުވ ންވީމ ާލިޭބާޑޮލަރަށްވުރެާަފއިސ ާއިތުރަ ށްާނެރެފައި

ާ ާީމގެތެރޭަގއި ާއިތުރަްށ3ާާގިނަެވގެންމިއުޅެނީ. ާބިލިއަނަކީ ާކޮންެމވެްސ ޮޕއިންޓް

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާފައިސ . ާނެރެފައިހުރި ާބ ޒ ރަްށ ާޖަހައިގެން ފައިސ 

ާއަޅުާ ާމިއަދު ާމިއީޭއ. ާސަބަަބކީ ާޙައްލުކުރަްނާމައިގަނޑު ާމިކަން ގަނޑުމެން

ާކުޑަކުރަންާާ ާެއްއވަރަްށާޚަރަދުތައް ާއެއްޗަކ އި ާލިބޭ ާއަޅުގަނޑުމެންަނށް  1030ބޭނުންވ ނަމަ
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އެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާއެަމސައްކަތްާަފއްޓަަވއިފިއޭ.ާ

ާ 2010ާާކުރިއަށްމިއޮތް ާައހަރ އި ާދ2011ާާަވަނަ ާނިމޭއިރުގައި ާއަހަރު އުލަތުެގާވަނަ

ާ ާވިދ ޅުވޭ.ާމިއަހަރު ާއެބަ ާއެބޭފުޅުން ާބެލެންސްކުރައްވ ނެކަަމށް ބިލިއަްނ1.2ާާބަޖެޓް

ާ ާބަޖެޓް ާއަަހރުގެ ާމިއަންނަ ާވުމަށްފަހ500ާާުޑެފިސިޓްވެަފއި ާޑެފިސިޓް މިލިއަނަްށ

ާމިއަހަރ2011ާާު ާހައްދަވ ނެކަމަށް ާބަޖެޓަކަށް ާސަރޕުލަސް ާބަޖެޓަީކ ާއަހަރު  1035ވަނަ

ާމަޖިލީ ާއެބޭފުޅުްނާމެދުތެރޭގައި ާބަޖެޓްގައި ާމެދުރ ސްތ ގެ ާހުށަހެޅި ހަށް

ާހެޔޮފ ލެކޭ.ާ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ.

ާއަުޅގަނުޑާ ާހުރިކަން ާއެަތއްކަެމްއ ާކުރަންޖެހޭ ާަވގުތަށް ާަވގުތުން އެހެންނަމަވެސް،

ާކުރެެވން ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމިގޮތުން ާގިނަާފ ހަގަކުރަން. ާވަރަށް ހުރި

ާއިޤްތިޞ ދީާ ާސަރުކ ރުގެ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާއެބަހުރިކަމަްށ  1040ކަންތައްތަެކއް

ާައވަްސކުރުންާ ާބިލު ާެޓްކސް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާތ ޢީދުކޮށް، ސިޔ ސަތަށް

ާގެންގުުޅއްވ ާ ާސަރުކ ރުން ާދެކެން. ާައުޅގަނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާ ާބުނުންާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނ ާއ ނބަސް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ޕްރޮގްރ މަށް

ބުއްދިވެރިކަުމގައިާއަުޅގަނޑުާދެކެން.ާމިހުރީާސަރުކ ރަށްާބޭރުފައިސ ާވަންނަންހުރިާ

ާޕެޓިޝަންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއުްނމީދުކުރަނީ ާައޅުގަނޑު  1045ދޮރުތައް.

ާކޮ ާއެޫނންވެސް ާއަދި ާކޮމިޓީއ އި ާމ ލިއްަޔތު ާއަދި މިޓީތަކުންާކޮމިޓީގައ އި

ާައަވސްކޮށްދެްއވ ނެކަމުަގއި.ާ ާމިކަންތައްތައް ާސަމ ލުކަމެއްދީ މިކަންތައްތަކަށް

ާމީގެއިތުރުންާ ާބަލ އިރު ާކަންތައްތަކަްށ ާޚަރަދުކުރެވޭ ާފައިސ  ާބޭރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާއެބައުޅޭ ާމިހ ރުވެސް ާދަރަނި ާބޭރުގެ ާދަރަނި ާޑޮލަރު.425ާާދައުލަތުގެ މިލިއަން

ާ ާއ އިރު. ާދައްކަންޖެހޭާމިހ ތަނަށް ާބޭރަށް ާޑޮލަރުްނ ާއަނބުރ  ާއަުޅގަނޑުމެން  1050މިއީ

ާމިއަންަނާ ާދައްކ އިރުަގއި، ާޑޮލަެރއް ާމިލިއަން ާއެތައް ާހަތްދިހަ ާމިއަހަރު ފައިސ .

ާއ މްދަނީާ ާލިބޭ ާޑޮލަރު. ާމިލިއަން ާއެތައް ާސަތޭކަ ާއަަރއިގެްނދޭ ާއަދަދު ާއެ އަހަރު

ާއަުޅގަނޑު ާެއހެންނަމަވެސް، ާެއއްވަެރއްަގއި. ާފައިސ އިންާމިއުޅެނީ ާބޭރު މެްނ

ާޭއގެާ ާއިތުރުވަމުން. ާުދވަހަްށ ާއަނެއް ާދުވަހުން ާއެއް ާމިދަނީ ާޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ

ާބޭރުމީހުންގެާ ާމަަސއްކަތްކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާުމސ ރައަށް، ާމީހުންގެ ާބޭރު  1055އިތުރުން

ާ ާމިއ160ާާީމުސ ރައަށް ާޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއަހަރަކު ާޑޮލަރު ާމިލިއަން ެއއްހ 

ާބޭރުމީހުންގެާވ ހަަކާއަޅުގަނޑުމެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމަސަްއކަތްކުރ  ންނަށްާއެނިގގެން
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ާވިްއސަކަށްހ ްސާ ާނޭނގި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމީގެިއތުރުން ާމިދެންނެވީ. އަޅުގަނޑު

ާއެބަިއނގޭ. ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއުޭޅކަަމށް ާރ އްޖޭގަިއ ާކޮންމެާ ބިދޭސީން މިއިން

ާ ާގަތްކަމަށްވީނ100ާަމީހަކު ާމަހަކު ާޑޮލަރު ާއެ ާމައްޗަށް ާއަހަރެްއގެ  25ާ1060ަމވެސް

ާހަކަށްާމިލިޔަންާޑޮލަރުާއަނެްއކ ވެސްާއަުޅގަނޑުމެންނަށް....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާރަނގަޅުކުރުަމށްޓަކައިާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިކަންތައްތައް ާދަންނަވ ލ ީނ ާައޅުގަނޑު  1065ާަރއްޔިތުްނގެާާއ ދެ،

ާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާއެމް.އެމް.ޭއއ އި ާސަރުކ ރ އި، ާެއއްކޮްށާާިދވެހިމަޖިލީހ އި ާވިޔަފ ރިވެރިން ާޢ ންމު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިކަމެއް ާނޫނިްއޔ  ތައްާބޭންކުާހައްުލކުރެޭވަކށްނެތޭ.މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާއޮފް ާބޭންކް ާޚ ްއޞަކޮށް ާމިވަނީޒިންމ ދ ރުކުރުވަންޖެހޭ. ާިމއަދު ާާމޯްލޑިވްސް

ާ ާއަުޅގަނޑު ާކައިީރަގއި. ާގޮވ ަލންބަނގުރޫޓްވުމ  ބޭންކްާާރަނގަޅަށްާއެމް.އެމް.އޭއަށް

ާހަމައަކަށް ާއެކަން ާބައްލަވ ށޭ. ާރަނގަޅަށް ާކަންަތްއތައް ާމޯލްޑިވްސްގެ  1070ާއޮފް

ާފުނޑުފުނޑުވެގެން ާއިޤްިތޞ ދު ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާއެހެންނޫނިްއޔ  ާއަޅުްއވ ށޭ.

ާާޝުކުރުދަންނަވަން.ނޭ.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްހިނގައިދ 

ާ

ާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާާهللاާورحمتާعليكمާاسالم`.

ާިމއޮްތާާ.وبركاتهާއަލްޙ ންާފަުހމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1075އ ދެ،

ާމަޑޮލަ ާދަތިވ  ާލިބުން ާހައްލުރު ާއޮްތާާއްސަލައަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ހޯދުމަށްޓަކައި

ާޕެޓިޝަނެއް.ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާައޅުގަނުޑ ާމިއީ ޕެޓިޝަނަކީ

ާ ާހޯދަން ާހައްލެއް ާމިމައްސަލައަްށ ާވިސްނ  ާމިކަމ މެދު ާފެންވަރެްއގަިއ މިއަުދާޤައުމީ

ާބޮޑު ާޖެހިފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ާމައްސަލަެއއް.ާކޮންމެހެންވެސް ާއިޤްިތޞ ދީ

ާހިންނަވަރުާ ާދެންމެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ  1080އ ދެ،

ާއެދެއްެކވިާ ާޞ ލިޙް ާމުޙަންމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާތ އީދުކުރަޭމ. ާއަޅުގަނޑު ާޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ވ ހަކަފުޅަށް

ާބައްޓަންކޮށްާާއަޅުގަނޑުމެން ާިއޤްތިޞ ދު ާޤައުމެްއގެ ާއެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަްނ

ާއިޤްތިޞ ީދާހަާއިޤްތިޞ ދުގެ ާަކނޑައަޅ  ާގޮތެއް ާގިރ ކުރ ނެ ރުފަތްތައް
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ާއޮންަނާ ާޤ އިމްކުރެވިަފއި ާއެޤައުމެއްަގއި ާފަރ ތަކީ ާކަނޑައަޅ   1085މިންގަނޑުތަކެއް

ާވަ ާސިޔ ސަތުތަެކއްކަން.ާައޅުގަނޑު ާއެސަރުކ ެރްއގެ ާހިތ މައ ެއކުާރަސަރުކ ރަކ އި ށް

ާ ާބޭނުންވަނީ 30ާާދަންނަވ ލަން ާސަރުކ ެރްއެގ ާވ ހަަކާއަހަރެއްގެ ފެއިލްވުމުގެ

ާއަބަދުވެސްާ ާމެންބަރުން ާނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވ  ާސަރުކ ަރށް ާމިއަދުގެ އަޅުގަނޑު

ާމިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަުދ ާއަންނައިރު ާދައްކަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް މިތަނުގައި

 1090ދަނީާމިސަރުކ ރުާޙަވ ުލވިތ ާގ ްތގަނޑަަކށްާއަށެްއކަާމަްސވީއިުރާތަޖުރިބ ކުރަމުންާމި

ާމީގެކުރިްނ30ާާ ާޙ ލަތެކޭ. ާކަހަލަ ާތަޖުރިބ ނުކުރ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާތެރޭގައި އަހަރު

ާައގުާ ާޑޮލަުރގެ ާއުފެދި ާަކޅުބ ޒ ެރްއ ާމިފަދަ ާޑޮލަރުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ދުވަހަކުެވސް

ާދިޔަާ ާމައްޗަށް ާމިހ  ާތެރޭަގއި ާތ ރީޚުންާކަޅުބ ޒ ުރގެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ކަމެއް

ާމިކަންކަމުެގާ ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. އެނގޭކަެށއް

ާނުރުހުނުކަމަށްވިޔަސްާ ާރުހުނުކަމަށްވިޔަްސ ާއަދި ާައޅުގަނޑުމެން  1095ޒިންމ އަކީ

ާފުރަ ާއެންމެ ާއެހެްނީވމަ، ާކަންތައްތަކެކޭ. ާެއޅިގެްނދ ނެ ާބޮުލގައި ތަމަާސަރުކ ރުގެ

ާޙަވ ލުވ ްނ،ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާމިސަރުކ ރު ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

ާެވވަަޑއިގެންެނވިއިުރާ ާވައުދުތަްއ ާހިންގުުމގެ ާރ ވ  ާކަންތައްަތްއ ާދައުލަތުެގ ދިވެހި

ާ ާައގު ާނަޝީދ10ާާުޑޮލަރުގެ ާރައީސް ާބަދަލުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްެވސް ރުފިޔ ައށް

ާމިފު ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާވިދ ޅުިވކަން ާފ ހަަގކުރަްނ.  1100ރުޞަތުގައި

ާދަރަނިާ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާފެށުނީއްސުރެ ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ ހިތ މައ އެކު

ާއަނެއްކަމަށްާ ާެއއްމަހުން ާއަެނއްދުވަހަށް، ާެއއްދުވަހުން ާއަންނަކަން. އިތުރުވަމުން

ާބޮޑުކުރަމު ާދަރަނިތައް ާސަރުކ ުރގެ ާޮބޑުކުރަމުން ާޚަރަދުތައް ްނާސަރުކ ރުގެ

ާއަދިާ ާސިޔ ސަތުތަކަށް ާސަރުކ ރުެގ ާމިއަދުގެ ާހައްލުތަކެްއ އިޤްތިޞ ދީ

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާހުށަހަޅައިދެވިަފއެއްުނވޭ.  1105އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާކަންބޮޑުވުންާ ާމި ާއަުޅގަނޑުެމން ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާމިކަމ މެދު އަޅުގަނޑުމެން

ާޙ ލެ ާއެްއވެސް ާފ ޅުކުރ އިރު ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހަކީާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ްއގައި

ާމިާ ާކަނޑައަޅ  ާިސޔ ސަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން އަޅުގަނޑު

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާމަޖިލީހެއްކަަމކަށް. ާގެނެވިދ ނެ ާބަދަލުތަެކްއ ސިޔ ސަތުތަކަށް

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާވިސްުނމ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާސަރުކ ރަްށ  1110އަޅުގަނޑުމެން

ާމިގޮތަްށާކުރިއަށްދ ކަމަށްވ ނަމަާކުރިމަތިވެ ާސިޔ ސަތު ާިއޤްތިޞ ދީ ާދަތިތަކ އި ފަިއވ 
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ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިއަދު ާއޮތްކަން ާބިރު ާހިނގައިދ ނެކަުމގެ ާބަނޑަށްޖެހިގެން މިޤައުމު

ާދަންނަވަންާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާދަނީ. މިފ ހަގަކުރަމުން

ާ ާމިކަން ާޒިންމ އަީކ ާމި ާއެންމެހ ާބޭނުންވަނީ ާކުރަންޖެހޭ ހައްލުކުރުމަށްޓަަކިއ

ާހައްެލްއާ ާމިކަމަށް ާއޮީތ، ާކުިރއަށްގެންެދވެން ާމިކަން ާކަނަޑއަޅ   1115ސިޔ ސަތުތަްއ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާވަރަްށބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާސަުރކ ަރށޭ. ާއޮތީ ހޯދައިދެވެން

ާނު ާހިފަހައްޓ  ާައގު ާޑޮލަރުގެ ާގެނެސް ާދިރިއުޅުން ާއަތްފޯރ ފަށަށް ވަތަާބޭނުންވޭ

ޑޮލަރުގެާައގުާިދވެހިާފައިސ ެގާއަގުާމަތިކުރުމަށްާސަރުކ ުރެގާވިސްނުންާހުރިކަމަށްާ

ާއެކަމަށްޓަަކިއާ ާވިދ ުޅވެފަިއވ އިރު ާއެކިފަހަރުމަތީން ާނަޝީދު ާރައީްސ ތަކުރ ރުކޮށް

ާވ ހަކަފުުޅގަިއވެްސާ ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއަދި ާނުކުެރވި  1120މަސައްކަތެއް

ާއަޅުގަނޑުމެންާއެވިދ ުޅވިފަދައި ާއަަވސްކުރުަމށް ާބިލު ާޓެްކްސގެ ން

ާިޑއުީޓާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރު

ާއިޤްތިޞ ީދާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލެއްވެްސ މަޢ ފްކުރުމުގެ

ާުކއްލިއަކަށް ާޮއްއވ  ާމަސަްއކަތްތަކެްއކޮށްފައި ާވަރަށްގިނަ ސަރުކ ރުްނާާކޮމިޓީގެ

ާއަނބުރ ގެންދެވިކަން.ާ ާބިލުވެްސ ާމި ާބަޔ ްނނުކުރައްވ  ާސަބަބެއް  1125އެްއވެސް

ާމިސަރުކ ރުންާ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާފ ހަގަކުެރވެނީ އެހެންވީމަ،

ާހުސްާ ާވ ހަކަތަެކކޭ. ާކަހަަލ ާހުވަފެނެއް ާބިލ ހެކޭ. ާހަަމ ާވ ހަކަތަކަކީ ހުށަހަޅުއްވ 

ާ ާއެްއވެްސ ާދ ންދެންވެްސާވަޢުދުތަކެކޭ. ާއަދިއަދަށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަްއލެއް

ާ ާނެތޭ. 30ާާފެންނ ކަށް ާމިހ ރުގެ ާދަރަންޏ  ާސަރުކ ުރގެ މަސްުދވަހުެގ8ާާއަހަުރގެ

 1130ސަރުކ ރުގެާދަރަންޏ ާބަލ ާއަޅ ބަލ އިރުަގއިާމިސަރުކ ރުގެާަދރަނިާވަރަށްާމައްޗަށް،ާ

ާފ ހަގަކޮށްލަ ާިހނގައްޖެކަން ާއިތުުރވެގެން ާބޮޑަށް ާދައުލަތަށްާވަރަށް ާއަނެއްކ  ންޖެޭހ.

ާރިސޯޓްތަކުްނާ ާކަންަތއްވެްސ ާޑޮލަރު ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާއިންކަމްގެ ލިބެންހުރި

ާ ާޑޮލަރުތައް ާމިމައްސަލައަްށ1ާާލިބެންހުރި ާސަބަބުންވެސް ާމަޢ ފްކުރުމުގެ އަހަރަށް

ާބޭނުންވޭ.ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅގަނުޑ ާއަިއްސފައިވ ކަްނ ާބުރަދަނެއް އިތުރު

ާމިކަންާާއެހެންވީމަ، ާނޫނީ ާހަރުދަނ ކޮްށގެން ާސިޔ ސަތު ާސަރުކ ުރގެ  1135މިީއ

ާދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެބަޖެހޭ ާސަުރކ ރުން ާނެތް. ހައްލުކުރެޭވކަށެއް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާމައްޗަްށކަން ާބޭރުފައިސ ގެ ާތަނެްއކަން. ާބޭނުންވ  ބޭރުފައިސ 

ާނެ ާމިފައިސ  ާމިޤައުމު ާިމަވނީ. ާބިނ ވެގެން ާނެތްކަންާއިޤްތިޞ ދު ާހިންގޭކަން ތި
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ާލިބޭނެާ ާއިތުރަށް ާޮޑލަރު ާހިފެހެއްޓި ާތެރޭަގއި ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާޑޮލަރު ދަނެގެން

ާވ ހަަކއަކ އި،ާދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެާ ާކަނޑައަޅަން.ާޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރުެމއްގެ  1140ގޮތްތަެކއް

ާއަުޅގަނޑަކަްށާ ާދަްއކ އިރު ާވ ަހކަ ާގުޅުުމގެ ާލ މެހިފައިވ ގޮތުްނ ނިޒ މެއް

ާއިތުރުްނާއެއްާ ާދެއްކެވުުމގެ ާމިވ ހަތަކެްއ ާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ ގޮތަކަްށވެސް

ާހުށަހަޅ ފައިވ ތަނެއް.ާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޕްލޭނެއް ާގޮުތގެ ާކުރިއަްށގެންދަވ ނެ މިކަން

ާވ ަހކަ.ާ ާހުޅުވ ފަިއވ  ާިބޑެްއ ާްޕރައިވެަޓއިްޒކުރުމުގެ ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރަްއވ ނަމޭ.

ާއެކަށީާ ާެއއްގޮަތކަށްެވސްާމިކަންކަމަށް ާއަންނ ނެކަމަކަށް ާިމގޮތަށް ާަހއްލެއް  1145ގެންވ 

ާުނވަަތާ ާހަްއލުކުރުމަށްޓަކައި ާަމއްސަލަ ާޑޮލަރުގެ ާމި ާއެހެންވީމަ، ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާދަިތކަންާ ާފައިސ ގެ ާހީނަރުކަމ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ާައއިސްފަިއާއޮތް ާމި ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ދީާިސޔ ސަތުާއަުލންާދިރ ސ ކޮށްާބަލަންާހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއާސަރުކ ުރެގާއިޤްތިޞ 

ާއެބަޖެހޭ.

ާ1150 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދިރ ސ ކުރަމުންާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިމައްސަލަ ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން ާހުށަހަޅަނީ ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަނޑު

ާައޅުގަނޑުމެންާއަލްޙ ންާފަުހމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިކަމެްއާގެންދަވ އިރު ާކިޔަކަްސ ާެނތޭ ާޑޮލަރު ާޙ ެލއް ާއެްއވެސް

ާސިޔ ސަތުާ ާިއޤްތިޞ ދީ ާބަދަލުކޮްށގެން ާސިޔ ސަތު ާއިޤްތިޞ ދީ  1155ާޙައްލެއްުނވ ނެ.

ާއަގުާ ާފައިސ ގެ ާދިވެހި ާއަދި ާނުހިފެހެއްޓޭނެ. ާޑޮަލރު ާނޫނީ ާހަރުދަނ ކޮށްގެން

ާދަ ާައގު ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާފައިސ ގެ ާމަެގއް ާއެްއވެސް ދިއުންާށަށްހިފެހެއްޓޭނެ

ާޤަބޫލު ާައޅުގަނޑު ާވިސްނައިގެންކަން ާމިކަމ މެދު ާސަރުކ ރުން ކުރ ީތާހައްލުކުރެވޭނީ

ްނާހަރުއަޑުާއެވ ހަކަާދަންަނވަިއ،ާސަރުކ ަރށްާމިކަމުގައިާަޙއްލެއްާހޯއްަދވ ދެއްވުމަށް

 1160ާގޮވ ލަން.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ .`ާ ާަރއީސް.ޝުކުިރއްޔ  ާކުރިންާާިޢއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަނުޑގެ ާއ ދެ،

ާަޤއުމުެގާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢިލްޔ ސްާލަބީބްާ ާސިޔ ސީނުކޮށް ާމިމައްސަލަ ާވިދ ުޅވި ާބޭފުޅުން ާވަރަްށގިނަ ވ ހަކަދެްއކެވި

ާބައެއްާ ާހިތ މަކުރަން ާއަޅުގަނުޑ ާދެން ާމަަސއްކަްތކުރުމަށް. މަސްލަޙަތައްޓަކައި

ާއަާ ާއެއްސަރުކ ރު ާައޅުވ ތީ.ާބޭފުޅުން ާމިކަންތައްތައް ާބޮލުަގއި  1165ނެއްސަރުކ ރު
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ާމިކަންަތއްތަްއާ ާބޮލުގައި ާސަުރކ ރެއް ާއެްއވެސް ާެއްއގޮތަކަްށވެްސ އަޅުގަނޑު

ާމިާ ާދިމ ވެފައިވ  ާމިޤައުމަށް ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިބޭނުންވަނީ. އަޅުވ ކަށެއްނޫން

އަޅުގަނޑަށްާނުފެނޭާާދަތިާދަނޑިވަޅުންާޑޮލަރުގެާމައްސަލަާހައްލުވ ެނގޮތެއްާހޯދަން.

ާހައްލުކުރަްނާ ާމިަކންތައްތައް ާގުޅިގެން ާމަޖިލީހ އި ާސަރުކ ރ ިއ އެމް.އެމް.ޭއއ އި

ާމިކަްނާ ާޤަބޫލުުކރެވޭގޮުތަގއި ާއަުޅގަނޑަށް ާކުރަމުންދ ތަނެއް.  1170މަސައްކަތްތަެކއް

ހައްލުކުރެވޭނީާއެމް.އެމް.ޭއއ ިއާދިވެހިާސަރުކ ރ އިާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހ އިާ

ާގުޅިާ ާކޮްށގެން.3ާާގެން ާމަަސްއކަތްތަކެްއ ާހައްލުކުރަން ާިމކަން ފަރ ތުން

ާމިހިސ ބަށްާ ާޤަބޫލުުކރެވޭގޮުތަގއި ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރ ނަމަ އެކަންތައްަތއް

ާމަސްލަޙަތުާ ާޤައުމުެގ ާނުޖެހޭނެ. ާއަންނ ކަްށ ާިމއަދު ާޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއަ ާެއއްފަރ ތްކޮށްފައި ާކަންތައްތައް ާސިޔ ސީ ާހުރިހ ާކުރިއަށްނެރެ  1175ޅުގަނޑުމެން

ާއެކަންތައްތަްއާ ާެއބަޖެހޭ. ާމަަސއްކަްތކުރަން ާބ ަރކުންވެސް ާހުރިހ  ދ އިރ އަކުްނވެސް

ާޙައްލެއްުނކުރެވޭނެ.ާ ާކަންތައްތައް ާޑޮލަރުގެ ާމި ާޤަުއމުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ނުކޮށް

ާހައްލުކުރަންާ ާކަންަތްއތައް ާޑޮލަރުގެ ާފެންނަގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަށް

ާކުރަންޖެހޭާއެމް.އެމް.ޭއއިންވެާ ާަކންތައްތައް ާަބއެއް ާސަރުކ ރުންވެސް ާއަދި ސް

ާޑޮލަރުާ ާރ އްޖެއަށް ާފ ހަަގުކރެވޭ ާައޅުގަނޑަށް ާނުކުެރވިފައި. ާއެބަހުރި  1180ކަންތައްތައް

ާގިަނާ ާލިބޭ ާެއދ އިރ އިން ާދ އިރ . ާޓޫރިޒަމްގެ ާަވީސލަތަކީ ާެއއް ާބޮޑު ާއެންމެ ލިބޭ

ާހުންނަ ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާޖަމ ވަނީ ާމި ާބޭންކްތަކުގަިއާޑޮލަރުތައް

ާޓޫރިޒަްމާ ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާއަުޅގަނުޑ އެަކއުންޓްތަކަށް.

ާޑޮލަރުާ ާމި ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން ާބޭފުޅުންނ  ާތިއްަބވ  އިންޑަސްޓްީރގައި

ާއަދިާ ާހެދުމަށް. ާޑިޕޮސިްޓވ ނެގޮެތއް ާބޭންކްތަކަށް ާހުންނަ  1185ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއެ ާގޮވ ލަން، ާައޅުގަނޑު ާޑޮލަރުާބޭންކުތަކަށްވެސް ާއެކައުންޓުން ާޑޮލަުރ ބޭފުޅުން

ާއެބޭފުޅުންާ ާއެއީ ާމަތިކުުރމަށް. ާރޭްޓ ާއިންޓްރަސްޓް ާޑޮލަުރެގ ޑިޕޮސިޓްކުަރއްވ ނަމަ

ާއެބަާ ާބޭފުޅުން ާރިސޯޓްަތކުގެ ާބައެއް ާއެންކަރޭޖްކުުރމަށްޓަކައި. އެކަންކުރުމަށް

ާއަޅުާ ާުމސ ރަދޭން. ާޑޮލަރުން ާުމވަްއޒަފުންނަށް ާމިދަނޑިވަުޅަގއި ގަނޑަށްާބޭނުންވޭ

ާމުސ ރަާ ާއިންނަގޮތުން ާަގވ އިދުަގިއ ާއެމް.އެމް.އޭ ާލިބިފައިވ ގޮުތގަިއ  1190މަޢުލޫމ ތު

ާލިޔުމުްނާ ާެއމް.އެމް.އޭއ އި ާރިސޯޓްތަކުން ާބައެއް ާރުފިޔ އިން. ާދިވެހި މިދޭންޖެހެނީ

ާއެކަަމކުާ ާވ ހަކަ. ާބޭނުންވ  ާމުސ ރަދޭން ާޑޮަލރުން ާއެަބވޭ އެދިފައިެވސް
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ާއަންގ ފައިާ ާަގވ އިުދަގއިާއެމް.އެމް.ޭއއިން ާެދޭވކަށްނެތޭ. ާހުއްދަެއއް ާއެގޮތަްށ ަވނީ

ާއެހެންާ ާގޮވ ލަން ާއެމް.އެމް.ޭއައށް ާއަުޅގަނޑު ާދެގޮަތށޭ. ާރުފިޔ އިން އިންނަނީ

ާިމާ ާހައްދަވ ފަިއވެސް ާބަދަލުކުެރވޭނެގޮެތއް ާއެަގވ އިދު ާއޮތިްއޔ މުން  1195އެަގވ އިދު

ާދަނިޑަވޅުގައިާ ާއުޅޭ ާދަތިވެގެން ާޑޮލަރުެގ ާރިސޯޓްތަުކގަިއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާހައްދަވ ދެްއވުމަށް.ާ ާލިބޭނެގޮތް ާމުސ ރަ ާޑޮލަރުން ާބޭފުޅުންަނށް މަސައްކަތްކުަރއްވ 

ާޑޮލަުރގެާ ާދިމ ވެފަިއވ  ާމިޤައުމަްށ ާމިދަނޑިވަުޅގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ އޭރުންވެްސ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާައޅުގަނުޑ ާއަންނ ނެކަމަށް ާލުޔެްއ ާކޮންމެވެްސވަރެްއެގ ދަތިކަމަށް

ާހި ާޞ ލިޙްާދެންމެ ާމުޙަންމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1200ންނަވަރު

ާރ އްޖޭއިްނާ ާއަހަރަކު ާޑޮލަރެްއ ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާސަޭތކަ ާރ އްޖެއިން ވިދ ޅުެވއްޖެ

ާމުސ ަރިއެގާ ާވޯރކ ްސގެ ާފޮރިންގ ާބޭރުެގ ާތިބި ާރ އްޖޭގަިއ ާެއއީ ާދ ކަމަށް. ބޭރަށް

ާރާ  ާފ ހަަގކުރެވޭ ާައޅުގަނޑަށް ާވޯރކ ސްާގޮތުަގއި. ާއިލްލީގަލް ާވަރަްށގިަނ އްޖޭަގއި

ާރ އްޖެއިންާ ާޑޮލަރުން ާއެމީހުން ާހަމަ ާލ ރި ާލިބޭ ާމީހުންނަށްވެސް ާމި ާއުޅޭ. އެބަ

ާރ އްޖެއިންާ ާލ ރި ާބޭންކުަތކުން ާޔޫނިއަނުންނ އި ާވެސްޓަން ާދަނީ. ާފޮރުވަމުން  1205ބޭރަށް

ާވެ ާއަދި ާބޭންުކތަކުން ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޓްރ ންސްފަރކުރ އިރު ސްޓަންާބޭރަށް

ާހުއްަދާ ާއެްއގޮތަށް ާގަވ ިއދ  ާއެމީސްމީހުންނަކީ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ޔޫނިއަނުންވެސް

ާހުއްދަާ ާއެްއގޮތަށް ާގަވ ިއދ  ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާމީހުންތޯ ާމަސައްކަްތކުރ  ލިބިގެން

ާއޮތުމަީކވެސްާ ާފޮނުވޭގޮތަށް ާލ ރި ާއެ ާީމހުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ލިބިގެން

ާތެރޭ ާމިޤައުމުގެ ާހިފެހެއްޓޭނެާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޑޮލަރުތައް ާއެނބުރެމުންދ  ާމި  1210ގައި

ާގޮތެްއކަމުަގއިާއަުޅގަނޑުާދެެކން.ާ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1215ާާއަޅުގަނޑުާއެދެންާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީގެާބޭފުޅުންނ އިާމިާޕެިޓޝަންާއެންމެާފުރަތަމަާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ކަމެއްގެާގޮތުަގއިާބައްަލވ ދެްއުވމަށް.ާއޭރުންާއަޅުގަނޑުމެްނގެާމިާދަނޑިވަޅުަގއިާމިާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢިލްޔ ސްާލަބީބްާ

ާމިހ ރުންާ ާޤަބޫލުކުަރނީ ާއަޅުގަނޑު ާހައްލުވ ނެކަމަށް ާމައްސަލަ ާމިހ ރަށްާާދިމ ވެފައިވ 

ރީތީވެ.ާމައްސަލަާހުާމިމައްސަލަާބެލުން.ާއެއީާޕެިޓޝަންާކޮމިޓީގަިއާވަރަށްާަބއިަވރު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.
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ާ1220 

ާރަީއސް.ާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާަކޅުބ ޒ ުރގަިއާާޝުކުރިއްޔ  ާލިބުްނާދަތިވެ ާރ އްޖެއަށް ާޑޮލަރު

ާދ އިާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ ާވިލުފުށީ ާއެދި ާހައްލުކޮށްދިނުމަށް ާއެކަން ާގަންނަންޖެހޭތީ ާއަުގގައި ާރ ެގާބޮޑު

ާެއއްެޗްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޭޅގޮތުން ާޕެޓިަޝނ  ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސް،ާމިީއާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެދުނީ. ާއަުޅގަނުޑވެްސާފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވ ލުމަށް

 1225އީާޙަޤީޤަތެއްކަންާދިވެހިާކޮންމެާރައްޔިތަުކވެސްާޤަބޫލުކުރ ެނަކންާކަށަވަރު.ާއަދިާމި

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަެމއްކަމަށް ާވެފަިއވ  ާމައްސަލަައކަށްެވސް ޤައުމީ

ާީކއްެވގެންޯތާ ާދަތިވަނީ ާލިބުން ާޑޮލަރު ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އެބަޖެހޭ.

ާއެނޭގާ ާޔަޤީނުންވެސް ާއަިއސްފައި. ާމިއޮތީ ާހިސ ބަށް ާބަލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާެއތެރެކުރުމަށް ާމުދ  ާރ އްޖެއަށް ާެއކަްއޗަީކާއެްއޗަކީ ާބޭނުންވ  ާބޮޑަްށ ާއެންމެ

ާދ ނީާ ާައގުެވސް ާމުދަލުގެ ާދ ނަމަ ާމަްއޗަށް ާއަގު ާޑޮލަުރެގ ާޑޮލަރުކަން.  1230ޔޫ.އެސް

ާއަސަރުާ ާއޭގެ ާއެހެންކަމުން ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ާެއއީ މައްޗަށްކަން

ކަްނާއެންމެބޮޑަށްާމިކުރަނީާއ މްދަނީާއެންމެާމަދުންާލިބޭާނިކަމެތިންާރައްޔިތުންނަށް

ާުނވިސްނ ާ ާތިބެ ާޮގތުގައި ާަވކީލުންެގ ާރައްޔިތުްނގެ ާައޅުގަނޑުމެން ާިމއީ ކަށަވަރު.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއޮތީ. ާދަންނަވ ހިތް ާމިފުރުޞަތުގައި ާކަމެއްނޫނޭ ާއޮތް ދޫކޮށްލެވެން

ާގޮތްގޮތަށް.ާ ާތަފ ތު ާައޑުިއެވނީ ާވ ގޮތ މެދު ާޑޮލަރަށް ާއެތެރެވ  ާރ އްޖެއަށް  1235ރައީސް،

ާޑޮލަ ާބުނަނީ ާޖަމ ނުކުރަނީކަމަށް.ާއެއްބަަޔކު ާބޭންަކށް ާމިދުވަސްކޮޅު ާމީހުން ާލިޭބ ރު

ާއެަކއުންޓްތަކަްށާ ާއެމީހުންގެ ާއޮންނަ ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާބުނަނީ އަނެއްބަަޔކު

ާވިްއކަންާ ާއަުގަގއި ާބޮޑު ާބުނަނީ ާއަނެއްބަޔަކު ާގެންދަނީކަމަށް. ޖަމ ކުރުމަށް

ާއަޑަާ ާމިހުރިހ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަުޑއަޑު.ާބަހައްޓަނީކަމަށް. ާިއވޭ ީކވެސް

ާނުލިބޭކަން.ާ ާގަންނަން ާޑޮލަރު ާފަސޭހައިން ާެއްއޗަކީ ާއެނގޭ  1240ހަމަގައިމުވެސް

ާއެތެރެވ ާ ާރ އްޖެއަށް ާވ ންމިޖެހުނީ ާމިހެން ާރައީސް،ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާގަވ އިދުތަެކއްާ ާހަރުދަނ  ާފައިސ އ އިމެދު ާބޭރު ާބޭރުވ  ާރ އްެޖއިން ާއެތެރެވެފައި އަދި

ާބޭރަށްާހެދިފަ ާއެަޤއުމުން ާޤައުމުތަުކގައި ާބަެއއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނެތީމަ. އި

ާވަިކާ ާގެންެދވެނީ ާފައިސ އެްއިވޔަސް ާބޭރު ާއެހެން ާއަިދ ާޑޮލަރުިވޔަސް ޔޫ.އެސް

ާއިންވެސްޓްމަންްޓެގާ ާކުރ  ާއިްނވެސްޓަރުން ާބޭރުގެ ާއެޤައުެމއްަގިއ ާއަދި  1245އަދަދަކަށް.

ާވަ ާފައިދ  ާވިޔަފ ީރގެ ާނުވަތަ ާބޭރަށްާފައިދ  ާޤައުމަކުން ާެއ ާޕަސަންޓެއް ިކ
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ގެންދެވެނީ.ާއަނެއްަބއިާއެމީހުންނަށްާލިބެނީާއެޤައުމެްއެގާފައިސ އިން.ާއެހެންކަމުްނާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެތެޭރގައި. ާއެޤައުމެްއގެ ާމިުކރަނީ ާަދއުރު ާޕަސަންޓެއް ވަކި

ާދ އި ާޓޫރިޒަމްގެ ާވަންނަނީ ާފައިސ  ާބޭރު ާގިނައިްނ ާއެންމެ ރ އިން.ާރ އްޖެއަށް

 1250މިދ އިރ ގައިާގިނައިންާމިހ ރުާތިބީާބޭރުގެާއިންވެސްޓަރުންަކމަށްވެފައި،ާލިބޭާހުރިހާ 

ާކުރިންާ ާއެހެންކަމުން ާަޤއުމަށް. ާއެމީހުންގެ ާބޭރުކުަރނީ ާއެމީހުން ޑޮލަރެއް

ދެންނެވިހެންާޓޫރިޒަމުންާލިބޭާބޭރުާފައިސ ،ާބޭރުާފައިސ ގެާވަކިާއަދަެދއްާމެނުވީާ

ާނު ާބޭރަށް ާހަމަޖައްސަންާރ އްޖެއިން ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތް ގެންދެވޭނެ

ާއަިދާ ާިވޔަފ ިރވެރިޔަކަްށިވޔަސް ާދިވެހި ާެއއީ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ޖެހިއްޖެކަމަށް

 1255ބޭރުގެާވިޔަފ ރިވެިރއަކަްށވިަޔްސާބޭރުާފައިސ ާރ އްޖެއިންާބޭަރށްާގެންދެވެންާޖެހޭނީާ

ާމީހުން ާއަނެއްަބއި ާޕަސަންޓެއް. ާަވކި ާއަދަދަކަށް. ާދިވެހިާވަކި ާދޫކުރަންޖެހޭނީ ނަށް

ާމައްސަލަާ ާފައިސ ގެ ާބޭރުެގ ާއޮތްތަނުަގއި ާުކރިއަށް ާއެހެންނޫނީ ފައިސ އިން.

ޙައްލަކަށްާއަންނ ނެކަމަކަށްާައޅުގަނޑުާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާރ އްޖެއަްށާ

ާވަިކާ ާގެންދިއުމަށް ާބޭަރށް ާރ އްޖެއިން ާފައިސ  ާބޭރު ާލިބޭ ާުނވަތަ އެތެރެވ 

ާވ ހަަކކޮުޅާއުސޫލުތަކެާ ާއަޅުގަނުޑގެ ާދަންނަވަމުން، ާޖެހިއްޖެކަމަށް ާކަނޑަައޅަން  1260އް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނިންމ ލ ނަން.

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާއްޔ  ާމިހ ހިސ ބުން މިނެޓްގ30ާާެމެންބަރު.ާއަޅުގަނޑު

ާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ1265 

ާ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްޓަވަލްާއިން[

ާ

ާފުރުޞަތުާހުސްވަގުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނުޑ ާފަށ ނަން. ާޖަލްސ  ާއަޅުގަނުޑ ުތކޮޅަށްފަހު

ާާދުާނ ޒިމަށް.ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަމިއަރުވަނީާމަޑަާ

ާ1270 

ާމެާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅ ފައިވ ާ`.ާވިލުފުށީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާންބަރު

ާޕެޓިޝަން.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޙައްުލކޮށްދިނުމަށް ާއެކަން ާދަތިކަމުން ާނުލިބުމުގެ ޑޮލަރު

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާއަޅުގަނުޑވެސް ާބެހޭގޮތުން ާޕެޓިޝަނ  އ ދެ،ާމި
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ާޕެޓިޝަ ާމި ާމިާހަމައެއ ެއކީަގއި ާމިއަދު ާކަންތައްތަކަކީ ާމިހިމެނޭ ންގައި

ާމިމައްސަަލއިަގާ ާމައްސަަލއެއް. ާބޭނުންތެރިވެފައިވ  ާނުހަނު  1275ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާދިމ ވެގެ ާމިކަން ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެބަޖެހޭ. ާދ ން ާމިުއޅެނީޙަޤީޤަތަށް ކިހ ާާން

ާއަުޅގަނޑުމެ ާމައްަސލައެއްތޯ ާުއޅޭ ާދިމ ެވގެން ާގޮަތކަށް ާކޮންކޮްނ ްނާހިސ ބަކުންތޯ،

ާބޭންކް ާސެންޓްރަލް ާރޭގައި ާއެބަޖެހޭ. ާޓީީވާބަލަން ާއ ދެ، ާަގަވރުނަރ ގެ

ންާކޮންމެެވސްޮގތަކަށްާމިވ ހަކަާވިދ ުޅވެއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެދއްިކާައކުިވއުއިންޓަ

ާކޮްނާ ާިމއުޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާމިކަން ާސ ފެއްނޫން. ާއެހ  ާޙަޤީޤަތް ާކަުމގެ  1280ވ ހަކަތަކުން

ާކަނޑަެއޅިާހިސ ބަކުން ާއިންޓަާކަމެއް ާއެ ާނެތް.ާގެން ާއިނގޭކަށް ާއަުކން ިވއު

ސަރުކ ރުެގާޚަރަދުާބޮުޑވ ކަުމެގާވ ހަަކާިއިވގެންދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަުރކ ރުެގާ

ޚަރަދުާބޮޑުވ ންާފެށުނީާކިހ ާހިސ ބަކުންާކަމެއްާއެއިންާސ ފުކޮށްާއިނގޭކަށްާނެތް.ާ

ާަޚރަދު ާސަރުކ ުރގެ ާއޮތީކީ ާޙަްއލުވ ން ާމައްސަލަށް ާޑޮލަރުގެ ާކުޑަެވގެންކަމަށްާމި

 1285ކޮށް.ާއެހެްނވެއްިޖއްޔ ،ާެއކަމަށްާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަެކްއވެްސާބަާއިނގޭާސ ފުާއެ

ާ ާއެންމެންވެސް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެކަންތައްަތއްާޤަބޫލުހުރިކަން އެަބކުަރން.

،ާތަެކއްެވސްާއެބަހުރި.ާއެހެންމެބެލުމަށްޓަކައިާައޅުގަނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތް

ާފެށީާދައުލަތު ާއަންނަން ާބޮޑުަވމުން ާޚަރަދު ާމިދ ގޮތ އި، ާބޮޑުވެގެްނ ާޚަރަދު ގެ

ާާ.ކޮންގޮތަކުންތޯ ާމަޢުލޫމ ތ3ާާުމީގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާފެށިގެން ާކުރިން ައހަރެއްހ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާދިމ ވެގެްނ. ާމިއުޅެނީ ާިމކަމެއް ާވެއްީޖއްޔ   1290ލިބުނުގޮތުން

ާއަތައް ާޙައްލުުނވެ ާައއިސް ާދިމ ވެގެން ާމިައއީާމިމައްސަލަށް ާހިސ ބަށް ާޮގވ 

ާމިއޮީތާ ާއަގުަތއް ާޑޮލަުރގެ ާއެީއ ާޔަޤީންވެަފއި. ާކަށަވަުރެވ ާމިއޮތީ މިއަދުކަން

ާބޮޑުވެފައި ާއަދަދުއަތްނުފޯރ ފަށަށް ާލިޭބ ާރ އްޖެއަށް ާޑޮލަރު މިޢިއްޒަތްތެރިާާ.

ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ާއެއްބަސްާާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުންވެސް އެަބވޭ.ާހުރިހ 

ާ ާޑޮލަރ ދިވެހިރ އްޖެއަށް ާލިބޭ ާަފއިސ އ ިއ، ާސަބަބުންނޭާލިބޭ ާނުވުމުގެ  1295ާއެކަީށގެްނ

ާމިބަދަލުާ ާައގަށް ާޑޮަލރުގެ ާސަބަބުންނޭ ާގިނަވުުމގެ ާލ ރި ާއެތެރޭަގއި ރ އްޖޭގެ

ާމި ާކައައިްސގެން ާޔަޤީންވ ކަެމއް. ާއެއީ ާެއާއުޅެނީ. ާޤައުމެްއގައި ާަކމެއް. ަށވަރުވ 

ާފަ ާބޭުރގެ ާލިބޭ ާެވއްޖީއްޔ  ާގިނަ ާފައިސ  ާބެޤައުމެްއގެ ާދޭތި ާއެ ލަންސްާއިސ 

ާމިހެން ާމިކަން ާވަނީާނުވެއްޖެްއޔ  ާމިކަން ާމ ހިރުން ާކަމ ބެހޭ ާދުނިޔޭގެ ވ ނެކަން

ާވިދ ޅުވަމުން ާރ އްޖެއަްށާާ.ތަކުރ ރުކޮށް ާއިދ ރ އިން ާމ ީލ ާދުނިޭޔގެ  1300ަހމައެއ ެއީކގައި
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ާެއއްފަ ާގޮެތއްގެ ާއަހަރަކުއެތައް ާކޮންމެ ާމަތީން ާސެންޓްރަްލާހަރެއްެގ ާދައުލަތުގެ މެ

ާއިރުބޭ ާއެބަންކުގައި ާތަެކްއ ާވ ހަކަ.ާޝ ދު ާހަމައިގެ ާކުރަްނވ ޮގތ އި ާކަން ދެްއވ .

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާސަރުެއއަށް ާދިވެހި ާކުރަމުންާބެުލމެއްނެތި ާކަންތައްތައް ކ ރުްނ

ާއަިއގޮތު ާެވެގންދިޔައީ ާނަތީޖ އަކަށް ާެގ ާއަތުންާމިއަުދގެ ާއަޅގަނޑުމެން މިކަން

ާމިކަން ާމިދިޔައީ. ާކޮންމެާބޮއްސުންލަިއގެން ާމިދިޔައީ. ާނެއްޓިގެން  1305ާފ ލުން

ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާ ާގެްއލުން ާޙަޤީޤީ ާމިކަމުގެ ާކުރިަނމަވެސް ާކަމެއް ސަރުކ ރަކުން

ާމިތަނުގަިއާ ާކަމަްށވީހިނދު ާރަްއޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ބަޔަކީ

ާސަރުކ ރު ާމި ާފ ހަގަކުަރއްަވިއފި ާމެންބަރަކުވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެްއކެވި 7ާގެ

ާޒިންމ ދ ުރާ ާއެންމެ ާެއއީީކ ާމިުއޅެނީ. ާދިމ ވެގެން ާިމކަން ާތެޭރގައި މަސްދުވަހުގެ

ާ ާނުވ ނޭ. ާވ ަހަކއަށް ާދެެކވޭ ާގޮތެްއގަިއ ާމިުއޅެނީާމިކަން  1310ދިމ ވެގެން

ާކުރިމަތީ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ާލޮބުވެތި ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ަގއިާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާީމގެ ާކަމެއް. ާއަހ3ާަާހިނގަމުންދިޔަ ާބަޖެޓް ާދައުލަުތެގ ާކުރީަގއި ލިޔަނަށްާބ7ާިރު

ާ ާއަކ9ާައޮވެަފއި ާއަހަރުަގއި ާއަނެއް ާއޭގެ ާބަދަލުވެ ާއަރަިއގެނ12ާާްްށ ބިލިޔަނަށް

ާއުޭޅާ ާދިމ ވެގެން ާަދތިކަން ާޑޮލަުރގެ ާޤައުމަށް ާމި ާމިއީ ާޙަޤީޤަތެއް. ާމިއީ ދިޔަކަމީ

ާސަ ާއެއް ާނުަތކ މުހިންމު ާިދވެހިރ އްޖެއަށް ާހުބަބަކީ ާބަޖެޓް  1315ށަހަޅައިގެްނާވަުރގެ

ާކުރަްނާ ާކަންތައް ާެއއްަޗކުން ާނުލިބޭ ާކުރަން ާކަންަތއްތައް ާނެތްގޮަތކަށް ބަޖެޓްގައި

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާ ާމިއޮތީ. ާކުރިމަތިވެފައި ާމިައދު ާނަތީޖ  ާހިތި އުޅުމުގެ

ާނެތްާ ާތަމްރީނުވެފައި ާމީހުން ާފަންނީ ާެއކަށީގެްނވ ގޮތުން ާރ އްޖެައކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ހިނދުާޯޑކްޓަރުންނ އިާއަދިާމިކަހަލަާއަސ ސީާިޚދުމަތްތަކަށްާރ އްޖެއިންާބަޔަކަށްާވީ

ާމުވައްޒަފުން ާއެބަެޖހޭ ާގެްނގުޅެން ާާ.ބޭރުންވެސް ާމުސ ރައިގެާއެބޭފުޅުންަނށް  1320ދެވޭނެ

ާއާ  ާބޭންކްތަކުންާއެބޭފުޅުންގެ ާމިއުޅެނީ ާމިއަދު ާޑޮލަރެްއވެސް ާފޮުނވޭނެ އިލ އަށް

ާކޮންމެގޮެތއްިވޔަ ާނުލިބިގެން. ާކަންތައްަތކުަގިއާއެކަން ާޞިއްޙީ ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ސް

ާކ ންދިނުމ އި ާއަނބިަދރީންގެ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާދޭން ާޚިދުމަތް

ާއ  ާއެބޭފުޅުންެގ ާދެވޭމިކަންތައްތަކަށް ާއަުޅގަނޑުމެންާއިލ ަތކަށް ާޑޮަލރުވެސް ނެ

ާޙައްލުކުރުމަށްހޯދަ ާމިކަްނ ާައޅުގަނޑުމެން ާހުރިއިރު ާކަންމިހެން  1325ޓަަކިއާދޭންޖެހޭނެ.

ދިވެހިރ އްޖެއަށްާާއެގޮުތންާމިާމ ލީާއިދ ރ ތަކުންާރޭވިދ ނެ.ާއްކިތަންމެާގިނަާގޮތްތަކެާ

ާޑޮ ާބޭންލިބޭ ާސެންޓްރަލް ާމިއޮތީ ާއަދަދު ާމިޢިއްޒަތްތެލަރުގެ ާކަނޑަެއޅިގެން ރިާކަށް
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ާ ާމަޖިލީހަށްވެސް ާއިނގޭކަްށާއަދި ާސ ފުކޮށް ާމެންބަރަކަްށ ާެއްއވެސް މިމަޖިލީހުގެ

ާއަޅުގަނޑު ާކިތަްއާނެތް. ާވަންނަނީ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ާހޯދ  މެން

ާހަމައެއ ާ ާމިދަނީ. ާހިނގަމުން ާޤައުމު ާމި ާިލބިގެންތޯ ާޑޮލަރު ާކިތައް  1330ޑޮލަރުތޯ،

ާ ާފައިސ ެވސް ާދިވެހި ާއެްއވަރަކަށް ާވ ޖިބެއްާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭންކްގެ ސެންޓްރަލް

ާދިވެހިރ އް ާޑޮލަރ އި ާލިޭބ ާއެ ާކޮންޓްރޯލްކޮށް ާއަދަދަށްާއެކަން ާޑޮލަރުގެ ާިލބޭ ޖެއަށް

ާސަުރކ ރުެގާ ާއެއީ ާވ ިޖބެއް. ާއެބޭފުޅުންގެ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާބެލަންސްކޮށް ާނޫޓް ދިވެހި

ާއަދިާސްާކުރަންާއެބަޖެހޭާއެމް.އެމް.އޭވ ޖިބެއްާނޫން.ާސަރުކ ރުްނވެާ ާަގވަރުނަރ އި ގެ

 1335ބެލަންސްާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީއ އިާަމޝްވަރ ކޮްށގެންާމިާދެބައިާެއކުލެިވގެންާމިާ

ާމިކަްނާ ާއިދ ރ ތްތަކުގައި ާމ ލީ ާދުނިޔޭގެ ާވަނީނަމަ ނުހިފެހެއްޓެނީކަމަށް

ާމިކަންާ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާދިމ ވ ނެއޭ. ާމިކަން ާއެަބވޭ. އިލްތިމ ސްކޮށްފައި

ާދިމ ވެފައި ާއެކަން ާމިއޮީތ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައިާާ.ކުރިމަތިވ ނެއޭ. މިޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުންވެ ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖެއަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާސަމ ުލވެ ާމިކަމަށް ސް

ާއެންމެންާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާމުސީބ ތުން ާމި  1340ދިމ ވެފައިވ 

ާރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްކަތްކުރަން

ާ

ާޢިްއޒަތްތެާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާޢިއްޒަޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާަރއީސް. ާމެންބަރުާރި ާތްތެރި

ާވަރަށްޮބޑަށްާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ ާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާޕެޓިޝަނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް

ާޑޮލަުރގެާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާއަުޅގަނޑުމެން  1345ތ އީދުކުރަން.ާމިއަދު

ާމީގަ ާމިއުޅެނީ. ާެވގެން ާކިހިނެއްތޯ ާވިސްނުމ ިއާބ ޒ ރަށް ާއަުޅގަނުޑގެ އި

ރ އްޖޭގައިާޑޮަލރުާލިބިމުގެާދަތިކަމެއްާާ.ބައެއްބޭފުޅުްނގެާވިސްނުމ އިާުކޑަކޮށްާތަފ ތު

ާ ާބޭނުންވަރަކަށް ާމިއުެޅނީ. ާގޮްސގެން ާމައްޗަށް ާައގު ާޑޮލަުރގެ ާރ އްޖޭގައި 15ާނެތް.

ާމ14.50ާިރުފިޔ އަށް،ާ ާމިހެންވ ން ާލިބޭ. ާގަންނަން ާޑޮލަރު ާރ ްއޖެއިން ޖެހުނީާއަށް

ާދަރަނީެގާގޮުތގަިއާ%2ާވޭތުވެިދޔަާާ ާބަޖެޓް  1350ފ ސްކުރުމ ިއ40ާާއަހަރުާސަރުކ ރުގެ

ާއެަކއުންޓްާ ާކުްނފުނިތަކުގެ ާއެ ާކުންފުނިތައް ާޮބޑެތި ާހުރި ާރ އްޭޖގައި މިވަގުތު

ރ އްޖެއިންާބޭރުަގއިާއޮޕަރޭޓްުކރުމ އިާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކެްއާދިމ ވ ތީ.ާސަރުކ ރުެގާ

ާކުންފުނި ާދޯހަޅިާވިޔަފ ީރގެ ާވަރަށް ާހުރީ ާމިއަދު ާބޭންކްތަްއ ާުނވަތަ ތައް

ާދަށުގައިާސިޔ ސަ ާވަރަށްބޮޑަށްާތެްއގެ ާމިއަދު ާމޯލްޑިވްސްއަީކ ާއޮފް ާބޭންކް .
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ާއ އި،ާ ާއެސް.ޓީ.އޯ ާހަމައެއ އެުކ ާތަނެއް. ާހުރި ާގޮސްފަިއ ާދަށަށް  1355މ ލީގޮތުން

ާ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަީކ ާހިނގަމުންާރަނގަޅުމިފްކޯއ އި، ާއުސޫލަކުން ނުދާ ާޙަރުދަނ 

ާއިޙްސ ސްކުރަްނާ ާދަތިކަން ާޑޮލަރުގެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ތަނަކަށްވ ތީ

ާއިޤްތިޞ ުދާ ާޤައުމުގެ ާރަނގަޅުވުމުން ާހިނގުން ާމިތަންތަނުގެ ާމިއުޅެނީ. ޖެހިގެން

ާރަނގަުޅވ  ާއަގު ާލިބޭ ާގަންނަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޑޮލަރު ނެ.ާރަނގަޅުވެ

ާމ ލީ ާރ އްޭޖގެ ާކަާއަޅުގަނޑުމެން ާމޯލްިޑވްްސާސިޔ ސަތު  1360ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި

ާދުވަްސެވއްޖެ.ާ ާގިނަ ާަލއްަކ ާއުޅޭތ  ާލައިގެން ާަގވަުރނަރަކު ާއޮތޯރިޓީއަށް މަނިޑޓަރީ

ާވޭތުވެިދޔަާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާނުވަތ6ާަާނަމަވެސް ާތެރޭަގއިާމަސ7ާްާމަސްދުވަސް ދުވަހުގެ

ާ ާދިޔައިުރގަިއ ާއުފެދިގެން ާބ ޒ ރެއް ާކަޅު ާޑޮލަރުގެ ާމަނިރ އްޖޭަގއި ޓަރީާމޯލްޑިވްސް

ާނެތްކަން. ާމިކަމުގައި ާިއޝ ރ ތެއް ާއެްއވެސްކަހަލަ ާމަނިޓަރީާާއޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް

 1365ަގވަރުނަރަކީާމިކަަމށްާފުރިހަމައަށްާޒިންމ ވ ންޖެހޭާފަރ ތެއް.ާމޯލްޑިވްސްާާއޮތޯރިޓީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާެއބަޖެހޭ. ާނަގަން ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާމިކަމުެގ ާއޮތޯރިޓީން މަނިޓަރީ

ާކޮ ާނުޖެހޭ ާމިއަދު ާބޮއްސުންލައިގެން ާކަމެއް ާންމެ ާދެން ާއަތުނުވ ާޮގއްސަ އެކަމެއް

ާމ ލީާ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާރ އްޖޭގަިއ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތިބޭކަށް. ާދަންދެން ހިސ ބަށް

ާގޮސްަފއި.ާ ާއެހިސ ބަށް ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާދަތިކަން ާނުލިބުމުެގ ާޑޮލަރު ސިޔ ސަތު

ާކަމެއް.ާއެހެންކަމުން،ާ ާހުޅުވ ާމިމަޖިމިީއާވަރަްށާހިތ މަހުރި ާލައްޕ  ާތަންތަން  1370ލީހަކީ

މިމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭނެާއެާތަންތަނަށްާވިޔަފ ރިާބަލަހައްޓ ާތަނަކަށްާެވއްޖިއްަޔކ ާ

ާބޭނު ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮންމެ ާނެތް. ާމިމަޖިލީހަކަށް ާވަގުެތއް ާކުރ ނެ ންޭވާކަންތައް

ާމުޢައްސަސ ައކަށް ާދަމިނިވަން ާމުޢައްސަސ ގެ ާމިނިވަްނ ާއެ ާވުމަށްފަހު ށުްނާވ ން.

ާމަޝްޢޫލެއްާ ާއެޭބފުޅަކަށް ާނެގުުމގައި ާވ ޖިބު ާޒިންމ އ އި ާަނގަންޖެހޭ އެބޭފުޅަކު

ާއެމް.އޭ.ޭއެގާ ާމި ާއެހެންަކމުން، ާއިހްމ ލުވެފައި. ާއޮންނަނީ ާއަބަުދވެސް  1375ނުވެވޭ.

ާފަރ ތް ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާމިކަމަށް ާވ ހަކަަދއްކަްނާާ.ގަވަރުނަަރކީ ާސަރުކ ރ އި އަދި

ާފަރ ތަާ ާއެހެން ާއަދި ާޙައްުލކުރުމަކީާޖެހުނަސް ާޖެހުނަްސާމިކަން ާވ ހަކަަދއްކަން ކ އި

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާބޮޑުވަންޏ  ާޚަރަދު ާސަރުކ ރުން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ގަވަރުނަރު

ާބޮޑުވ ކަ ާޚަރަދު ާސަރުކ ރުން ާހ މަކޮށްދޭން ާއެަބޖެހޭ ާގަވަރުނަރު ން.ާއެމް.އެމް.ޭއގެ

ާމިހެން ާޑޮލަރު ާނެތްއެހެންކަމުން، ާއެކަމެއް ާކޮންމެހެންާާވ ނެކަން.  1380ުކރެވިފަެއއް.

ާއ  ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާކުރ  ާމީހެއްނޫންާާނހޫާނ،ސަރކ ރުން ާހުންނަ ކިޔަން
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ާަގވަރުނަރަކީ ާަގވަރުނަރަކީއެމް.އެމް.ޭއގެ ާާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާރައްޔިތުން. ާދިވެހި ނަށްާ،

ާދިވެ ާމީހެއް. ާވ ންޖެހޭ ާމީހެއް.ާޒިންމ ދ ރު ާވ ންޖެހޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާރައްޔިތުންނަށް ހި

ާގަވަރުނަރަގެކީްއވެ ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާކުރިމަތީަގއިާންތޯ ާަރއްޔިތުން ާނުބުނެވުނީ ށް

 1385ސަރުކ ުރެގާވެގެންނޭ.ާސަުރކ ރުެގާޚަރަދުާބޮޑުވ ނެާކުރެވުނީާމިހެންމިކަންާމިހެންާނު

ާރަްއޔި ާބޮޑުވީމ  ާހ މަކޮށްދެވުނީމަާޚަރަދު ާކޮށްދެވެްނޖެހޭ. ާހ މަ ާއެކަން ާުކރިމަތީ ތުން

ާކަ ާއެކަން ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެޅުަމށް ާފިޔަވަޅު ާއަޅަންޖެހޭ ުމން

ާމަ ާީސރިއަސް ާވަރަށްބޮޑު ާދިމ ވެފައިވ  ާަޤއުމަށް ާމިއަދު އްސަަލއެްއ.ާމިމައްސަލައަކީ

ާޭރގައިާ ާައގު ާމަސްާތެލުގެ ާހަމައެއ ެއކު ާިދޔަީއާބޮުޑވެްއޖެ. ާއެ ާއަުގވެސް ގަންަނ

ާެގއްލުދަށަ ާއެންމެބޮޑު ާމީގެ ާއެހެންކަމުން، ާމިއަދު. ާރ އްޖޭގަާށް ާމިވަނީ ާތިބިާމެއް  1390އި

ާމަހަށްާފުރޭނެގޮތެއްާނެތިފައި.ާާނިކަމެތި ާއެތިބީ ރައްޔިތުންނަށް.ާމިއަދުާމަސްވެރިން

ާމައްޗަްށާ ާއަގުގެ ާލިބޭ ާގަންނަން ާޑޮލަރު ާމިއަންނަނީ ާނިންމުން ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  މި

ާމިކަމ ބެހޭގޮ ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަށް ާއެހެންކަމުން،ާމާޕެޓިޝަން ތުްނާބިނ ވެގެން.

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާހޯދުމަކީ ާމިކަމަށް ާަޙއްލެްއ ާރަނގަޅު ބަހުސްކޮށް

 1395ާއެދޭކަމެއް.ާުޝކުރިްއޔ ާދެްއިވާފުރުޞަތަށްާރައީސް.

ާ

ާމެންބަރުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާޕެޓިޝަން ާމި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅިާފ ހަާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާބޭނުމެއްގައި ާސިޔ ީސ ާމައްސަލައަީކ ާިމ ާއޮތް ާގަކުރަްއވ ފައި

ާޙަޤީޤަތުގަިއާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިކަމަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެހެންަކމަށްވެދ ނެ. ާނޫނޭ. މައްސަލަެއއް

ާގުޅިފައި.ާ ާސިޔ ސަތ އި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއޮތީ ާއަްސލު ާީމގެ ާކަމެއް.  1400ސިޔ ސީ

ާއައި ާދ ދިފަހުން ާރައްޔިތުންެގާއެގޮތުން ާވަޑަިއގެން ާރ އްޖެ ާބޭފުޅުން .އެްމ.އެފްގެ

ާއިނިން.ާ ާއެތ  ާއަުޅގަނުޑެވސް ާބައްދަލުކުރިއިރު ާމެންބަރުންނ އި މަޖިލީހުގެ

ާއަހަރެއްގެާ ާދެތިން ާމިދިަޔ ާވިދ ޅުވެފައި ާމިއޮތީ ާކަނޑައެިޅގެްނ އެބޭފުޅުންވެސް

ާބޮޑުެވގެާ ާޚިލ ފަށް ާއ ދަޔ  ާޚަރަދުތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމައްސަލަތަްއާތެރޭގައި ާއޭގެ ން

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާދެން ާދިމ ވެފައޭ. ާއަޅުގަނުޑ2ާާމިއޮތީ ާކަމަކަށް  1405ަވނަ

ާރ އްޭޖގެ ާއަނެއްކަމަކީ ާމައްސަލަތައް. ާސިޔ ސީ ާހުސް ާމި ާހަމަ ާފ ހަގަކޮށްލަން

ާލިބަރައިކޮނޮ ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރު ާމިގެނައި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއިކޮނަމީއެއްާމީައކީ ލް

ާމިރ އްޖޭ ާމެންބަރުާާގެނޫން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްެކވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެއަކު ދ ދި
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ާކުންފު ާޮބޑެިތ ާވިޔަފ ިރވެރިންފ ހަގަކުރެްއވިގޮތުން ާވަިކ ާތަކެއްާނިތަކަކ އި

ާއަުޅގަނޑުމެންާާ.އިކޮނޮމީެއއްާކޮންޓްރޯލްކުރ  ާދ ން ާއިކޮނޮީމއަކަްށ  1410ލިބަރަލް

ާގޮތްތަ ާމިކަހަލަ ާއެހެްނވީމ ، ާކުރަނީ. ާމީެގއިތުރުންާގޮތަށްާމަސައްކަތް ާއަދި

ާޝަރުޢީާއަޅުގަނ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދ ދިފަހުން ާފ ހަގަކޮްށލެވޭ ާވަރަށް ޑަށް

ާހަމަާ ާއަދި ާނިންމުން. ާނިންމި ާމައްސަލަެއއްަގިއވެސް ާބެހޭ ާޑޮލަރ  ދ އިރ އިން

ާއެ ާފ ހަގަކުރަމުން ާމެްނބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި މް.އެމް.އޭެގާއެާދަްއކަވަނީމިތ ނގައި

ާާފަންކްރެގިއުލޭޓްރީ ާކަން. ާއަދ ނުކުރެވޭ ާވަރަށް ާއެކަީށގެންވ   1415ާއަދިާޝަން

ާ ާބޭންުކތަކ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާފ ހަގަުކރެވޭ ާއެބަ ާފައިނޭންޝަލްއޭެގއިތުރުން

ާމިހި ާކުޑަކަން. ާއިުތބ ރު ާވިޔަފ ިރވެރިން ާމައްޗަށް ރީާއިންސްޓިޓިއުޝަްނސްތަުކގެ

ާމައްސަލަ ާިދވެހުސް ާމިދިމ ވީ ާމަްއޗަށް ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާވެިރކަމުެގާ. ހިރ އްޖޭެގ

ާނެތްާ ާދެން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހިސ ބުން ާބަދަލުވެފައި. ާިމއޮތީ ާވަރަށްބޮޑަށް ބައްޓަން

ާމިއޮީތާ ާބ ރުަތއް ާއެއީ ާސަރުކ ރެކޭ. ާހަމަ ާޒިންމ ވަނީ ާކަމެްއގެ ާހުރިހ   1420ދެންނެވޭކަށް

ާމިއޮތްާ ާޤ އިމްވަމުން ާމިއޮީތ ާޑިޮމކްރަސީެއއް ާިދވެހިރ ްއޖޭގައި ާބަހ ލ ފައި ާވަކިކޮށް

ާއެހެންވީމ  ާޤ އިމްވެފައި. ާމިއޮތީ ާފައިނޭންޝައަންނަނީ ލްާ،

ާދިމ ލަށްާ ާއެމް.އެމް.އ  ާވ ހަކަަދއްކ އިރު ާެބހޭގޮތުން އިންސްޓިޓިއުޝަްނސްތަކ 

ާދިއްކުރަނީ.ާ ާއިނގިލި ާދިމ ލަށް ާކޯޓުތަކ  ާއެހެްނވީމ ، ާދިއްކުރަނީ. އިނގިލި

ާދިއް ާއިނގިލި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިމަދިމ ލަށް ާއެހެން ާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،  1425ކުރަން

ާދަތިކަންާ ާޑޮލަރުގެ ާމި ާމިރ އްޖެއަށް ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން އަޅުގަނޑު

ާމިއުޅެީނކީ ާނެތިގެނެއްނޫނޭ.ާާ،އައިްސގެން ާޑޮލަރު ާރ އްޖޭަގއި ާހަމައެކަނި މިުއޅެނީ

ާއައިްސގެންނޭާ ާބަދަލު ާައގަށް ާޑޮލަރުގެ ާއެހެންަނމަވެސް، ާއެބަހުއްޭޓ. ޑޮލަރު

ާ ާމިހެން ާއޮްތާމިއުޅެނީ. ާުގޅިފައި ާސިޔ ސަތ އި ާހުސް ާސަބަބުތަކަކީ މިވ ންޖެހޭ

ާއޮީތާ ާޙައްލުވެސް ާމިކަމުގަިއ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ،  1430ސަބަބުތަކެކޭ.

ާމިހ ރުާ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާޙައްލު ާޙައްލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ޙަޤީޤަތުގައިާސިޔ ސީ

ާދުވަހެއް ާއެއީމ ގިނަ ާފަށ ނެހެން. ާފެންނަން ާމިހުށަހަޅާ ާމިހ ރުާާނުވެ ސަރުކ ރުން

ހުށަހެޅުންތަކުގެާސަބަބުންާމީެގާޙައްލުާފެންނ ނީ.ާއަުޅގަނުޑމެންާއަތުންާގެއްލިަފއިާ

ާިއކޮނޮމީގަިއާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާލިބޭނެ. ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާފައިސ ވެސް ހުރި

ާގޮތަކަްށާ ާީއވަން ާެއޅި ާހަމައަކަށް ާހަަމނުޖެހުންވެސް ާއުޅޭ ާއައިްސގެން  1435މި
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ާއެންެމާބަދަލުވެގެ ާއަޅުގަނޑު ާއުންމީދުކުރަނީ. ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާދ ނެކަމަށް ން

ާވަގުތަްށާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަްނ ާމައްސަލަިއގަ ާޑޮލަރުގެ ާމި ފަހުކަމަކަށް

ާކަންކަމަށްާ ާއިމްޕޯޓްސްގެ ާބޭނުްނވ  ާކ ބޯތަެކއްޗަށް ާބޭނުންވ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާހޯދ ދިނު ާޙައްލު ާަވުގތީ ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރުވެސް ާގޮތުން މިލިޔަނ501ާާްމުގެ

ާދީފައި.ާ ާހޯދަ ާވިޔަފ ިރވެރިްނނަށް ާއެބައޮތޭ ާފެސިލިީޓސް ާކްެރޑިޓް  1440ޑޮލަރުގެ

ާ ާކުރިއަށް ާދަތިނުވެ ާމިވަގުތަށް ާއަުޅގަނޑުމެންަނށް .ާއޭދ ނޭދެވިއެހެންވީމ ،

ާޙައްުލވަމުްނާ ާމިކަންކަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޙައްލެކޭ އެހެންނަމަވެސް،ާއެީއާަވގުތީ

ާދުނިޔޭ ާގުޅިެގންނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދ ނީ ާބަދަލ ވެސް ާއަންނަ ާއިކޮނަީމއަށްެވސް ގެ

ާމިންވަރަކުންޭނާ ާޙައްުލކުރެވޭ ާޙައްލުކުރުމަށް ާމަްއސަލަތައް ާއެތެޭރގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއިކޮނޮމިްކާ ާމިއުޅޭ ާައއިްސގެން ާދުނިޔެއަށް ާހަމަޖެހިގެންދ ނީ.ާހަމައެކަނި  1445މިކަންކަން

ާ.ންޏެއްާނޫނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ކްރައިސިްސގެާމައްސަލަށްާއެކަާ

ާ

ާއޮންނ ނެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވ ފައި ާކުރީަގއި ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާައޅުގަނޑުމެންނަށ11.15ާް ާއެހެންނަމަެވސް، ާވ ހަކަ. ާަހމަވ ނެ ާވަގުތު ާީމގެ ާގަ

ާ ާފެށުނީމަ ާައޅ5ާުޖަލްސ  ާކަމަށްވ ތީ ާފަހުން ާއެާމިނެޓްހ އިރު ާއަދި  1450ާއްގަނޑު

ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާފުރުޞަތު ާއެންމެފަހު ާއެހެންވީމ ، ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްާއަޅުގަނޑުާއަުރވަން.

ާ

ާދަތިވެފަިއވ ތީާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާައޙްަމދުާ ާލިބުން ާއ ދެ،ާޑޮލަރު ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާާ`.ާޝުކުިރއްޔ 

ާރިޔ ޒްާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާެއދި ާދިނުމަށް ާޙައްުލކޮށް  1455އެކަން

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާބަލ އިުރގައި ާމިވަގުތަށް ާޕެޓިޝަނަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމި ރަޝީދު

ާއައިސްާޕެޓިޝަނެ ާމިފަހަކަށް ާވ ހަަކއަީކ ާދަތިކަމުގެ ާޑޮލަުރގެ ާއ ދެ، އް.

ާއަޅު ާތެޭރގަިއ ާާދެކެވެމުންދ ގަނޑުމެންގެ ާޑޮލަުރާއެންމެބޮޑު ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. އެްއ

ާލިބޭާލިބު ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާސަބަބުން ާދަތިވުމުގެ ން

ާނޫން. ާުކޑަެއއް ާރައްޔިތުންނަށްާާދަތިތަކެއް ާޢ ންމު ާދަތިތަކަށްވުރެ ާލިބޭ  1460ަސރުކ ރަށް

ކުރ ާއަސަރުާމ ބޮޑު.ާޮޑލަރުާލިބުންާދަތިވެގެންާާމިކަމުގެާސަބަބުންާލިބޭާދަތިތަކ އި

ާރ އްޖެާ ާޑޮލަރު ާެއއްގޮަތކަށްެވސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު އުޅެނީައކީ
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ާދަރަޖައަކަށްާ ާދަށު ާއިޤްތިޞ ީދގޮތުްނ ާރ އްޖެ ާއަިދ އެތެރެނުވ ތީީކއެއްނޫން.

ާއަދަ ާޓުައރިސްޓުންގެ ާއަންނަ ާރ އްޖެ ާމިހ ރުވެސް ދަށްާވެއްިޓގެންނެްއވެސްނޫން.

ާގ ްތގަަޑކަށްާ ާބަލ އިުރގަިއވެްސ ާއަޅ  ާމިއަހަރ އި ާއަހަރ އި ާވޭތުވެިދޔަ  1465ބަލ އިރުަގއި

ާ ާއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔ 10ާާމިއުޅެނީ ާމިއުޅެނީ. ާދަށްވެގެން ާޕަެސންޓް ވަރަކަށް

ޕަރސެންޓްާއުޅޭެނާމިތ ާތެރޭގައި.ާއެބަލިބޭާފަިއސ ވެސްާހަމަާެއވަރަށ90ާާްއަނެއްާ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާދަށުދަރަޖައަކަށްާއޮންނ ނެ. ާއިޤްތިޞ ީދގޮުތން ާއަދަދެްއ މ ބޮޑު

ާނުލިބިގެންާ ާޑޮލަރު ާދަްށވެގެންެނއްޫނން ާއެހ ބޮޑުތަނެއް ާލިބުން ާޑޮލަރު ގޮްސގެންނެއް

ާބޮޑެިތާ ާއަދި ާވެރިްނނ އި ާރިސޯޓް ާހިންގ  ާރިސޯޓްތަްއ  1470މިއުޅެނީއަީކެއއް.

ާއެމީހުން ާއެބަހުރި. ާޑޮލަރު ާފުދޭވަރަކަށް ާއަުތގަިއ ާއެޑޮލަރުތަކަްށާވިޔަފ ިރވެންގެ

ާއެޑޮލަރުތައްާ ާބޭފުޅުން ާބަެއްއ ާލަފ ކުރެވޭގޮުތގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާނޭނގެނީ. ހަދ ގޮތެއް

ާބެންކްތަކުްނާ ާރ އްޖޭގެ ާނުބަހައްޓަންެވގެން. ާރ އްޖޭގައި ާބޭރަށް މިގެންދަނީ

ާިވޔަފ ރީގެާ ާއެބޭފުޅުން ާބަހަްއޓަިއގެން ާބޭރުގައި ާެއ ޖަމ ނުކުރަންވެގެން.

ާމިކު ާބޭރަށްާމުޢ މަލ ތުތައް ާއެްއޗެހި ާޑޮލަރުތަކ އި ާއެހެންވީމ ،  1475ރެވެނީ.

ާއެހެންނޫނީވިއްޔ ާ ާޖެހިއްޖެ. ާވިސްނަން ާައޅުގަނޑުމެން ނުގެންދެވޭނެކަހަލަގޮަތކަށް

ާދަތިތަކެްއާ ާވަރަށްބޮޑެތި ާދުވަސްތަުކގައި ާއޮތް ާކުރިއަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާކުޑަމިނުންާނިޔަަފތި ކަނޑ ާދަްއޗެްއވެްސާކުރިމަތިވެދ ނެ.ާައޅުގަނޑުމެންނަކީާއެންމެ

ާނޫިނއްަޔކ ާ ާގެނެސްގެން ާއެްއެޗއްވެްސާބޭރުން ާއ ދައިގެ ާބޭރުން.ާއެންމެ މިގެނެވެނީ

ާގެންނަންވެްސާ ާކ ޯބތަކެތި ާކުރެޭވކަށްނޯވޭ. ާމަސައްކަތެއް  1480އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ާައޅުގަނޑުމެންާ ާބަރޯސ ކޮށްގެން ާފައިސ އަށް ާބޭރު ާފައިސ އަށް. ާބޭރު މިޖެހެނީ

ާދުވަސް ާެއއީާމިހުރިހ  ާފައިސ އަކީ ާިދެވހި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިތިބީ ވަންދެން

ާއެއްޗަކަށްުނވޭ.ާ ާހިފޭ ާބޭނުން ާފޮނުވައިގެން ާބޭރަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާ ާޙ ލެއް ާދަތި ާވަރަށް ާދ ކަމުގަިއވަނީިވއްޔ  ާމިދ ގޮތަށް އެހެންވީމ ،

ާއަުޅގަނޑުމެން ާޖެހިދ ނެކަމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދޭތެރޭގަިއާާނިކަމެތި ާމިކަމ   1485ވިްސނ 

ާގުިޅގެންާ ާުމއައްަސސ ތައް ާއެހެން ާކަމ ބެހޭ ާއަދި ާމަޖިލީހ ިއ ާއަދި ސަރުކ ރ އި

ާއެެހންނޫންކަމުގަިއވަނީިވއްޔ ާ ާއަޅަންެވއްޖެއޭ. ާފިަޔވަޅުަތކެްއ އެކަީށގެންވ 

ާިސގްނަލްާ ާކުރިމަިތވެދ ނެކަމުގެ ާދުވަސްތަކެްއ ާދަތި ާވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާލި ާލިބޭާމިހ ރުވެސް ާއެމީހުންނަށް ާމުއްސަނދިންނަށް ާރ އްޖޭެގ ާއ ދެ، ބެމުންއެބަދޭ.
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ާމިތަނުަގިއާ ާބައެއް ާމީސްމީހުން، ާަބެއއް ާބޮުޑއަުގގައި ާމިހ ރުވެސް  1490ޑޮލަރުތައް

ާދީގެންާ ާއަތަށް ާމީހުން ާބަްނގ ޅު ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާބޭފުޅުްނ ާަބއެއް ވ ހަކަދެްއކެވި

ާހަމަ ާއެމީހުން ާީދގެން، ާއަތަށް ާމީހުން ާއެބަގެންޭދާާލަންކ  ާމ ރުކުރަމުން ޑޮލަރުތަްއ

ާ ާފަިއސ  ާދިވެހި ާއަުގގައި. 15ާާބޮޑު ާޑޮލަރެއ14ާާްރުފިޔ އަށް ރުފިޔ އަށް

ލިބޭކަހަލަގޮތަކަށްާމ ރުކުރުން،ާމިހ ރުވެސްާހަމަާބޮޑުާއަުގަގިއާގަންނަންވެއްެޖއްަޔކ ާ

ާމަސް.ާ ާރަމަޟ ން ާމިއަންނަނީ ާކުރިމަތިވަމުން ާމިހ ރު ާނެތް. ާދަްއޗެއް  1495އެްއވެސް

ާއުމްރ އަްށާ ާމީހުން ާއަދަދެއްގެ ާވަރަށްގިނަ ާދިއުމުގެ ާއުމްރ އަށް ާމަސް ރަމަޟ ން

ާއަދަދެްއެގާ ާވަރަށްގިނަ ާމޫސުމް. ާހައްޖު ާމިއަންނަނީ ާއެއ އިޖެހިގެން ާދެން ދ ނެ.

ާޗުއްީޓާ ާއެމީހުންގެ ާޓީޗަރުން ާއަންނ ނީ ާދުވަސްޮކޅަކުން ާދެން ާބޭނުންވ ނެ. ޑޮލަރު

ާފު ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެތަްއާނިންމ ލ ފައި ާއެދަނޑިވަުޅަގއިވެސް ާދަނޑިވަޅު. ރ 

 1500އެތައްާމިިލއަންާޑޮލަރުާއެމީހުންާއެމީހުންގެާރ އްޖެއަށްާފުަރއިގެންދ އިރުާގެންދ ނެ.ާ

ާއުެޅގަންނައިރުަގިއާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހޯދަންެވގެން ާފައިސ ަތކެއް އެހެންވީމ ،ާއެހުރިހ 

ާކިހިނެއްބ ަވއޭާރަނގަޅު....ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާން:ވ ހަކަެދއްެކވުާރިޔ ސަތުން

ާ1505 

ާޕެޓިޝަންާާައޙްަމދުާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާނައިފަރު ާއެހެންވީމ ، ާދެވޭނީ. ާކުރިއަށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއޮެވގެން ާޙ ލަތެއްަގއި

ާމިއުާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުލިބިގެން ާޑޮލަރު ާމި ާމިހުރި ާމީގައި ާމިގެްނގޮްސގެން ޭޅާކޮމިޓީއަށް

ާފަރ ތްތަ ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ުރެގ ާވިސްނ  ާުފންކޮށް ާވަރަށް ކ އިާކަންތަކ ބެހޭގޮތުން

ާއެދޭ ާަވރަށްބޮޑަށް ާގެނައުމަކީ ާޙައްެލއް ާިމކަމުގެ ކަމެްއ.ާމަޝްވަރ ކޮްށގެންނަމަވެސް

 1510ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމި ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަހުސްާޝުކުރިއްޔ  ޕެޓިޝަންގެ

ާައޅުގަނޑަްށާ ާމިއަދު ާދަންނަވ ލަންއޮީތ، ާއަުޅގަނޑު ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ނިމުނީ.

ާދ އިރ ެގާ ާިދއްދޫ ާމަްއސަަލއަކީ، ާެއކުއްލި ާއެބައޮތޭ. ާލިބިފަިއ ާމައްސަަލއެއް ކުއްލި

ާމައްސަލަެއއް.ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  1515ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއެމަ ާމެންބަުރާއެހެންވީމ ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާިދއްދޫ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް އްސަަލ

ާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާދެއްވިކަމަށްޓަަކިއާާއަްޙމަދުާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާދިްއދޫ ާމިފުރުޞަތު ާއަުޅގަނުޑގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބުނާ ޢިއްޒަތްތެާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާދުލުން ާޙ ލަތުގެ ާޤައުމުގެ ާމިއަދު ާރައީސަށްާޝުކުުރދަންނަވަމުން  1520ރި

ާގެންދ ނަން.ާރައްޔިތުންގެާ ާކުރިއަށް ާމިޕެޓިޝަން ާއަުޅަގނޑު ާމަްއޗަށް ވ ހަކަތަެކއްގެ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާކުރިއަްށ74ާާމަޖިލީހުގެ ާއިނގޭތޯ ާމައްަސލަ ާުކއްލި ާމ އްދ ގެ، ަވނަ

ާރަ ާމިދެންނެވީ. ާއަުޅގަނޑު ާގެންދ ވ ހަކަ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުެގ ވަނ74ާާައްޔިތުންގެ

ާމަތިންާ ާބަޔ ންޮކށްފައިވ ގޮތުގެ ާގައި ާ)ށ( ާެއމ އްދ ގެ ާއަދި ާއ އި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާގަވ އިދެްއާ ާގެންގުޅުުމގެ ާހަތިޔ ރު ާހަނގުރ މަވެރި ާމައްސަލަ. ާކުއްލި  1525ހުށަހަޅ 

ާކޯޓުންާ ާޖިނ ޢީ ާރ އްޖޭގެ ދުވަހުާާވަނ2008ާަޖުލައ27ާާިރ އްޖޭަގއިާނެތްކަމަށްބުނެ

ާނުކުރެވޭނެކަުމގަިއާ ާދަުއވ ެއއް ާކުށުގެ ާގެންގުޅުުމގެ ާހަތިޔ ރެްއ ާހަނގުރ މަވެރި ވަނީ

ާމުޖުތަމަޢުގަިއާ ާމުޅި ާއަސަރުަތއް ާނޭދެވޭ ާއެކަމުެގ ާކޮށްފައިކަުމން ާޙުކުމެއް ބުނެފައި

ާއަމަންއަމ ންކަންާ ާމަގުމަީތގެ ާބަދަލުވެފައިވީހިނދު، ާބިރުވެރިކަމަކަށް ޢ ންމު

ާތޫ ާއަމަންއަމ ންކަންާގެއްޭލގޮތަށް ާމަގުމަީތގައި ާތަކެތި ާކަނޑިފަދަ ާހަތިޔ ރ ިއ  1530ނު

ާރޭގަނުޑގެާ ާޯރމ ދުވ ލ އި ާނުރައްކ ވ ގޮތަށް ާުފރ ނައަށް ާރަްއޔިތުންގެ ގެއްުލވ ލައި

ާނުރައްކ ތެރިާ ާރައްޔިުތންނަކަށް ާއެތަކެއް ާޢ ންމު ާނެްތ ާކުށެއް ވަގުތުަތކުަގއި

ާތަން ާޢ ންމު ާބޭނުންކޮށްގެން ާއެތަކެތި ާވަގުތެްއގަިއާޙ ލަތަކަށް ާދެމުންދ  ތ ނގަިއ

އެފަދަާނުރައްކ ތެރިާތޫނުާހަތިޔ ރުާހިފައިގެންާޢ ންމުކޮށްާުއޅުމުގެާހިތްވަރުލިބޭފަަދާ

ާނުހަނުާ ާއެކަމ  ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅި ާކުރައްވ ަފއިވ ކަމީ ާކޯޓުން ާޖިނ ޢީ  1535ޙުކުމެއް

ާވުމާ  ާަކމެއްކަމުަގއި ާއިޙްސ ސްކުރަންޖެހިފަިއވ  ާބިރުވެިރކަން އެުކ،ާކަންބޮޑުވުމ އި

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާތަކެތީގެ ާމަނ  ާގެނައުން ާމ އްދ ެގ4/75ާާދިވެހިރ އްޖެއަށް ެދވަނަ

ާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ާބޭނުމަކަށްެމނުވީ ާދައުލަުތގެ ާތަކެތި ާތިރީަގއިވ  ާވަނީ، ާގެ )ހ(

ާ ާމަނ ކަމެްއކަމުަގއި. 1ާގެނައުމަކީ ާއެޤ ނޫނުގެ ާހަތިޔ ރު. ާހަނގުރ މަވެރި ވަަނ13ާާ.

ާދަށު ާ)ށ(ާގެ ާގެްނގުޅުމުެގާމ އްދ ގެ ާހަތިޔ ރެއް ާމަނ  ާގެނައުން ާދިވެހިރ އްޖެއަށް  1540ން

ާ ާއެޤ ނޫނުގެ ާއަދި ާަވނިކޮންނ އި ާކޮށްފައި ާދަުއވ ެއއް ާ)ރ(2ާާކުށުގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގެންުގޅެންވ ީނާ ާހަތިޔ ރެއް ާހަނގުރ މަވެރި ާމަތިން ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތުެގ ގަިއ
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ާއެމިނި ާަބޔަުކ ާަކނޑައަޅ  ާމިނިސްޓްރީއިން ާަގވ އިދެްއގެާޑިފެންސް ާހަދ  ސްޓްީރއިން

ާމިނިސްޓްރީއިންާ ާޑިެފންސް ާގެންގުޅުމަށް ާހަތިޔ ރެއް ާއެފަދަ ދަށުންކަމަށްވީހިނދު،

 1545ކަނޑައަޅ ަފއިނުވ ަބޔަކުާއެހަިތޔ ރުާގެްނގުޅުމުންވެްސާއެމީުހންގެާމަްއޗަށްާއިސްލ މީާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އިާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ޝަރީޢަތ އި

ާހިތ މައ އެުކާޤ ނޫނުގަިއވ  ާގ އިމުކުެރވިަފއިނެތްކަން ާއިންޞ ފު ާޢަދުލު ގޮުތގެމަތިން

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާގައ4/75ާ14ާާިފ ހަގަކުރަން. ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިވ ަތކެތިާ ާތިރީގައި ާމ ނައިަގިއ ާހަތިޔ ރު ާހަނގުރ މަވެރި ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ

 1550ހިމެނޭާކަނޑި،ާލޮންސި،ާާވަނަާނަންބަރުގައ5ާިހިމެނޭކަމަށްާބަޔ ންކޮށްާއެމ އްދ ގެާ

ާސ ފުާ ާވަރަށް ާއެޤ ނޫނުގައި ާހަތިޔ ރުކަން ާހަނުގނރ މަވެރި ާދުނިދަނޑިއަކީ ތީރު،

ާހަތިޔ ރ ެއުކާ ާތޫނު ާދ ދިމިދ ކަށްދުވަހުގެރޭވެްސ ާބަޔ ންވެގެްނވީހިނދު ޢިބ ރ ތުން

ާ ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީއެއް ާމ ލޭގައި ާވަނީ ާހަރަިއ3ާާބަޔަކު ާވަޅި ާގަޔަށް މީހުންގެ

ާައއި.ސީ.ޫޔަގއިާޒަޚަމްކޮށްލުމު ާެއކަކަްށވަނީ ާއޭގެތެެރއިން ާސަބަބުްނ ގެ

ާމުޖުތަމަޢުާ ާދިވެހި ާޢަމަލުތަުކން ާނުރައްކ ތެރި ާމިފަދަ  1555ފަރުވ ދޭންޖެހިފައިކަމުން

ާޝަރުޢީާ ާފަރ ތުންނ އި، ާވެރިކަުމގެ ާމަޖިލީހ އި، ާމިޢިއްޒަތްެތރި ސަލ މަތްކުރުމަކީ

ާޤ  ާވީހިނދު ާޒިންމ އެްއކަމުަގއި ާފުރިހަމަ ާދ އިރ ެގވެސް ވަަނ67ާާނޫނުއަސ ީސގެ

ާއެމީހަުކާ ާމިނިވަންކަމ އި، ާޙައްޤުތަކ އި ާލިބޭ ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ މ އްދ ގައި

ާދެާ ާވަކިނުކުރެވޭނެ ާވ ޖިބުތަަކީކ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި އަދ ކުރަންޖެހޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގަިއ67ާާއަސ ސްކަުމގަިއވީހިނދު، ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ  1560ވަނަ

ާރައްޔި ާސިޔ ދަތ އި ާއަމަންއަމ ންކަމ ިއާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާެއއްަބއިވަންތަަކމ އި ތުންގެ

ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަްނާ ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާޝަރަފް ާޤައުމުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާރަްއކ ތެރިކަްނާ ާމަގުމަތީގެ ާއަމަންއަމ ންކަމ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވީހިނދު،

ާތަކެތި ާކަނޑިފަދަ ާހަތިޔ ރު ާހަނގުރ މަވެރި ާކޮންެމާާގެއްލި ާރައްޔިތުްނގެ ޢ ންމު

ާޢ ންމުކޮށްާ ާތަނެއްގައި ާކޮންެމ ާވަގުތެްއގައި ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާއެމީހަކު  1565މީހަކުވެސް

ާޢ ންމުާ ާޤައުުމގެ ާެގއްލި ާސުލްޙަމަސަލަސްކަން ާމިޤަުއމުގެ ާފަަށއިފިނަމަ ގެންގުޅެން

ާކުރިމަތިވެދ  ާރައްޔިުތންނަށް ާޢ ންމު ާބަދަލުވެ ާޙ ލަތަަކށް ާނުރައްކ ތެރި ނެާޙ ލަތު

ާމަޖިލީހ އިާ ާިމޢިއްޒަތްތެރި ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާޢ ންމުން ާަޤއުމ އި ނުރައްކަލަކުން

ާގ އިމުކުރ ާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާފަރ ތުންނ އި ާވެރިަކމުގެ ާިނޒ މ އި ވެރިކަމުގެ
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 1570ފަރ ތްތަކުގެާޚ އްޞަާސަމ ލުަކމަށްޓަކައިާމިކުއްލިާމައްސަލަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާ ާއޯގަސ3ާްހުށަހަޅަމޭ. ާއަޅުގަނުޑ2009ާޓް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާޝުކުިރއްޔ  .

ާހުށަހަޅާ  ާތ އީދުކުރ ނަމަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުސްކުރުަމށް މިމައްސަލައިަގއި

ާވ ހަކަެވސްާދަންނަވަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

 1575ަލއިަގއިާއުސޫލުާއޮންަނގޮތުންާމިއީާައުޅގަނޑުމެންާމިމައްސަލަާއ ދެ،ާުކއްލިާމައްސަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާދަންނަވަން ާވޯަޓކަށް ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން

ާޖަ ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާދަންނަވަންދެންނެވުމުގެކުރިން .ާއްސަަވއިެދއްވުމަށް

ާމިާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާރައްއ ެދ،ާއަުޅގަނޑު ޔިތުންެގާދަންނަވ ލަނީ.

ާ ާގަވ އިދުގެ ާދ އިރ ެގ71ާާމަޖިލީހުގެ ާދިއްދޫ ާގެދަުށން ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމައްސަ ާކުއްލި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  1580ަލާޢިއްޒަތްތެރި

ާިޢއްޒަތް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށް ާބަހުސްކުރެްއުވމ އިމެދު ތެިރާމަޖިލީހުގައި

ާދެއްވުންާއެދެން.ާމެންބަރުާވޯޓު

ާާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ1585 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

36ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 24ާ1590ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

03ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާފ ސ60ްވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  .31ާވުމަށް

 1595.ާއެހެންވީމ ،ާމިމަްއސަލަާބަޙުސްކުރުމަށްާފ ސްވެްއޖެ.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުގ60ާެޖުމްލަާ

ާ ާކުއްލ72ާާިގަވ އިދުގެ ާހުށަހެޅޭ ާމިގޮަތށް ާބަޔ ންކުރަނީ ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ާ ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމައްސަލަ ާވަގުތެއް،15ާާމައްސަލަިއގައި މިނެޓުގެ
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ާވަގުތުދިނުމަ ާއޭގެފަހުަގއި ާުހށަހެޅުމަށް. ާމައްސަލަ ާވަންދެނ1ާާްށް ގަިޑއިރު

ާ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާއެދިލަްއވ  ާވަުގތުގައި ާބަޙުސްގެ މިނެޓްެގ5ާާބަޙުސްކުރުމަށް.

ާމެންބަރަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމައްސަލަ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއެރުވުމަށް.  1600ފުރުޞަތު

ާާއަުރވަން.ާމިނެޓްގެާފުރުޞަތެއ15ާްމައްސަލަާހުށަހެޅުމަށްާ

ާ

ާނ ޒުކުާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމިހ  ާޙ ލަތު ާަޤއުމުެގ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެކޮާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަދި ާހަމައެއ އެުކަގއިާމީާނޮވަގުެތްއގައި ާއަދި ާވަގުެތއްަގިއ ާދަތި ާމިހ 

ާދިރިއުޅުމަ ާޢ ންމު ާކަންތައްަތކެްއާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނުރައްކ ތެރި ާމިހ   1605ށް

ާތެރެއިންާ ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާނުވަތަ ާމަރުޙަލ އިން ާޝަރުޢީ ކުރިމަތިވ ގޮތަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަދު ާހަމަގައިމުވެސް ާކުރުމީ ާމިގޮތަށް މިކަންކަން

ާނުދައްކ ާ ާމިވ ހަކަތަްއ ާމިކަްނ ާނުގެނަސް ާސަމ ލުކަމަްށ މިކަންތައް

ާޚ އްަޞކޮށްާދޫކޮށްލެވޭނެކަމަ ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިމައްސަލަ ާއަޅުގަނޑު ާނުވ ީތެވ ކަށް

 1610އެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލަމަންޓްރީާގްރޫޕްެގާއިއްތިފ ޤަކުންާއަޅުގަނޑުމެންާމިމައްސަލަާމިތަނަށްާ

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާނިންމެވިއިރު، ާކަމެއް ާމިފަދަ ާހަމައެއ އެކުަގއި ާނިންމީ. ގެންނަވަން

ާދެއްކުމަ ާވ ހަކަަތްއ ާމަރުޙަލ ގެ ާނުކޮށްވޭޯތާޝަރުޢީ ާމަޖިލީހުގައި ާޢ ންމުގޮެތްއގައި ކީ

ާމިޙ ލަތަށްާ ާދިޔ މ ، ާމިޙ ލަތަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަސަްއކަތްތަެކއް. ާބަލ  ވަރަށް

ާކޮންެމާ ާނެތް. ާތިބެޭވކަށެއް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާނުދައްކ  ާމިވ ހަކަތަްއ ދިޔ މ 

ާއަޅުގަނޑުމެ ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާިޒންމ ތައް ާއެބަެއއްގެ ާމީގެާބައެްއގެެވސް  1615ންނަށް

ާ ާެގންގުޅެގެން ާކަނޑި ާކުރިން ާރައްޔިތަކުވަީނ5ާާއެްއއަހަރު ާދިވެހި ާދުވަހަށް އަހަރު

ާހަމައެހެންމެ،ާ ާކޯޓަކުން. ާޖިނ ޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާޙުކުމްކޮށްފައި ޖަލަށްލުމަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކުީރެގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެ އަޅުގަނޑުމެން

ާތޫުނާއަލްއުސްތ ޛް ާވަިޅއަކުން ާރަަށކުން ާރ އްޖޭގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާމަޢުމޫން

ާޙުކުމަކަްށާ ާޖަލުގެ ާއެުކއްޖ ެވސްވަީނ ާޙަމަލ ެއއްދިންކަަމށްވެގެން  1620އެްއޗަކުން

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާއެއްެޗއް. ާތޫނު ާހަމަ ާމިީއވެްސ ޙުކުންކޮށްފައި.

ާބޭނުންވ  ާޤަބޫލުކުރަން ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަޅުގަނޑުމެންގެާކަންެވގެންމިދަނީއަކީ

ާހިފެހެއްޓޭނެގޮތެްއކަމަކަްށާ ާސުލްޙަމަސަލަސްކަން ާއަމަންއަމ ންކަމ އި މުޖުތަމަޢުގައި

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް
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ާހަނގުރ މަވެރިާ ާހަތިޔ ރުެގޮގތުގަިއ، ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއެބައިނޭގ  1625ފެށުނީއްސުރެވެސް

ާޚ އްަޞާހަތި ާބޭުނންކުރުމުގެ ާއެަތކެތި ާއެތެރެކުރުމ  ާތަކެތި ޔ ރުގެގޮުތަގއި

ާޑިފެންސްގެާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކުރަމުންގެންދަނީ ާެއކަން ޙުއްދަެއއްެގގޮުތގައި

ާހަތިޔ ރުގެާ ާއެ ާފަރ ތުން ާޕޮލިސް ާމޯލްިޑވްސް ާވެއްޖިއްޔ  ާމިހ ރު ފަރ ތުންކަން.ާއަދި

ާކުިރައށްނުދ ކަމަކަ ާމިންވަރެއް ާނެތީމު.ާއެއީާކޮންމެވެސް ާދަްނނަވ ކަށް ާއަޅުގަނޑު ށް

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ާައުޅގަނޑު ާކަެމއްެގގޮުތގައި ާތެެރއިންވ  ާޤ ނޫނުގެ  1630އެބޭފުޅުންގެ

ާޑިފެންސުންާ ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ާއޮތްއިރު ާމިގޮތަށް ާމިކަްނ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރައް ާޢ ންމު ާދިރިއުޭޅ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއެނގިފަކ އެއްެނތް ޔިތުންެގާއަޅުގަނޑަކަށް

ތެރެއިންާެއއްެވސްާފަރ ތަކަށްާލައިސަންސްާދޫކޮްށގެންާކަނިޑާބަނޑިާގެްނގުޅުުމގެާ

ާޙުއްދަެއއްާދޫކޮށްފަިއވ ކަމަކަށް.ާ

ާ1635 

ާާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާަނއިފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާައޙްަމދުާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުރުާނައިފަ ާގަވ އިުދގެ ާނަގަނީ ާނިޒ މު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  74ާާ1640ޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމުޙަްނމަދު ާަގވ އިުދގެ ާަދށުން. ާގެ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާގަިއ74ާާވަނަ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާގުޅޭ ާމައްސަަލއަކ ިއ ާއޮތް ާޝަރީޢަތުގައި ކަމަކަްށާާބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ

ާހައިކޯޓަށް ާނިންމ  ާކޯޓުން ާމިހ ރު ާމިމައްސަލަައކީ ާބަޙުސްނުކުރެވޭނެކަމަށް.

ްށާހަލަގޮތަހުށަހެޅުމުގެާމަރުޙަލ ގައި،ާއަުޅގަނޑަކަށްާނޭނގެާހުށަނ ޅ ކަެމއްވެްސ.ާއެކަ

ާޝުކުިރއްޔ .ާ ާދަންނަވ ލީ. ާެއވ ހަކަ ާމައްސަލަެއއްކަުމގަިއވ ތީ  1645ާއޮތް

ާ

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާބަލައިގަތުުމގައި ާމިމައްސަލަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި އ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ 

ތިނުކުތ އަށްާރިޢ ޔަތްކުރިން.ާދެންާއަޅުގަނޑުާމިއަދުާހެނދުނުާއަނެއްާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާޖެނެރަލްވެްސާ ާއެޓަރނީ ާދެންނެވީމ ، ާފޯނުން ާއަުޅގަނޑު ާޖެނެރަލަށްވެސް  1650އެޓަރނީ

ާއެމަްއސަލައ އިގު ާތެރޭގައި.ާވިދ ޅުވީ ާމިހަފްތ ގެ ާފޮނުވަޭމ ާއެބަ ާބިލެއްވެސް ޭޅ
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ާނެރުްއވ ފަިއާ ާނޫސްބަޔ ނެއްވެސް ާވަނީ ާޕްރޮސެިކއުޓަރާޖެނެރަލްވެސް ހަމައެއ ެއކު،

ާޝަރުޢީާ ާއެހެންވީމ ، ާއިްސތިޢުނ ފުކުރައްވ ނެކަމަްށވެސް. ާހައިކޯޓުަގއި މިމައްސަލަ

ާފުރުޞަތުވެސް ާބެލުމުގެ ާއޮތްކަމަށް ާމައްސަލަ ާއެބައޮްތ.ާމަރުޙަލ ގައި

ާނެރުއްވ ަފއިީވކަމަށްވިަޔްސާ ާނޫސްބަޔ ނެއް ާއެގޮތަށް ާހަމަ  1655އެހެންނަމަވެސް،

ާމައްސަލަާ ާކުއްލި ާައޅުގަނުޑމެން ާއޮތަީތވެ ާފުރުޞަތުވެސް ާނުކުރުމުގެ އިސްތިޢުނ ފު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތި ާދެން ާފުރުޞަތުދިނީ. ާގެނައުމަށް ތަޅުމަށް

ާފ ސް ާބަަލއިގަތީ ާިނޒ މީާވޯޓުދެްއވަިއގެން ާިތއީ ާައޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ކުރަްއވަން.

ާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާމިހ ރަކުާބަލައެއްުނގަންނ ނަން.ާ

ާ1660 

ާިމކަންކަންާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާުއޅުްއވ ފައިވެސް ާއެދ އިރ ަގއި ާގިަނދުވަހު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާސ ފުެވަވޑައިާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިއޮތީާތަންކޮޅެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާހިތ މަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ުނގަީތތީ

ާ ާކޯޓުން ާޖިނ ޢީ 27ާާބުނެފައި ާޙުކުަމކ މެދުޭއ2008ާާޖުލައި ާޮކށްފައިވ  ާދުވަހު ވަނަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސްޕްރީމްާ ާހުށަހަޅ ފައިމިއޮތީ.ާދެން ާވ ަހކަ ާކަންބޮޑުވ  އަޅުގަނޑުމެން

ާއެ ާވަަޑއިގަތުަމކީ ާކޯޓުތަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާއޮްތކަމެއް.ާކޯޓ އި ާެއފަރ ތުގައި  1665އީ

ާއެކަންކަންާ ާނެތިން ާދަންނަވ ކަްށ ާއަޅުގަނޑު ާޒިންމ އެއް. މަސްޢޫލިއްޔަތެްއ،

ާމިއަދުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަްނ ާއަުޅގަނޑު ާކުަރއްވ ޭށވެސް. ާއަދި ނުކުރައްވ ށޭ

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާ ާއައީ ާމިގޮތަށް ާމިޙ ލަތު ާޙ ލުަގއޭ. ާބިރުވެރިކަުމގެ ާތިބީ ރައްޔިތުން

ާކޮށްފަިއވ ގޮތ ިއާޝަރުޢީ ާކަންަތއްތައް ާކުރީަގއި ާމީގެ ާމިކަން ާތެެރއިން ާނިޒ މުގެ

ާނުވަތަާ ާމަޤްޞަދެއް ާއަމިްއލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާދަންނަވ ކަށްނެތިން  1670ޚިލ ފަށް،ާއަޅުގަނޑު

ާކަމެކޭ.ާ ާކުރެްއވި ާތިއްބަަވިއގެން ާފިކުރެއްަގއި ާސިޔ ސީ ާބޭނުމަކަށް ސިޔ ސީ

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަްނ ާވަކިކަެމއްާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވެސް

ާގެންދަންވ ނީާ ާޭއެގފަހުން ާއެކަން ާނިންމައިފިަކމަށްވ ނަމަ ޝަރީޢަތުގައި

ާއެއްވެްސކަމަކަްށާ ާއެަފދަ ާބަޔ ންކޮށްފައިވީހިނދުވެސް އެއުސޫުލގެމަތިންކަމަށް

ާމައްސަލަތަކުެގާ ާހުރިއިރު ާމައްސަލަތައް ާމިދެންނެވި ާކުރީަގއި  1675ރިޢ ޔަތްނުކޮށް

ސްާވިސްނ ވަަޑއިނުެގންކަމ އެުކގައިާމިކަންާމިގޮތަްށާނިންމ ފައިވ ތީާއެކަމ ާމައްޗަށްވެާ

ާނަތީޖ އަކީާ ާމީގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  އަޅުގަނޑު

ާއަންނައިރުާ ާމަޖިލީހަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމ ދަމ  ާނަތީޖ އަީކ ާީމގެ ކޮބައިތޯ.
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ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަންނަންވީ ާދެާއަޅުގަނޑުެވސް ާދެފަރ ތަށް ާއަންނަންވީ ރައީްސވެސް

ާއެއެްއޗެހިާ ާތިބެންވީ ާމިތ ނގަިއ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަިއއްަސ ާޖަހައިގެން.  1680ކަނޑި

ާއޭރުްނާ ާޙ ލަުތގަިއ ާބިުރވެރިކަުމގެ ާއަނެްއކަކަށް ާެއކަކު ާއަުޅގަނޑުމެން ހިފައިގެން.

ާޝަރުޢީާ ާދިއުމަށް ާއެހިސ ބަށް ާމިއަދު ާޙ ލަތު ާޤައުމުެގ ާއެހެންވީމ ، ތިބޭނީ.

ާތިއްބެިވާ ާޤ އިމްކުރަން ާއިންޞ ފު ާޢަދްލު ާދ އިރ ަގއި ާޝަރުޢީ ާތެރެއިން މަރުޙަލ ގެ

ާމިކަުމެގާ ާފަރ ތް ާކުެރއްވި ާމިކަން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

ާަރއްޔިތުންެގާ ާދިވެހި ާއެބޭފުޅުްނ ާއެކަންކަން ާއިޚުމ ލުވ ްނޖެހޭނޭ. ާޒިންމ އ   1685ފުރިހަމަ

ާޝަރުޢީ ާމަޢ ފަށްއެދި ާރަނގަުޅވެްސާކިބައިން ާއެކަން ާތެރެއިން ާމަރުޙަލ ގެ

ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެމޭ.ާހަމަމިއ އެކުގައިާިމހ ހިސ ބަށްާމިމައްސަލަާ

ާއެހެންާ ާއަދިވެސް ާކޯޓުތަކުްނނ އި ާމަތީ ާއެވިދ ުޅވ  ާމަރުޙަލ ގަިއ ާޝަރުޢީ އ އިރު

ާވި ާއެްއޗެއް ާެއއްވެްސ ާގޮތްތަކެއް ާމިއ އިމެދުަގިއ ދ ޅުނުެވާފަރ ތްތަކުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާކަންބޮުޑވ  ާއެކަމ  ާައޅުގަނޑު  1690ހަނުހުރެފައިވ ތީވެ

ާމިގޮތަށްވުމުްނާ ާމިކަންތައްތައް ާމިދަންނަވ ލަނީ ާއަުޅގަނޑުމެްނ ރައީސް،

ާުޒވ ންާ އަޅުގަނޑުމެންގެާމިމ ހަޢުލުގަިއާތުއްތުާކުދިންނަށ އި،ާހަމަާައޅުގަނޑުމެންގެ

ާރޯމ ދުވ ލު ާހަމަާާޖީލުތަކަށް ާަވގުުތގައި ާރޭަގނޑުގެ ާނުވަތަ ާަވގުތުަގއި މެންދުރުގެ

ާފުރ ނަާ ާއެމީހުންގެ ާޙަމަލ ތަުކން ާއެދޭ ާކަނޑިން ާޙަމ ލ ދީ، ާތިބިބަޔަކަށް ރީތިކޮށް

ާއ ދައިެގގޮުތގައިާ ާއަޅުގަނުޑމެން ާމިކަންކަމަކީ ާަވކިވެަފިއވ ހިނދު  1695އަޅުގަނޑުމެންނ އި

ާމިކަ ާނޫނޭ. ާދޫކޮށްެލވޭވަުރެގަކމެއް ާއެބަޖެހޭާބަލައިގަނެ ާައޅުގަނޑުމެން މަށް

ާމި ާޒިންމ ނަގަން. ާެއޒިންމ ާާހުރިހ އެންމެން ާމިކަމުެގ ާމަޖިލީހަކީެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ

ާއަޅުގަނޑުާދެކެމޭ.ާެއއީާއަުޅަގނޑުވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާ ނަގަންޖެހޭާއެއްފަރ ތްކަމުަގއި

ާމީގެތެ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާމިމަޖިލީހުެގ ާއަދި ޭރގަިއާރައީސްެވސް

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވަނީ. ާއަުޅގަނޑު  1700ޝ މިލުވ ގޮެތއްގެމަތީން

އަޅުގަނޑުެގާވ ހަކަިއގެާކުރިންާދަންނަވ ލިފަދައިންާހަތިޔ ރުާއެތެރެކުރުމ ،ާހަތިޔ ުރާ

ގެންގުޅުުމގެާހުރިހ ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާމިއޮންނަނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާމިނިސްޓްރީާއޮްފާ

ާއަތްމައްާ ާޙުއްދައެްއެގާޑިފެންސްގެ ާދޫކުރ  ާއެފަރ ަތކުން ާއަދި ާދޫޮކށްލެވިފައި. ޗަށް

ާގެނައުމަްށާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާނަންބަރު، ާޤ ނޫނު ާގެންގުެޅވޭނެަކމަށް ާއެތަކެތި ދަށުން

ާ ާޤ ނޫނު ާތަކެތީގެ ާޢިބ ރ ތުން.75/4ާާމަނ  ާޞަރީޙަ ާވަރަށް ާއެބައޮތް  1705ބަޔ ންކޮށްފައި
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ށްާދ ދިފަހުންާޖިނ ޢީާކޯޓުންާއެާގެންނެވިާހަމައެއ ެއކުަގއިާއަުޅގަނޑުާިމދެންނެވިގޮތަ

ާފަރ ތުންާ ާޑިފެންސްގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާދެފަރ ތަކީ ާލިބޭ ާދަޢުވ  މައްސަލަިއގައި

ާުޙއްދަދީފައިވ ާ ާބޭނުްނކުރުމުގެ ާއެތަކެތި ާދޫކޮށްގެން ާަލއިސަންސްެއްއ ޙުއްދަެއއް،

ާއެމީ ާއޮތްނަމަ، ާޫދކޮށްފައި ާލައިސަންސް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ހުންާފަރ ތެއް

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާއޮތީ ާއެގަވ އިދު ާއޮންނ ނެ. ާގަވ އިދެްއ  1710ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ާުޙއްަދާ ާއެ ާގެންުގޅުމަށްޓަކައި ާހަތިޔ ރު ާޑިފެންސްގައި ާއެއީ ާހަދ ފައި. ޑިފެންސްގައި

ާޭއގެބަދަލުަގިއާ ާގަވ އިެދްއގެޮގތުގައި. ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކުްނ ދޫކޮށްފައިވ 

ާރިޢ ޔަތްކޮށްފަ ާބުނެާކޯޓުން ާނެތްކަމަށް ާގަވ ިއދެއް ާގެންުގޅުމ ބެހޭ ާހަތިޔ ރު ިއވަނީ

ާނެރުނީތީާ ާޙުކުމެއް ާމިފަދަ ާމަރުޙަލ އިން ާޝަރުޢީ ާބިނ ކޮށް ާމަްއޗަށް އެކަމުގެ

ާމުޖުތަމަޢުާ ާމުޅި ާުކރީމ  ާމިކަން ާކުޑަގޮެތއްަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާދަންނަވ ނީ  1715އަޅުގަނޑު

ާކުެރއްވީ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއަދި ާލަދުވެތިވަމޭ. ާހިތ މަވެސްކުރަމޭ.ާމިކަމ  ާެއކަމ  ީތ

ާދަންނަވ ލަްނާ ާައޅުގަނޑު ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމިމޭރުމުން ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާދިންާ ާރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރި ާއަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ،

ާޖަލުގަިއާ ާއެހެރީ ާފަރ ތް ާބަލ ފަިއވ  ާގޮުތަގއި ާގ ޠިލުގެ ާމިޙަމަލ ގައިެވސް ޙަމަލ ،

ާކޮންމެްސާޙައްޔަ ާމީގެކުީރގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހަމައެއ އެުކގައި ާއަދި  1720ރުކޮށްަފއި.

ާއުޒުުރވެިރވަްނާ ާދަންނަވ ކަށްާނޭނގެ.ާދެންާައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަކަށްާސީދ ާނަމެއް

މިމަޖިލީހުގައިާއޭގެާިނކްާނޭމަކުންާދަންނަވ ލަން.ާކޮންމެވެްސާޗިކ އޭާކިޔ ާބޭފުަޅުކާ

ާނޫސްތަާ ާމަޝްހޫރުކޮށް ާހަމަާވަރަށް ާއެހެރީ ާއެޭބފުޅ ވެސް ާއިންނަ. ާޖަހ ފައި ކުން

ާ ާޖަލުގައި ާހަމަ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާކުުށގަިއ ާގެންގުޅުމުގެ އަހަރުެގ25ާާހަތިޔ ރު

ާ ާކުރަމުންއެގެންދަނީ. ާހަނދ ންވަނީ ާއަުޅގަނޑު ާޙުކުމެއް.5ާާޙުކުމެކޭ  1725އަހަރުގެ

ާ ާމިގޮތަށް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާމިފަދަ ާއެހެްނވީމ ، ކަންތައްތަްއާމަޢ ފުކުރައްވ ތި.

ާ ާހަފްތ ގެ ާނުވަތާމިދިޔަ ާނެރުނ27ާާުކުރަްއވ ފައި،ާިއއްެޔގަިއާނެުރނު ާދުވަހު ވަނަ

ާމިީއާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ާޢަމަލުކުރީތީ ާމިނޫންގޮތަކަްށ ޙުކުމުގަިއ

ާޙުކުމެްއކަމުަގއި.ާ ާނެރުްއވ ަފއިވ  ާއެބޭފުޅުން ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިެވސް

ާކަ ާައޅުގަނުޑ ާޖެނެރަލްާހަމަމިއ އެކުަގއި ާއެޓަރނީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  1730ންބޮޑުވަން

ާރަސްމީާ ާމިކަމ ގުޭޅގޮތުން ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާއިންނެވި. ާއެބަ މިތ ނގައި

ާައޅުގަނޑަށްާ ާވިދ ޅުވެަފިއއޮތްކަން ާއެްއެޗއް ާއެްއެވސް ހައިޞިއްޔަެތްއގައި
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ާރަސްީމާ ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ ާއަުޅގަނުޑ އެނގިފައިނެތީމަ.

ާކަންބޮޑުވުމ މެދުަގއިާހައިޞި ާިމ ާރައްޔިތުްނގެ ާިދވެހި ާމިކަމ މެދުަގއި، އްޔަަތކުން

ާދެކެމޭ.ާ ާައޅުގަނޑު ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމެއްކަުމަގއި ާވިދ ުޅވުަމކީ  1735ކޮންމެވެސްެއްއޗެއް

ާޖެނެރަލްާ ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރަން ާއަުޅގަނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ާމީޑިޔ ގަާ ާމިކަމ ގުޭޅގޮތުްނ ާބެހޭގޮތުްނާވަރަށްބޮޑަށް ާކަންތައްތަކ އި ާހިނގަމުންދ  އި

ާއޭގެްނާ ާދެއްވ ފައި. ާކޮމެންޓްތަްއ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާވަރަށްބޮޑަށް އެކަމަށްވަނީ

ާގޮސްފައިވަީނާ ާއެަކންކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރުޢީ ާއެބައިނޭގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމިއަދުާ ާއެކަންކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫންކަން. ާރަނގަޅުގޮތަށް  1740އެންމެން

ނގަޅުކުރުންާއޮތީެވސްާއެބޭފުޅުންގެާއަތްމަތީަގއި.ާއަޅުގަނުޑާމިވ ހަކަާމިމައްސަަލާރަ

ާދެންނެވިން،ާ ާޖެނެރަލްައށްވެސް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާކުީރގަިއ ާގެނައުމުގެ މިތަނަށް

ާއަނބިދަރިންނަށ ިއާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިމައްސަލަިއގައި. ާކަންބޮޑުެވއޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާމުޖުތަމަޢުގަ ާކަންބޮޑުވުްނާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމި ާރައްޔިތުްނނަށް ާއެންމެހ  ިއާދިރިއުޅޭ

ާތިކަމުގައިާ ާވިދ ުޅީވާތިމަންނަ ާއެމަނިކުފ ނު ާޮކބައިތޯއޭ. ާޙައްލަކީ ާމިކަުމގެ  1745އެބައޮތޭ.

ާެއކަންާ ާއުންމީދުކުރަނީ ާައޅުގަނުޑ ާއަޅ ނަމޭ. ާފިޔަވަޅުަތކެްއ އަޅަންޖެހޭ

މަތީާކޯޓުތަކުންާމިމައްސަަލާާއެގޮުތގެމަތީންާކުރިއަްށގެންދަވ ،ާދިވެހިރ އްޭޖގެާއެންމެ

ާމިރ އްޖޭަގއިާ ާިނންމަވ ، ާނޫންކަމަށް ާރަނގަޅުގޮތް ާއެންމެ ނިންމ ފައިވަނީ

ާމަނ ކުރެވިފަިއވ ގޮތުގެމަތީްނާ ާޤ ނޫނުން ާތަކެއްަޗކީ ާމިގެންގުޭޅ ހަތިޔ ރުގެގޮުތަގއި

ާފުރުޞަތުލިބިގެންދ ނެކަމުގައި.ާ ާޢަމަލުކުރުމަށް ާއެހިނދުން ާތަކެތިކަމުގަިއވެ،  1750މަނ 

ާޚ އްަޞކޮށްާހަ ާއަދި ާސަުރކ ރުން ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާއަުޅގަނޑުމެްނ މަމިއ އެކުަގއި

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާސަރވިްސއ އި ާޕޮލިސް ާމޯްލޑިވްސް ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ާސަމ ލުވެވަަޑއިގެްނާ ާތިބޭފުޅުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ޑިފެންސަށް

ާކޯޓުން ާނުކުމެވަަޑއިގެން ާމަގުތަކަށް ާމިގޮުތގެމަތީންާމ ލޭގެ ާއަމުރެއް ާކޮންމެ

ާއަމުރެއްާ ާޣައިރުޤ ނޫނީ ާކޯޓުަތކުންވެސް ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައި  1755ނެރުނުކަމުގަިއވިޔަސް

ާޢ ންމުާ ާއޮތީމ  ާއެކަން ާއެފަދަގޮތަކަްށ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވީހިނދު، ނުނެރެވޭނެކަމުަގއި

ާރައްކ ތެރިކަްނާ ާރައްިޔތުންގެ ާޢ ންމު ާސުލްޙަމަސަަލސްކަމ އި، ރައްޔިތުންގެ

ާރަށުތަކުަގއިާ ާމުޅި ާމަގުތަުކަގއ އި، ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއަމަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާއެހެންނޫންކަމުގަިއވ ނަމަާ ާއަދ ކޮށްދެއްވ ށޭ. ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ އެބޭފުޅުންގެ
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ާއެކަކަްށވެސްާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޯގސްވެ ާމިއަށްވުރެ ާމިޙ ލަތު  1760އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އުޅުމ ާއަމިއްލަާމިނިވަންކަމ އެކުާއުޅުުމގެާެއއްވެްސާމިކަމުގެާތެރޭގައިާއަިމއްލަާދިރި

ާއަޅުގަނަޑކަްށާ ާލިބިގެންވ ނެަކމަކަށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާބ ރެއް އިޚްތިޔ ރަކ އި

ާމި ާދަންަނވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންކަުމން، ޢިއްޒަތްތެރިާާާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާމި ާފިކުރެއްނެތި، ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުގަާމަޖިލީހުގައި އިާޢިއްަޒތްތެރި

ާބިނ ކޮށްާ ާއަސްލަށް ާމިމައްސަަލިއެގ ާބަޙުްސޮކށްދެއްަވއި،  1765މިމައްސަލައ އިމެދު

ާދިވެިހާ ާވ ހަކަދަްއކަވ ، ާގުޭޅގޮތަށް ާމިކަންތައްތަކ އި ާމިޙ ދިސ އ ިއ މިކަންތައްތަުކގައި

ާވަރަށްާ ާގެެނސްދެއްވުމަކީ ާމިކަންކަން ާނޯޅޭފަދަގޮަތކަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާއަުޅގަނޑު ާވަރަށްބޮޑަްށާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާދެއްވިފުރުޞަަތށްޓަކައި ާދެކޭޙ ލު،

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1770 

ާމައްސަލަެއއްެގގޮތުަގިއާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކުއްލި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާއަޙްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްޫދ ާމަޖިލީހުގެ ާސަމީރު،ާރައްޔިތުންެގ މަދު

ާމިއަުދާ ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމިމައްސަލަ ާމައްސަަލއެްއގެގޮުތަގިއ ކުއްލި

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާކަމެއްގެގޮުތގަިއ އެންމެފުރަތަމަ

ާޤ އިމްެވގެންމިދ ާ ާމުޢައްސަސ ތައް ާމިނިވަން ާތަޞްީދޤުކޮށް، ާޤ ނޫނުއަސ ސީ  1775އ ދެ،

ާޝަރު ާމުޢައްސަސ ތަކަްށާދަނޑިވަުޅގައި ާެއކި ާސަރުކ ރުގެ ާނިޒ މުން ޢީ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާކަންކުރަމުންދ ކަން ގޮންޖައްަސވައި

ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިްނާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއ ދެ، އެނގެމުންދޭ.

ާއެެހންފަރ ތަ ާނޫން ާމީހަކު ާވިދ ޅުިވ ާދެްނމެ ާއަދި ާދަށުން ާއަދިާމިޤ ނޫނުގެ ކަށްވެސް

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާޙުކުމްކުެރވިަފއި. ާމިއަދުވަނީ ާމީހުންނަށް ާޢަދަދެއްގެ  1780ގިނަ

ާދޫކޮށްލުމަީކާ ާބަޔަކު ާސީދ  ާކަމަކަށްަޓކައި ާގުޅުންހުރި ާަވކިކަމަކ އި ވަކިކަަމކަށްޓަަކއި

ާމި ާޢ ންމުާރައްޔިތަކުާާއެއީ ާެއްއެވސް ާއަދި ާމެންބަރަކުވެސް ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤަ ާއެކިކަންޮކޅުތަުކގަިއާމިއަދު ާރ އްޭޖެގ ާމ ލޭގައި ާމި ާއ ދެ، ާނޫން. ބޫލުކުރ ނޭކަމެއް

ާކޮންމެާރަްއޔިތަކަްށވެސްާއެނގޭނެ.ާއ ދެ،ާ ޢ ންމުާޙ ލަތުާމިއޮތްާމިންވަރުާރ އްޖޭގެ

ާހަތިޔ ރުާ ާޤ ނޫނުން ާޑިފެންސް ާޚ އްަޞކޮށް ާަމްއސަލައެއް. ާކަންބޮުޑވ  ާވަރަްށ  1785މިއީ

ާަބޔަކަ ާވަކި ާއެީއ ާމުޢައްސަސ އަކަްށާއެތެރެކުރުމަކީ ާަވކި ާފަރ ތަކަށް ާަވކި ށް،
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ާމިާ ާމެނުވީ ާބަޔަކު ާލިބިގެްނވ  ާޙުއްދަ ާއަދި ާއޮވެ ާކަމެއްގެގޮުތަގިއ އޮންނަންޖެހޭ

ާކަނަޑއެިޅގެންާ ާނުވ ިއރުގައި ާޮކށްގެންވ ނެކަެމއްކަމަކަށް ާެއއީ ާގެންގުޅުމަކީ ހަތިޔ ރު

ާނެތް ާޙުއްދަ ާގެންުގޅުމުގެ ާހަތިޔ ރު ާޤ ނޫނުން ާބެހޭ ާޝަރީޢަތުގެާހަތިޔ ރ އި ކަމަށް

ާައޅުގަނުޑާ ާޙުކުމެއްކުރީތީ ާވިސްަނަވއި ާއެގޮތަށް ާކޯޓުން ާޖިނ ޢީ ާނުވަތަ  1790މަޖިލީހުން

ާއެޤ ނޫނުެގާ ާއޮެވ، ާޤ ނޫނެއް ާކަނަޑއެިޅގެން ާއ ދެ، ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް މިކަމ 

ާދަޢުވ ކޮށްފަިއޮއއްވ ާ ާދޭތެރޭަގއި ާމީހަކ އި ާޙުއްދަނެތް ާގެންގުޅުމުެގ ާހަތިޔ ރު ދަށުން

ާކަންތަކ އިހުެރާދޫކޮށް ާމައްސަަލއެއް.ާމިފަދަ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާވަރަށް ލީ.ާއ ދެ،ާމިއީ

ާބޮޑުާ ާމިފަދަ ާދިމ ވެގެންދ  ާކަންޮކޅުތަުކގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމަގުމަތީގައި މ ލޭ

ާމިއަދުާ ާއެއީ ާޔަޤީންުކރަން. ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރުވެގެންދ ނެަކމަށް  1795ޖަރީމ ތައް

ާތިބެެގންވ ނެ ާބަލަން ާމިާއަޅުގަނޑުމެން ާަމްއސަލައެްއެގގޮތުަގއި ާކުއްލި ާކަންކަން.

ާމިމަޖިލީހުެގާ ާއ ދެ،ާމިަކމ ގުޅިގެން ާބަޙުސްކޮށް ާމިމައްސަލަ ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަޖެހޭާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިކަމުެގާމައްސަލަަތއް ާގެްނނަވ  ކޮމިޓީތަކަށްާފަނޑިޔ ރުން

ާގޮވ ލަނީާމިހެންާދިމ ވ ާބަލަން.ާއަދިާސަރުކ ުރގެާމުަޢއްސަސ ތަކަށްާއަުޅގަނޑުާމި

ާއަވަހަށްާ ާވަރަށް ާމިމައްސަލަ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް  1800މައްސަލަތަކުަގއި

ާދިމ ވަމުންއެބަދޭ.ާ ާމިހ ރު ާމައްސަލަތަްއވެސް ާެއހެން ާމިނޫން ާއަދި ހުށަހަޅ ށޭ.

ާޗ ްޕކޮށްގެްނާ ާޑޮލަރު ާވަުގ ާމިރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ާަމއްސަލަ. ާޑޮލަުރގެ ކޮބައިތޯ

ާ ާގެންގުޅުުމގެ ާދީފައިއެއޮތީ. ާކޯޓުން ާޖިނ ޢީ ާގ88ާާެޙުއްދަ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާވަުގާޑޮލަރުާގެންގުެޅގެންާޙުކުމްުކރަމުންދިޔައިރުަގއިާދ ދިާ ދަށުންާއެތަކެއްާބަޔަކަށް

ާބެހޭާ ާޑޮލަރ  ާވަގު ާދޫކޮށްީލ. ާއެ ާމީހަކު ާެގންގުޅުނު ާޑޮލަރު ާަވގު  1805އިހަށްދުވަހު

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާނެތަތީވެ. ާއ ދެ،ާޤ ނޫނެއް ބަލައިގަެނވޭނެކަމެއްނޫން.

ާނެތަތީވެ،ާ ާޤ ނޫނު ާބެންކްެގ ާނެރެންވީމ  ާއޯޑަެރއް ާކޯޓު ާނުވަތަ ދޫކޮށްލަންވީމ 

ާބެ ާނެރޭކަށެއް.ބެންކ އި ާޯއޑަރެއް ާކޯުޓ ާމިާ ހޭ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވަރަްށ އ ދެ،ާމިއީ

ާމިާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިތަނަށްާ ާފުލުހުން ާކަންކަމުަގިއ ާއެިކއެކި ާމަޖިލީހުެގ  1810ޢިއްޒަތްތެރި

ާުނވަތަާ ާކަޓަރުއަޅ  ާުނަވތަ ާގެްނގުޅޭ ާކަނޑިަބޑި ޖަވ ބުދ ރީެވވަަޑއިގަންަނވ އިުރަގއި

ާމ ލޭާ ާމީހުން ާކުރ  ާއަނިޔ ތައް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާމަރ  ާމީހުން ާނުވަތަ ާހިންގ  ޖަރީމ 

ާއެތަކެއްދުާ ާޙުކުމްނުކުެރިވ ާތަކުރ ރުކޮށް،ާމަގުމަތީގައި ާވަމުްނދ ކަން. ވަހެއް
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ާަރއްޔިތުންނަށްާ ާއެކިއެކި ާތިންފަހަރު ާދެފަހަރު، ާެއއްފަހަރު، ތަކުރ ރުކޮށް

ާއ ދެ،ާ ާނުލިބޭކަން. ާހައްލެއް ާމިކަމަށް ާނިޒ މުން ާަޝރުޢީ  1815އަނިޔ ކުރަމުންދ އިުރވެސް

ާމިޮގވ ލަީނާ ާއަޅުގަނޑު ާފުލުހުންނަށް ާނުވަތަ ާބ ރަށް ާދިފ ޢީ ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާތިަޔާސަރު ާަރއްިޔތުންނަށްޓަކައި ާނެގެހެއްޓުމަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ކ ރަށް

ާމަސްލަޙަތުާ ާއަމިއްލަ ާފަނޑިޔ ރުެގ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދު މުޢައްސަސ ތަކުން

ާތިޔަބޭފުޅުްނާ ާކަންކަމުގަިއ ާކުރ  ާަފއިދ އަށްޓަަކއި ާއަމިއްލަ ކުރިއަށްނެރެ

ާފަނޑި ާެއއީ ާމިަކންކަމުގައި ާއެީއ ާކަމުގަިއވީނަމަވެްސާނުކުމެވަަޑއިގެން  1820ޔ ުރން

ތިޔަބޭފުޅުންާޖިނ ޢީާމައްސަލަތައްާތަޙްޤީޤްކުރަްއވ ށޭ.ާޤ ނޫނުައސ ސީާނެގެހެއްޓުމަީކާ

ާސިފައިންނަށްވެްސ،ާ ާއެއްފަދައިްނ ާމެންބަރުންނޭ ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުންެގ މި

ާިމއަދުާ ާއެހެންވީމަ، ާކަމެކޭ. ާކުރަްއވަްނޖެހިވަޑަިއގަންނަވ  ފުލުހުންނަށްވެސް

ާމުޢައްސަސ ތަކަްށާސަރުކ  ާއެިކެއކި ާމިނިވަން ާނުވަތަ ާމުަޢއްސަސ ތަކަްށ ރުގެ

ާއެނޭގާ ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާމިއަދު ާއެއީ ާގޮންޖައްަސވަމުންދ ކަން  1825ފަނޑިޔ ރުން

ާެއީއާ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާފަނިޑޔ ރުން ާޕްރޮގްރ މްތަކުަގއި ާއެިކއެކި ާމީިޑޔ ަގއި ކަމެއް.

ާއެނގިަލއް ާރައްޔިތަކަްށެވސް ާކޮންމެ ާމިނިވަްނާމިއަދު ާއެހެންވީމަ، ވ ެނކަންތައް.

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާވ ހަކަތަްއ ާއެދައްކ  ާެއބޭފުޅުން ާވިދ ޅުވެ މުޢައްސަސ ތަކޭ

ާމިކަމަށްާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާއެހެންވީމަ، ާނޯންނ ނެ. ާޤަބޫލުކުެރވޭަކށް ވަކިހިސ ބަކުން

ާހުރިާ ާމިކަމުަގއި ާގެންަނވ  ާފަނޑިޔ ރުން ާކޮމިީޓތަކަށް ާހުރި  1830އެކަށަައޅ ފައި

ާބަލައިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ ާެއކަންކަން ާބަަލއި ާކޮަބއިތޯ ހުރަސްތަކަކީ

ާނުކޮށްާ ާއެހެން ާެއަކންކަން ާިމއަދު ާއަޅަން. ާިފަޔވަޅުތަެކއް ާކޮންމެވެސް އެކަންކަމަށް

ާސީރިޔަްސާ ާވަރަށްބޮޑު ާދެންނެވިހެން ާއަޅުގަނޑު ާކުރީަގިއ ދޫކޮށްލެވޭކަެށއްނެތް.

ާމިރ  ާިމއޮތީ. ާޖަހަިއގެންާމައްސަލައަކަްށވެފައި ާޑޮލަރު ާަވގު ާޑޮލަރު، އްޖޭގައި

ާގެންގުޅެންާ ާހަތިޔ ރު ާމިއޮތީ. ާދީފައި ާމިދިޔަމަހު ާކޯޓުން ާޖިނ ޢީ ާހުއްދަ  1835ވިްއކުމުގެ

ާކުރެވޭކަްށާ ާޙުކުމެއް ާގޮސްފައި. ާއިންތިހ އަށް ާމިއޮތީ ާކަންތައްތައް ާކަތިލުމުގެ މީހުން

ާއިާ ާބަަޔކު ާއެތަކެއް ާޖިނ ޢީ ާމައްސަލަަތކ ހުރެ ާއެކިެއކި ާޝަރީޢަތަށްާނެތް. ހަށްދުވަހު

ާޢ ންމުާ ާއިހަށްދުވަހު ާދ ދި ާމަޖިލީހުން ާމި ާދޫކޮށްލީ. ާމައްސަލަތަެކއް ބަލައިނުގަނެ

ާެއޮއތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަްނާ ާބ ރުދީފައި ާުމއްދަތުހަމަވ ތީ ާއަނެއްކ ވެސް ޤ ނޫނުތަކަށް

ާކޯޓުތަކަށްާ ާޝަރުޢީ ާނިޒ މަށް، ާޝަރުޢީ ާމިރ އްޖޭގެ ާޙ ލަތެްއ ާއެްއވެސް  1840ނުކުރެވޭނެ



 69 

ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.ާއޮ ާައޅުގަނޑަަކށް ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ންނ ނެކަމަކަށް

ާޑިފެންސްާ ާބ ރަށް، ާދިފ ޢީ ާޮގވ ލަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިފުރުޞަތުގަިއ އެހެންވީމަ،

ާޖިނ ޢީާ ާފަސްޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވ ށޭ. ާތިޔަބޭފުޅުން ާފުލުހުންނަށް ފޯސްއަށް،

ާ ާބައިވެރިިވކަމުގެ ާބަިއވެރިވ ، ާފަނޑިޔ ރެއްވެްސާމައްސަލަތަކުަގއި ާުއފެދޭ ަޝއްކު

ާމަސްލަޙަތު،ާ ާމިޤައުމުގެ ާނަމަވެްސ ާހައްޔަރުކޮްށގެން ާހައްޔަރުކުރ ށޭ. ާސީދ   1845ހަމަ

ާރައްޔިތުންގެާމަސްލަޙަތުާކުިރައށްނެރޭށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމުޖުތ ާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާަވިއކަރަދޫ ާނުކުތ އެއް، ޒް.ާނިޒ މ ބެހޭ

ާމ  ާނެންގެީވ ާފުރަަތމަ ާވިދ ޅުވަނީ ާައމީންޢ ންމު ާއ ދެ، މިގިލީާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 1850ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިްބރ ހީމްކަމަށް،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނުކުާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނިޒ މ ެބހޭ ާއަޅުގަނޑު ާޝުުކރިއްޔ . ާރައީްސ، ާނެީގާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އެއް

ާމެންބަރުންާާ:ޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާވ ހަކަ ާބ ރުކަނުޑވ ލުމުގެ  1855ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާތިންބ ރުެގާ ާގޮްތ، ާކަނަޑއެޅިަފއިވ  ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާގެންދަވ ތީ. ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ާބަޔ ްނކޮްށދީފަ ާސ ފުކޮށް ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް ާެއއްބ ރު ާޝަރީޢަުތގެާތެރެއިން އިވޭ.

ާ ާރަނގަޅަްށ3ާާމަރުޙަލ އަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާކަމެްއކަން ާއޮންނަ މަރުޙަލ ެއއްަގއި

ާބައެްއާ ާތެރެއިން ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއޮތްއިރު ާއެކަން ާއެހެން ބަޔ ންކޮށްދީފައިވޭ.

ާމެންބަރުވެްސާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމައްސަލަ ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރު  1860މެންބަރުން

ާދެާ ާޮގވ ލިާވ ހަކަފުޅު ާފޯސްއަށް ާޕޮިލސް ާއަދި ާފޯސްއަށ ިއ ާޑިެފންސް އްެކވިއިރު

ާހައްޔަރުކޮށްާ ާބޭފުޅުން ާތެރެއިން ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާނުވަތަ ާތެރެއިން ޖަޖުންގެ

ާކަނޑައެިޅާ ާއެަމއްސަލ ަގއި ާކުރިއަްށގެންދިއުމަށް.ާއަދި ާކަންތައްަތއް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ

ާމަޢ ފް ާޖެނެރަލް، ާޕްރޮެސކިުއަޓރ ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާބަޔ ންެވގެންވޭ ކުރަްއވ .

ާބެލެހެއްޓުމުެގާ ާކަންތަްއތައް ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާޤ ޟީންނ ިއ  1865ބަޔ ންެވގެންވޭ

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާކިހިނެްއަކން ާގޮތަކަށްކަން ާކުިރއަްށގެންދެވޭީނާކޮން ކަންތައްތައް

ާޮއއްވ ާ ާއެކަން ާއެހެން ާއެބައޮތް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބަޔ ންކޮށްދީފަިއ ސ ފުކޮށް
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ާކަންތައްތަްއޮކށްގެންާއަުޅގަނޑުމެންެގާއަޅުގަނ ޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެގޮތަށް

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެވ ަހކަ ާއެހެންވީމަ، ާނުދ ނެ. ާަހއްލުެވގެން ާރަނގަޅަށް މިމައްސަލަތައް

 1870ދަންނަވ ލަން.ާއެީއާކަނަޑއެިޅގެންާެއއްބ ރުެގާތެރެއިންާއަެނއްާބ ރުާއިމުންާބޭުރވެާ

ާެއއްގޮަތކަށް ާފޯރުވުމަކީ ާދަންނަވ ލަްނާބ ރު ާައޅުގަނޑު ާކޮށްގެްނވ ނެކަމެއްނޫނޭ ެވސް

ާބޭނުންވަނީ.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ

ާނިޒ މީާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާތި ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ   1875އ ދެ،

ާކޮންާ ާދެއްކޭނީ ާމަޖިލީހުގައި ާއެއީ ާބަލައެއްނުަގންނަން. ނުކުތ އެްއކަމަށް

ެކއްކަމ އިާނުދެއްކޭނީާކޮންވ ހަކަތަެކއްކަެމއްާމިގަވ ިއދުގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާވ ހަކަތަ

ާބަޔ ންކޮށްފަިއާ ާއެކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވެސް ާައދި ާބަޔ ންކޮށްފައި. އެބަޮއވޭ

ާފްލޯރގަިއާމިއަުދާ ާމިތަނުެގާމި ާތިނެންެގވީ ާދެންމެާނިޒ މީާނުކުތ  އެބަޮއވޭ.ާމިހ ރު

ާވ  ާދެއްެކިވ ާމެންބަރުން ާނޫނީާބައެއް ާގޮތުން ާރައްދުދެްއުވމުގެ  1880ހަކަފުޅަށް

ާއަޑުއަހަންާއިންާ ާއަުޅގަނޑުެވްސާމި ާފ ޑުވިދ ުޅވުުމގެގޮތުން.ާދެން އެވަހަކަފުޅުަތކަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާފ ހަގަކުެރުވނު. ާައޅުގަނޑަްށވެސް ާހައިސިްއޔަތުން މީހެއްގެ

ާުނވަ ާަގވ އިދ  ާމަޖިލީހުެގ ާވ ހަަކއަކީ ާއުޅޭ ާމިދަންނަވަން ަތާއަޅުގަނޑު

ާމިާ ާމިދެއްެކވިކަމަށްިވޔަސް ާއެގޮތަށް ާވ ހަަކއެއް ާއެްއވެސް ާޚިލ ފު ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާެއީއާ ާބަލަިއަގނެވޭކަށްނެތޭ. ާއަުޅގަނޑަށް ާނުކުތ އެްއކަމަށް  1885ނިޒ މ ބެހޭ

ާދ ންީވގޮތްާ ާަކންތައްތައް ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާޤ ނޫނުަތކުަގއި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއ އި

ާއަޅު ާެދން ާއެބަހުރި. ާހަމަާކަނޑައެޅިަފއި ާމިަމއްސަލ ަގިއވެސް ގަނޑަްށވެސް

ާޢަދުލުއިންސ ުފާ ާމީގައި ާއެބައޮތް ާފެންނަން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް އަޅުގަނޑަށްެވސް

ާެއއްކޮށްނޭ.ާ ާފ ހަގަކުރުމ  ާހިތ މައ އެއްކޮށް ާނެތްކަން ޤ އިމްކުރެވިަފއި

 1890އެހެންނަމަވެސް،ާއަދިާމީގެާެއހެންާމަރުހަލ ތައްާހުރިކަންވެސްާއަޅުގަނޑަށްާއެނޭގާ

ާތިބޭފުޅުްނާމިމަ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެްސ، ާބަލައިަގތްއިރުވެސް. ާމިތަނަށް އްސަލަ

ާބަޙުސްކުރެވޭނެކަމަްށާ ާފުރިހަމައަށް ާހަމަ ާބަލައިގަތީމަ ާމިމައްސަލަ ވޯޓުދެްއވަިއގެން

ާއޮެއވަރަކަްށާ ާނުކުތ ގެ ާނިޒ ީމ ާމި ާއެދެން ާައޅުގަނުޑ ާދެން ާމިބަލަނީ. އަޅުގަނޑު

ާެއއްބޭ ާވ ހަަކއަށްާވަަޑއިނުގެންެނވުމަށް. ާވ ހަކަިއގެ ާަދއްަކވ  ާއަެނއްބޭފުޅަކު ފުޅަކު
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ާމިމައްސަލަިއގެާ ާަވޑަިއގެްނފިއްޔ  ާއޮެއވަރަކަށް ާނުުކތ ގެ ާނިޒ މީ  1895ރައްދުދެއްވަން

ބަޙުސްކުރަންާއޮތްާަވގުތުާބޭރ ކުެވގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަނޑުާއެދެންާިނޒ މީާ

ާބަޙުސައިގެންާކުިރއަށްާނުކުތ ާނަންގަވަމުންގެންދަވ ާޭބފުޅުންާއެކަންާހުއް ޓަވ ލަްއވ 

ާބިލެތްދޫާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާދެއްވުމަށް. ާފުރުޞަތު ދިއުމަށް

ާނުކުތ ގެާ ާނިޒ މީ ާއ ދެ، ާޙަމްޒ އަށް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަރުވަންާ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނުޑ ާދ ކަމަށްވަންޏ  ާައޅުގަނުޑ ާެއއްކޮށް  1900އޮެއވަރު

ާޖެހެނީާވައިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށް.ާމި

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،ާއ ދެ، ާއިނގޭތޯ. ާދ އިރ   1905ާހަނިމ ދޫ

ާމިވ ހަާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާމިހ ރު ާނުކުތ ގައި ާނިޒ މީ ާއެދިގެންާއަޅުގަނޑުެވސް ާފުރުޞަތަށް ާކަދައްކަން

މިއުޅެނީ.ާއ ެދ،ާައޅުގަނޑުާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅަގނޑުާކުރިންެވސްާދެްއކިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާނި ާކޯޓުތަކުަގއި ާފަނޑިޔ ރުްނ ާއ ދެ، ާަކންތައްތައް ާކުރ  ާފަނޑިޔ ރުން ންމާ ވ ހަކަ

ާވ ހަކަދައްކަންވެާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވަރަމައްސަލަތަކ ބެހޭގޮތުން ާމިއީ ށްާއްިޖއްޔ 

 1910ރޭަގިއާތެއެހެންކަހަލަާކަމެއް.ާއ ެދ،ާމިހ ރުާމިއުޅޭާމައްސަލަައކީާކޯުޓާޕްރޮސެސްގެާ

ާކޯުޓގެ ާއެބައޮތް. ާމަރުޙަލ އެއް ާތިން ާކޯޓުގެ ާއ ދެ، ާމަްއސަލަެއއް. ތިންާާއެބައުޅޭ

ާައޅުގަނޑު ާއުޅޭއިުރގައި ާމަރުޙަލ އެއް ާތިން ާކޯޓުެގ ާއެބައޮތް. މެންނަށްާމަރުޙަލ އެއް

ާއަުޅގަ ާނުބަިއާައސަރު ާމީަގއި ާމިވ ހަކަަތކެްއާދެްއޭކކަމަށްވަންޏ  ާނޑުމެްނގެއެކަމުން

ާ ާދެންމެއަކު ާއެެދން ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއެކަށީގެްނވޭ. ާކުރުން ންދޫާދ ޤައުމަށް

ާފަނޑިޔ ރުން ާވިދ ޅުެވްއޖެ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1915ހިފާ ާދ އިރ ގެ

ާމިާ ާވ ހަކަ. ާމަޖިލީހުގައިވެސްާހައްޔަރުކުރ  ާމި ާކަންތައްތަކަކީ ފަދަ

ާ ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާޢިއްާުޝކުދެއްކިގެްނވ ނެކަެމއްނޫންކަމަށް ާޒަތްތެރިރިއްޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާ1920 
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ާއަުޅގަނޑުާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާބަލަެއއްުނގަންނަން. ާއަުޅގަނޑު ާނުކުތ ެއްއކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ާދަންަނވައި ާކުރިންވެސް ާވ ހަަކއ ިއ ާދައްަކވ  ާމެންބަރުން ާަމޖިލީހުގައި ޅިގެްނާގުާފިން

ާފު ާއެބޭުފޅެއްގެ ާވ ހަކަފުޅުނުދައްަކވ ށޭ. ާގޮތުްނ ާރައްދުެދއްވުުމގެ ާރުޞަުތގައިާއެއަށް

ާއ ދެ ާހ މަކުަރއްވ ނީ. ާެދކެވަަޑިއގަންނަވ ގޮތެއް ާދޭތެރޭ ާއެކަމ  ާއެބޭފުޅެއް މިހ ރުާ،

 1925ާާމެންބަރުވަނީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިއަޅުގަނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާމިއަރު

ާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހަނުއިންނަވަނީާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާމަނިކުފ ނު ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ  1930ާއަޅުގަނޑު

ާާއްެކވުން:ޝިފ ޒްާވ ހަަކދެ ާބޭނުންހ  ާދެއްވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަތުާކީްއވެގެންޯތއޭ. ާކިޔަން އެްއޗެްއ

ާފުރު ާވ ހަކަެއއްދައްކަން ާބޭނުންހ  ާދަށުން ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ޞަތުާހުޅުވ ލީމަތޯއޭ.

ާނު ާއަޅުގަނޑަކަށް ާއެނޫންގޮެތއް ާއިންނަވަނީ. ާހަމަ ާމަނިކުފ ނު ފެޭނާހުޅުވ ލ ފައި

ާމިއަކުންނެއް.ާ

ާ1935 

ާ

އްތޯާުނވަތަާނޫންތޯާއަުޑއަހަން.ާއަުޑއަހައިގެްނާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި

ާއަޅު ާނޫންތޯ. ާނުވަަތ ާނުކުތ އެއްތޯ ާނިޒ މ ބެހޭ ާބެލޭނީ. ާެއކަން ގަނުޑާއަޅުގަނޑަށް

ްށާއެްއކަމަދައްކ ާވ ހަކަާައޑުއަހ ނީީކއެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާތިީއވެސްާނިޒ މީާނުކުތ 

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާބަލަެއއްނުގަންަނން. ާދ އިރ ެގާއަޅުގަނޑު ާދ ންދޫ ،1940 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާމެންަބރުާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެ ާަމޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1945ާޝުކުރިއްޔ 

ާސްޓޭާއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެާ ާބޭފުޅަކަްސ، ާވަޒީުރންގެ ާއަދި ާމިނިސްޓަރަކަސް،ާމެންބަރަކަސް ްޓ

ާމައްސަލައެްއާ ާޖިނ ޢީ ާހަމަހަމަވ ންޖެހޭނެ. ާކުިރމަތީގައި ާޤ ނޫނު ފަނޑިޔ ރަކަސް
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ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެވެންޖެހޭނެ. ާފުލުހުންނަށް ާތަޙްޤީޤް އޮތިްއޔ މުން

ާރައީސް.ާ

ާ1950 

ާ

ާދ އިރ ގެާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެްއ، ާޢަބްދުނިޒ މ ބެހޭ هللاާާމެންބަރު

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ

ާ

 1955ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެގީާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެޭހ ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާގަވ އިުދގެ ާބެލެހެއްޓ4ާުމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ސަތު ާޖަލްސ ތަކުގެ ާމ އްދ ، ާން.ަވނަ

ާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ ާމަޖިލީހުގ4ާާެއޭގެ ާރައީސް ާނ އިބު ާމަޖިލީހުގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބަޙުސްކުެރޭވާ ާަވގުެތއްަގއި ާގެންދ  ާަބލަހައްޓަމުން ާރިޔ ސަތު  1960ޖަލްސ އެްއގެ

ާިޚޔ ލުފ ޅުކޮށްގެ ާވ ހަކަދަްއކ  ާރިޔ ަސތުގަިއާއިނދެ ާއޭނ  ާންުނވ ނޭ.މައްސަލައަކ މެދު

ާއިާނިޒ މީރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާބަޙުސްކުރަމުންާދިޔަާމައްސަލ ގަމ މިގިލީާދ އި

ާއެގޮތަްށާ ާރައީސް ާދިޔައިުރގަިއ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާނަަގިއގެން ނުކުތ އެއް

ާަޔއުމި ާިމތ ނގެ ާއަދި ާޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވޭތީ ާއަުޅގަނޑަްށ ާްއޔ އިންވ ހަކަދެްއކިކަމަށް

ާެއގޮ ާއޮތީ ާެއކަން ާމިބައްލަަވއިފިކަމަށްވަންޏ  ާައޅުގަނޑު  1965ޭހާނިޒ މ ބެާތަށްކަމަށްވ ީތވެ

ާނުކުތ ާމިނެގީ.ާ

ާ

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާރިޔ ސަތުންާ ާބަަލއެއްުނގަންނަން. ާއަުޅގަނޑު ާނުކުތ އެްއަކމަކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

 1970ދެ،ާބަޙުސްކުރުމަށްާއަުޅގަނޑުާމިާފުރުޞަތުާދިންާސަބަބުާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީ.ާއ 

ާމިހ ރު ާމެންބަާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމިދެނީ ރުާފުރުޞަތު

ާނިޒ މ  ާއ ދެ، ާަވޑަިއގެންނެވުމަްށ. ާކުރިއަށް ާބަޙުަސއިގެްނ ާޙަމްޒ  ބެހޭާއަޙްމަދު

ާނުކުތ އެްއ،ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ
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 1975ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމިނެގީާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާްއޒަތްތެރި

ނ ޢީާވަރަށްާހެޔޮހިތުން.ާމިތ ނގައިާވަގުާޑޮލަރުޖެހުމ އިާކަނޑިބަިޑާހެއްދުންާމިއީާޖިާއްެކވުން:ޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެާ

ާޖަމ  ާޓެރަރިސްޓް ާބޮޑު ާއެތަން ާތުޙުމަތުކޮށް ާގޮުތގަިއ ާކަމެއްގެ ާކުރ  ޢަތަކަށްާކޯޓުން

ާއެނގިލަާ ާޤ ނޫނު ާމިތ  ާިތއިންނަވަނީ. ާރައީސް ާިޢއްޒަތްތެިރ  1980އްވ ާހެއްދެވިއިުރވެސް

ާއެަބާއިންނެވި.ާމި ާނ އިބު ާއެބަތިއްބެވި.ާބަންޑ ރަ ާލޯޔަރުން ކުރެޭވާާފުންނ ބުާއުސް

ާމަޖިލީހަ ާމި ާުޝކުރިްއޔާ ކަންތައް ާސުވ ލަކީ. ާއަުޅގަނޑުގެ ާބ އޭ ާއެނގޭ ާއެބަ ާށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާ1985 

ާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާރިޔ ސަތުންާ ާއަުޅގަނޑު ާވަގުތުޖެހުމ އެްއކޮށް ާހުސްވަގުުތކޮުޅެގ ގަިޑއިރުެގ1ާާޖަލްސ ގެ

ާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާއަުރވަން.

ާ

ާ]ށ13:00ާްނ12:00ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 1990 

ާމަޖިލީހުެގާާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ާރައްޔިތުންގެ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ސަަލއަށްާވ ާުކއްލިާމައްވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހަޅުއްވ ަފއ71ާާިގަވ އިދުާ

ާދ އިބަހުސްކު ާބިލެތްދޫ ާއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ރ ގެާރުމުގައި

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާއަުޅގަނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ1995 

ާމިާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާައޅުގަނޑު ާމަތީގައި ާފިޔަވަޅު ާމި ާމިއަދު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާއެހެން ާހިތ މަޔ ެއކު. ާވަރަށް 141ާާހުއްޓެނީ

ާ ާޞަރީޙަވަނަ ާވަރަށް ާޢަދުުލއިންޞ ފުާމ އްދ ގަިއ ާއެބަވޭ ާބުނެފައި ާބަހުން

ާހައިކޯޓަށ ިއާ ާކޯޓަށ ިއ، ާސްޕްރީމް ާލިބިގެްނވަނީ ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ޤ އިމްކުރުމުގެ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާކޯޓުތަކަެށވެ. ާދަށު ާކަނޑައަޅ ަފއިވ  ާޤ ނޫނަކުން  141ާ2000އަދި

ާޤ ނޫނުާ ާއިތުރުން ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާވަރަށްާޞަރީޙ7ާާައަސ ީސގެ ާމ އްދ ަގިއވެސް ވަނަ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިއަދު ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބުނެފައިޭވ. ާމިވ ހަކަ ބަހުން
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ާއަޅުގަނުޑާ ާމިހިރީ ާއަޅުގަނޑު ާހައިިސއްޔަތުން ާރައްޔިެތއްގެ ާދިވެހި މަޖިލީހުގައި

ާޤައުމުގަާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވަދެފައި. ާބިުރވެރިކަން ާވަރަށްބޮޑަށް އިާހިތަށް

ާރައްޔިތުންާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާަވރަށްގިނަ ާމީހުންނަށްާޤައުުމގެ ާބަެއއް ާުނވަތަ  2005ތަެކއް

ކަނޑިާމިކިޔ ާބ ވަުތގެާތަކެތީްނާޙަމ ލ ދީާޒަޚަމްކޮށްާވަރަްށގިނަާމީހުންނަށްާއެކިއެިކާ

ާއަނިޔ ތަ ާބޮޑެތި ާޖިސްމ ނީ ާމިކަމަކީ، ާއެބަހުރި. ާލިބިފައި ާކަމެއް.ާްއ ޢ ންމުވެފައިވ 

ާިނޒ މްގެާއެހެންނަމަވެސް ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދުށީ ާނޫހުން ާއަުޅގަނޑުެމން ،

ާ ާުޙުކމެއް ާކޮންމެވެްސގޮތަކަށް ާހުއްަދވ ނެ ާމިކަމަށް ވ ހަކަ.ާާނިކުތްތެރެއިން

ާދަންނަވަްނާ ާހަިއސިއްޔަތުން ާރަްއޔިތެްއގެ ާދިވެހި ާައޅުގަނޑު ާރައީްސ،  2010ޢިއްޒަތްތެރި

ާބިރުވެިރކަމެ ާވަރަށްބޮޑު ާއެކަމުން ާހިތަށް ާަވދެފައިއަޅުގަނޑު ާޢިްއޒަތްތެރިާވޭއް .

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާފޮނިާާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާވަރަށް ާގެަނއީ ާއިޞްލ ޙުތައް

ާބ ރުތަާ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާއަީލގައި. ާހުވަފެންތަކެްއގެ ާފޮނި ާވަރަށް ްއާއުންމީދުތަކ އި

ާ ާއެާބ 3ާވަކިކޮށް ތެރިާޢިއްޒަތްާްނާކުރީމު.ުރތައްާދީާއަުޅގަނޑުމެންާމިކަފަރ ތަކަށް

ާކޮމިޝަނަށްވެްސާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުޑީޝަލްާސަރިވސް ާިމއަދު  2015ރައީސް،ާއަުޅގަނޑު

ާޢަދުލު ާއެކަންކަްނާާގޮވ ލަން ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ާޤ އިމްކުރުމުގެ އިންޞ ުދ

ކަެމއްާކޮށްދެްއވުމަށް.ާއ ެދ،ާކައިާިތޔަާކޮމިޝަުނންާކޮށްދެވެންާއޮތްާހުރިހ ކުރުމަށްޓަ

ާފަނ ާމިއޮންަނނީ ާކޮމިޝަންަގއި ާފަނޑިޔ ރުންެގާއެ ާވަކިކުުރމ އި، ޑިޔ ރުން

ާޤ ބިލުާ ާކަމަށް ާއަދި ާތަމްރީނުކުރުމ އި ާފަނޑިޔ ރުން ާޢައްޔަންކުރުމ ިއ، މަޤ މުތަކަށް

ާކޮމިޝަނަށްާ ާއެ ާމިއީ ާވަކިކުރުންވެސް ާމަޤ މުން ާއެ ާފަނޑިޔ ރުން  2020އެކަީށގެންނުވ 

ާހިތ މަޔ އެުކާ ާއަުޅގަނޑު ާރައީްސ، ާިޢއްޒަތްތެރި ާބ ރުތައް. ލިބިގެންވ 

ާޢިްއޒަދަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިންނަވަންޖެހެނީ ާކެބިނެޓުްނާތްތެރި އްޔ އ އި

ާރައްޔިތަކުާ ާޢ ންމު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމައްސަލައެއް ާހުށަހެޅުއްިވ ާކޮމިޝަނަށް އެ

ާއަޅުގަނުޑާ ާިނންމ ލިކަން ާއެކަން ާކޮމިޝަނުން ާއެ ާމައްސަލައެްއގޮތަށް ހުށަހަޅ 

ާ ާޢިއްޒަހިތ މަޔ އެކު ާއެަބާތްތެފ ހަގަކުރަން. ާކޮމިޝަންގައި ާެއ ާރައީސް،  2025ރި

ާބެލޭ ާއެކަެމއް ާއ ދެ،ާާ.ހުޅުވ ލެިވގެން ާނެރެވޭ. ާއެކަމަށް ާރިޕޯޓެއް ތަފްސީލީ

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާަމްއސަލައެއް ާބެހޭގޮތުން ފަނޑިޔ ރަކ 

މެންާކެބިނެޓުންާނިންމ ފައިާހުރުމަކީާއެއީާއ ދަިއގެާކަމެއްނޫންާއިނގޭތޯ.ާއަޅުގަނޑު

ާ ާމިވ  ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާރައްޔިތަކު ާމ އްދ ަގިއ159ާާޢ ންމު ވަނަ
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ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާމިއީ. ާނޫން ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހަޅ  ާަޝކުވ އެްއ  2030ބުނެފައިވ ގޮތަށް

ާހުށަހަޅައިފިނަމަާ ާކަމެއް ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީަޝލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެކަމ ބެ ާބަލ  ާތަމްސީލުކޮށް ާހ މަކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއެކަން ާރިޕޯޓެއް ާޢ ންމު ހޭ

ާކޮމިޝަްނގަިއާ ާަސރވިސް ާޖުިޑޝަލް ާއެ ާތެރެއިން ާައޅުގަނޑުމެންގެ އެކަންެވސް

ާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިހ ރުާސިޔ ސީާމަޖިލީހަކަށްާހައްދަވައިފި.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޢަދުލުާ

ާއު ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމުހިންމު ާއެ ާއ ދެ، ާއެއް ާމުހިންމު  2035ފުލަިއގެްނާއިންޞ ފުކުރުމުގެ

ާހަދައިފި.ާ ާމަޖިލީހަކަށް ާއެތަންާސިޔ ސީ ާމިހ ރު ާމީހުން ާދަންަނވ ނީާތިބި އަުޅގަނޑު

ާމިާ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާހިތ މަވެރިކަެމކޭ. ާވަރަށް ާިމީއ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާރައީްސވެސްާއިންަނވ ާއަދިާައޅުގަނޑުމެންގެާމިޢިއްޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރަ ާފިކުރުންާމަޖިލީހުގެ ާސިޔ ސީ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާިއންނަވ . ކުވެސް

ާބ ރުާ ާތިބޭފުޅުން ާޤ އިމްުކރުމަށް ާއިންޞ ފު ާޢަދުލު ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާތިބެ  2040އެްއކިބ ވެ

ާއަނެްއާ ާބޭނުންވ  ާދަންަނވ ަލން ާއަުޅގަނޑު ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި އަޅުްއވ ށޭ.

ާޤ އިމް ާއިންޞ ފު ާޢަދުލު ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާވަިކވެފަިއާނުކުތ އަކީ ާބ ރު ކުރުމުގެ

ާހިތ މަޔ ެއކުާ ާއ ެދ، ާއޮތްކަެމއް. ާމަސްލަހަތު ާެއންމެންގެ ާައޅުގަނޑުމެންގެ އޮތުމަކީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަސ ީސ2ާާދަންނަވަންޖެހެނީ ާބުނެފައިވ  ާބ ުބގަިއ ވަނަ

 2045ޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަްނކަމުގެާެތރެއިންާކަނޑަެއޅިފައިާނުވ ާުކށަކަށްާއަދަބުާދިނުމަކީާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާަކމެއްނޫން. ާތ އީދުކުރެޭވ ނޑަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންެގާ ާއޮންނ ނީ ާޚުދޫދު ާމިނިވަންކަމުގައި ާމިދެންނެވި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާބިރުވެރިކަންާ ާއިންޞ ފ އި ާޢަދުލު ާމަސްލަޙަތ އި ާޢ ންމު ރައްޔިތުންގެ

ާނެތޭގޮތަ ާތެރެއިން ާަރއްޔިތުްނެގ ާމިނިވަންކަންާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާިމދެންނެވި ކަށް.

ާމިއަުދާ ާބޭރުވެ ާެތރެއިން ާޚުދޫދުގެ ާޭއގެ ާމިނިވަންކަން ާމިދެންނެވި  2050އޮންނަންވ ނީ.

ާބަހެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާބ ރުގެ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާއިންޞ ފު ޢަދުލު

ާހ ޒިރުާ ާފުލުހަށް ާމިގެންދަނީ ާމީހުން ާތެރެއިން ާއަޅުގަނޑުމެންެގ ބުނެލ ހިނދު

ވެމުން.ާނުވަތަާކޯޓުާއަމުރަށް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޓީީވާމޯލްޑިވްސްއިންާކުިރާކުރެ

ާނިޒ މުގެާ ާޝަރުޢީ ާއުެޅނީ ާނުނިމިގެން ާއެކަންތައް ާމައްސަަލ ާހެރަތެރަ ސުވ ލެއް

ާހ ޒިރުކޮށްފިއޭ.ާ ާއެކަން ާކޯޓަްށ ާކުރީތީ ާއެސުވ ލު ާބުނީތީ ާއ ެއކޭ  2055މައްސަލަށް.

ާޤ ނޫނު ާކޮބަިއތޯ ާަރއީސް، ާމިނިވަންކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮްތ ާބުނެަފއި އަސ ސީަގއި
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ާމިނިވަްނކަން.ާ ާއޮތް ާދީފަިއ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަށް ާއަުޅގަނޑުެމން މިނިވަންކަމ އެކު

ާހަދާ  ާޤ ނޫނު ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާރައީސް،ާކޯޓުަތކ އި ާޢިްއޒަތްެތރި ާެއކަންތައް. ކޮބައިތޯ

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންނ އި، ާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހުގެ ިއ،

ާކުރަންވ ނީާ ާބޭނުން ާބ ރުތައް ާމިދެންނެވި ާމިބޭބޭފުޅުން ާމެންބަރުންނ އި  2060މަޖިލީހުގެ

ާދީފަިއވީީތާ ާބ ރުތަކެއް ާތިމ މެންނަށް ާވިސްނަިއގެން. ާބޭނުންތަކަށް ރައްޔިތުންެގ

ާނަހަމަގޮތުގައިާއެކަންތައްާބޭުނންކުރުމެއްާނޫން....

ާ

ާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަގުތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2065 

ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަކަޮކޅު ާއަުޅގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާއ ދެ،

ާގޮވ ލަންާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޝަނަށް ާސަރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާކޯޓުަތަކށ އި ާއަުޅގަނޑު ރައީސް،

ާމިާ ާދިވެހީންގެމިހިނދުން ާބިރުވެރިަކން ާމިދެންނެވި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިތަށްާހިނދަށް

ާައޅުގަނޑުމެން ާދެއްވ  ާހައްދަަވއި ާޮކންމެވެސްގޮެތއް ާޙުކުމަށް ާއޮތް ާވެދެފައި

ާޝުކުރިްއޔ .ާ ާގެނެސްެދއްުވމަށް. ާފިނިކަމެއް ާހިތަށް  2070ާރައްޔިތުން

ާ

ާމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާއުނގޫފ ރު ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ންބަރު.

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.

ާ

 2075ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާައއްސަލ މްޢަާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާއަްފރ ީޝމްާ ާޢިްއޒަތްތެ`. ާޝުކުރިްއޔ  ާލައިުކމް. ާރައީސް. ާބިލެތްދޫާިރ

ާޙަމްޒ ާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖުޑީޝަލްާދ އިރ ގެ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ގެ

ާ ާރައީސްއ އި ާމިތަނުގެ ާތެރޭަގއި ާބޭފުޅުންގެ ާތިްއބެވި ާކޮމިޝަންަގއި ިދާއަސަރވިސް

 2080ާމިމަޖިލީހުންާނެގިފައިވ ..

ާ

ާ
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ާމަޖިލީހުގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއީ ާުނގަްނނަން. ާބަލައެއް ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްކަމަކަްށ ނިޒ މ ބެހޭ

ާދެއްކެވި ާދެއްވ ތީ.ާއެހެންީވމ ،ާއިށީނދެާމެންބަރަކު ާރައްދު ްނާވަޑަިއގެވ ހަކަފުަޅކަށް

ާ ާދަންނަވަން. ާގެމަނަފުށީދެއްވުމަށް ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު  2085ާއަުޅގަނޑު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށް.

ާ

ާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުެގާއަޅުގަނޝުކުރިއްޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވ ނީ ާޑު

ާާއިލްހ މްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދަންަނވ ީނ74ާާގަވ އިދުަގއި ާައޅުގަނޑު ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމ74ާާަރައްޔިތުންގެ ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ   2090ވަނަ

ާގަ ާނުވެސް ާބަލައި ާމަޖިލީހަށް ާނިޒ މުގަިއާމިމައްސަލަށް ާޝަރުޢީ ެނވޭނެ.

ހިނގަމުންދ ާމައްސަލަެއއްާައދިާވަިކގޮތަކަްށާނުނިމެނީސްާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމަީކާ

އަޅުގަނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާވަރަްށާދެރަކަމެއް.ާއަދިާމިފަދަާކަމެއްކޮްށގެންވެސްާުނވ ނެ.ާ

ބިލަށްާކުއްލިާއެކަމުންާމިފަދަކަމެއްާކުެރްއީވމ ާއަޅުގަނޑުމެންާކޮންމެގޮެތްއވިޔަސްާމި

ާަދއްކަނީ.ާ ާވ ހަކަ ާމި ާެއއުސޫލުްނ ާބޭނުންވ ނެ. ާވ ހަކަދަްއކަވަްނވެސް  2095މައްސަލައަށް

އަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިމަްއސަލަށްާއަުޅގަނޑުމެންގެާނޫްސތަކުންނ އިާއަދިާމިިޑޔ ާ

ާމިމައްސަލަށްާ ާއިނގެނީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާބަލ ލ އިރު ާވަސީލަތްތަކުން ތަފ ތު

ގެންާމިއުޅެީނާދަޢުވ ާކުރިގޮތުން.ާދަޢުވ ާކުރިގޮތުންާމިމައްސަލަށްާމައްސަލައަކަށްާވެ

ާބަދަލުވީމ ާ ާގޮތް ާކުރ  ާދަޢުވ  ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮްނނަނީ. ާނިމިފައި ވަިކގޮތަކަށް

ާމީޑިޔ އިްނާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާލިބޭކަން ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާމިމައްސަލަ  2100އަދިވެސް

ނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާކަންނޭނގެާކޮންެމާއެބައިނގޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދަޢުވ ކުރ ގޮތުންާއެ

ާއިނޭގާ ާައުޅގަނޑުމެންނަށް ާހަމަގައިުމވެސް ާެނގިދ ނެޮގތަކަށް. މައްސަލަެއއްވެސް

ާގޮތުގަިއާ ާހަތިޔ ރު ާނުނިންމ  ާކޯޓަކުން ާޖިނ އީ ާނުނިންމ  ާކޯަޓކުން އެްއޗަކީާޝަރުޢީ

ާވަރަށްާ ާނުނިންމ  ާކޯޓަކުްނ ާެގންގުޅެވިދ ެނކަމަކަށް. ާކަނޑި ާބަނޑި، ާކަނޑި

 2105ރަނގަޅަށްާއޭތިާބެއްެލވީމަާިއނގޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއޮޅުންއަރ ގޮތަށްާވ ހަކަަދއްަކވ ީތާ

ާކޯޓަކުްނާ ާޝަރުޢީ ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުަރން ާވަރަށް އަޅުގަނޑު

ާެބއްލެވީަމާ ާރަނގަޅަށް ާއެ ާގެންުގޅޭކަށް. ާގޮތުަގއި ާހަތިޔ ރު ާކަނޑި ނުނިންމ 

ާއެހެންވީމ  ާެއވ ހަަކާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާވ ަހކަދައްަކވ ީތވެ ާއޮޅުްނއަރ ގޮތަްށ

ދަންނަވ ލީ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންނޭާކުރީގެާޢިއްޒަތްތެިރާ
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 2110މަޖިލީހުންނޭާނިންމެވީާޝަރުޢީާދ އިރ ގެާމައްސަލަަތއްާޝަުރޢީާދ އިރ ގެާތެރެއިންާ

ާނިންމަވ ަފއި ާއެމައްސަލަށް ާހެދުމަށްޓަކަިއ ާޢިްއޒަތްތެރިާބެލޭނެގޮތެއް ާއޮތީ

ާނިޒ މުެގާ ާޝަރުޢީ ާހިނގީމަ ާކަމެއް ާދ އިރ ގައި ާޝަރުޢީ ާއެހެންވީމ ، މަޖިލީހުން.

ާޙަޤީޤަތެއް.ާ ާޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ާފަހިވެަފއި.ާމިއީ ާއެއޮތީ ާބެލޭނެގޮތް ާތެެރއިން ދ އިރ ގެ

ޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިަޝނެއްވެސްާއެބަހުރި.ާހައިޯކޓުެވސްާއެބަހުރި.ާސްޕްރީމްާ

ާައޅުގަނޑުމެންެގާކޯޓުވެސްާ ާހިތ ނުވ ގޮތަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންީވމ ،  2115ާއެބަހުރި.

ާަވއްޓ ލ ާ ާއަގު ާއެތަނުގެ ާއ އިމަ ާކަެމއް ާަހމަނުވ ގޮތަށް ާހިތްޕުޅ  ާބަޔަކު ތެރެއިން

ާދެރަކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާކަނޑ ލުމަކީ ާޙުރުމަތް ާއެތަުނެގ ާކިޔ  އެްއޗެހި

ާޖެހި ާމިހ ރު ާޕ ިކސްތ ނުގައި ާމައްސަލަ.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއުޅޭ ެގން

ާކޯޓުތަުކގެާ ާނުވެގެްނ ާހިތްޕުޅ  ާމުަޝއްރަފު ާޕަރުވޭޒް ާީވގޮތަީކ ޕ ކިސްތ ނުަގއިވެްސ

ާކަނޑ ލުމަށްާ ާޙުރުމަތް ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާމުޅި ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް  2120ޙުރުމަތް

ާޙ ލަތަކަށްާ ާނިކަމެތި ާވަރަްށ ާަޤއުމު ާއެ ާއެއުޅެނީ ާމިހ ރު މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާއަޅުާ ާމިއީ ާަނގަންޖެހޭނެާގޮްސގެން. ާފިލ ވަޅުތައް ާޢިބްރަތްތެރި ާމިކަހަލަ ގަނޑުެމން

ާވަުގާ ާދެން ާެއހެންވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާނަގަންޖެހޭނެއޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާފައިސ ާ ާދިވެހި ާއޮންނަނީ ާޤ ނޫނުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ަހކަދައްަކވ އިރު ޑޮލަރުގެ

ާގެންާ ާފައިސ  ާަވގު ާކަމެއް. ާމަނ  ާެއއީ ާމަނ ކަމެއް.ާގެންގުުޅްއވަންޏ  ާެއއީ  2125ުގޅުން

ާމީހަކަށްާ ާކުރަނީ ާޑޮަލރުން ާއެ ާއެކަމުން ާނުކުރައްވ . ާމަނ  ާގެންގުޅުަމކުން ޑޮލަރު

ާއެހެންވެއްިޖއްޔ ާ ާޖަހަނީ. ާސަކަރ ތެކޭ ާނުވަތަ ާގަްނނަނީ ާެއއްެޗއް ނ ޖ އިޒުގޮުތަގއި

ާއަތުަގއިާ ާމީހެއްގެ ާޑޮލަެރއް ާއެކަމުން ާމަނ ކަމެއް. ާއެކުރަނީ ާމަނ ކަމެއް އެއީ

ާއޮތު ާއަދި ާމައްސަލަެއއ1000ާާްމަކުން ާއޮތުމަުކންވެސް ާއަތުަގއި ާމީހެއްގެ ޑޮަލރު

ާއިނގޭެނާ ާަބއްލަވ ެލއްވީމަ ާނުކުރ ހ ހިނދަކު. ާކަމެއް ާޚިލ ުފ ާަގވ އިދ  ާއޭތިން  2130ނޫން.

ާވަުގާ ާނުޖެހޭނެއޭ. ާމައްސަަލެއއް ާގެންގުެޅގެން ާޮޑލަރު ާަވގު ާއިންނ ނެ ޤ ނޫނުގައި

ސަލައަކަށްާވ ނީ.ާއެއީާިމާތަފ ތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާޑޮލަރުންާކަމެއްާކުަރްއވަންޏ ާމައް

ާަވއްޓ ލަްނާ ާއަގު ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ާނަހައްދަވ ށޭ.ާ ާއެހެން ާހިތ މަކުރެމޭ. ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާކުރަްއވ ތީ މަސައްކަތް

ާހިތި ާމީގެ ާތިބޭފުޅުންނަށޭ ާވައްޓ ލަން ާއަގު ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ  2135ާނަތީޖާ ތިބޭފުޅުން

ާއުނދަގޫތަެކއްާ ާަތފ ތު ާހިންގުމަށް ާސަރުކ ރު ާސަބަބަކީ ލިބިގެންދ ނީ.
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ާވ ހަކައަީކާ ާމިދަންނަވ  ާއެހެން ާކަމެއްނޫން. ާއޮތް ާޝަްއކެްއ ކުރިމަތިވެގެންދ ކަމީ

ާމިއީާ ާހިންގަންވެސް. ާއުނދަޫގވ ެނ ާސަރުކ ރަށް ާގެއްލިޖިްއޔ  ާއިތުބ ރު މީހުންގެ

ާޙަޤީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާރައްޔިތުންެގާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ާއެހެްނވީމ ، ޤަތްތަކެއް.

ާއަުޅގަނުޑާ ާުނކުރަްއވ ށޭ. ާމަސައްކަތް ާަވއްޓ ލަން ާައގު ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ  2140ތެރޭގައި

ާފަދައިންާ ާދެންނެވި ާހަމަ ާކުރިންެވސް ާމިމައްސަލަށް ާފުރަތަމަ ދެކޭގޮުތގައި

ާމަޖިލީ ާއިނގޭތޯ. ާނުވ ނެ ާނެގިގެންެވސް ާމަޖިލީހަށް ާފުރަތަމަ ހަށްާމިމައްސަލަށް

ގެނެިވގެންާނުވ ނެާކުއްލިާމަްއސަލައެްއގޮުތގައި.ާސަބަަބކީާމިއީާޝަރުޢީާމަޖިލީހުންާ

ާސަރވިްސާ ާޖުޑިޝަލް ާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ާުފރަތަމަ ާކަމެއް. ާއޮތް ާނުނިމި އަދި

ާހައިކޯޓުންާ ާވިދ ޅުެވ ާެއްއެޗކޭ ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ާވިދ ުޅވެ ާއެްއޗެޭކ  2145ކޮމިޝަނުން

ާވިދ ުޅވުމަށްފަހު ާބެހޭގޮތުްނާއެްއޗެކޭ ާމިއަކ  ާނެތް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާނޫނީ

ވ ހަކަެވސްާދެކެވޭކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ނީާކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގވެްސާ

ާބޭނުންފުޅުވެގެްނާ ާސަރުކ ރުން ާމައްސަލަަތއް ާރައީްސ،ާމިގޮތަްށާކުއްލި ޢިއްޒަތްތެރި

ވ ށޭ.ާައދިާޑީ.އ ރް.ޕީާވިަޔސްާމިތަނަށްާލެއްެވވިޔަސްާިމގޮތަްށާކަންތައްތަްއާނުކުަރއް

ާނިޒ މުާ ާޝަރުޢީ ާިމޮގތުން ާވިޔަސް ާޕ ޓީއެްއކަމުަގއި ާކޮންމެ ާވިޔަްސ  2150އެމް.ޑީ.ޕީ

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާެތރެއަށް ާމަސަްއކަތެްއގެ ާއެްއވެސް ާކުަރްއވ  ހަލ ކުކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާުނވ ނެ. ާމިއުޅެނ3ާާީވަދެގެން ާމިހ ރު ާީކއްކުަރްއވަންތޯ. ާކުރެްއވީ ާވަކި ބ ރު

ާއެހެްނާއެއްބ  ާޖައްސަވަން. ާސަކަރ ތެްއ ާއެހުރިހ  ާއަތްފޯުރވަިއގެން ާތެރެއަށް ުރގެ

ާނަހައްދަވ ށޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2155 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 2160ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާރައީސްާކިހިނެއްތޯާއެނިގވަަޑއިގަތީާއުނގޫފ ރުާާްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމެދުހެ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ....ާާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ
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ާއިށީނދެވަަޑއިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޫން ާނުކުތ އެއް ާއަުޅގަނުޑާނިޒ މ ބެހޭ ާއ ދެ، ާ ާއެެދން. ގެންނެވުން

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިއަރުވަނީ،ާއިހަވަންދޫ ާފުރުޞަތު  2165ޙްމަދުާއަމިހ ރު

ާއަށް.هللاޢަބްދު

ާ

ާޢަދުލުއިންޞ ފުެގާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާބަހުސެއްާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާގުިޅގެން ާނިންމުމަކ  ާނިންމި ދ އިރ ގެ

ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރ ކަމެްއ. ާައުޅގަނޑު ާއެއީ  2170ާކުރަންޖެހުނުކަމީ

ާކު ާމީގެ ާހެދެމުން. ާރިކޯޑްތަކެްއ ާއ  ާއިތުރު ާމިދަނީ ާމިހ ރު ޑަާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާ ާކުރީން ާދުވަސްކޮެޅއް ާމައްސަލަައަކށްނުވިަވގު ާޙުކުޑޮލަރުގެންުގޅުނު ެމއްާކަމުގެ

ާއަޑުިއވިގެންދިަޔއީާ ާދުވަހު ާދ ކަށް ާމި ާއަޑުިއވިެގންދިޔަ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާށްާެވގެންހަތިޔ ރުގެާގޮުތގައިާބޭނުންކުެރވިދ ނެާކަނޑިާގެްނގުޅުންާެއީއާހުއްދަކަމަކަ

ާދެ ާދ ދި ާދިަޔކަން. ާޢިްއޒަތްތެރިގ ތްގަނޑަކަށް ާއިާންމެއަކު  2175ލްޙ މްާމެންބަރު

ާއަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫނޭ. ާއެގޮތަކަށް ާޮއތީކީ ާމިކަންތައްތައް ުޅގަނުޑާވިދ ޅުެވއްޖެ

ާމިއޮ ާޙުކުމްވެސް ާފެންނ ށޭ. ާމިއޮތީ ާހުދުން ާކަޅ  ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ީތާދަންނަވ ނީ

ާއަޅުގަނޑުމެން ާލިޔުންތައްެވސް ާހުރި ާލިޔެފައި ާނޫސްތަކުގަިއ ާއަދި ނަށްާފެންނ ށޭ.

ާމެންނަށްނ ށޭ.ާހ މަކަންާބޮޑުކޮށްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާކިޔ ީލމަާއަުޅގަނޑުމިހިރީާފެން

 2180.ާެއއްނުވޭއިތުރުާތަރުޖަމ އެއްާބޭނުންވ ނެހެންާއަޅުގަނޑަކަށްާހިާ.އެކަންާއެބައިނގެއޭާ

ާ ާއިލްޙ މްާފ ހަގަކޮށްލަންާސަން.އެފް.އެމްހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަނޑުާދެން ާާދެްއކެވިާގައި

ާވިދ ޅުވަމު ާތިމަވ ހަކަފުުޅގައި ާަކންތައްތައް ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާެގންދެވި ންނ އަްށާން

ާޅުވަމުންވަރަށްާބޮޑަްށާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ާވ ހަކައ އިާނެރޭނެާއަމުުރތައްވެްސާވިދާ 

ާގެންދެވި.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާައޅުގަނޑުާކަންޮބޑުވ ާކަމެއްނޫން.

ާ2185 

ނިހ ންާންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާވިލިމ ފަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2190 
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ާއަންތަރީސްޭވާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާައޅުގަނުޑ ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާވަޑަިއގެާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާތިތަނުގައި ާދ އިރ ެގާމަނިކުފ ނު ާއުނގޫފ ރު ާދެންމެ ާހަމަ ާއިންނަވ ތ  ާން

ާމެންބަރަކަށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެން ާފައްޓަވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާތިއުޅުްއވަނީ. ާދައްަކވަްނ ާވ ހަކަެއކޭ ާއެހެން ާވިދ ޅުވި ާކުރަްއވ  ހ ރުާމިއިޝ ރ ތް

ާދައްަކވަ ާއެވ ަހކަ ާމެންބަރު ާއިޝ ރ ވ ހަކަދަްއކަވ  ާމެންބަރަކަށް ާއެހެން  2195ތްކޮށް.ާނީ

ާންެދވުމަށްއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާހަމަާއިންޞ ފ އިާހަމަހަމައ ާއެކުގައިާކުރިއަށްާގެ

ާއަޅުގަނޑުާހަމަާއިލްތިމ ސްކޮްށާނަސޭޙަތް.

ާ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު ާނުގަންނަން. ާބަލައެއް ާނުކުތ ެއްއކަމަށް ާނިޒ މީ ާތިއީ  2200އުނގޫފ ރުާާއ ދެ،

ކުާމެންބަރަާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަަރށްާދެންނެވީާނިޒ މީާނުކުތ ެއްއގަިއާއެހެން

ެގާދޫާދ އިރ ދެއްކެވިާވ ހަަކއ އިާުގޅިގެންާވ ހަކައެއްާނުދެްއކެވޭެނއޭ.ާމިހ ރުާއިހަވަން

ާއެވ ހަާ ާފުރުޞަތުގައި ާއެުރވި ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު ާއެ ާމެންބަރު ަކާޢިއްޒަތްތެރި

ާބަަލއެއްާދައްކަވަ ާުނުކތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާިތއީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ  ާނީ.

ާދަންވ ލަން ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަްނދޫ ާދެން  2205ާނުގަންނަން.

ާއެްއކޮ ާނަމ އި ާދ އިރ ގެ ާކަމަށްވަންޏ  ާގެންނަ ާނަން ާމެންބަރުންގެ ށްާމަޖިލީހުގެ

ާށް.އެަގވ އިުދަގއިާއޮންނަގޮތަށްާެއގޮތަށްާގެންދިއުމަ

ާ

ާވ ހަކަާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމެންބަރުގެ ާދ ިއރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާދެންނެވީ ާއަުޅގަނޑު ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ ،

ާމެންބަރުާާން:ވ ހަަކދެއްެކވުާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާައޅުގަނޑު  2210އިނގޭތޯ.

ާ ާނޫނީ ާވ ހަކަ ާދެންނެިވ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަަކާނިހ ނަށް ާއުޅުނު ާަދންނަވަން އަުޅގަނޑު

ާެއއްެޗއްާ ާވިދ ޅުވި ާރަީއސް ާއަދި ާވެދ ނެ. ާވިސްިނވަަޑއިގަީތކަަމށްވެސް ކުރިއަށް

ާމައްސަަލއެްއކަމަށްާ ާމ ޮބޑު ާނުވީކަމަށްވެްސާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއއީކީ ފަޙުމް

ާޢަދުުލއިން ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާނުދެކެން. ޞ ފުާއަޅުގަނޑު

ާދޭތެޭރާ ާއެކަމ  ާގެއްލި ާއިތުބ ރު ާަރއްޔިތުްނގެ ާދޭތެރޭގައި ާިނޒ މ   2215ޤ އިމުކުރުމުގެ

ާބިރުންާ ާމީހުން ާބުނ އިރަށް ާދ އިރ ޭއ ާޝަރުޢީ ާޫނން. ާމިއަަދކު ާފެށީ ފ ޑުކިޔަން

ާޢަދުލުއިންޞ ފެއްާ ާތިމަންނ ައށް ާހިނގައްޖެ. ާދުވަސްވަެރއްެވސް ާދިޔަ ފިލަން
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ާެއައށްވުރެ ާތިމަންނ އަކީ ާލިބޭނީާނުލިބޭނެއޭ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާމީހެކޭ. ާއ ަދއިެގ ން

ާބުނެވުުނާ ާފައިސ ވެރިންނަށޭ ާނޫނީ ާމީހުންނަށް ާމަތީގެ އެއަްށވުރެން

ާނެތީން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާދ ކަށް ާއެވ ހަކަތަކަށް ާހިނގައްެޖ.  2220ދުވަސްވަެރްއވެސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާފ ހަގަކުރަންޖެހެނީ ާހިތ މަޔ އެުކ ވަނ21ާާައެހެންނަމަވެސް،

ާދި ާމިފަދަާމ އްދ ގައި ާލިބިދީފައިވ ހިނދުެވސް ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާޙައްުޤ ރިހުރުމުގެ

ޢަމަލުތަކުގެާސަބަބުންާނޫނީާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާހިތްވަުރާލިބޭގޮތަކަށްާޙުކުމްތަްއާ

ާމިދެންނެވިާ ާއުފެދި ާބިރުވެިރަކމެއް ާތެޭރގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ކުރުމުގެާސަބަބުން

ާލިބިދީފައި ާއަންނަގޮތަްށާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއުނިކަން ާޙައްޤަށްވެސް ާދިރިހުރުމުގެ  2225ވ 

ާކަންބޮުޑވ ާ ާެއކަމ  ާވ ަހކަ. ާހިތ މަކުރ  ާއެކަމ  ާވ ހަކަ. ާދ  ާިމއަދު ކަންތައްވަމުން

ާފަދަާ ާވައްޓ ެލވޭ ާތެެރައށް ާބިރުވެރިކަމެއްގެ ާރަްއިޔތުން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ވ ހަކަ.

ާއެހެން ާއަދި ާދ އިރ ަގއިިވޔަސް ާޝަރުީޢ ާފަރ ތަކުންވިޔަްސާއެްއވެްސގޮތަކަށް

ާއަިދާ ާޤ ޟީއަކަްށވިޔަސް ާބެލެންޖެހޭނެ. ާއެަކންތައްތައް ާކުެރވޭނަމަ ކަންތައްތައް

ާކުރަންޖެހޭނީާ ާނުހުރެވޭނެ.ާަކންތައްތައް ާމައްަޗކު ާޤ ނޫނުގެ ާބޭފުޅަކަށްވިަޔސް  2230އެހެން

ޤ ނޫނީާއިމުގެާތެރޭގައި.ާޤ ޫނނީާޚުދޫދުގެާތެރޭގައި.ާއަުޅގަނޑުމެންާއުޅެންޖެހޭާގޮތްާ

ނޫނ އިާގަވ އިދުތަކުންާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެވަނީާކަނޑައެިޅފައިާބަޔ ންކުރެވިފަިއ.ާޤ 

ާދީގެންާ ާފުރުޞަތު ާއުޭޅނެ ާބޭފުަޅކަށް ާއެްއވެސް ާއަިދ ާބޭުރގައި ާއިމުން އެ

ާބަހުންާ ާސ ފު ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ާއަުޅގަނެޑއް ވ ނެކަމަކަށް

ާޭބނުންކުރު ާއެތެރެކުރުމ ިއ ާހަތިޔ ރަކަށްާމަނ ތަކެތި ާބުނޭ ާެއބަ ާޤ ނޫނުގައި  2235މ ބެހޭ

ާނެތިާ ާބެއްލެވުމެއް ާއެކަމަށްވެްސ ާހިތ މަޔަކީ ާއެހެންނަމަެވސް، ާވ ހަކަ. ކަނޑިވ 

ާކޮންމެފަދަާ ާނޭނގެ ާއަޅުގަނޑަަކށް ާނިންމަވ  ާޫނންކަމަށް ާކުެށއް ާެއއީ އެކަންތައްަތއް

ވީމަާކަމެއްާިމގޮތަްށާބޭފުޅަކަށްވީމަާކަމެއްާނޫނީާޮކންކަހަލަާބިރެއްާގަންނަާބޭފުޅަކަށް

ާފ ހަަގކޮށްލަންާ ާައޅުގަނޑު ާހަމައެއ އެކު ާދިޔައީ. ާދިމ ވެގެްނ ާމިހެން މިކަން

 2240ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިފަދަާކަންތައްތަުކގެާސަބަބުންާފަރުދުންގެާޙައްޤުތައްާެގއްލިާއަދިާ

ާއެކޮމިޝަނުންާާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮމިޝަުނން، ާސަރވިސް ޖުޑީޝަްލ

ާލިބެންޖެ ާދޭތެރޭާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާހިތްހަމެޖެހުމ އި ހޭ

ާއެތަނުންެވސްާ ާގޮަތކަށް ާސުވ ުލއުފެދޭފަދަ ާމަސައްކަތ އިދޭެތރޭ ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައްާކުެރވިގެންދ ކަން.ާދ ދިާދެންމެއަކުާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ
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ާހިނގ ިދޔަާ ާރ އްޖޭަގއި ާފ ހަގަކުެރއްވިފަަދއިން ާނޫނީާޙަމްޒ   2245ާހ ދިސ އެްއ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުށަހެޅުމުން ާމައްސަލައެއް ާއެކޮިމޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއިންނަވަިއގެްނާ ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަދި ާރައީސްއ އި މަޖިލީހުގެ

ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ާއަޅުގަނުޑމެން ާެއއީ ާނިންމެވުން ާނިންމެވި އެމަޖިލީހުން

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއެހެްނވެގެންދ ނަމަ ާކަންތައްަތއް ާމިފަދަ ކަމެއް.

ާހަމަހަމަގޮތުަގއިާ ާކަންަތްއތައް ާލިބި ާއިންޞ ފު ާަރއްޔިތުންނަްށ  2250ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބަންދުވެގެްނާ ާދޮރު ާބަންދުވެ، ާފުރުޞަތު ާއޮތް ާގ އިމުކުރުމަށް އިންޞ ފު

ާފ ހަގަ ާހިތ މައ އެްއކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާފަރ ތަކުްނާހިނގައިދ ނެކަމަށް ާއެއްވެސް ކުރަން.

ާއެފަދަާކަންތައްތައްާަތކުރ ރުނުކުރަން...ާ

ާ

ާމެންބަުރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ އެްއ،  2255ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒް.

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

 2260ާޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއިަހވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާުޝކުރިއްާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާހަނިމ ދޫ

ާޢަބްދުާމުޖުތ ޒްާމުޙަްނމަދުާ ާއަޙްމަދު ާރައީްސއ ިއާهللا ާަމޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާވ ހަކަފުުޅދައްކަވަމުން

ާވިދ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަމެއްާނިންމެވިވ ހަކަ ާއިންނަވަިއގެން ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ުޅވި.ާރައްޔިތުންގެ

ާމެންބަރެއްެވސް ާމަޖިީލހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާކޮިމޝަންގަިއ ާސަރވިްސ ާޖުޑިޝަލް ާއެ

ތްތެރިާއަދިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާރައީސެްއވެްސާނީންނަވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

 2265ާރައީސް.

ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާބަލަިއގަންނަން ާނުކުތ އެްއޮގތުގައި ާނިޒ މ ބެހޭ ާސަބަބަކީާއ ދެ، ާދަތި. ށް

ާހައިސިްއޔަތުންާ ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް އެވިދ ުޅވީ

 2270އެބޭފުޅުންާއެކޮމިޓީަގއިާތިއްަބވ ާވ ހަކަކަމަށްާއަުޅގަނޑުާމިބަލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާތިއީާ

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާބަލަެއއްނުގަންނަން. ާައޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްކަަމކަށް ނިޒ މީ
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ާމިމަޖިލީހުގެާާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސ އި ާމިމަޖިލީހުގެ ާދެއްވަނީ ާމަޢުލޫމ ތު އަމީންޢ ންމު

ާޖަލްސ އަކުާ ާޮކމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާއިންނެވި ާވަޑަިއގެން މެންބަރަކު

ާމައްސަަލާ ާއެވިދ ުޅވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާމި ނޫންކަމަށް

ާހަ ާމެންބަރުާނިންމަވ ފައިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2275ނިމ ދޫ

ާބަަލއިގަެނާ ާުނުކތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާނުކުތ  ާއެނެންގެިވާނިޒ މީ ާމުޖުތ ޒު މުޙަންމަދު

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުގަނޑު ާނިންމެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަުރ ާދ އިރ ގެ އިހަވަންދޫ

ާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާައޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިމއަރުވަީނ،ާއަރުވަން.

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއަށް.ާ

ާ2280 

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާނުކުތ ާާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާއުނގޫފ ރު ާއެހ މަކުރެްއވި ާމުޖްތ ޒް ާނެީގ ާއޭރު ާުނކުތ  ާނިޒ މީ ާއަޅުގަނޑު

ާއަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާއޭުރެވސް ާއުޅުނީ.ާދަންނަވ ލަންވެގެން. ާދަންނަވަން ާއެވ ހަަކ ޅުގަނޑު

ާއެކަންާ ާއެހެންވެ ާެނތޭ. ާރައީްސއެްއވެސް ާމިމަޖިލީހުގެ ާނެތީމޭ،  2285ާއަޅުގަނޑުމެން

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެއީ ާއިތުރުފުޅެްއގޮުތގައި. ާހެއްދެވި ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު އެވަނީ

ާއެހެންނަ ާޚިލ ފަށްދ ކަމެއް. ާަގވ އިދ އި ާމިތަނުގެ ާހަމަ މަވެސްާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާައޑުނ އްަސވ މު ާވ ހަކަ ާއަުޅގަނުޑގެ ާަޤބޫލުކުރެއްވީމަ ާތި ާެއވ ހަކަ ާޖުތ ޒްގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެއީ ާނުކުރެްއުވން ާޤަބޫލުނުކުރެވި ާނުކުތ  ާިނޒ މީ އަޅުގަނޑުގެ

 2290ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާވަރަށްބޮޑުާޭބއިންޞ ފެއް.ާއެހެންދަންނަވ ަލން.ާ

ާ

ާ

ާނުކުތ އެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނިޒ މީ ާޢަބްދުއ ދެ، ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު هللاާއް،

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ

ާ2295 

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނުާހުަޅނގު ާމިނެގީ، ާނުުކތ  ާނިޒ މީ ާއަުޅގަނޑު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާގަިއާދައްަކިއގެންާނުވ ނެާވ ހަކަ.ާޭއގެާ)ހ(ާވަނަާމ އްދ ާޖަލްސ އެއ23ާާްގަވ އިދުގެާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާޢަްބދުމެންަބރުާ

ާޢ ންމުކޮށްފައިވ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހ މަކޮށް ާއެނގޭގޮތަށް ާެއންމެންނަށް ާޢ ންމުކޮށް ާމިވަނީ،  2300ގައި

ާދި ާއޭނ  ާއެއީ ާޙަވ ލ ދީ ާފަރުދަކަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެން ާފިޔަވައި ންާމަޢުލޫމ ތު

އްާާނުކުތ އެދަށުންާއަޅުގަނޑުާނިޒ މީާމަޢުލޫމ ތުކަމަށްބުނެާވ ހަކަދެްއކުން.ާމިމ އްދ ގެ

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ هللاާމިނެގީ.

ާދެ ާޙަވ ލ ދީ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާބިލެތްދޫ ްއިކާވ ހަކަދަްއކަމުން

 2305ދުާނާނުވ ހިވ ހަކަައކީާެއްއވެސްާއޮްށޓަރެްއހުރެާއަދިާހ މަކުރެވިފަިއވ ާަމޢުލޫމ ތަކަށް

.ާާފެންނ ތީއެކަންާނިޒ މީާުނކުތ ެއއްގޮުތަގއިާބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާޖުޑީޝަލްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާބަލަެއއްނުގަންނަްނ.ާސަބަބަކީ ާނުކުތ އެއްކަމަްށާއަޅުގަނޑު  2310އ ދެ،ާނިޒ މީ

ާނިންމެ ާނިންމުމެްއ ާތިވިދ ޅުވ  ާކޮމިޝަްނއިން ާރިޕޯޓްވަނީާސަރވިސް ވި

ާއެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަުޅގަނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާލިބިފައި. ީއާމިމަޖިލީހަށްވެސް

ެގާދޫާދ އިރާ ޢ ންމުކުރެވިފައިވ ާމަޢުލޫމ ތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާމިހ ރުާއިހަވަން

ާށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާމިފުރުޞަތުާއަރުވަނީ،ާވ ހަކަފުޅުާިނންމ ލެއްވުމަ

ާ2315 

ާަވގުތުތަެކއްާާިއރ ގެާމެންަބރުާދ ާއިހަަވންދޫ ާވަރަށްގިނަ ާވ ހަަކއިން ާރަީއސް.ާއަުޅގަނުޑގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަުޅގަނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާހަމައެއ ެއކު ާހިތ މަވެސްކުރަން. ާެއކަމ  ާހިނގައްޖެ. ގެއްިލގެން

ާއެރިޕޯޓަާ ާތިފ ހަގަކުެރއްވިފަދައިން ާރައީސް ާލިބިާދަންނަވ ލ ނީ، ާމިމަޖިލީހަށްވެސް ކީ

ާއޮްތާ ާއެހ މަކުރެވިފައި ާރިޕޯޓެކޭ. ާއޮތް ާހ މަކުރެވިފައި ާނޫންތަކުގަިއވެސް އަދި

 2320ރިޕޯޓަކ ބެހޭގޮތުންނޭާައޅުގަނުޑާވ ހަަކާމިދައްކަނީ.ާދެްނާހަމައެއ އެްއކޮށްާއަުޅގަނުޑާ

ާހުރިާ ާލިޔެފަިއ ާނޫންތަުކގަިއ ާއެޙުކުމ އިގުިޅގެން ާޙުކުމ ިއ ާކޯޓު އިޝ ރ ތްކުރި

ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް.ާލި ާހުރި ާއެނގެން ާއެންމެންނަށް ާޢ ންމުކޮށް އުންތަކަީކވެސް

ާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއވެްސާ ާމެންބަރުންގެ ާެއޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަްނވެސް އެހެންވީމ ،

އަޅުގަނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަުޅގަނޑަށްާމިތ ނަގއިާަރއްޔިތުްނނަށްޓަކައިާބުނަންޖެހޭާ

ާނެ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއަދި ާއެހެންގޮތަކަްށާވ ހަކަެއއް  2325ންގެވިއަްސ،
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ވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވއަސްާބުނަންާފަސްނުޖެހޭނަން.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިތަނަށްވަދެާމިތިބީާ

ާއެވ ހަކަަތއްާދަްއކ ާއެކަންަތއްަތއްާރަނގަުޅކުރަންާމަސައްކަްތުކރުމުގައި....

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ2330 

ާވ ހަކަާާރުާދ ިއރ ގެާމެންބަާާއިހަަވންދޫ ާއެމަަސއްކަތްކުރ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެްނީވމ ، ާއެކަންކުރުމަށްޓަަކއި.

ާނިންމ ލަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނުޑެގ ާދަންނަވަމުން ާޔަޤީންކަމ ެއއްކޮްށ ރައީސަށް

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާިޢއްާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނު ާބަހުސްގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާމިކުރެވެމުންދ  ާމިހ ރު ާރައީސް.  2335ާޒަތްތެިރ

ާބޭނުން.ާާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާިޙްއސ ކޮށްލަން ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާފ ހަގަކޮށްެލވޭ ާއަޅުގަނޑަށްެވސް

ާދެޭކގޮތުަގިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުގަނޑު ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް ާދެއްވީތީ ފުރުޞަތު

ާމިއަދު ާމައްސަލަެއއް.ާމިމައްސަލައަކީ ާކުއްލި ާބަހުސްކުރެވިދ ނެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް

ސަބަބަކީާހަމަާއަުޅގަނުޑވެްސާބިނ ކުރ ހިތްވަނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދެގާ

74ާާ ާމ އްދ އަށް. ާއޮްތ74ާާވަނަ ާޝަރީޢަތުގައި ާބުނަނީ ާަގއި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  2340ަވނަ

ާމިމައްސަލަ ާނުކުރެވޭނެއޭ. ާބަހުެސއް ާޙުކުމެއްާމައްސަލައަކަށް ާޝަރުޢީ ައީކ

ާސްޕްރީމްާ ާދ ންީވަކމަށްވިޔަސް ާހަިއކޯޓަށް ާމަްއސަލައެއް. ާނިމިފަިއވ  އައިސްަފއިވ 

ާމިހ ރުާ ާއެހެންވީމ ، ާނުފެށޭ. ާއެމަރުޙަލ ތަކެއް ާއަދި ާދ ންވީކަމަށްިވޔަސް ކޯޓަށް

ާުޙކުމަކަށްާ ާކުރިމަތީގައި ާޝަރީޢަތެްއގެ ާމަޢުޟޫއަކީ ާަމއްސަިއގެ މިވ ހަކަދެކެވޭ

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއިންތިޒ  ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލަެއއްނޫން. ާއޮތް  2345ރުކުރަން

ާ ާބުނޭ،74ާާވ ހަކަދެްއކިދ ނެ. ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާެވސް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާުކއްލިާ ާއަަސރުކުރ ކަންކަމަށް ާސީދ  ާމަސްލަޙަތަށް ާަޤއުމުެގ ާނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ

ާދެކޭާ ާއަޅުގަނޑު ާވ ަހކަދެކެވިދ ނެކަމަށް. ާޙުކުމަށްާމައްސަލަިއގައި ާޝަރުޢީ ގޮުތގައި

ާއެގޮތަްށާ ާއެޙުކުމް ާނުކީކަމުަގިއވީނަމަެވސް ާފ ޑު ާއަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައެިޅގެން

ާމައްސަަލއަކަްށވ ތީާ ާނ ޒުކު ާމައްސަލައަކީ ާދެންދ  ާއުފެދިގެްނ  2350އައުމ ިއގުިޅގެން

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާެއަކމަށް ާމައްސަލަައކަްށވ ތީ ާުގޅިަފއިވ  ާމަސްލަޙަތ އި ޤައުމުގެ

ާސަމ ލުކަމަށްވެްސާފޯކަ ާސަރުކ ުރގެ ާއެކަން ާއަދި ާވ ހަކަދެެކވޭނެ. ސްކޮށްގެން
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ާޝަރުޢީާ ާަޤބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާގެނެޭވނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާ ާޙުކުމެްއ3ާާކޯޓުތަުކގެތެރޭަގއި ާމިވަގުތު ާއަިދ ާއެަބއޮންނަކަމ އި މަރުޙަލ އެއް

ާހަ ާކޯޓުންކަމަށް. ާމަރުޙަލ ގެ ާތިރީ ާއެންމެ ާކޯޓުެގާއައިސްަފއިވަނީ ާސްޕްރީމް  2355އިޯކޓ އި

ާނުކުރ ހ ާ ާބޭނުން ާއެފުރުޞަތުތަުކގެ ާެއހެންނަމަވެސް ާއެބައޮތްކަމަށް. ފުރުޞަތު

ާޖިނ ޢީާ ާމިަވގުތު ާޙުކުމަކީ، ާހަމައެކަނި ާއޮންނ ނެ ާރ އްޭޖގަިއ ާމިވަގުތު ހިނދަކު

ާދެންާ ާކަްނކަން ާރ އްޭޖގެ ާމިަވގުތު ާއަދި ާޙުުކމް. ާކުަރއްވ ަފއިވ  ކޯޓުން

ާއެ ާބ ޠިލްނުކުރ ހ ހިނދަކު.ާހިނގަމުންދ ނީ ާކޯޓަކުން ާމަތީ ާއެޙުކުމް ާއެްއޮގތަށް ޙުކުމ 

ާމުހިންމުާ ާއުފެދިފައިވ  ާުގޅިގެްނ ާައއުމ އި ާއެގޮތަށް ާއެޙުކުމް ާމިހ ރު  2360އެހެންވީމ ،

ޤައުމީާމައްސަލައަްށާއަުޅގަނުޑމެންނަށްާވ ހަކަދެކެވެްނވ ނެ.ާއަޅުގަނޑުާދެޭކގޮތުަގިއާ

ާއެކަމ  ާދެކެވެނީވެްސ ާމިވ ހަކަ ާމަނ ތަކެއްޗ ބެހޭާމިއަދު ާެގނައުން ާރ އްޖެ ގުޭޅގޮތުން.

ާ ާއެޤ ނޫނުގެ ާއޮޭވ. ާމަތ13ާާީޤ ނޫނެއް ާހަނގުރ މަ ާބުނ ޮގތުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާތަކެތިާ ާގެންނަ ާރ ްއޖެއަށް ާއަދި ާއެއްޗެއް. ާމަނ  ާގެނައުްނ ާރ އްޖެ ހަތިޔ ރަކީ

ާބައެ ާހުއްދަކުރ  ާމިނިސްޓްރީއިން ާޑިފެންސް ާބޭނުމަށް ާދައުލަތުގެ  2365އްެގާގެނެވެނީ

ާހަމަގައިުމވެްސާ ާވިސްނޭޮގތުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހުންނަންޖެހެނީ. އަތުަގއި

އަޅުގަނޑަށްާލިބިހުރިާމަޢުލޫމ ތަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަނޑަށްާިވސްނޭގޮތުަގއިާޑިފެންސްާ

ާޮއެވއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ ާކަނިޑެއއް ާއަުތގައި ާމީހެއްގެ ާހުއްދަނުކުރ  މިނިސްޓްރީއިން

ާ ާަމއްސަލަެއއް. ާޤ ނޫނުަގިއާއެއީ ާކަނޑި ާމ ނައިަގިއ ާހަތިޔ ރުެގ ހަނގުރ މަވެރި

ާއެބަޮއވޭާ ާޤ ނޫނުގައި ާހަތިޔ ރެްއގެގޮުތަގއި. ާހަނގުރ މަވެރި ާއެބަޮއވޭ  2370ބަޔ ންކޮށްދީފައި

ާއެހުެރގެންާ ާައތުގައިނޫނީ ާމީހެއްގެ ާހުއްދަކުރ  ާމިނިސްޓްރީއިން ާޑިފެންސް ބުނެފައި

ާ ާމިނިސްޓްރީގެ ާޑިފެންސް ާއެހެްނވީމ ، ާއަތުަގިއާނުވ ނެއޭ. ާމީހެއްގެ ާނެތް ހުއްދަ

ާއަުޅގަނުޑާ ާމައްސަަލއެއް.ާދެން ާޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ާެއއީ ާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ކަނޑިެއއް

ާއޮތް.ާ ާުގޅިފައި ާމިކަމ އި ާހަމަ ާނުކުތ ެއއް ާއެހެން ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

 2375ނަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާހިެއއްނުވޭާއަުޅގަނޑުމެންގެާތެޭރގައިާމިވ ހަަކދައްކ ާގިނަާމީހުން

ާނޫހުގައ އިާ ާއެެހންނަމަވެސް ާފެނިފައިވ ހެންނެއް. ާުޙކުމް ާޝަރުޢީ އަދިވެްސާއަސްލު

މީޑިއ ަގއިާއެޙުކުމްާރިޕޯްޓކުެރވިފަިއވ ގޮތަްށާބަލ އިުރގަިއާޤ ޟީާވިދ ުޅވެފަިއވ ކަމަށްާ

ާވަިކކަމަކަްށާ ާަކނޑައެޅޭނީ ާއަދަބެްއ ާއަިއސްފައިވ ކަމަށްވަނީ، ާޙުކުުމގައި ނުވަތަ

ާޮއވެާ ާމިއަުދާގަވ އިދެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާމިއީހެން ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ގެންނޭ.
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ާކުެރވޭނެކަމަކީ.ާ ާޙައްލުކުރުމަްށޓަކައި ާއަވަހަށް ާއެންމެ ާމިކަން  2380ވިސްނ ލަންީވކަމަކީ،

ާ ާެއްއޗެްއ61ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަޅުގަނޑު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާ ާޤ ނ61ާޫދަންނަވ ލ ނަން. ާބުނަީނ، ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާުނވަތަާވަނަ ނެއް

ާމީހަކަްށާ ާއެްއވެސް ާދަށުންވިަޔސް ާގަވ އިދެްއގެ ާހަދ  ާބ ރުލިބިގެން ޤ ނޫނަކުން

ާޝ އިޢުކޮށްަފިއވ ާ ާޢ ންމުކޮށް ާއެަގވ އިދަކީ ާނުވަތަ ާއެޤ ނޫނެްއ ާދޭްނވ ނީ އަދަބެއް

 2385އެްއޗަކަށްާވ ނަަމއޭ.ާއަދިާމަނ ކުރެވޭާކަމަކ އިާެއއިންކަމެއްާކޮށްފިާމީހަކަށްާދެވޭނެާ

ާސ  ާމިއީާއަދަބުވެސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮެވެގން. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާެއއެްއެޗއްަގއި ފުކޮށް

މިމ އްދ ގެާތެރޭަގއިހެންާއަުޅަގނޑަށްާހީވަނީާމިމައްސަލަާމިުއޅެނީ.ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ

ާކަނޑިަބީޑގެާ ާަމއްސަލަކަމަްށވިޔަްސ، ާޑޮލަރުގެ ާަވުގ ާމިދިމ ވ  ރ އްޖޭަގއި

ާޤައުމީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގުޅިަފއިހުރި،ާާމައްސަލަކަމަށްިވޔަސް މަސްލަޙަތުތަކ އި

ާެއއްެވސްގޮަތކުންާ ާެއއީ ާކަންތައްތަަކކީ ާުގިޅފައިހުރި ާބެލެހެއްޓުމ އި  2390އަމަން

މީގެތެރެއިންާނައްަޓއިގެންާޮގސްފައިވ ކަމެއްކަމަްށވ ނަމަާއަުޅގަނޑުމެންާއެންމެބޮޑަށްާ

ާގަވ އިދެްއެގާ ާހެދޭ ާޙަވ ލ ދީ ާޤ ނޫނަކަށް ާކޮންމެެވސް އަވަްސެވގަންނަންވީ

ާއަޅުގަނޑަްށާދަ ާއޭރުން ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާމިގޮތަށް ާމިކަންތައްތަްއ ށުންނަމަވެސް

 ހީވަނީާމިާހުސްކަންާފޫބެދިގެންދ ނެހެން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ2395 

ާނިޒ މ ބެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ާމ ވަށު ާޖަމ ލްާާނުކުތ އެްއ، ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ

ާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ

 2400 ނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާއަުޑއެއްެސވުމަށްފަހުަގިއާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ވަށު ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުެގ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނުވަާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާނުކުތ އެއްޯތ ާނިޒ މީ ާއެދެން.ާނޫނިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާކަނޑަނޭޅުން ާނޫންތޯ ާތަ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަވ އިދުގެ ާމަިޖލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިނަގަނީ، ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމި 74ާއަޅުގަނޑު

ާމައްސަލަާ ާކުއްލި ާބުަނނީ، ާގައި ާ)ކ( ާއެއީ ާަދށުން. ާގެ ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ  2405ވަނަ

ާއަ ާބިނ ކޮްށކަމަށް. ާަމއްޗަށް ާޙަޤީޤަތެއްގެ ާމިބޭފުޅުންެގާހުށަހެޅޭނީ ުޅގަނޑަށް
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ާެއއްވެްސާ ާކޯޓަކުން ާސަބަަބކީ ާޙަޤީޤަތެއްނޫންކަމަށް. ާމިީއ ާމިއެނގެނީ ވ ހަކަތަކުން

ާސަބަބުންާ ާސީޣ ގެ ާއެދަުއވ ެގ ާހުއްދައެއްނުކުރޭ. ާގެންުގޅޭކަްށ ާކަނޑި ޙ ލެއްގެ

އެގޮތަށްާބަލަިއގަނެވެސްާނެތްަކމަށްާކޯޓުންާމިޙުކުމްކުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއަސްލެއްާ

ާކަނިޑާނެތް ާހުއްދައެއްނުދޭ ާެއއްގޮަތކަށް ާކޯޓުން ާވ ހަަކދެއްކެނީ. ާޚިލ ފު  2410ާއަސްލ އި

ާބަލައިގަތުމުެގާ ާމިހުށަހަޅުއްވައިފިަނމަ ާއެހެންޮގތަކަށް ގެންގުޭޅކަށްެވސް.

ާތިބޭފުޅުންާ ާނިންމުން ާޝަރީޢަތުެގ ާރަނގަޅަށް ާއެބައޮތް. ފުރުޞަތުވެސް

ާއެހެން ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާދަންަނވ ނީ،ާދިރ ސ ކުރެްއވީމަ ާައޅުގަނޑު ވީމ ،

ާމިޙަޤީޤަތެއްގެާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުމެއްނޫނޭ.ާ

ާ2415 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

އ ދެ،ާއަުޅގަނޑުާތިނުކުތ ގަިއާދަންނަވަންާއޮތްާއެްއޗަކީާއަުޅގަނޑުާމިމައްސަަލިއގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ ާއެުރވީމޭ ާަޑއުޓް ާދަ ާއޮފް ާައއިބެނެފިޓް ާމައްސަލަ  2420ހިނދު،ާމަޖިލީހަށް.ާއަުޅގަނޑަށް

ާ ާކުރިމަތިވީ ާހަމަ ާމިމައްސަލ74ާާައަޅުގަނޑަށް ާދަށުން ާގެ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެހެންނަމަ ާނުގެންނަވަންވެސް. ާމަޖިލީހަށް ާމިމަްއސަލަ ވެްސާއޯވަރރޫލްކުރަްނވެސް.

ާަބލައިގެންފަ ާަމއްސަލަ ާވޯޓުދެްއވަިއގެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެއީާިއވަތިޔަ ާނީ.

ާޤަބޫ ާައުޅގަނޑު ާޤަބޫލުކުރައްވ ތީކަމަށް ާޙަޤީޤަތެއްކަަމށް ާއެއީ ާލުކުރަނީ.ތިބޭފުޅުން

ާމިހ ާ ާއަދި ާބަލައެއްުނަގންނަން. ާނުކުތ އަކަށް ާިނޒ މީ ާައޅުގަނޑު  2425ރުާއެހެންވީމ ،

ާ ާެއންމެ ާއޮތީ ާނިމެންވެސް ާމިއިޝޫގ5ާަމިބަހުސް ާއެހެންީވމ ،ާދެން ިއާމިނިޓްއިރު.

ާނިޒ  ާނިޒ މ އަޅުގަނޑު ާޫރލްކުރަން. ާައޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްނޫންކަމަށް ބެހޭާމ ބެހޭ

ާނުކުތ އެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 2430ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާބަރުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމަޖިލީހަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅުމުންާވޯޓުދިނުމުގައިާމެންާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު
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ާދަންނަވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާވ ހަކަަދއްަކވ ތީ ާނަގައިގެން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާކަްނކަމ މެދު ގެންގުޅޭ

ާ ާމިމ އ67ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ޖިބުތައް. ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ާމ އްދ ، ދ ެގާވަނަ

ާއެއްަބިއވަ ާރަްއޔިތުންެގ ާސިޔ ދަތ އި ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާއެަބޮއވޭ ާަގއި  2435ކަމ އި،ާންތަ)ރ(

ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަ ާޝަރަްފ ާަޤއުމުގެ ާަރއްކ ތެިރކަމ އި، އިާއަމަންއަމ ންކަމ އި

ާވ ޖިުބެވގެންވ ކަމެއް. ާރައްޔިަތކަށް ާދިވެހި ާކޮންމެ ާމިއީ ދިމ ލަށްާާމަސައްކަތްކުރުން

ަކާމިއީާރޯމ ދުވ ލުާކަނޑިާއަޅަމުންާުދވ ވ ހަަކ،ާުނވަތަާކަނިޑާހިފަިއގެންާދުވ ާވ ހަ

ާއެކަމަްށާހުއްދަކަމެއްާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާވ ހަކަެދއްކިކަުމގަިއވިަޔސް ގޮތަށް

ާހަމަގައިމުވެ ާހަމަ، ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލައި ާއެކަމަށް  2440ްސާވ ހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ.

ާޢަދުލުވެރިކަމ އެްއކޮ ާހަމަެއއ ެއކީަގިއ ާވޯޓުީދފައިވަނީ. ާމިއަށް ށްާއަޅުގަނޑު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 42ާާޝަރީޢަތްކުރުން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަނަ ވެސް

ާޔ .މެންބަރުންާބައްލަވ ލެއްވުންާެއދޭވ ހަކަާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ަލން.ާޝުކުރިއް

ާ

ާ2445 

ާިނޒ މ ބެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާބަލަެއއްނުގަްނނަން.ާއެއީ ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެްއަކމަށް އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭ

ާދީފައި ާރޫލިންގ ާދީފައިވ  ާއަޅުގަނޑު ާދަށުން ާއެމައުޟޫާނުކުތ އެްއގެ އަްށާވަނިކޮށް

ާމ ފަ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާރައްދުދެްއވީމަ. ންނުާއަނެއްކ ވެްސ

ާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީއަށް.

ާ2450 

ާނޑީެގ...ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާކަާމެްނބަރުާާދ އިރ ގެއުުތރުާާމ ފަންނު
ާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ2455 

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާމިެނގީާމަޖިލީހުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަނުޑާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާާތޮއްޑޫ

ާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާވަޙީދުޢަލީާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޒިންމ އެޭކ ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާދަށުން. ގަވ އިދުެގ

ާހަަމާ ާޙުރުމަތެއްވެސް ާބ ރެްއގެ ާއެއްވެްސ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2460މަޖިލީހަކަށް
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ާއެހެންވީމ  ާމަނ ކުރ ފަދައިން. ާގެްނގުޅުން ާކަނިޑބަޑި ،ާކަނޑަެއއްނުލެވޭެނއޭ

ާވަރަކަްށާ ާއެްއވެސް ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާތިދައްކ ާވ ހަކަ އެކަންެވސް

ނުއެއްާހުއްުޓވ .ާކުެރވޭާކަންަތކ އިދޭތެރޭާއަިދވެސްާިވސްނ ާފިކުރުާހިންގަނީކީނޫން.ާ

ާހަމަާ ާމިމަޖިލީހަށް ާހަލ ކުކޮށްލުންވެސް ާފޭރ ން ާއިޖްތިމ ޢީ ާމުޅި ާރައްޖޭގެ މުޅި

ާކުރެ ާމަޖިލީހުގެާބޭނުންވެއްޖެްއޔ  ާނުކުރެވޭނެ. ާމިކަމެއް ާމިހެނެއް  2465ވެނީ.

ާ ާހުދޫދެއްަގއޭ. ާއެތިއްބަވ  ާތިއްބަވަންޖެހޭނީ ާވަކިވެފަިއ3ާާމެންބަރުންވެސް ބ ރު

މިބ ރަކީާއަނެއްާދެބ ރުގެާމައްޗަށްާއޮތްާބޮޑުާބ ރުކަމަށްާނުހައްދަވ ށޭ.ާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާމެންާ ާބަހައްޓަވައި ާވިްސނުންފުޅު ާމިކަމ ދޭތެރޭ ާއެގޯސްަމގުންާރައީސް، ބަރުން

ާއަދަބުވެރިކަމ އެުކާ ާވަރަްށ ާހުއްޓުަވއިދެްއވުން ާއެ އަޅަިއގެންދިަޔއިމަ

 2470ާއިލްތިމ ސްކުރަން.

ާ

ާ

ާސަބަބަކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާބަލައެްއނުގަންނަން. ާއަުޅގަނޑު ާނުކުތ އެްއކަމަކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

އިާޖިލީހުގަންމެާވ ހަކަެއއްިވޔަސްާމިމައިސްލ މްދީނުގެާއަސްލަކ އިާިޚލ ފުނުވ ގޮތަށްާކޮ

 2475ިއާރެްއވުމާ ދެކެޭވގޮތަށްާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއާބ ރުާއަެނއްާބ ރ ިއާއިޙްތިރ މްކު

ާމި ާކަމެއް. ާމެންބަރުންގެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާނިންމެވުމަކީ ހ ރުާވ ހަކަދަްއކ ނެގޮެތއް

ާ ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާމިއަުރވަނީ، ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ރިާޢިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑު

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްއަށް.

ާ

 2480ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާމ ިމގިލީ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ދެ،

ާދުވަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމް ާއެކަމަކު ާވަގުތަށް. ާއެބައެެދން ާފަހަރަކުވެސް ާައޅުގަނޑަށްާކޮންމެ ަހކުވެސް

މިނިޓްއިރަށްވީ.ާދެނ5ާާްވަގުތުާަލއްަވއެއްނުލ .ާމިއަުދެވސްާލިސްޓުާނިމެނީ.ާމިހ ރުާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދެން ާގޮސް، ާދެން ާމިދަނީ. ާދަށުން ާނުކުތ އެްއގެ ާިނޒ މ ބެހޭ  2485އަނެއްކ 

ާަވގުތުާ ާތި ާމަނިކުފ ނު ާމިކިހިނެއްތޯ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާކަމަކުނުދ ނެ އެހެން

ާނަހައްދަވ ޭށާދެއް ާއެހެން ާއެހެންވީމ ، ާތިެގންގުޅުްއވަނީ. ާކަންތަްއ ވުުމގެ
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ާރައީްސާ ާކުީރގެ ާއަެނއްކ  ާދެން ާދެއްވ ށޭ. ާފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް

ާމައްސަލަތަކުަގއިާ ާމިކަހަލަ ާޖަލްސ ، ާމިކަހަލަ ާުއސޫލެއް، ާއޮންނަ ސެޓްކުރަްއވ ފައި

ާނުދެއް ާފުރުޞަތު ާބޭފުުޅން ާއެދޭ ާލިސްޓްާވ ހަކަދަްއކަން ާބޭފުޅުންގެ  2490ޭވ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުުކރައްވ . ާއެއިންކަމެްއވެސް ާމަނިކުފ ނު އިޢުލ ންކުރެްއވުން.

ާކަންތައްތައްާ ާއެަކހަލަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ހިތ މައ އެކު

ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވ ށޭ.ާކުީރަގިއވެސްާރަީއސްާގެންެދވިާއުސޫުލންާގެންގޮސްެދއްވ ށޭ.ާ

ާއ ދެ.ާ

ާ2495 

ާ

ާދ އިރ ގެާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަރިޔ ސަތުންާ ާމ މިގިލީ ާލިސްްޓަގއި ާއޮތް ާއަުތގައި ާއަުޅގަނޑުގެ ާޝުކުރިްއޔ . އ ދެ،

ާ ާނަންވެސް ާއިބްރ ީހމްގެ ާޤ ސިމް ާއެހެނ15ާްޢިއްޒަތްތެރި ާއެބައޮތް. ވީމ ،ާވަނައަްށ

ާ ާޤަބޫލުއެދިަވޑަިއގަންނަވ ެލއް ާއަޅުަގނޑުވެސް ާދެން ާއެހެންވަނީ. ކުރަްނާލަސްަކމުން

ާޕެޓިޝަނު ާތިބިފައިއަނެއް ާެއދިވަަޑއިގެން ާނިމިގެންދިަޔއިރު ާކަންަތއްތައް  2500ާގެ

ާމަޢ ފަ ާައޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާއިޢުލ ންނުކުރެވިދިަޔއީ. ާނަންތައް .ާށްއެދެންމެންބަރުންގެ

ާވ ހަކަފުޅުާ ާފަހުމީ ާއިމްތިޔ ުޒ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު އ ދެ،

ާކުރިއަްށގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާއިޢުލ ންކުެރއްިވާާރ ގެާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  2505ާޝުކުރިއްޔ 

ާދެްއިވކަމަށް.ާާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާއަުޅގަނޑަށް ާފުރުޞަތު ާފަހުގެ ާވ ހަކަދެއްކުުމގެ މިމަޢުޟޫޢުއަށް

އަކަްށވެފައިާސީރިައްސާއެހެންނަމަވެސް،ާމިމަޢުޟޫޢުއަކީާވަރަށްާމުހިންމުާމަޢުޟޫޢުާ

ާވ ހަކަދަްއކަވަްނާ ާމިމަޢުޟޫޢުއަށް ާހުށަހަޅަން ާއަުޅގަނޑު މައްސަލައަކަްށވ ތީ

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާއެހެން ާބޭނުންވ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަުޅގަނުޑާ ާހަމަޖައްސައިެދއްވުމަށް ާެއކަންތައްތަްއ  2510އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށްޓަަކއި

ާމައް ާކަނީޑގެ ާއ ދެ، ާމައްސަލައެްއެގގޮތުަގިއާހުށަހަޅަން. ާކުއްލި ާމިމަޖިލީހަށް ސަލަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާގްޫރޕްގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި

ާވ ހަަކާ ާމިމައްސަލައިގެ ާއަދި ާޝުކުރެއްދަންނަވަން. ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް އަޅުގަނޑު

ާ ާފެނިވަޑައިުނގަންނަވ ކަމަށް ާދެްއކުަމށް ާފްލޯރގައި ާމެންބަރުނ25ާާްމަޖިލީހުގެ ަހކަށް
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ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާފ އިުތިވާ ާވ ހަކަެވސް ާހިތ މަކުރ  ާެއކަމ  ާައޅުގަނޑު  2515ވޯޓުދެްއވީތީ

ާބިރުވެިރާ ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢު ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާފެށިގެން އަހަރުތަކުން

ާބަިޑާ ާވަޅިއ އި ާކަނިޑއ ިއ ާއ ދެ، ާތެޭރގަިއަވނީ. ކަންތައްތަެކއްގެ

ާމިަކން ާރައްޔިތުންާނުގެންގުޅުެނއްކަމަުކވެސް ާޢ ންމުވެފަިއވޭ. ާމުޖުތަމަޢުގައި ކަން

ާޙަޤީޤަތުގަިއވެްސާ ާމިކަަމކީ ާއ ދެ، ާމިކަމ މެދުގައި. ާސިހިސިހި މިތިބެނީ

ާވަރަްށާ ާސަބަބުން ާމިަކމުގެ ާކަންބޮުޑވ ކަމެއް. ާވަރަށް ާރަްއޔިތުން  2520އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާހިތ މަ ާމަރުވެގެންޮގއްަސވެސްޭވ.ާއ ދެ،ާވަަރށް ާމިހ ރު ާރައްޔިތުން ާއ ދެ،ާގިނަ ހުރި.

ާރައްކ ތެރިކަްނާ ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެފަދައިން ކޯޓުތަކަކީ

ާފަރ ތެްއ.ާ ާކަނޑައަުޅއްވ  ާުޙކުމުތައް ާކަނޑައަުޅއްވ  ޤ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާފަހުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަދި ާފަރ ތް. ާޤ އިމުރައްވ  ާއިންޞ ފު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާޙައްލެއްެގގޮތުަގިއވެްސާމަރުޙަލ އެއްެގގޮުތގަ ާއެންމެފަހުގެ ާމިއޮތީވެސް ާމިދ ން  2525އި

ާކަނީޑެގާ ާމައްސަލަތައް ާމިބ ވަުތގެ ާކޯޓުތަކުންވެސް ާޝަރުޢީ ާއެހެްނވީމ ، ކޯޓުތައް.

ާކަންބޮޑުވ ާ ާނުހަނު ާއަޅުގަނޑުެމން ާނިންމެވުމަކީ ާފަދައިން ާނިންމެވި ާމި މައްސަލަ

ާ ާކޯޓުތަކުްނ ާސިފަކުރަނީ ާމިކަްނ ާއަުޅގަނޑު ާކަުރގަިއާކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ

ާނިންމެވުމުގަިއާ ާމި ާކޯޓުްނ ާމިމައްސަަލއަކީ ާއ ދެ، ާޖެއްެސީވގޮތުަގއި. ކަނޑިން

 2530ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާވަރަްށާދަށްފެންވަރުގެާޙުކުމެްއެގގޮުތގައި.ާ

ާ

ާންާފަހުމީ.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2535 

ާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބ ބުަގއ6ާާިޝުކުރިއްޔ  ާވަނަ

ާކަެމއ141ާާްާފަުހމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ންާއަލްޙ  ާދައުލަތުެގ ާފަރުދަުކވިަޔސް ާއަިމއްލަ ާއޮތީ ާަގއި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމީހަކުާ ާހަވ ލުވެހުރި ާބެހިާހިންގުމ  ާމަސަްއކަތ އި ާފަނިޑޔ ރުްނގެ ކަމުގަިއވިަޔސް،

ާމިހެންާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާކަނަޑއެިޅގެން ާނުވ ނޭ. ާހަދަިއގެނެއް ނުފޫޒުފޯރުވ 

ާމިހިނގަމުންދާ  ާމިހ ރު ާމިތަނުގައި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު ާޮއއްވ ،  2540ބަޔ ންކޮށްފައި

ާމިދެކެވޭ ާބުނެ ާވަޅިެއޅީކަމަށް ާކަރުަގއި ާޯކޓުން ާހަމަާާމަސައްކަތަކީ ާމިއީ ވ ހަކަތަަކކީ
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ާނުފޫުޒާ ާޙުކުމްތަކަށް ާކޯޓުަތކުެގ ާޝަރުޢީ ާަދއްަކއިގެން ާމިވ ހަކަ ާމިތަނުގައި ސީދ 

ާކުެރވެމުންދ ކަމެއް.ާ ާބ ރުކަނޑުވ ލުމަށްޓަަކއި ާކޯުޓތަކުގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ފޯރުވ ،

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާމިމަސަްއކަތް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުގަނޑު

ާމަޖިލީހުެގާކަ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާބަޔ ންކުރެިވގެންީވއިރު ާމިހެން  2545ނޑައެިޅގެން

ާވ ހަަކއެްއވެްސާ ާއ ދެ، ާހިމެނިގެންނުވ ކަަމކަށްނުވ އިރު... ާތެޭރގަިއ މެންޑޭޓްގެ

ާނުދެއްކެެއއްނުންާމިވަރަކުން.

ާ

ާ

ާއެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ާމެންބަރު ާނިޒ މީާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،  2550ެދން.

ާއިސްލ މްދީ ާަސބަބަކީ ާެއއީ ާބަލައެއްނުގަންނަން. ާއަޅުގަނޑު ނުގެާނުކުތ އެްއކަމަށް

ރުާާއިޚްތިޔ އަސްލަކ އިާޚިލ ފުނުވ ގޮަތކަށްާމަޖިލީހުގައިާބޭނުންާވ ހަކަެއްއާދެއްކުމުގެ

ާށްރުވ ކައަމެންބަރުންނަށްާއެބައޮތް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާނިޒ މ ބެޭހާނުކުތ އެއްާ

ާހަމަވެއް ާމިހ ރު ާވަުގތު ާކަނޑައެޅިަފއިވ  ާމިމަޢުޟޫޢުއަށް ާސަބަބަކީ ޖެ.ާނެތީން.

ާއެހެްނވީ ާއ ދެ، ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާމިހ ހިސ ބުން ާބަޙުްސ ާައޅުގަނޑު  2555މ ،ާއެހެންވީމ ،

ާމިދަނީާކުއްލިާމައްސަަލިއގެާބަޙުސްާމިހ ހިސ ބަށްާނިންމުމަށްފަހުާއަޅުގަނޑުާމިހ ރު

ާމަށް.ާވަނަާއައިޓ3ާައެޖެންޑ ގެާ

ާ

. .ަމައްސަލ ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 

ާ2560 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަުރކ ރުނ3ާްއެޖެންޑ ގެ ާމިއޮތީ ާައއިޓަްމގައި ާއެއީާވަނަ ާމައްސަލަ. ާހުށަހަޅ 

ާޚިލ  ާގަވ އިދ އި ާއަިދ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު ފަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގ،

ާނުހިނގ .ާއެެހންވީމ ،ާއަ ާއައެްއވެސްކަެމއް ާނިޒ މ ބެޭހާނުކުތ އެއް ރުވ ކަށްާުޅގަނޑު

ާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހުށަހަޅ3ުނެތިން. ާސަރުކ ރުން އްވ ާ.

ާމިމަޢުޟޫޢުއަށް ާކުރިން ާދިއުުމގެ ާއެއަށް ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ.  2565ާމައްސަލަެއއް

އްާގެާނަންތަންބަޙުސްގައިާަބއިވެިރެވވަަޑއިގެްނނެވުމަށްާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ާމެންބަރު

ާއިޢުލ ންކޮށްދެްއވުމަށްާއަމީންޢ ންމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ
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ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ2570 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާަގވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދިއްދ71ާާޫރައްޔިތުންގެ ާދަށުން، ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އްިލާދ އިރ ގެ

ބ ރަުށާާ-1މައްސަލައަށްާވ ހަކަދަްއކަންާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާ

ާ ާޝިފ ޒު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުތުުރާާ-2ދ އިރ ގެ  2575މައްޗަންގޮޅި

ާ ާއަޙްމަދުދީދީ. ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާ-3ދ އިރ ގެ ހޯރަފުށީ

ާއަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝީދު. ާިޢއްޒަތްތެރިާާ-4ޙްމަުދ ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭުރ

ާ ާމަނިކު. ާމޫސ  ާމެންބަރުާާ-5މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ-6ޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާ

 2580ާ-8މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާނޮޅިވަރަމްާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާ-7އަސްލަމް.ާ

މ މިގިލީާދ އިރ ެގާާ-9މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ ާއިބްރ ޙީމް. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-10ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހަނިމ ދޫ

ާ ާމުޖްތ ޒު. ާމުޙަންމަދު ާާ-11މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ މެންބަރުާވިލިމ ފަންނު

ާ ާމަނިކު. ާޙުސައިން ާނިހ ން ާމެންބަރުާާ-12އަޙްމަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތޮްއޑޫ

ާ ާވަޙީދު. ާޝިފ ޤުާާ-13ޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު  2585ުފވައްމުަލކު

ާ ާމަޙުލޫފު.ާާ-14މުފީދު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ގަލޮޅު

ާޢިއްާާ-15 ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާޢަބްދުލްޙަމީދު. ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާ-16ަޒތްތެރި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާهللاާމ ފަންނު ާ-17ޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ ާމުަޙންމަދު. ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށުާާ-18މަތިވެރި

ާޢަބޫބަ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2590ވިލިފުީށާާ-19ކުރު.

ާ ާރަޝީދު. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގާާ-20ދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށި

ާ ާމުސްޠަފ . ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރާާ-21ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުމީދޫ

ާ ާލަބީބު. ާއިލްޔ ސް ާޙަސަންާާ-22މެންބަރު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ މަރަދޫ

ާ ާވެާ-23ޢ ދިލް. ާމުޙަންމަދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-24ލިދޫ

 2595ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާާ-25ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފު.ާ
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ާރަޝީދު.ާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރިާާ-26ޢިއްޒަތްތެރި ަމޑުްއވަިރާދ އިރ ގެ

ާ ާޢަލީ. ާވިސ މް ާދ އިރ ގެާ-27މެންބަރު ާނ ޒިމްާތުޅ ދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި

ާ-29ނައިފަރުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދު.ާާ-28ރަޝ ދު.ާ

ާ ާޤަސަމް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މެދުހެންވޭރުާާ-30ތިނަދޫ

ާޢ ޒިމް.ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްާ-31ދ އިރ ގެ  2600ތެިރާގުރައިޫދާދ އިރ ގެ

ާ ާރިޟ . ާއިބްރ ހީމް ާއަލްޙ ންާާ-32މެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ފޭދޫ

ާ ާމުޙަންމަދުާާ-33ފަހުމީ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު މަްއޗަންޮގޅި

ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާއ މިރު.ާާ-34ރަޝީދު.ާ

ާ

ާ2605 

ވަނަާައިއޓަމް.ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ާމައްސަލަ.ާއަުޅގަނޑ3ާާުއ ދެ،ާއެޖެންޑ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާގުޭޅގޮތުން ާމިމައްސަލައ އި ާއެދެން ާއަރިހުން އްޔ ާއަމީންޢ ންމު

ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ2610 

ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ93ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއްޔ ގެޖުމްހޫރިާދިވެހިރ އްޖޭގެާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާަގއިވާ (

ާގޮތުގެމަތީން ާޚ ރިޖީާޤައުމުތަކުގެާމެންބަރުާސ ކްާސަމިޓުގައިާސ ކްާވަނ15ާަ،

ާމިއުުޗއަލްާާއޮންާކޮްނވެންޝަންާސ ކް"ާޮސއިކުަރއްވ ަފއިވާ ާވަޒީރުން

ާމެޓަރސްާކްރިމިނަލްާއިންާއެސިސްޓެންސް ާތަޞްދީޤުކުރުމުގެާާދިވެހިރ އްޖެއިން"

 2615ގެްނާިދވަަޑއިއެާމަޝްވަރ އަކަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމައްސަލައ މެދު

ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީާއިްއވެވުްނ.ާ

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަޖެހިފައިވަނީ، ާަޖވ ބުދެއްވުމަށް ާމިމައްސަލައަށް ާހޯމްާއ ދެ، ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާޝިހ ބު ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާއެފެއ ޒްާާއެފެއ ޒް ާފޮރިން ާމިނިސްޓަރާއޮފް  2620އަދި

ާޝަހީ ާއަޙްމަދު ާިމަވގުުތާޑޮކްޓަރ ާއަންަގވ ފައި. ާވަނީ ާމަޖިލިސްއަށް ާކަމަށް ދު

ާ ާއިންެނވި ާއަޙްމަދުާޑޮކްޓަރާއެފެއ ޒްާާފޮރިންާއޮފްާމިނިސްޓަރވަަޑއިގެން
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ާެއއްެޗއްާޝަހީ ާބެހޭގޮތުން ާމިމައްސަަލއ އި ާއަރުވަން ާފުުރޞަތު ާއަޅުގަނޑު ދަށް

ާމަށް.ާވިދ ޅުވު

ާ2625 

ާވަރަށްާާއެފެއ ޒްާާފޮރިންާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާމުޢ ހަދ އަކީ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖިނ ޢީާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ޝަީހދުާާއަްޙމަދު ާބޭނުމަކީ ާމުއ ަޙދ ގެ ާމި ާުމއ ޙަދ ެއއް. ާއެކުެލވިފައިވ  ސްޓޭންޑަްޑގޮތަކަށް

ާސ ކް ާމަދުކުރުމުަގއި ާއެއްބ ރުލުްނާާކުށްކުރުން ާމެދުގައި ާަޤއުމުތަކުެގ ސަރަޙައްުދގެ

ާެއއްބ ރުލުްނާ ާޢަމަލުކުރަމުންދ ގޮތ އި، ާހޯދުމުގައި ާެއއްބ ރުލުން ާއެފަދަ ޤ އިމްކުރުން.

ާމިާ ާޤ އިމްކުރުން. ާނިޒ މެއް ާއެކަށޭނަ ާއެކަމަށް ާއަދި ާކަނަޑއެޅުމ  ާމިންވަރު  2630ދެވޭނެ

ކުރަްއވ ފައި.ާއެއީާއިންިޑޔ އ އިާޤައުމަކުންާތަޞްދީޤ3ާްމުއ ޙަދ ާމިހ ރުވަނީާސ ކްގެާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާިމޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްެޖއިން ާބަނގުލަޭދޝް. ސްރީލަންކ އ ިއ

ާ ާއެކަްނކުރ  ާވެގެންދ ނީ ާކުރަްއވައިފިަނމަ ާމ4ާާިރުޙުމ އެްއގޮތަށް ާޤައުމަށް. ވަނަ

ާވަީނާ ާސ ކުން ާކުރިްނސުރެ ާމީގެދުވަސްތަެކއް ާއުފެދިގެންައިއގޮތަީކ މުއ ޙަދ 

ާޑްރަްގާދެދ އިރ  ާއެއީ ާއެކަަށއަޅ ފައި. ާމުއ ޙަދ  ާެއއްބ ރުލުމަށްޓަކައި  2635އަކުން

ާކުށްތައްާ ާޓެރަރިޒަމްފަދަ ާމުއ ޙަދ އަކ އި، ާދ އިރ ގެ ާމަނ ކުރުމުެގ ވިޔަފ ރިކުރުން

ާޢަމަލުކުރުމުގަިއވެްސާ ާމުޢ ހަދ އަށް ާެދ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުޢ ހަދ އެއް. މަނ ކުރ 

ާ ާއެކަީށގެންވ  ާޤައުމުތަކުްނާފ ހަގަކުރެވިަފއިވަނީ ާސ ކްެގ ެއއްބ ރުލުމެއް

ާއިޝ ރ ތްކުރ ާ ާމުއ ޙަދ އަށް ާދެ ާމި ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ލިބެމުންނުދ ކަމުގައި.

ާކަމުަގއި.ާ ާވަބ އެއް ާޢ ންމުވަމުންދ  ާވަރަށް ާހަމަ ާމިސަރަޙައްުދގަިއވެސް  2640ވަބ ައކީވެސް

ާ ާމީގެ ާސަމިޓެްއަގއި ާއޮތް ާބަނގުލަޭދޝްގައި ާކ3ާުއެހެންކަމ އެުކގައި ރިްނާއަހަރު

ާޢަމަލުކުރެއްވުމަށްޓަަކިއާ ާމުއ ޙަދ އަށް ާދެ ާއެ ާހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން އިންޑިއ ގެ

އިތުރުާމުޢ ހަދ އެއްާޤ އިމްކުުރމަށް.ާއެާމުޢ ހަދ އަކީާޖިނ ޢީާކުށްތައްާހުއްުޓވުމުަގއި،ާ

ާއެއްބ ރުލުންދޭނޭާ ާޤަުއމަށް ާއަނެއް ާޤައުމުން ާއެއް ާޢަމަލުކުރެއްވުމުަގއި ޤައުމުތަކުން

ާމިކަމަށްާމުޢ ހަދ  ާޢަމަލުކުރިގޮތަކީ ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާޤ އިމްކުރުން.  2645އެއް

ާމިގޮތަށްާ ާއަދި ާބަލ  ާޓްރިޓީއެއް ާމޮޑެލް ާއޮންނަ ާހަދ ފައި އދ.އިން

ާއޮންނަާ ާހަދ ފައި ާދަށުން ާސްކީމްގެ ާޙަރ ރީ ާެވލްތްގެ ާކޮމަން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ާބައް ާއެ ާމިސަރަޙައްދަށް ާބަލ ، ާޓްރިޓީއެއް ާއެގޮުތގެމަތީްނާމޮޑެލް ޓަންކޮށް

ާޢަމަލީގޮތުންާ ާރ ްއޖެއިންވޭ ާމިމަސައްކަުތގައި ާމިަކމުގައި ާއެކުލަވ ލީ. މުޢ ހަދ އެއް



 99 

ާއެކުަލވ ލުމަށްޓަކަިއާ ާމުޢ ހަދ  ާމި ާބޭްއވުނު ާަބއްދަލުުވމެއް ާދެ  2650ބައިވެިރވެފައި.

ާއެބޭފުޅުންާ ާފަރ ތްތަކ އި ާކަމ ބެހޭ ާރ އްޖޭގެ ާއޭަގއި ާމެދުގައި. މ ހިރުންގެ

ާއިސްބޭފުޅުން.ާބައިވެ ާުފލުހުންގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއެބޭފުޅުންނަކީ ިރެވވަޑަިއގެންެނވި.

ާހޯްމާ ާސ ްކގެ ާމަސައްކަްތތައް ާއެބޭފުޅުންެގ ާއިތުރުްނ ާއެބޭފުޅުްނގެ އަދި

ާވަީނާ ާރ އްޖެއިން ާމަރުޙަލ ތަކުަގއިވެްސ ާބައްލަވަމުންެގންދިޔަ މިނިސްޓަރުން

ާމިދިޔަ ާދެން ާަބއްލަވ ަފއި. ާމިކަން ާސ ްކާާބައިވެިރވެ ާއޮތް ާޮކޅުނބުގަިއ  2655އަހަރު

ސަމިޓްގައިާވަނީާެއާމުޢ ހަދ ާހުރިހ ާޤައުމަކުންާނެގޯޝިއޭްޓކޮށްާނިންމުމަށްފަހުގައިާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިާ ާރ އްޭޖގެ ާސޮިއކުރަްއވ ފަިއ. ާެއއްބަްސވެފަިއވ ތީވެ ސޮއިކުރުމަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަންނަނީ ާޢަމަލުކުރެވެން ާމިއަށް ާއެހެންނަމަވެސް

ާިމއީކީާ ާހުށަަހޅުއްވ ަފއިމިވަނީ. ާއެދި ާއެގޮތަްށ އިޒުަނއ އެުކަގއިކަމަށްވ ީތެވ،

ާރ އްޖޭެގާ ާނުވަތަ ާއުފެދޭނެ ާދެބަސްވުން ާމެދުގައި ާޤައުމުތަުކގެ  2660އެްއވެސްކަހަލަ

ާމުޢ ހަދ އެްއާ ާފުށުއެރުމެއްއޮތް ާތަޢ ރުޟްވެ ާޤ ނޫނަކ އި ާެއްއވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއަުޅގަނޑުެމން ާމިއީކީެއއް. ާއަުޅގަނޑުމެްނާނޫން ާފެތޭޮގތަށް، ާޤ ނޫނުތަކަށްެވސް ގެ

ާރުޙުމ ާ ާައޅުގަނޑުމެންެގ ާހަދ ފަިއވ  ާބަލައިގެން ާފެތޭގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް

ާއެއްބ ރުލުންާއޮތްާމުޢ ހަދ އެއްާމިއީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ2665 

ާއ ދެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަޒީރު. ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމުޢ ހަދ ގެާއ ދެ، ާމި ާއަުޅަގނޑު ،

ާ ާބަޙުސްކުރުމަށް ާދިނުމަށ1ާާްކަންތަކުަގއި ާމަޖިލީހަށް ާަވގުުތ ގަޑިއިުރގެ

ާއަނެއްާ ާބޭފުޅުން ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާއެހެންވީމ ، ޤަސްދުކުރަނީ.

ާ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާކޮންެމ ާއަުޅގަނޑު ާދެން ާއެދެން. 3ާއެދިަވޑަިއގެންނެވުން

ާފުރުޞަތެއް ާދަންނަވ ލަންއޮތްާާމިނެޓްގެ ާއަުޅަގނޑު ާޭއގެއިތުރުން ާދެން  2670އަުރވ ަނން.

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަަލއިަގިއ78ާާވ ހަކަައކީ ާދަށުްނާކުއްލި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެބަޖެހޭާ ާައޅުގަނދުމެން ާަވގުތަށް ާޖަލްސ ގެ ާވަގުތު ާހޭދަކުރި އަޅުގަނޑުމެން

ާ 1ާާއިތުރުކުރަން. ާއިތުރުކުރަން. ާެއބަޖެހޭ ާއަޅުގަނުޑާަގޑިއިރު ާމިއަދު އެހެންވީމ ،

ާ ާނިންމ ނީ 3:45ާާޖަލްސ  ާއެއީ 2:30ާާަގއި. ާއަުޅގަނޑު މިނެޓުެގ15ާާވީމ 

ާ ާދީަފއި 2:45ާާހުސްވަގުުތކޮޅެއް ާައޅުގަނުޑ ާފަށ ފައި ާޖަލްސ 3:45ާާަގއި  2675ަގއި
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ާފުރުޞަތުާ ނިންމ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަަކާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާައޅުގަނުޑާފުރަތަމަ

ާލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށް.ާމިއަރުވަނީާމ މިގި

ާ

ާއ ދެ،ާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދެްއވީތީ. ާފުުރޞަތު ާައޅުގަނޑަށް ާަރއީސް،ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،ާިޢއްޒަތްތެރި

ާމިހުށަހަޅުއްވ ާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާސަރުކ ރުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން  2680ފަިއާއަޅުގަނޑު

ާފ ސް ާމިއޮތްގޮތަށް ާހުށަހެޅުން ާމިހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާފެންނަކަމަށް ާނިންމަން ާކުިރއަށްގެްނގޮސް ާމިކަން ފެންނަކަމަށް،

ާފޮ ާދެންމެއަކު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމީގައި ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ރިންގާދަންނަވ ލަން.

ާވ ހަކަފު ާދެއްކެިވ ާމީގެްނާމިނިސްޓަރު ާވިދ ޅުވެދެްއަވއިފި ޅުަގއި

ާ ާޑްރަްގގެ ާއ ދެ، ާކަންަތއްތައް. ާހ ޞިލުކުރެވިގެންދ ނެ ާއަދި  2685ާމިާަކންތައްތަކ އި

ާބައިވެިރވެގެ ާޤައުމުތަކުން ާހުރިހ  ާޖެއްސުމަށްޓަކައި ާދަށަށް ާރޭޓް ާކުެރވޭާކްރައިމް ާން

ާލިޔުންތަކަ ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާށްާމަސައްކަތްތަެކއްގެ

ާލަފަޔަށްާ ާޤ ނޫނީ ާދެއްވ ފައިވ  ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއަދި ބަލައިލ އިރު

ާބަޙުސްތަކަ ާމ ގިނަ ާހޭދަކޮށް ާަވގުތު ާމިއީކީ ާައޅުގަނޑުމެން ކަްށާބަލައިލ އިުރވެސް

ާއަޅުގަނުޑާ ާފެންނ ތީ، ާއަުޅގަނޑަށް ާނިންމ ލެވިދ ނެކަމެއްކަމަށް  2690ނުގޮސްެވސް

ާފޮނުއްވ ފަިއއޮތްގޮތަށް ާމި ާމިހ ރު ާފެންނަާހުށަހަޅަން ކަމަށް.ާކުރިއަްށގެންިދއުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމ މިގިލީ ާއަުޅގަނުޑވެްސ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތ ޢީދުކުާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާޢަލީ ާރޫޚަްށ ާވ ހަކަފުުޅގެ ާދެްއކެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2695ސ ކްާރަން.

ާއެސިސް ާމިއުުޗައލް ާއޮްނ ާމެޓަރސްކޮންވެންޝަން ާކްިރމިނަލް ާއިން ާމިާޓެންސް ،

ާގެންނަާ ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާތ ޢީދުކުރަން. ާތަޞްީދޤުކުރަން ާައވަހަކަށް ވީހ ވެސް

ާއެދޭގޮެތއް.ާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާތ ޢީދުކުރުމަކީ ާއަވަަހކަށް ާވީހ ވެސް މުޢ ހަދ ތައް

ާމިމައްސަލަ ާމަޖިލީހުގައިވެްސާއެހެންނަމަވެސް، ާމުޅި ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ިއގައި

ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ ާހަމަ ާފަރ ތްތަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާމިމައްސަލަ ާއަދި  2700ސަމ ލުކަމަށ އި

ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ާހިނގަމުންދ ގޮތުންާއަޅުގަނޑު ާެއއީ ާއެަބއޮތް. ާވ ހަކަެއއް

ާސ ކް ާގޮތުން.ާމިހ ރު ާައދ ކުރުމުގެ ާއެ ާމިާއަޅުގަނޑުެގާޒިންމ ެއއް ާސަރަހައްުދގައި
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ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއެްނމެފަހުން ާޤައުމުތައް. ާބަިއވެރި ާސ ކްގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ހިމެނެނީ

ާދަންނަވަންާ ާައޅުގަނޑު ާފ ސްކުރ ގޮތުަގއި ާނުވަތަ ާކޮޅުނބުަގިއ އެނގިފަިއވ ގޮތުން

ާމިތަންތ ގައިާ ާބަބްލަޕިޓީ ާެވއްލަވަަތ، ާކޮލްޕިޓީ، ާކޮޅުނުބަގއި ާވ ަހކައަީކ  2705މިއުޅޭ

ާމަސްތުވ  ާބޭނުންކޮށް ާދޫކޮށްލ 25ާާާތަކެތި ާގެނެސްފައި ާމ ލެ ާޙުކުމްކުރީމަ އަހަރަށް

ާތ އީދެއްނުކުރ ނަމޭ.ާ ާއަުޅގަނުޑ ާފ ސްކުރައްވަން ާކޮންވެންޝަން ާމި އުސޫލުން

ާމިސަރުކ ރުާ ާެއބަހުރި ާހިނގ ަފއި ާަކންތައްތައް ާއެކަހަލަ އެހެންވީމަ،

ާއެކަ ާއެދެން ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންީވމަ، ާުނވ ގޮތަްށާޙަވ ލުވިފަހުންވެްސ. ންކަން

ާމިހ ރުވެސްާ ާވ ަހކަެއްއނުދައްކ  ާއެްއވެސް ާިއތުރު ާހަމަ  2710ވ ކަމަށްވަންޏ މު

ާމަސްތުވ ަތކެތިާ ާރ އްޖޭަގއި ާވ ހަަކއަކީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެްނވީމަ، ފ ސްކުރަްއވަން.

ާޤައުމުތަކުެގާ ާސ ކު ާދޮރަކަށް ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާއޮންނަ ާމީހުންނަށް ބޭނުންކުރ 

ޗޭ.ާއެަތންތ ގައިާއެކަންކަންާކޮށްގެންާހައްޔަރުކުެރވުނީމަާމ ލެާތަންތަންާނުހައްދަވައް

ާހައްދަވަންާ ާއެހެން ާއުޭޅގޮަތށް ާމ ލެތެރޭގައި ާނެރެގެން ާދޮރ ށިން ާއަެނއް ގެނެސްފައި

ާއެނޫންެވސްާ ާނުވަތަ ާވެރިންނަށް ާނުވަތަ ާއިސްފަރ ްތތަކަށް ާސަރުކ ރުގެ  2715މި

ާކޮްނވެ ާދޮރެއްކަމަށްވ  ާއޮންނަ ާބޭފުޅުންނަށް ންޝަނެްއވެއްިޖއްޏ މުާމުއްސަނދި

ާކަމެކޭ.ާ ާަހލ ކުެވގެންދ ނެ ާމިޤައުމު ާެއއީ ާއިންކ ުރކުރަމޭ. ާމިކަމ  އަޅުގަނޑު

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާފ ހަގަކުރަން. ާޒިންމ ެއއް ާައޅުގަނުޑގެ ާއެ ާއެނުކުތ  އެހެންވީމަ،

ާދަިރކަލުންާ ާވެރިެއއްގެ ާއިްސ ާސަރުކ ުރގެ ާމިދ ކަށްދުވަހު ާދ ދި ާއެބަހުރި ހަނދ ން

ާރަްއޔިތުންާާގެނެސްދެްއވ  ާެވެގންދިޔަގޮތް. ާމިކަން ާއެތަންމިތ ގައި ާނޫސްތަކ ިއ  2720އަދި

މިކަމ މެދުާޝައްކުކުރޭ،ާފިކުުރކުރޭާއަދިާކަންބޮުޑވޭ.ާއެހެންީވމަ،ާކިތަންމެާއަވަހަްށާ

ާމިކަހަލަާ ާނިންމިކަމުގަިއވިޔަސް ާމަސައްކަތްކުރަން ާލަިއގެްނ ާއެއްބ ރު ސަރުކ ރަށް

ާ ާބަހަްއޓަިއެގން ާރޫޓްތައް ާެއކަމުެގާއެސްކޭޕް ާވެގެންނުވ ނެ. ާކޮންވެންޝަން މިކަހަލަ

ފުރިހަމަާގެރެންޓީާޢިއްޒަތްތެިރާފޮރިންާމިނިސްޓަރުވެސްާއަދިާބަންޑ ރަާނ އިުބވެްސާ

ާއަވަހަްށާ ާފ އިތުނުކޮށް ާސިކުންތުކޮޅެްއވެސް ާއެންމެ  2725ދެއްވ ކަމަްށވަންޏ މު

ާފ ސްކުރަންވީ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމެދުަގއިާާރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިާ ާޤައުމުތަކުގެ ާސ ކު ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާައޅުގަނޑުމެން ާއަދި ާއެއްބަްސުވންތަކ އި ާމި 93ާއެއްބަްސެވވޭ

ާމުޢ ޙަދ ތައްކަމުގައި ާބަިއވެރިވ ންޖެޭހ ާައުޅގަނޑުމެން ާމ އްދ ގެދަށުން  2730ާވަނަ

ާމުޢ ހަދ ތައްާ ާފެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާނުވަަތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާބަިއވެިރވެާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމުޢ ހ ދ ތަކުަގއި ާއެ ާހުށަހެޅުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާދިވެހިާ ާހަމަގައިމުެވސް ާއުޅުމަކީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާެއއްބ ރުލުންދިގެން އެއަށް

ާޤަބޫލުކު ާއެންމެންެވސް ާހަމަ ާތ އީދުކޮށްާރައްޔިތުންެގ ާމިކަމަށް ާެއގޮުތން ރ ނެކަމެއް.

ާއަުޅގަނުޑވެްސާ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅި ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް  2735މި

ާއަިދާ ާކަންތައްތަކ  ާކުށްވެރިންނ ެބހޭ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރ 

ާއެންމެބޮޑަްށާ ާދުނިޔޭަގއި ާިމއަދު ާޚ އްޞަކޮށް ާތެރެއިން ކުށްވެރިްނގެ

ާފަަދާ ާޓެރަރިޒަމް ާއަދި ާމަްއސަލައ އި ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާއަންނަ ސަމ ލުކަންދެމުން

ކުށްތަކުަގއިާަބއިވެިރވ ާމީހުންނ ާމިފަދަާކަންކަމ ާގުިޅގެންާއެކިާަޤއުމުތަކުަގއިާވެޭވާ

 2740އެކިބ ވަތުގެާެއއްބަްސވުންތަުކެގާދަށުންާކުށްވެރިންާހޯދުމ އި،ާކުށްވެރިންގެާގޮުތގަިއާ

ޤައުމުންާއަނެއްޤައުމަށްާބަދަލުކުރުމ އިާއަިދާމިނޫންވެސްާކަންކަްނާތިބޭާމީހުންާއެއް

ާމުހިންމުކޮށްާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރަކުންވެސް ާޮކންމެ ާސަރުކ ރުން، ކުރުމަކީ

ާމިދަނީާ ާއަޑުިއވެމުން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަމެއް. ާއޮތް ކުރަންޖެހިފައި

ާަކންކަ ާއެހެންވެސް ާއަދި ާބޭސްފަރުވ އަށް ާބޭރަށްދ ގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންވެސް މަށް

ާބޭުރާ ާރ އްޖެއިން ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާޙަރަކ ތްތަކުަގއިވެސް ާއެހެން  2745ތަފ ތު

ާއެިކއެިކާ ާނަންނަމުގައި ާއެިކއެކި ާއޭގެތެޭރގައި ާދ ވ ހަކަ. ާމީހުން ޤައުމުތަކަށް

ާއަނެއްަބިއާ ާބަލ ދޭ، ާމަސްތުވ ަތކެތި ާމީހުން ާެއއްބައި ާއެބަދޭ. ާމީހުން ގޮތްގޮތަށް

ާމަސް ާއަެނއްބައިާމީހުން ާަމޖ ކުރަންދޭ، ާމަސްތުެވގެން ާމީހުން ާއަެންއބައި ތުވ ންދޭ،

ާމަސްތުވ ަތކެިތާ ާމ ހައުލެްއގައި ާއުޅޭ ާފިލައިގެން ާއަތުލައިނުގަނެ މީހުން

 2750ބޭނުންކުރަންދޭ.ާމިހެންގޮސްާަވރަށްގިނަާކަންަތއްތައްާހިނގ .ާދެންމެގައިާވ ހަކަފުުޅާ

ާއ ދެ،ާތޮއްޑޫ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢަލީާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާއެްއވެްސާ ާތ އީދުކުރަން. ާވަރަށް ާއަުޅގަނުޑވެސް ާވިދ ުޅވުމަށް ާެއވިދ ުޅވި ވަޙީދު

ސަރުކ ރަކުންާއެްއވެސްާއިެރްއގައިާބޮޑެތިާމީހުންގެ،ާބޮޑެތިާބޭފުޅުންގެާދަރިންނަށްާ

ާމައްސަލައެާ ާދިމ ވ  ާިއނގިރޭސިވިލ ުތގައި ާެއއީ ާމީހަުކާހިމ ޔަތްދީގެންނުވ ނެ. އްަގއި

ާމ ލިްއޔ ާ ާދައުލަތުގެ ާޖެހުނުކަމުގައިވިަޔްސ ާގެްނނަން ާރ އްެޖއަށް  2755މަރައިގެން
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ހުސްކޮށްލައިގެންާމީހަކުާގެނެޭވގޮތަށްާނޫނިއްޔ ާޔޫރަޕްގެާއެެހންާޤައުމެއްގަިއިވޔަްސާ

ާބޮޑެތިާ ާހަމައެކަނި ާބަދަލުކުރެވުަމކީ ާބަދަލުކުރެވޭ ާސިންގަޕޫރުަގއިކަުމގަިއވިަޔސް އަދި

ާއެކަްނާމީހުންނަ ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިއަދުގެ ާވެގެންުނވ ނެ. ާކަމަކަށް ާއޮންނަންވ  ށް

ާމިރ އްޭޖެގާ ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާދިވެހި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކޮްށގެންނުވ ނެ. އެގޮތަށް

ާމީހަުކާ ާކުށްކުރ  ާބުނ އިުރގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއޮންނަންޖެހޭކަމަށް  2760ހިޔ ވަހިކަން

ާހުރިަތނަކުން ާޤ ނޫނުގެާކުށްކުރިކަުމގަިއވިޔަސް ާމިރ އްޖޭގެ ާައދި ާޖަލަކަށް ާމިރ އްޖޭގެ

ާރ އްޖެއަށްާ ާތެރެއިން ާމިންގަނޑެްއެގ ާއޮންނަ ާއަދަބުެދވެން ާއެމީހަކަށް ތެރޭގައި

ާދިވެހިާ ާލިބިދިނުމަކީ ާޙިމ ޔަތް ާޤައުމީ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާއެމީހަކަށް ގެނެސް

ާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާައޅުގަނޑުމެން ާފަރ ތުންވެްސާރައްޔިތުންނަށް ްނބަރުންގެ

ާނުކުރ ާ ާމަދު،ާކުށް ާުކށް ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ާކަމެއް.  2765ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ާމިއަުދާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާހަދަން. ާރ އްޖެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާތަނަކަށް ާއުޅޭ މީހުން

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާރ އްޖެާބައެްއާފަރ ތްތަކުންާމިދެކެނީާބޭރުާޤައުމުތަކުަގއިާކުްށކުރާ 

ާއެީއާ ާަހދަންކަމަށްވ ނަމަ ާގޮުތގައި ާޖަލެްއގެ ާހަްއަޔރުކުރެވޭ ާގެނެސް ބޭރުމީހުންވެސް

ާމ ދިގުާ ާއެހެންވީމަ، ާެވގެނެއްނުދ ެނ. ާއެކަން ާރަނގަުޅގޮތެްއަކމަކަށް ާއެންމެ އަދި

ާނުފެނޭ.ާ ާައޅުގަނށަޑކަށް ާއޮތްކަމަކަށް ާމ ނައެއް ާދެއްުކމުގެ ާއަނެއްހެން  2770ވ ހަކަތަެކއް

ާތ  ާމިކަމަށް ާދަންނަވ ލަްނާއަޅުގަނޑު ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، އީދުުކރަން.

ާިސޔ ީސާ ާރ އްޖޭގެ ާއައިްސ ާރ އްޖެ ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން ބޭނުންވަނީ

ާކުށެްއކަންާ ާއެކުރަނީ ާމީހުން ާބޯޓުތަކުގެ ާހިފ  ާމަސް ސަރަހައްދުތަކުަގއި

އިާއެނގިތިެބވެސްާބަެއއްފަހަރަށްާއިނ ޔަތްތަުކގެާދަށުންާއެފަދަާފަރ ތްތައްާދޫކޮށްލ ފަ

 2775އެބަހުއްޓޭ.ާއަނެއްަބއިފަހަރުާައޅުގަނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއެބައޮްތާމިއަދުާ

ާވިޔަފ ރިވެިރއަުކާ ާއައި ާދިވެހިރ އްެޖއަށް ާަޗއިނ އިން ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާ ާޖަުލގައި ާފެނ17ާާޭދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަ ާމިހ ރު ާހޭދަކުރުމަށްފަހު ާއަހަރު ވަރަކަށް

ާހަރުވ ެޅއްލައިާ ާމިީއާދިގު ާނެތިފައި. ާައޅ ލ ނެފަރ ތެއް ާހިނގ ތަން. ާމަގުމަތީގައި ގެން

ާއަޅ ެލޭވގޮތަކަްށާ ާއެހެްނވީމަ، ާއެނގޭކަމެއް. ާެއންމެނަށް ާމިއީ ާރައްޔިެތއް. ޗައިނ ގެ

ާއަދަބުދެވެންޖެހޭނީާ ާރ އްޭޖގަިއެވސް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމީހުންނަށް  2780ބޭރުޤައުމުތަކުގެ

ާއެހެންވީ ާެތރޭގައި. ާއޮނިގަނުޑގެ ާމުޢ ހަދ ތަކުގަިއާޤ ނޫނީ ާމިފަދަ ަމ،

ާބެހޭގޮތުންާ ާުކށްވެރިންނ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ސޮއިކުރ އިރުަގއި
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ާޖިނ ޢީާ ާއަދި ާދ ިއރ ތަކ އި ާޤ އިމްކުރ  ާަޢދުލުއިންސ ފު ާއޮތް ާހެދިފައި މިރ އްޖޭގައި

ާޤައުމުަތކުަގިއާ ާއެކި ާދ އިރ ތަުކގަިއ ާއެކި ާތެެރއިން ާޤ ނޫނުގެ އިޖުރ ތުގެ

ާހަރުދަނ ާކުށްވެ ާކުރެވޭެނ ާެއކަންކަްނ ާމިޤައުމުަގއި ާޢަބަދުދިނުމ އި  2785ރިންނަށް

ާމީހުންާ ާތަނެއްގެ ާުހރިހ  ާދުނިޭޔގެ ާނޫނިްއޔ  ާކަނަޑއެޅުމަށްަފހުގައި އުސޫލުތަެކއް

ާ ާދުވ ލަކު ާޖަލުތަކުްނ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާައއިްސ ާމިތަނަށް ޑޮލަުރ22ާާކުށްކޮށްފައި

ާ ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާޚަރ100ާަނުވަތަ ާޖަލުތަކަށްާޑޮލަރު ާމިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލަށް ދުކުރ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާނުހެދުމަށް ާމުޢ ހަދ ތައް ާމިފަދަ ާޤ ނޫނެއްވެސް ާޓްރ ންސްފަރކުރ  މީހުން

ާއިށީނދެވ ލަން.ާ ާއަުޅގަނޑު ާދިއްލުމ ެއކީަގއި ާރަތްބޮކިވެްސ ާރައީސް،  2790ދަންނަވަމުން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމޮޅުާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނިކަމެތިންެގާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާދެރަ ާފަދައިްނ ާއަސަރުކުރ  ާހިތްޕުޅަށްވެްސ ާބޭފުޅުންގެ

ާދަންނަވ ނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާގޮތްގޮތްވީމަ. ާދަރިންނަށް ާއަސަުރކުރ ނޭ  2795ހިތްޕުޅުތަކަށްވެސް

ާމުޢ ހަ ާސ ްކާމިކަހަލަ ާހަމަެއކަނި ާޤ އިމްކުރަްނވީކީ ާނުވަަތ ާހަމަޖައްސަން ދ އެއް

ާޖަލެްއަގއިާ ާސޫރިޔ ގެ ާއެބަޖެހޭ. ާޤައުމުތަކުަގިއވެސް ާއަރަބި ޤައުމުތަކުަގއެއްނޫނޭ.

ާއިސްޫދގެާ ާއަތޮޅުގެ ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ ާތުހުމަތުވެގެން، ާކުއްަޖކު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގެންާއޭަނއަށްާމިކޮޅަށްާގެެނވޭނެާގޮެތްއާއ އިލ އަކަށްާނިސްބަތްވ ާކުއްަޖކުާތުހުމަތުވެ

ާދަންަނވަން.ާ ާައޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރަމުންދ  ާވަރަްށ ާއ އިލ  ާއެ  2800ނެތިގެން

ާވަރަްށާ ާއަުޅގަނޑު ާއިންނެވުމ އެުކގަިއ ާމިނިސްޓަރު ާފޮރިން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެުކއްޖ އަށްާ ާަދންނަވަން ާއަުޅގަނޑު ާއަރިހުގައި ާމިނިސްޓަުރ ޢަދަބުވެރިކަމ އެކު

ާއެދޭކަމެކޭ.ާލުއި ާވަރަށް ާައޅުގަނޑު ާހޯއްދަވ ދެްއވުމަކީ ާފަރ ުތން ާސަުރކ ރުގެ ކަމެއް

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާ ާަވރަށް ާަރއްޔިތުްނވެސް ާރަށު ާފަރ ތުންެވސް، ާއ އިލ ެގ ާެއ އަދި

ާބަަޔކަށްާ ާއެެހންވީމަ،ާަވކި ާހޯއްަދވ ދެްއވ ށޭ. ާހައްލެއް ާއެހެްނވީމަ،ާމިކަމަށް  2805ކަމެކޭ.

ާދަރިފު ާބޭފުޅެްއގެ ާވަިކާވަކި ާއޮވެަފއި ާސަލ މަތްވ ނެގޮެތއް ޅަކަށްވ ީތވެ

ާޑިމޮކްރަީސާ ާއެއީ ާއޮތުަމކީ ާސަލ މަތްނުވ ނެގޮތެއް ާދަށްވީމަ ފެންވަރަކަށްވުރެ

ާހުރިހ ާ ާކަމެއްނޫނޭ. ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެރިކަމެްއަގއި

ާއެންމެންނަކީވެްސާ ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާހަމަހަމަކޮށްދެއްވ ށޭ. ބޭފުޅުންނަށްވެސް
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 2810މުސްލިމުންނޭ.ާއެންމެންނަކީވެސްާދިވެހިންނޭ.ާއެއްބަހަކުންާވ ހަކަދަްއކ ާއެއްަބއެޭކ،ާ

ާއެއްާަޤއުމަކަށްާނިސްބަތްވ .ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ ާސަރުކ ރުންާޢިާ.عليكمާاسالم`. ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްޒަތްތެރި

ާރުހުންދޭއިރުގަިއާާކެވުްނ:ވ ހަކަެދއްާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާމިކަމަށް ާއަދި ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާމުޢ ހަދ  ހުށަހަޅ ފައިމިވ 

ާމ މިގިލީާ ާހަމައެހެންމެ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަެކއް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ  2815އަޅުގަނޑުމެން

ާމިކަްނާ ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވި ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ދ އިރ ގެ

ާއަޅުގަނ ާމިކަންކުރަން.ާމިކުރަން ާތ އީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާފެނޭ. ޑަްށވެްސ

ާނަޒަރަކުންނެއްނޫން.ާ ާސިޔ ސީ ާބަލަންޖެހެނީ ާމިކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ހަމައެއ ެއކުަގއި

އަޅުގަނޑުމެންާމިއ ދޭތެރޭާއަުޅގަނޑުމެންާފުންކޮށްާވިސްނަްނޖެހޭނީާދެންމެާއަޙްމަދުާ

ާދަރިން ާބޮޑުްނގެ ާވަކި ާއެފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާޤައުމުގެާރަޝީދު ާމުޅި ާބޮޑަށް  2820ނަށްވުެރ

ާމިއީާ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިކަންކަްނ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވިސްނައިގެްނ މަސްލަހަތަށް

ާމިއޮތީ.ާ ާމީގައި ާބަދަލުކުރުެމއްނޫން ާކުށްވެރިން ާހަމަެއކަނި ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ާކަންަތއްތަްއާ ާދ ޚިލީ ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއެބައޮތް. ާކަންތައްަތއްެވސް ާދ ޚިލީ މިއޮތީ

ާމިއީ.ާވަ ާމުޢ ހަދ އެއް ާެއއްބަްސވެވޭ ާެއކުލެިވގެން ާމީގައި ާކަންތައްަތކެއް ާގިނަ ރަށް

ާމިދަނީާ ާޤައުމު ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާމިޤައުމަށް، ާމުޢ ހަދ އަކުން ާމިކަހަލަ  2825އެހެންވީމަ،

މުޅިާދުނިޔެއަށްާވަރަށްބޮޑަށްާހުޅުވިގެންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާސ ކްާއެކަންޏެއްނޫން.ާ

ާއެބަޖެ ާމިފަދަާއަޅުގަނޑުމެން ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާފުޅ ކޮށްވެސް ާެއއަށްވުރެ ހޭ

ާމިކަންކަންާ ާރަްއިޔތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާވިްސނ  ާދޭތެރޭ މައްސަލަތަކ 

ާއިތުރުާ ާއަދި ާމިނިސްޓްރީން ާފޮރިން ާސަރުކ ރުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 2830ދަންނަވަނީާމަސައްކަތްތަެކއްާކުަރްއވަންޖެހޭކަމަށްާއަުޅގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންާމި

ާވަރަށްާ ާމިކަންކަމުގަިއވެސް ާއަރ ފޭބުމ އި ާތަންތަނަށް ާއުޅޭ ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ދިވެހިން

ާއަުޅގަނޑަށްާ ާކަްނތައްތައް. ާގިނަ ާވަރަްށ ާމިހެން ާލިބުމ އި ާިވސ  ާއެބަހުރި. ދަތި

ާމިހ ރުވެސްާ ާމަސައްކަތްކުރައްވ ކަން ާބުރަ ާވަރަށް ާމިނިސްޓްރީން ާފޮރިން އެނގޭ

ާރައްާ ާތިބޭ ާގޮތަކަްށާބޭރުގައި ާއޮންނަ ާގުޅިލ މެހިފަިއ ާރ އްޖެއ އި ޔިތުންނ 

ާހުޅުވިފައި.ާ ާދުނިޔެއަށް ާބޭރު ާމިއޮތީ ާވަރަށްބޮޑަށް ާރ އްޖެ  2835ކަންތައްތަެކއްކުރަން.ާއަދި

ހ ހުން،ާދެހ ހުން،ާހަތަރުހ ހުން،ާފަސްހ ހުންާދިވެހިާރައްޔިތުންާޤައުމުތަކުގައިާދިރިާ
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ާދިރި ާއެަޤުއމުތަކުގެ ާއެހެންވީމަ، ާފ ޅުގައިާއެބައުޅޭ. ާެއމީހުންނަށް އުޭޅއިރުަގއި

ާކުްށކުރެވޭހިނދުަގިއާ ާެއކަމަކު ާކުްށކުރެވޭނެ. ާނަމަވެްސާނޭނިގނަމަވެސް އެނިގގެން

އޭނަާމިޤައުމުންާބޭރުަގއިާއެފަދަާނިކަމެތިާޙ ލެއްަގއިާކޮންަކހަލަާމައްސަލައެްއކަން،ާ

ާ ާއެ ާބަހައްޓަްނޖެހި، ާއޭނަ ާތުުހމަތުގަިއވެސް ާކަެމއްގެ ާނުކުރ   2840އ އިލ ަތކުންާއޭނަގެ

ާއެހެްނވީމަ،ާ ާަކންތައްތައް. ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާމިއީ ާހިތ މަފ ޅުކުރަން، އެކަމުަގއި

ާކަމެްއާ ާމިފަދަ ާދަރިންނަށްވެސް ާނިކަމެތިންގެ ާައދި ާދަރިންނެއްނޫން. ބޮޑުންގެ

ދިމ ވެއްޖެކަމަށްވެިޖއްޔ ާއެާޮއންނަާމުޢ ހަދ އެއްގެާދަށުން،ާއެލިބޭާޙައްޤެްއގެާދަށުންާ

ާރައްޔިތަކު ާއެއޮންނަާާއެ ާނޫންނަމަ ާބެހެއްޓި ާޖަލުަގއި ާގެނެސްގެން ދިވެހިރ އްޖެ

ާބެލެހެއްޓޭނެގޮތަކަްށާ ާއެމީހަުކ ާތެެރއިން ާމިްނގަނެޑއްގެ ާއެއޮންނަ  2845ޤ ނޫނީގޮތުން

ާމުޢ ހަދ ގަިއާ ާމި ާމިހުށަހެުޅމުގައި ާއެހެންވީމަ، ާމުހިންމުކަމެއް. ާމިއީ ާއޮތުން މިކަން

ާދަން ާައޅުގަނޑު ާކަންތައްތަކަކީ ާގިނަ ާބޭނުންތެރިާމިހިރަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ނަވ ނީ

ާކަެމއްކަމަށް.ާ ާފައިދ ތަެކއްކުރ ނެ ާޤައުމަށް ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާސަބަބުން މީގެ

ާކޮންމެގޮތަކަްށާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދި ާސިޔ ސީގޮުތން އެހެންވީމަ،

ާކަންކަންާ ާރަނގަޅު ާއަްނނަ ާމަްއޗަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާޖުމްލަޮކށް  2850ދެކުނުކަމުގަިއިވޔަސް

ާހަމަާއަޅުގަނޑުމެ ާއަޅުގަނޑު ާެއޮގތަށް ާއެހެންވީމަ، ާބަލައިގަންނަން. ާޖެހޭނެ ން

ާބަލައިގަންނަާ ާމި ާއަދި ާކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާތ އީދު ާމުޢ ހަދ އަށް ާމި ޔަޤީނުންވެސް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާއެހެންކަމުން ާފެނޭ. ާވަރަށް އަޅުގަނޑަށް

ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާއެގޮތަށް ާއިބްރ ހީމް ާބަލައިގަންނަންާޤ ސިމް ާމީތި ާައޅުގަނުޑ ވެ

 2855ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާވަރަްށބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާ.عليكمާاسالمޝުކުރިއްޔ  ާާކޮްނވެންޝަންާސ ކް"އ ދެ،

ާކޮންވެންޝަނަީކާާ"މެޓަރސްާާކްރިމިނަލްާއިންާއެސިސްޓެްނސްާއަލްމިއުޗުާާއޮންާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ މި

ާމިާ ާސަރުކ ރުްނ ާކުީރގެ ާދެކެވަަޑިއގެން ާކޮންވިންޝަނެއްަކމަށް މުހިންމު

ާއެސަރުކ ރަށްވެްސާ ާެއކަމަށްޓަކަިއ ާސޮިއުކރައްވ ަފއިވ ތީ  2860ކޮންވެންޝަންަގއި

ާކޮ ާމި ާސަރުކ ރުްނ ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ންވެންޝަންެގާއަޅުގަނޑު

ާމިާ ާދެކެަވޑަިއގެން ާމުހިންމުކަން ާކޮންވެންޝަންެގ ާމި ާބޮޑަށް ާނުހަނު މުހިންމުކަން

ާހޯއްދެވުމަށްާ ާރުހުމެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާތަސްދީޤްކުރެްއވުމަށްޓަކައި ކޮންވެންޝަން
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ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ ާނުހަުނ ާިމސަރުކ ރަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި

ާއ ދެާ ާވަރަްށާޝުކުރުދަންނަވަން. ާަޝއްެކއްނެތްގޮުތގައި ާކޮންވެންޝަނަކީ ާމި ،2865 

ާމިވަނީާ ާކުށްކުރުން ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަުޅގަނުޑވެސް ާކޮންވެންޝަނެއްކަމުަގއި މުހިންމު

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާއަދި ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއވެސް ާއިތުރުވެަފއި. ވަރަށްބޮޑަށް

ާގު ާމީހުންނ  ާއުޭޅ ާޤައުމުތަުކގަިއ ާޤައުމުތަކ ިއ ޅިގެްނވެްސާސަރަހައްދުަގއިވ 

ާއަިދާ ާގޮތްވެސް ާުކށްކުރ  ާއ ދެ، ާކުރިއަރުވަމުން. ާމިދަނީ ާކުށްކުރުން ދިވެހިންވެސް

ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާކުށްތަުކެގާ ާއަުޅގަނޑު ާއެޑްވ ންްސވެފައިވ ކަމުަގއި ާވަރަށް  2870މިހ ރު

ާކުށްތަކ ިއ،ާ ާފަދަ ާކްރަިއމްސް ާޯއގަނަިއޒްޑް ާުކށްތަކ އި، ާފަދަ ާޓެރަރިޒަމް ތެރޭގައި

ާކުށްަތއްވެސްާމިހ ރުާމިދަނީާާއިންޓަރނެޓް ފްރޯޑްސްާފަދަާމިކަހަލަާއ ާބ ވަތްތަކުގެ

ާއެހ ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޓެކްލްކުރުމަްށ ާކުށްތައް ާިމކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ކުރިއަރަމުން.

ާައޅުގަނޑުމެންާ ާއެހެންވީމަ، ާދެންނެވޭކަށެއްނެތް. ާއުސްވެަފއިެވެއކޭ ާފުންނ ބު އަދި

ާއެހީ ާޤައުމުގެ ާޤައުމު ާބޭރު ާމިކަންކަންާއެބަޖެހޭ ާހޯދަން. ާމިކަންކަމަްށ  2875ތެރިކަން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާހޯދަން ާައޅުގަނޑުމެން ާއެހީތެރިކަން ާބޭރުޤައުުމގެ ހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއ

ާއެހީތެރިކަންާ ާތަޙްޤީޤްުކރުމަށް ާބަލ ލައިރު ާކޮްނވެންޝަނަށް ާމި އ ދެ،

ާމަރުހަލ ތަކު ާއޭެގފަހުގެ ާއުފުލުމ އި ާދަޢުވ  ާއަދި ާއެަބވޭ. ަގިއާފޯރުކޮށްދިނުންވެސް

ކަންކަންާކުރަންވ ނެާގޮތްތަްއެވސްާލަފ ދީާއެކްސްޕަޓީޒްާދިުނމުގެާކަންކަްނވެސްާމިާ

ާއެހެްނާ ާބައެއް ާއ ދެ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާދަށުން  2880ކޮންވެންޝަންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާތިބޭފުޅުންނަށް، ާކުރީަގިއެވސް ޤައުމުތަކުަގއި

ާއެނިގވަަޑއިގަން ާޤައުމުތަކަށް،ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާކުދި ާފަދައިން ަނވ ނެ

ާޤައުމުތަކަށްާ ާކުދި ާހިންގުމުގައިެވސް ާޝަރީޢަތް ާޤައުމުތަކުަގއިެވސް ކޮމަންވެލްތު

ާފޯރުކޮށްދީފައިާ ާއެޤަުއމުތަކަށް ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެޮގތުންާފަނޑިޔ ރުންވެސް އެހީތެރިކަން

ާމޯ ާޕޮލިޓިކަލީ ާނޫނިއްޔ  ާމައްސަލަތަކ އި ާޓެކްނިކަލް ާބައެއް ާކަހަަލާއެބަހުރި  2885ޓިވޭޓެޑް

ާނުޖެހިާ ާވަކިފަރ ތަކަށް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާއެހީތެރިަކން މައްސަލަތަކުަގއި

ާޤައުމަްށާ ާޤައުމު ާފަނިޑޔ ރުންވެްސ ާނިންމުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެނގޭކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާެއެވސް ފޯރުކޮށްދީފައިވ ކަްނވެސް

ާރ އްޖެ ާދަންނަވ ނީ ާމިކަހަލަާާއަޅުގަނޑު ާމުހިންމޭ ާވަަރށް ާޤައުމަކަށްވެސް ފަދަ

ާހޯދުމަށްާ ާކުރިއެރުން ާޤައުމަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާަބއިވެިރވެގެން  2890ކޮންވެންޝަންތަުކގައި



 108 

ާޤ ނޫނަކ ިއާ ާއެްއވެސް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާކޮންެވންޝަނަކީ ާމި މަސައްކަތްކުރުން.

މިާކޮންވެންޝަްނާާތަޢ ރުޟްވ ާކޮންވެންޝަނަކަްށާނުވ ތީއ އިާއަދިާއަުޅގަނޑުެމންގެ

ާމުހިންމުާ ާމި ާކަަމށްވ ތީެވ ާެއްއގޮތްވ ގޮުތގެމަތީން ާޤ ނޫނ އި ތަންފީޒުކުރެިވގެންދ ނީ

ާމިއަށްާ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަަކ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުވެސް ކޮންވެންޝަނެްއކަމަށް

 2895ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާާމިއުޗުއަލްާާއޮންާކޮންވެްނޝަންާސ ކް"ާިޢއްޒަތްތެރި

ާަބިއވެރިވެެދއްިވކަމަށްޓަަކއިާާ"މެޓަރސްާކްރިިމނަލްާއިންާއެސިސްޓެންސްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފް ގައި

ާއަދިާ ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން. ާސަރުކ ރަށް ާކުރީގެ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ އަޅުގަނޑު

ާިމާާއެއަށްފަހު ާޯހއްދަވަން ާލަފައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާތަސްދީްޤކުރެްއވުމަށް  2900މިކަން

ާއަުޅގަނުޑާ ާސަރުކ ރަްށވެސް ާމިއަދުެގ ާފޮނުއްވ ދެއްވީީތ މަޖިލީހަށް

ާބަލ ލިއިރުާ ާމި ާވަރަކަށް ާކޮންމެެވސް ާއަޅުގަނޑުެވސް ާއ ދެ، ޝުކުރުދަންނަވ ލަން.

ާޤަބޫލުކުރަ ާކޮންވެންޝަނެްއކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހަމަ ާސަބަބުންާމިއީ ާމީގެ ން.

ާމިާ ާހުއްޓުވުމަށް ާކުށްތައް ާމިދ  ާޢ ންމުވަމުން ާތެޭރގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިހ ރު

ާއެހީތެރިކަެމއްާ ާވަރަްށާބޮޑެތި ާއެހެްނާޤައުމުތަކުެގާފަރ ތުން ާބަިއވެރިވ   2905މުޢ ހަދ ގައި

ާމ ފަންނުާ ާދެންމެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާބެލެވޭ. ާއަޅުގަނަޑށް ލިބިގެންދ ނެކަމަށް

ާ ާމިއަދުާއުތުރު ާއެވިދ ުޅވިހެން ާފަހުމީ ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ދ އިރ ގެ

ާކަންަތއްތަްއާ ާޓެަރރިޒަމްގެ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމިހ ރު ާތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއެކަމަށްވެސްާ ާަސބަބުން ާމީގެ ާދަނޑިވަެޅއްަގއި ާޢ ންމުވަމުންދ  ހަމަ

ާހު ާއެކަންކަން ާއެހީތެރިކަން ާލިބިގެންދ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  2910އްޓުަމށް

ާބައިވެރިނ ާ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާމީގައި ާތަފްސީލުކޮށް ާވަަރށް ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާއެބަހުރި. ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާކަންތައްތަްއވެސް ާކުރަންވ ނެ ޤައުމުތަކުން

ާމައްސަލަ ާމިވ  ާދިމ ވެފައި ާސަބަބުން ާމުޢ ހަދ ގެ ާމި ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ތަްއާސ ފުކޮށް

ހައްލުކުރުމަށްާފަސޭހަވެގެންދ ނެކަމަށްވެސްާވަރަށްާސ ފުާޢިބ ރ ތުންާމީގައިާއެަބއޮްތާ

ާފްލޯރގައިާ ާމި ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާދެން  2915ލިޔެފައި.

ާމިާ ާފ ހަގަކުރަްއަވއިފި ާމެންބަރުްނ ާިޢއްޒަތްތެރި ާަބއެއް ާދިަޔއިރު ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ާސަބަބުން ާވ ހަކަެއްއާމުޢ ޙަދ ގެ ާބަަދލުކުރުމުގެ ާކުްށވެރިން ާވަަރކަށް ާކޮންމެެވސް
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ާޖެނެރަލްާ ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާފްލޯރގައި.ާއަުޅގަނޑު ާހިނގައްޖެ ދެކެިވގެން

ާދ ދިފަހުންާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއިންނެވީމަ ވަަޑއިގެން

ާމުނި ާެދއްތޯ ާއަޑެއް ާއިިވގެންދިަޔ ާސަރަނުގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރައީސް  2920ސިޕަލްޓީގެ

އަހަރަށްާޙުކުމްކުރެވިފައިާހުއްޓ ާމ ލެއަްށ25ާާއ ދަމްާމަނިކުގެާދަރިއެއްާލަންކ ަގއިާ

ާކިހިނެްއާ ާހިނގިކަމެއްތޯ. ާއަނެއްކ  ާދަށުން ާމުޢ ހަދ ގެ ާމި ާެއއީ ާވ ހަކަ. ގެނެވުނު

ާދަތިފުޅުނޫންނަމަާ ާެއދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުގަނޑު ާކަމެއްތޯ ާދިޔަ ކިހިނެއް

ާވަރަށްބޮޑަްށާއަ ާފުރުޞަތަށް ާެދއްިވ ާސ ފުކޮްށލަދެއްވުން. ޅުގަނޑުމެންނަށް

 2925ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަންަގވ ފަިއާއޮތީ ާޖަވ ބުދ ރީވުަމށްާސަރުކ ރުން ާބިލަށް އ ދެ،ާމި

ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެފެއަރޒް. ާފޮރިން ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާއެފެއަރޒްއ އި ާހޯމް

ާފުރުޞަތަކަށް ާއަދި ާއިންެނވުމ ިއ ާވަޑަިއގެން ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެޓަރނީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަސްދުކުރަނީ ާައޅުގަނޑު  2930ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވުމ އެކު

ާޖެނެރަލަށްާ ާއެޓަރނީ ާުސވ ުލ ާބަެއއް ާެއއީ ާއަރުވަން. ާއެފުރުޞަތު ޖެނެރަލަށް

ާއެހެންވީ ާދިއުމ އެކު. ާޖެކުރިމަތިކުރެިވގެންވެސް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްެތރި ނެރަލްާަމ،

ާއަލްއުސްތ ޛްާޙުސްނުއްސުޢޫަދށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާފ ޅުކުރެއްިވާާއެޓަރނީާެޖނެރަލްާުޙސްުނއްސުޫޢދުާ ާެމންބަރުން ާބައެއް ާދަންނަވ ލީ ާފުރުޞަތަަކށްއެދި ާއަުޅގަނޑު  2935ާއ ދެ،

ާޚިޔ ލުާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާޝުޢޫރުތަކުަގިއ ާކަންަތއްތަުކގެާމުޢ ހަތަކ ިއ ާބައެްއ ާކުެރޭވ ާދަށުން ދ ގެ

ާއޮތުަމކީާ ާސ ފުވެފައި ާުނވަަތ ާއޮތުން ާތަފްސީލުވެފައި ާއިތުރަށް ާހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް

ާެއކަންކަްނާ ާކަމެއްކަމަށްވ ތީ ާފަސޭހަފުޅުވ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް

މުޢ ހަދ އަކީާޖިނ އީާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާފަދައިންާމިާާ.ސ ފުކޮށްާއެރުވުމަށްޓަަކއި

ާ ާކުށްކުށ އި ާޖިނ އީ ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާދަޢުވ ތަކ އި ާތަޙްޤީޤުތަކ އި  2940ގުޭޅާކުށްކުށުގެ

ާ ާއެހީތެރިަކން ާކަންކަމުަގއި ާގުޅޭ ާހޯދުމ އި ާހެކި ާހޯދުމަށް ެގާޤައުމުތަކުާާސ ކްމީހުން

ާމެންބަރުމެންބަރުންގެ ާއަދިާާ،ާސ ކް ާފޯރުކޮށްދީ ާއެހީތެރިކަން ާމެދުަގއި ޤައުމުތަކުގެ

ާދަށުންާ ާމުޢ ހަދ ގެ ާމި ާދެން ާމުޢ ހަދ ެއއް. ާވެވޭ ާދިނުމަށްޓަކައި އެއްބ ރުލުން

ާބަދަލުކުރުމެއްާ ާޕްރިޒަަނރސް ާނުވަތަ ާބަދަލުކުރުން ާކުްށވެރިން އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ާމީހަކުާ ާހިމެނޭ ާތުުޚމަތުގައި ާކުށުގެ ާނުވަތަ ާެއކްްސޓެޑިޝަން  2945ހިމެނިފައެއްނުވޭ.ާއަދި

ާޤައުމަކަާ ާއަނެއް ާޤައުމުން ާޝަރީޢަތްާއެއް ާޤައުމެއްގެ ާއަނެްއ ާބަދަލުކުރުމެއްވެސް ށް

ކުރުމަށްޓަކައިާެއއްާޤައުމުންާއަނެއްާޤައުމަށްާފޯރުކޮށްދިނުމެއްވެސްާނުހިމެނޭ.ާއެީއާ

ާ ާމުޢ ހަދ ެގ ާކަންތައްަތއް ާކުރެވޭ ާދަށުން ާމުޢ ހަދ ގެ ާމ އްދ ގަިއ1ާާމި ވަނަ

ތަކެތިާހޯދުން.ާފިލައިގެްނާޭއގެތެޭރގަިއާމިާހިމެނެނީާމީހުންނ އިާާ.ބަޔ ންކުރެވިަފއިވޭ

ާއެހީތެރިކަންާ ާއެކަމުަގއި ާނަގ ދީ ާބަޔ ން ާމީސްމީހުންގެ ާއެ ާހޯދ  ާމީހުން  2950އުޅޭ

ާފޯރުކޮށްާ ާލިޔެކިޔުން ާބޭނުންވ  ާޝަރީއަތައް ާމިނޫންވެސްާފޯރުކޮށްދިނުން. ދިނުން.

ާނުވަތަ ާހޯދ ާާޝަރީޢަތަށް ާރިޯކޑްތައް ާލިޔުންތަކ އި ާމަޢުލޫމ ތ އި ާބޭނުންވ  ތަޙްޤީޤަށް

ާދިނުންާދިނުމ  ާހެކި ާމީހުން ާބަންދުކުެރވިފަިއވ  ާނެގުމ އި، ާބަޔ ން ާހޯދުމ އި ާހެކި އި

ާބޭނުމަށް ާތަޙްޤީޤު ާލިބޭނެާއަދި ާހެކި ާފަދަ ާހަމަޖައްސ ާމިދެންނެވި ާއިންތިޒ މެއް

 2955މިފަދަާކަންކަންާމިއީާމުޢ ހަދ ގެާދަށުންާމިކުރެވެނީާމައިގަނޑުާގޮތެްއަގއި.ާާ.ންދިނު

ާމިގޮތު ާމިއ އެއްކޮްށ ާއަދި ާމިާދެން ާއެހީތެރިކަން ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާޮގތުގެމަތީން. ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާޤައުމެއްެގ ާއެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުހިމެނޭ. ާބަދަލުކުރުމެއް ާމީހުން ާމިންވަަރކަށް ާެއްއވެސް މިކަމުގައި

ންކުރީ.ާދެންާއެކަންާއަުޅގަނޑުާހަމަާސ ފުކޮށްާއެރުވުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތުާބޭނު

ާހިންގ ާ ާރ ވައިގެން ާފެންވަރުގަިއ ާސަރަޙައްދީ ާފަދައިން  2960އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާޝިކ ަރއަކަްށާ ާވިަޔފ ރީގެ ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާޢަމަލުތަކ އި، ޓެރަރިޒަމްގެ

ާމިހ ރުާ ާރ އްޖެވެްސ ާނުަރއްަކލަ ާމި ާއަދި ާވެފައި. ާމިަވނީ ާމިހ ރު ދިވެހިރ އްޖެވެްސ

ާސަރަ ާހުށަހެޅިފައި. ާޖަރީމ ތަކުެގާމިވަނީ ާހިންގ  ާރ ވ  ާފެންވަރުަގއި ޙައްދީ

ާއަސަރުކުރ ެނގޮތަކަށްާ ާރ އްެޖއިްނ ާއަދި ާސަަރޙައްދުގަޔ އި ާރ އްޖޭެގ ކަންތައްތައް

ާޤައުމުންާ ާއެއް ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާކުށްކުށ އި ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަދޭ.  2965ހިންގަމުން

ާކަމަްށެވއް ާބަދަލުކުެރވޭ ާސަރަަޙއްދުަގއި ާމި ާަޤއުމަށް ާަފއިދ ާއަނެއް ާޭއގެ ޖިއްޔ 

ާޖިނ އީާ ާމިފަދަ ާގޮެތްއގައި ާމައިގަނޑު ާެއހެންވީމ ، ާކުރ ނެ. ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާފުލުހުންނަ ާތަޙްޤީޤުކުރުމުަގިއ ާއެހެނިހެންވެްސާާށްކުށްކުށުެގ ާއަދި ބޭނުންވ 

ކަްނާއެާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކަްށާބޭނުންވ ާއެހީތެިރކަންާފޯރުކޮށްދެެވނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާއެސ ފު ާޝުކުރިްއޔ ާރުވުމަށްކޮށް ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ާއަޅުގަނޑު  2970ަޓކައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާފުރުޞަތުެގާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާއަޅުގަނުޑވެސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާފުރަތަމައިނުންވެސްާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާއެންމެ ާމުޢ ހަދ އެއްަގިއާާބޭނުންކޮށްލ ނީ ާމުހިންމު ާމިފަދަ

ާކުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމެވީީތވެ ާުޝކުރުދަންނަވަސޮއިކުަރއްވަން ާސަރުކ ރަށް ާހަމަާރީގެ ާއަދި  2975މުން.

ާބައިވެިރވުމަށްޓަކަިއާ ާކޮންވެންޝަންގަިއ ާމި ާސަރުކ ރުން ާމި މިހިނދުން

މެއްާހޯދުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަޔ ންކުރ ާބީދ އިންާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާރުޙު

ާދެއްވީތީާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާ.މިމައްސަލަށް އ ދެ،

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާެދއްަވއިފި ާވިދ ޅުވެ ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާދެންމެ ާނ އިބު ބަންޑ ރަ

 2980ބައެއްާމެންބަރުންނަށްާމިާކޮންވެންޝަނ ާބެހޭގޮތުންާބައެއްާޚިޔ ލުތައްާތަފ ތުވެގެްނާ

ާދިދި ާެދއްީވާާއުމުގެޔަ ާތިވިދ ޅުވެ ާވިސްަނނީ ާއަުޅގަނުޑވެސް ާގަިއޑްަލއިން. ޙަޤީޤީ

ާވިސްނ ަލއިފިާ ާމިކަންތައްތަކަށް ާބޭނުމ އި ާމުޢ ހަދ ގެ ާވ ހަކަަތކެްއކަމަށް.ާމި ރަނގަޅު

ާޖެހިގެންާ ާހަމައަށް ާައޅުގަނޑުމެންނ  ާމުސްަތޤުބަލެއްަގއި ާކުރު ކަމުގަިއވ ނަމަ

ާކަންތައްާ ާވަރަށްގިނަ ާތެރެއިްނާއަންނ ނެ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާޙައްލު ތަކެްއގެ

ާމިމަޖިލީހުންާ ާފަދައިން ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާދ ނެ. ާލިބިގެން  2985އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަނީާމީގެާހަމަާދުވަސްކޮޅެއްާކުރިންާހަމަާމިާސ ކ ާގުޅުންހުރިާއަދިާއެާނޫންވެސްާ

ާމުހިން ާމިފަދަ ާސޮއިކޮށްފައި. ާކޮންވެންޝަނެްއަގިއ ާކަންތައްތަކަކީާއެހެން މު

ާއެަބާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމުގަިއ ާކަންތައްތައް ާމުހިންމު ާވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާކުރުމަކުްނާ ާަބޔަުކ ާވަކި ާނުވަތަ ާކުރުމަކުްނ ާސަުރކ ރަކުން ާވަިކ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

ާިޚޔ ލުާ ާސިޔ ސީ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާސަބަބުނޭ ާމ ނަކުުރމުގެ ާަވކިގޮަތކަށް  2990ނުވަތަ

ާއެްއގޮތަކަްށވެްސާތަފ ތުވުންތަ ާަވއްދަިއގެން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާތެރެއަށް ކުގެ

ާއުތުރުާ ާމ ފަންނު ާައޚް ާއަެނއް ާއަޅުގަނުޑގެ ާދެެކން. ާއަުޅގަނޑު ނުވ ނެކަމަށް

ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވިދ ޅުވެާދެްއވިާފަދައިްނާމިފަދަާކަންތައްތަކުެގާ

ާމު ާމ ދަމ  ާައޅުގަނޑުމެންނަްށ ާވަރަށްާތެރެއަށް ާސަލ މަތްވެވިދ ނެ ސްތަޤުބަލަށް

ާހިމެނޭ.ާ ާއެބަ ާމީގެތެރޭ ާކަންތައްތަކެއް ާލިބިގެންދ ނެ ާސަޕޯޓްސް ާޓެކްނިކަލް  2995މުހިންމު

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކަީކ ާފަދަ ާފްރޯޑް ާަސއިބަރ އޭގެތެޭރގައި

ާކުއްލިއަ ާހަމަ ާފޯަނށް ާމޯބައިލް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަންތައްތައް. ކަްށާސަމ ލުވ ންޖެހޭ

ާތ ނކު ާމިވެިނ ާއެބައ ޭދ، ާފޯނެއް ާއެސް.އެމް.އެްސއެްއ ާލޮޓަރީއަކުްނާއެބައ ދޭ ން
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ާލި ާަބއިަވުރާފައިސ  ާއެތައް ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމަސައްކަތެއް ާމި ާދެން ބިއްޖޭ.

ާބަިއވަުރާ ާއެަތއް ާމަަސއްކަުތގަިއާއުޅެ ާކުރުމުގެ ާޑިކްަލއިން ާއެ  3000މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް

ާ ާއެބަދޭ. ާއަތުން ާފްރޯޑުްނާފައިސ ތަކެްއ ާސައިބަރ ާތިބޭ ާަޤއުމުތަުކގަިއ އަވަށްޓެރި

ާފަރ ތުންާ ާއެމީހެއްގެ ާއަތުލަިއަގނެ ާއެމީހަކު ާކުރީމަ ާއެބަކުޭރ. ާކަންތައްތައް މިފަދަ

ާމަިއގަނުޑާ ާޙައްލުވ ނެ ާެގއްލުންތައް ާއެދިޔަ ާލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާހ ސިލުވެގެންދ ނެކަން ާކޮންވެންޝަންތަކުން ާމިފަދަ ެއއީާާކަންތައްތަެކއް

ާބަދަ ާކުްށވެރިން ާކަންތައް.ާދެން ާވިސްނަންޖެހޭ ާތިާާލުނުކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެން  3005ާކަމަށް

ާނަމަވެސް،ާ ާވިސްނަން. ާޖެހޭނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއ މެދު ާދެން ާދެްއވީީތވެ ވިދ ޅުވެ

އެފަދަކަމެއްާހިނގ ަފއިާޮއެވްއޖިއްޔ ާމިާމުޢ ހަދ ާއައުމުެގާސަބަބުންާދެންާއިތުރަށްާ

ާދިރ  ާދެކިގެްނާއެފަދަކަމެއް ާވ ހަކަ ާމިއަދު ާތަޅުމުގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިސ ލަކަށް ސ 

ާސަރަނުގާ ާހުންނެވި ާމަޤ މުަގިއ ާރަީއސްގެ ާމުނިސިޕަލްޓީގެ ާމިއަދުެގ ހިނގައްޖެ

ާ ާލަންކ ަގއި ާދަރިފުޅު ާމަނިކުގެ ާމައްސަލަެއއްަގިއާމަސްތުއ ދަމް ާބޭނުންކުރި  3010ވ ތަކެތި

ނެވުނުާވ ހަަކ.ާއޭުރާއްަގއިާހުއްޓ ާގެއެތެރެކޮށްާިވއްކިާމައްސަަލއެްއގައިާބޮޑުާޙުކުމެާ

ާފަ ާެއހެންވެއްޖިްއޔ ،ާއަލުްނާލަންކ ގެ ާމިކަމަކީ. ާއޮްތކަމެއް ާކުެރވިފައި ސްގަނުޑަގއި

ާޖެހިދ ނެތޯާސޮއިމުޢ ހަދ ާ ާހޯދަން ާއެއްެވސްކަމެްއަގއި ާގުޅުންހުރި ކުރުމަށްފަހުާމިކަމ 

ނުވަން.ާއެއީާމީަގއިާނުވަތަާރ އްޖެއަށްާމަޖުބޫރުާެވދ ނެތޯާއަލުންާއަނބުރ ާއޭނަާފޮ

ާމީެގާ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާބަލ ލިއިރުަގއި ާއަުޅގަނޑު ާމ އްދ ތައް ާބައެއްކަހަލަ  3015އެބަހުރޭ

ާދެްއވ ފައިުހރ12ާި ާމ އްދ  ާބޭނުންވަނަ ާއަޅުގަނުޑވެސް ާކުަޑކޮށްާާާތަފްސީލު މީގައި

ާާ.ޚިއްޞ ކޮށްލަން ާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ާމ އްދ ަގިއ11ާާމިމ އްދ ެގ ވަނަ

ާފަރ ތ މެދުާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާދ  ާދަޢުވަަތކަށް ާޤައުމެްއގެ ާއެހެން ާޙ ލަތުަގއި

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާމިަދންނަވަނީ ާއަުޅގަނޑު ާއުސޫލުތަކުެގާމައްޗަށެެވ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ާއެހީތެރިކަމަށްޓަަކއިާ ާބޭނުްނވ  ާނުވަތަ ާއިްނވެސްިޓގޭޝަން ާހިންގަންޖެހޭ  3020މިތަނުގައި

ާއެދިގެ ާނުވަތަ ާގެަނިއ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަރ ތުންާބޭރުން ާޤައުމުތަކުގެ ާސ ކް ން

ާނުވަަތާ ާބަހައްޓަންވ ނެގޮެތއް ާޢަމަލުތައް ާމީހަކު ާގެަނއި ާއަުޅގަނޑުމެން މިކޮޅަށް

ާމިާ ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާގޮތްކަމަށް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާމިޤައުމުން އެމީހަކ މެދު

ާމިފަދަާ ާެއގޮތުން ާއެފަދަޮގތަކުން ާބަޔ ންކޮށްދޭ ާއެބަ ާީމގަިއ ާނަމަވެސް ވިސްނަނީ.

ާނުކުރުމަށ ދަޢު ާއެްއވެްސާދަޢުވ ެއއް ާަމއްޗަށް ާފަރ ތަުކގެ ާދ   3025އެްއވެްސާާއި،ވަތަކަށް
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ާަވއްތަރެްއގެާ ާއެްއވެސް ާދިޔ އިމަ ާހިސ ބުން ާެއއްވެްސ ާއެ ާނުކުރުމަށ ިއ ދަޢުވ އެްއ

ކަމެއްާއޭނަާމިތ ާމީހަކުާމަރ ލިޔަސްާއޭނަޔ ވެސްާނުބެހެންީވތޯާއެާއަޅުގަނޑުާހަމަާ

ާޢިއްޒަާ ާވަަޑއިގެްނާސުވ ލެްއާދަންނަވ ލަން ާނ އިބަށްެވްސާމިތަނުގައި ާބަންޑ ރަ ތްތެރި

ާއަންނަާ ާއުނިކަން ާަޙއްަޤކަށް ާއެްއވެސް ާނުވަތަ ާބަންދުޮކށް ާއަދި އިންނެވީީތވެ.

ާފިަޔވަިއާ ާކަންަތއް ާއެދިަފިއވ  ާއަދި ާނުވ ނެކަމަށ އި ާޢަމަލުކޮށްގެން  3030ފަދަގޮތަކަށް

ާކަންތައް ާފަދަ ާނޭންގުން ާއެފަރ ަތށް ާކުރުމަށް ާތިރީަގއިާއެހެންކަމެއް ާފ ހަގަކޮށް ެވސް

ާނުލެޭވާ ާފޮނުވ ވެސް ާޤައުމުން ާނޫނިއްޔ  ާބޭނުން ާދ ން ާރުޙުމުގައި ާއޭނ  އެބަބުނޭ

ާކޮންމެވެސްވަރަކަްށާމިއޮތީާހިސ ބަށް ާމިންވަރު ާހުރި ާމިކަންތައްތައް ާއެހެންވީމ ، .

ާރައްޔިތުްނގެާ ާކަމަކަށް ާހަމަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަްއޗޭ ތިބޭފުޅުން

 3035ާހޯްލާމެންބަރުންާވޯޓުާދީގެންާނުވަތަާމިމަޖިލީހުގައިާކޮމިޓީާއޮފްާދ77ާިލީހުންާމަޖި

ާދީ ާވޯޓު ާއ ާހައުސިންއިން ާމިކަމަށް ާނނިންމ ފައި ާޗ ޓައިގަ ާބުނެ ާޮސއިކޮށްާބަސް

ާއެިދގެންާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމީހުންނަކަށް ާއަންނަ ާމިކޮޅަށް ާއެކޮޅުން ާފަހުން ާމ  ނިމޭތ 

ލަންާއަންނަާމީހަކުާމިާޤައުމުންާދ ކަށްާބޭނުންާނުވި.ާކަމެއްާމިތަނުގައިާތަޙްޤީޤުކޮށްާ

ާނުވަތަާކޮންމެވެސްާއެހެންާއީާނުވަތަާމަދަނީާކުށްތަކެއްާކުރީއޭނ ާމިތަނުގައިާޖިނ 

 3040ޓެރަިރޒަމްާޢަމަލެއްގައިާބަިއވެިރވެާއެހިސ ބުންާދެންާއޭނަާާކަހަލަާކަންތަކެއްާކުރީ.

ާމަެގއްވެާ ާހައްޔަރުކުރ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްހިފ  ާދޫކޮސް ާނުލައްވަާާނެތި ޗޭ.ާއްާށް

ާމިފަދަާ ާމަޖިލީހެއްގައި ާމިފަދަ ާއެއީ ާބޭނުމޭ. ާއަުޅގަނޑުމެން ާޔަޤީްނކުރަން އެގޮތް

ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާ ާކަންތައްަތކެއް ާއެޅޭ ާބޮލުގައި ާރައްޔިުތންގެ ާޢިލްޒ މްތަކެއް ބޮޑެތި

ާވަ ާމި ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާހޯދަން ާހުއްދަ ާކުރަްއވަންޖެފަރ ތުން ާހޭ.ޑަިއގަންަނވަނީ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިީއކަމަށްވެސް ާޕްރޮސީޖަރއަކީ ާމިގެންދަންވ   3045މިކަން

ާކުރީާފަހަރުގަިއވެްސާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ލިާފަދައިންާައޅުގަނުޑާ ާހަމަ ދެންާމިފަދަ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާކޮންވެންަޝންތަކ ބެހޭ ާޗ ޓަރުތަކ އި ާމިކަަހލަ ާއެބައޮތް ދަންނަވ ލަން

ާ ާފޮރިންގ ާވަރަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާވަަޑިއގެން ާމިތަނުގައި މިނިްސޓަރު

ާ ާމިކަހަލަ ާބޭފުޅެއް ާމޮޅު ާދެްއވުމަށް.ާބައެްއ ާއަންގ ލަ ާަރއްޔިތުންނަްށ ކަންތައްތައް

ާމިޑިޔ ަގިއާ ާބެހޭގޮތުންވެސް ާކޮންމެވެންޝަނ  ާމި ާހަމަ ާއެދެން  3050އަޅުގަނޑު

ާހަމަާ ާމިނިސްޓްރީން ާޚިއްޞ ކޮށްލަްއވ  ާހަމަ ކަތްާމަސައްާމަޢުލޫމ ތުކޮޅެއް

ާމިފަދަ ާބައިވެރިވަމޭ.ާަރއްޔިތުންޭނާާކޮށްދެއްވ ެނކަމަށް ާތިމަންނ މެން ާއެބަ ކަމެއްަގއި
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ާމިކަހަލަކަަމކަށްާ ާޢ ންމުގޮތެްއގައި ާމަޖިލީހުގައި ާދެން ާމިހެންނޭ، ާއޮތީ މިކަން

ާތަފ ތުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުލަތަކެއްޖެހި ާކޮންމެވެސް ާސިޔ ސީގޮތުްނ ބަހުސްކުރ ނަމަ

ާވ  ާމުހިންމުާގޮތްގޮތަށް ާވަރަްށ ާމިއީ ާޙަޤީޤަަތކީ ާނަމަވެސް، ާދ ނީ.  3055ހަކަަދއްކަމުން

ާއެކަމ ބެހޭާ ާދ ނީ ާފިލަިއގެން ާއޮޅުން ާހަަމާރައްޔިތުންނަށް ާއެއީ ކޮންވެންޝަނެްއކަން

ާމަޢުލޫމ ތުާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާފުރިހަމައަށްާގެނެސްދިނީމަ..

ާ

ާތްތެރިާމެންބަރު.ވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ3060 

ާދޭންޖެހެނީކީ.ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަޢުލޫމ ތު ާނޫން ާއެކަންޏެްއ ާދުަވސްަވރުގައި ާވޯުޓގެ ާހަމައެކަނި

ާދެއްވިާާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާދެން ާޤަބޫުލކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާޙ ލަތުގަިއވެސް ާއެހެން

ާވެރިވަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިުކމް.ޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުުކރުފުރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަިދާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާރ އްޖޭގަޔ އި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   3065ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާއަުޅަގނޑުމެންާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާމި ާމިހ ރު ާޤައުމުތަުކގަިއވެސް ާބަެއއް ާދިވެހީންެގާސަރަޙައްދީ ާގެ

ާޭއގެތެރޭަގިއާާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުށްތައް. ާބޮޑެތި ާމިދ  ާވަމުން ާޢ ންމު ފަރ ތުންފަހަކަށްއައިސް

މީހުންނަށްާބޮޑެތިާއަނިޔ ކުރުމ އިާއަދިާމީހުންގެާފުރ ނައަށްާގެއްލުްނވ ފަދަާކަންތަްއާ

ާބަިއވެރިާ ާޢަމަލުތަކުގައި ާޓެރަރިޒަމްގެ ާއެހެނިހެން ާއަދި ވުން.ާކުރުމ އި

ާއަހަރެއްހ ާ ާމިދިޔަ ާޚ އްަޞކޮށް ާއަދި ާއަހަރު ާދެތިން ާވޭުތވެދިޔަ  3070މިހ ރަކަށްއައިސް

ާދަ ާމިފަދަ ާޢ ންމުވެފައިވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިކަހަަލާދުވަހު ނޑިވަޅެްއަގއި

ާ ާސަުރކ ރުން ާިދވެހި ާޯއގ3ާަމުޢ ހަދ އެއްގައި ާޮސއިކުެރއްވީތ2008ާާީސްޓް ގައި

ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާއަުޅގަނޑު ާާއެކަމަށް ާތެރޭަގއިާއ ދެ، ާބޭނުމުެގ ާމުޢ ހަދ ގެ މި

ާސަރަ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާކުށްާއެބައޮތް ާގިނަވަމުންދ  ާފެންވަުރގައި ާވެރިާޙައްދީ

ާމިާ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާހުއްޓުވަން ާޖަރީމ ތައް ާޮބޑެތި ާހިންގ  ާރ ވ   3075ޢަމަލުތަކ އި

ާޢ ންމު ާމިހ ރު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާބ ރުއަޅ ކަމަށް. ާވަރަށްބޮޑަށް ވެފައިާމުޢ ހަދ 

ާޙައްލުކުރުމ ިއާ ާބޮޑެތިާމައްަސލަތައް ާފަދަ ާޓެރަރިޒަމް ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ކުށްކުރުމ އި

ާފަސޭހަވެގެންދ ނެކަމަށް.ާ ާއެހީތެރިކަމ އެކު ާަޤއުމުތަކުެގ ާސ ކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް

ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެްއ ާމުހިންމު ާކަންތަމިފަދަ ާހ ސިލުވ ފަދަ ާމިާނޑުމެންނަށް ކަކަށް
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ާވީތީ ާދެއްވުމަށްާމުޢ ހަދ  ާރުޙުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިއަށް ާބަލައިގަނެ ާމުޢ ހަދ އަށް ާމި  3080ވެ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާަވރަށްބޮޑަށް.ާނޑަށްެވސްާފެންނަާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާ

ާރައީސް.ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާާސ ކް"`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢ  ާވ ހަކަދެާޢަލީ ާ"މެޓަރސްާްކރިމިނަލްާއިންާއެސިސްޓެންސްާމިއުުޗއަލްާާއޮންާކޮްނވެންޝަންާއްކެވުްނ:ރިފް

ާދެްއިވކަމަށްޓަ ާފޮނުްއވ  ާގ ތަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއަުދެގާތަޞްދީޤްކުރުމަށް  3085ކައި

ާޝުކުރު ާސަރުކ ރުްނާސަރުކ ރަށް ާކުރީގެ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާއަދި ދަންނަަވން.

ާއަާ ާަސރުކ ރަށްވެސް ާއެ ާދަންނަވ ާސޮއިކުެރއްވީތީ ާސ ބަސް ޅުގަނުޑ

ށްލަންާބޭނުންވ ާދެިތންާނުކުތ އެްއާއެަބއޮތްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުގަނުޑާފ ހަގަކޮ

ާފޮރިންގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުގަނުޑ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޭެގކުރީަގިއ ާބެހޭގޮތުން. މިބިލ 

 3090ާމިނިސްޓަރާއަރިހުންާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާެއޓަރނީާޖެނަރަލްާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާވ ހަަކއެއް ބޭނުންވ 

ާމަސްތުވ ތެކެިތާ ާއިނގިރޭިސވިލ ތުަގއި ާވިދ ޅުވި ާދައްަކވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާމީހަކުާ ާހޭދަކޮށްގެން ާމ ލިްއޔ  ާމުޅި ާރ އްޖޭގެ ާމަރ ލައިގެން ާމީހަކު ބޭނުންކޮށްގެން

ާ ާިސޔ ސީ ާެއއީ ާވ ހަކަ. ާނޫނީާގެނަވުނު ާވ ަހކަެއއްތޯ ާަދްއކ  ބޭނުކަމަށްޓަަކއި

ާއަުޅގަނުޑވެސްާ ާަސބަބަކީ ާސ ފުކޮށްެދއްވ . ާވ ހަކައެއްތޯ ާއޮތް ާޙަޤީޤަތެއް  3095އެްއވެސް

ާފ  12ާާއިތުވެ ާައހަރު ާރަށްާާއުޅުނިންވަަރކަށް ާވެރި އިނގިރޭިސވިލ ތުގެ

ާއެްއވެސްކަމެާ ާދިެވްއސަކު ާއެްއވެްސ ާނައަހަން ާައެޑއް ާައޅުގަނުޑ އްާލަންޑަނުގައި.

ާވ ހަކަެއއް.ާ ާއެއްވެސް ާމިކަހަލަ ާވ ހަކަެއއް. ާއުޅޭ ާޖެހިގެން ާމައްސަލަެއއް ކޮށްގެން

ާސ ފުވ ންޖެހެނޭާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއަުޅގަނޑުމެން ާެއއީ އެހެންވީމ ،

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ ާބެޭހގޮތުން ާމައްސަަލއ އި ާެގނެވިފަިއވ  ާމި ާދެން  3100އެްއޗަކަްށވ ތީ.

ާ ާމި ާބޭނުންކަމުގައި ާމުޢ ހަދ ގެާވ3ާަމުޢ ހަދ ގެ ާމިވިދ ޅުވަނީ ާނަންބަރުގައި ނަ

ާ ާދިނުމުގެ ާއެއްބ ރުލުން ާދޭންޖެހޭ ާަދށުން ާޗ ޓަރުގެ ާސ ފް އުސޫލުތައްާބޭނުމަކީ

ާނުފޫުޒާާދެމެހެއްޓުމ އި ާބޭރުގެ ާކަންތަކުގައި ާދ ޚިލީ ާދެމެހެއްޓުމ އި މިނިވަކަން

ާ ާދެން ާހުށަހެޅިފައިވ 14ާކުޑަކުރުެމވެ. ާިޑކްލަޭރޝަން ާސަމިޓްގެ ާސ ރކް ާވަަނ

ާ ާސ ރކް ާެއއްބަްސވެފަިއވ  ާކަންތައްަތއްކަންތައްތަކ   3105ާކޮންވެންޝަންަތކުަގއި

ާމުޢ ހަދ ާ.ތަންފީޒުކުރުމޭ ާމިފަަދ ާކުްށާތަކުއަދި ާމަދުކުރުމ އި ާުކށް ާދަށުން ގެ
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ާ ާތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ާމައްސަލަތައް ާމިފަދަ ާތަންފީޛީާހުއްޓުވުމ އި ާޤައުމުތަކުން މެންބަރު

ާ ާމެދުގައި ާދެންާެއއްބ ުރލުއިދ ރ ތައް ާޔަޤީން ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާދިނުމޭ. ން

ާމީަގއިާމިއޮންނަީނާ ާދަށުންާސ ފ4ާާްވިދ ޅުވެަފއި ާމުޢ ހަދ ގެ ާމި ވަނަާނަންބަރުަގއި

ާަގވ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޤައުުމގެ ާއެ ާއަދިާޤައުމުތަކުން ާގޮުތގެމަތީން ާއެްއޮގތްވ   3110އިދުަތކ އި

ާދެވެ ާގޮތުގެމަތީން ާއެއްގޮްތވ  ާމ އްދ ތަކ  ާމުޢ ހަދ  ާފުޅ ާމި ާއެންމެ ާއޮތް ްނ

ާދޭންޖެހޭނެއޭ ާއެހީތެރިކަން ާޤ ނޫނީ ާމަްއސަލަތަކުަގއި ާޖިނ އީ ާ.ދ އިރ ެއއްަގއި

ާޝަރީޢަ ާތަޙްޤީޤުކުރުމ އި ާމައްސަލަށް ާމައްސަލަާމީގެތެރޭަގއި ާއަދި ާހިންގުމުގައި ާތް

ާއަޅުގަނުޑާ ާއަދި ާހިމެނެއޭ. ާދިނުން ާއެހީތެރިކަން ާކަންތައްތަކުަގއި ާހިނގ  ނިމުމުން

 3115ލަންާބޭނުންވޭާމީގައިާއެބަާވިދ ޅުވޭާމީގައިާައޅުގަނޑުމެންާސޮއިކުރިކަމަްށާފ ހަގަކޮށް

ާގޮުތގެމަތީންނޭާ ާއެްއގޮތްވ  ާގަވ އިދުތަކ އި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ވީނަމަވެސް

ާއަޅުގަނަޑކަށްާ ާއޮތްަކމަކަށް ާބިރެއް ާެއއްެވސް ާހިނގ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައި މިކަން

ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާމިީއާާނުފެނޭ. ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއީ ާމައްސަލައެއް މުހިންމު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެން ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަޅުގަނޑުެވސް ާކަމެއްަކން ާކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒު

ާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުެރއްިވ ާޖެނަރަލްވެްސ 7ާާއެޓަރނީ ާނަންބަރުގެ  3120ވަނ1ާާަވަަނ

ާ ާސޮިއކުރީމަ ާައޅުގަނޑުމެން ާމީގަިއ ާދަށުްނ ާީމގެ ާމިއޮތީ ާހިނގ ެނާމ އްދ ގަިއ ކަން

ާއެްއވެސްާާ.ގޮތް ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާމީަގއި ާއޮތްކަމަކަްށާާއެހެންވީމ  ބިރެއް

ާމިާ ާއަވަހަކަްށ ާީވހ ވެސް ާގޮވ ލަްނ ާއަޅުގަނޑު ާމިމަިޖލީހަށް ާނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަކަށް

ާސަރު ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާދޭންމުޢ ހަދ ގައި ާރުޙުން ާސޮިއކުރުމަށް ާދެންާކ ރުން .

ާރަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުއީމަނިކުފ ނު ާފުރުޞަތަށް ާެދއްިވ  3125ދަންނަވަން.ާސް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާމިވަގުތުާއަުޅގަނޑުމެންާهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙުމަތުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާއަުޅގަނާާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާމުޢ ހަދ އަކީ ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާސަރުކ ުރން ާމިވ  ުޑވެްސާކުރިމަތީގަިއ

ާތެރޭަގިއާ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާމުޢ ހަދ އެއް. ާޭބނުންތެރި ާވަރަށް  3130ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާމަދުކުރުމަށް ާދަންނަވަންޖެހޭ.ާޓަކައިާކުށްތައް ާމުޢ ހަދ އެކޭ ާމުހިންމު ާވަރަށް ެވސް

ާމިކަމުެގާ ާަދއްަކވައިފި، ާވ ހަކަފުޅު ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމި ާބޭފުޅުން ވަރަށްގިަނ

ާ ާމައްޗަށ އި ާމުހިންމުކަމުގެ ާބޭނުންތެރިކަމުގެ ާމުޢ ހަދ ގެާައދި ާމި ާއަދި މައްޗަށް.
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ާޤަާސަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްބަބުން ާފައިދ ތައްާާއުމަށް ލިބިގެންދ ނެ

ާމަްއޗަށް ާެއއްބަސްމީގެ ާއަޅުގަނޑުެވސް ާމިކަހަލަާ. ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް  3135ވަްނ

ާބޭނު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމުހިންމު ާަވރަށް ާވަނީ ާމިވަގުތު ާއަދިާތެރިންމުޢ ހަދ ތައް ވެފައި.

ާއެކަްނވެްސާ ާބޭނުންތެރިވެފައި. ާވަނީ ާފުޅ ކުރުމަށްވެސް ާދ އިރ ވެސް ާމުޢ ހަދ ގެ މި

ާކުށްަތްއާ ާތެރޭަގއި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާފ ހަގަކުެރއްިވ. ާބޭފުޅުން ބައެއް

ާހަމަދުކުރެ ާެއއްބަސްވުންަތއް ާމިކަހަލަ ާއޭެގާވޭނީ ާހިންގ  ރުދަނ ކަމ އެކު

ާގުޅުންަތއްާޢަމަލުކުރެވެމު ާތެރޭގައި ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ ާމައްޗަށް ާމިންވަރެއްގެ  3140ންދ 

ާއެތަނެްއގެާ ާޤައުމަށް ާއަެންއ ާޤައުމު ާެއއް ާއަެނއްަބޔަކަށް ާއެއްަބޔަކު ބަދަހިވެ

ާބަދަހިެވާ ާގުޅުްނވެސް ާއޮންނަ ރައްޔިތުންނ ިއާއެތަނެްއެގާަރއްޔިތުންނ ިއާދޭތެރޭަގއި

ގޮތްެވގެންާުނވަތަާކަންތައްތަުކގަިއާދިމ ވ ާކަންތައްތަްއާކުރ ާގޮތުެގާމޭރުންވެސްާއެއްާ

ާވަރަށްާ ާކުރެޭވގޮތް ާކަންތައްަތްއ ާގޮތްތަކ އި ާެއޅޭނެ ާފިަޔވަޅު ކަންތައްތަުކގައި

ާ ާސަބަބުން ާމުޢ ހަދ ގެ ާމި ާކަމަށްވ ތީ ާއެނިގގެން ާފުޅ ާއެސ ފުކޮށް ާވަރަށް  3145ކަހަލަ

ގެންާދ ނެކަމަށްާދ އިރ ެއއްަގއިާއަޅުގަނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްެވސްާމަޢުލޫމ ތިާލިބި

ާޮސއިކުރެްއވުުމގެާ ާެއއްބަްސވުމުަގއި ާމުޢ ހަދ އ އި ާިމ ާޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުގަނޑަށް

ާވަރަްށގިނަ ާފައިދ ތައް ާލިބިދ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަްސ ާކުށްަތއްާާ.ސަބަބެއް ެއއީ

ާއެޅުމަދު ާފިަޔވަޅު ާމީހުންކުރުމަށްޓަކައި ާހޯދުމ މުަގއި ާމީހުން އިާާބަދަލުކުުރމ އި

ާކަން ާކުރުުމގައިާމިކަހަލަ ާކަންތައްތައް ާއެއ ގުޅޭ ާއަދި ާހޯދުމ އި ާެއއްަބސް  3150ތައްތަކުގެ

ވަރަށްާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ ކުރެިވގެންާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބަށްޓަަކއިވެްސާ

ާދަންނަވަންޖެހޭ.ާމިާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަރަށްބޮޑުަކމަށް ާބޭނުންތެރިކަން އ ދަިއެގ

ާމުއ ހަ ާިމވަނީ ާމިހ ރު ާފ ސްކުރަްނާއެހެންވީމ ، ާނުވަަތ ާބަލަިއގަތުމަށްޓަަކއި ދ 

ާއަުޅގަނުޑވެސްާ ާއެހެްނވީމ ، ާލިބިފައި. ާތ އީދުވެސް ާހުށަހަޅުއްވައި ފެންނަކަމަށް

ާއަޅުގަނުޑެގާ ާހުށަހަޅަމުން ާފެންނަކަމަށް ާބަލައިގަތުންާނުވަަތާފ ސްކުރަން  3155މިމުއ ހަދ 

ާ.ާރަކ ތުބަވަާهللاާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާަވއްަސލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާ"ސ ްކާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާމަޑުްއަވރީ ާދަންނަވ ލަންއުޅުނު، ާއަުޅގަނުޑވެސް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެޓަރސް"ާައކީާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާވިސ މްާޢަލީ ާމިއުުޓއަްލާއެސިސްޓެންްސާއިްނާކްރިިމނަލް ާއޮން ކޮންވެންޝަން

 3160ންެއކޭ.ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަންއޮީތ،ާއަޅުގަނޑުެވސްާހަމަާތ އީދުކުެރވޭާކޮްނވެންޝަ
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ާދޭންާ ާރުހުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިކޮންވެންަޝންއަށް މިއ ބެހޭގޮތުން،

ާމިދަނީާ ާކުށްތައް ާކުރެވެމުންދ  ާމިހ ރު ާރ އްޖޭެގވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނެއޭ.

ާހިސ ބުާ ާއެހެން ާމިދަނީ ާއެކުށްތައް ާއިމުން ާރ އްޖޭެގ ާއަދި ބޮޑެތިވަމުން.

ާޤައުމުތައްެވސްާހި ާއެހެން ާބޮޑެތިވަމުން ާކުށްތައް ާނައްަޓއިގެްނ ސ ބަށްވެސް

ާއެހީތެރިކަްނާ ާޤައުުމތަކުގެ ާސ ކް ާއެހެންކަމުން ާހިމެނެމުން.  3165މީގެތެރޭަގއި

ާތަޙްޤީޤުކުރުމައިާ ާޙައްލުކުރުުމަގއި ާކަންކަން ާމިކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއެހީތެރިކަަމކަށް ާވަރަށްޮބޑު ާއެީއ ާހިތަށްާާލިބިއްޖެއްޔ މުން ާައޅުގަނޑު ެވގެންދ ެނއޭ

ާބޮޑެތިާ ާޓެރަރިޒަމްފަދަ ާބަލ އިރު، ާފައިދ ތަކަށް ާލިބޭނެ ާސަުރކ ރަށް ާމީގައި އަރަނީ.

ާއެހީތެރިކަންާ ާޤައުމުގެ ާސ ކް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުަގއި ާަޙއްލުކުރުމ ިއ މައްސަލަތައް

ާފ ހަގަ ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއ،ާމިކަރުދ ހުަގއި ާހަމައެއ އެްއކޮށް  3170ކުރަްއވ ފަިއާލިބިގެންދ ނެ.

ާފުރުޞަުތާ ާމަސަްއކަތްކުރުމުގެ ާފަރ ތްތަކ އެުކ ާތަޖުރިބ ކ ރު ާއަެނއްކަމަީކ، އޮތް

ާތަޖުރިބާ  ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާލިބިގެންދ ނެކަމަށް. ާސަބަބުްނ މިކޮންވެންޝަންގެ

ާތަޖުރިބ ާ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާވަރަށްބޮޑެތި ާދިމ ވ  ނެތީމަ

ާސަރު ާކަންނޭނގެ ާއެާނެތީމަ ާކުށްތަކުން ާޮބޑެތި ާމިކަހަލަ ާސަމ ލުކަން ކ ުރގެ

ާމިދަނީ.ާތަޖުރިބ ާނެތީމަާކަންނޭނގެާ ާކަންކަމުގެތެރެއަށް ާއެހެން  3175ނައްޓ ލަިއގެންގޮސް

ާމިކަހަލަާ ާއަދި ާލިބެނީ. ާމިފުރުޞަތު ާފިލައިގެންދ ން ާކުށްކުރ މީހުން ާބޮޑެތި މިކަހަލަ

ާ ާނައްޓ ލަިއގެްނގޮއްަސ ާކުށްަތކުން ާބޮޑެތި ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާކަންކަން،

ާިޓއަރާ ާަމއްޗަށް ާރަްއޔިތުންތަެކއްގެ ާކުށެއްނެތް ާބޭނުންކުރަމުންދ  މިނިވަންކަމުން

ާކަންތައްަތްއާ ާކުށްތަކުގެ ާޖިނ ޢީ ާދެން ާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާމިދިމ ވަނީ. ާޖެހޭތަން ގޭސް

ާިކޔަިއާ ާއެއްޗެހި ާނިޒ މަށް ާޝަރުޢީ ާއެކަމ މެދު ާދިަޔއިމަ ާއިންތިހ އަށް  3180ބޮޑެތިެވގެން

ާމަސައްކަތްކުރ ތަންާޤ ޟީ ާއަޅުވަްނ ާމިކަން ާއިސްތަށިފުުޅަގއި ންގެ

ާކޮންވެންޝަންތަުކގަިއާ ާމިކަހަލަ ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާމިފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމިާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ސޮއިކޮްށގެންނަމަވެސް

ކަންަކމުގައިާރަނަގޅުގޮަތކަށްާކަންކުރ ގޮތްާބަދަލުކުރަންާއަުޅގަނޑުމެންާމިއަށްވުރެާމިާ

ާމިާ ާހަމަ ާއެއްފަހަރު ާއަދިެވްސ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ،  3185ޢަމަލުކުރަން.

ާފެންނަކަމަށްާ ާބަިއެވރިވ ން ާފަރ ތުން ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ކޮންވެންޝަންަގއި

ާދަންނަވ ލަމުންާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

ާރަާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާއުނގޫފ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައްޔިތުްނގެާޝުކުރިއްޔ  ާމުއ ހަދ ގައި ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާީއސް.

ާައޅުގަނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާއިތުރުން ާދަންނަވ ލުމުެގ ާފެންނަވ ހަކަ ާދޭން ާރުހުން  3190މަޖިލީހުގެ

ާތަފ ތުާ ާތަފ ުތާޤައުމުތަކުަގއި ާދުނިޭޔގެ ާބޭނުންވ ހަކައަީކ،ާޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވ ލަން

ާތަ ާޙަޤީޤީާކުލަކުލަިއގައި ާލައްވ ފަިއވ  ާއިންސ ުނން ާއަުޅގަނޑުމެން ާފެންވަުރގައި ފ ތު

ާއެއްބަަޔުކާ ާތަޢ ރުފުވުން. ާބަޔަކަށް ާއަެނއް ާއެއްބަަޔކު ާއަނެކަކަްށ، ާއެކަކު ބޭނުމަކީ،

ާތަޢ ރަފުވުމުގެާ ާއަެންއބަޔަކަށް ާއެއްަބޔަކު ާއިންޓްރޮިޑުއސްވުން. އަނެއްބަަޔކަށް

ާއެއްބަޔަކު ާހިމެނޭނެ ާއަނެއްބަަޔކަށްާމ ނައިގެތެރޭަގއި ާަކންތައް  3195ާކުރ 

ާދަސްކޮށްދިނުން.ާ ާއެހެންމީހުންނަށް ާކަންތައް ާކުރ  ާއަެނއްބަޔަުކ ދަސްކޮށްދިނުމ އި،

ާޙ ލުަގިއާ ާދަތި ާއެއްަބޔަކު ާމ ނަައކީ، ާއަނެއް ާހިމެނޭ ާއޭގެތެޭރަގއި ާހަމަ އަދި

ާމީހުންނަ ާއުޅޭ ާދަތިޙ ލުގައި ާުއޅޭމީހުން ާނޫންގޮތަކަށް ާއެދަތިޙ ލުަގއި ށްާއުޅޭއިުރ،

އެހީތެރިވެދިނުން.ާހަމަާއެހީތެރިވެދިނުމުގެާމ ނައިގެާހިމެނޭކަމެއްާމިއީާކުށްކުރުމ ިއ،ާ

ާބަލައިާ ާެއަކންތައްތައް ާނުވަތަ ާކަންތައްތަކުަގއިވެސް  3200އެހެނިހެން

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަިއވެސްާއެހީތެރިވެދިނުން.ާއެހެންވީމ ،ާއިންސ ނ ާއުފައްދަވ ަފއިާެއިކާ

ާޤަބީލ ގެގޮާ ާއެކި ާެއިކާތަންތަނުގައި ާކުލަކުލަިއގެ ާެއކި ާފެންވަުރގައި ާެއކި ތުގައި

މިޒ ޖްގަިއާއިންސ ނުންާެހއްދެވުމުގެާޙަޤީީޤާެއއްާމަޤްޞަދަީކާއެިކާމީސްމީހުންނަށްާ

ާތަފ ތުާ ާމަްއސަލަތަކެްއގައި ާހުރިހ  ާދިމ ވ  ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާމީސްމީހުން އެކި

ާކަން ާމިކަަހލަ ާކަމުގަިއވ އިރު، ާއެހީތެރިވެދިނުން  3205ތައްތަުކގަިއާގޮތްގޮތަށް

ާރ އްެޖއަީކާ ާސޮިއކުރެިވގެން ާމުއ ހަދ ތަކުގައި ާމިކަހަލަ ާގިނައިން ާވީހ  އަޅުގަނޑުމެން

އަހަރުާކުރިންާގޮނޑުދޮުށގައިާރ ޅުކުީރގައިާއޮްތ50ާާއަހަރުާނުވަތ40ާާައެއީާީމގެާ

ާމ ސިންގ ާ ާބޮޑެތި ާބަދަލުަގިއ ާބޭްއވުމުގެ ާެއގޮތުގައި ާއެހެން ޤައުމަކަށް،

ާރަނގަ ާހެދުމަށްޓަކަިއާކަނޑުތަުކގައި ާަޤއުމަކަށް ާުދްއވ ލެވޭ ާެފންވަރެްއގައި ޅު

ާީމގެާ ާއެއީ ާިމކަންކަމަކީ ާޮސއިކޮށް ާގިނަގިަނއިން ާވީހ  ާމުއ ހަދ ތަކުގަިއ  3210މިކަހަލަ

ާފައިދ ހުރިާ ާިއސްލ މްދީނަށް ާރ އްޖެއަށ އި ާބިނ ކުރަނިވިގޮެތްއގައި ާހަރުދަނ ، އެންމެ

ާއަޅުގަނ ާކުރުމަށް ާމިކަން ާކުރުމަށްާޚިދުމަތްތެރިގޮތެއްަގއި ާމަސައްކަތެއް ާވީހ  ޑުމެން

ާކުރުން.ާ ާެއކަންތައްތައް ާވެގެންދ ެނގޮތެްއގައި ާމިކަްނ ާމަގެްއކަމުަގއި އޮތް

ާބޭނުމެއްނޫން.ާ ާދައްކ ކަށް ާމީަގއި ާވ ހަަކއެއް ާމ ދިގު ާދެން އަޅުގަނޑުެވސް
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ާމެންބަރުންވެސްާ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކައަީކ، ާބޭނުން  3215ދަންނަވ ލަން

ާިމކަހަލަާމުއ ހަދ ތަކުަގއިާޮސއިކުެރިވގެންާމީގެާނ ޖ އިްޒާފައިދ ،ާއެވިދ ުޅވ ފަދައިން

ާއެހެނިހެންާ ާފައިސ އ އި ާދައުލަތުގެ ާހަދައިގެން ާަވޞީލަތަަކށް ާއެއީ މިކަންކަން

ާއެހެނިހެންވެްސާ ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާސަރުކ ރުގެ ާބޭނުންކޮށްގެްނ ވަޞީލަތްތައް

ާޚިލ ފަ ާގަވ އިދ އި ާމިއީ ާމިކަންކަން ާކަންތައްތައްާމުއްސަނދިންނަށް ާއެމީހުން ށް

 3220ކުރުމަށްާއޮތްާަމގެްއކަމުަގއިާިމކަންކަންާވެގެންދ ނެގޮަތކަށްާަކންކަންާބައްޓަްނވެގެްނާ

ާފޮރިންާ ާއަދި ާޖެނެރަލްއަށްވެސް ާއެޓަރނީ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ނުދިއުން.

ްނާމިނިސްޓަރަށްވެސްާއަުޅގަނޑުާއިލްތިމ ސްކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިކަންކަ

ާރައްޔިތުްނާ ާކޮށްދެއްވ ށޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހަރުދަނ ގޮތެއްަގިއ ވީހ 

ާއިމްތިޔ ޒްަތކެްއާ ާވަރަށްޮބޑެތި ާދީފައި ާމުސ ރަތައް ާވަރަށްބޮޑެިތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާޚަރަދުޮކށްފައި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޖީބުން ާއެމީހުންެގ  3225ދެއްވ ފަިއ

ާމިބައިިތއް ާވަރަށްބޮޑުާހުރިހ ތަނެއްގަިއވެސް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ ، ބަނީ.

ާެއީއާ ާމިކަމަކީ ާކުރިކަުމގަިއވިޔަސް ާކޮންމެކަމެއް ާވ ންޖެހޭނެއޭ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް

ާއެހެންވީމ ،ާއެހ ާ ާބަލައިދިުނން. ާގޮތްކަމުަގިއވޭތޯ ާފައިދ ުހރި ާއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް

ާނިންމ ލ ނީ ާވ ހަަކ ާއަޅުގަނޑުެގ ާދަންނަވ ލ ފައި ާވަރަށްބޮޑަށްާހިސ ބަށް .

 3230ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމެންބަރުންނަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާއެދިވަަޑިއގެންފައި ާފުރުޞަތަށް ާމިހިސ ބުން އ ދެ،

ާވަޑަިއގެންތިއް ާތަަޅމަށް ާމިވަގުތު ާއެއީ ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ެބވިާއަޅުގަނޑު

ާ ާކުރެއްވި ާސ ފުކޮމެންބަރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމެންބަރުން ާއަދި ށްލަްނާަބއެްއާސުވ ލ އި

ާ ާމިނިސްޓަރ ާައޅުގަނޑު ާޖަވ ބުދ ރީވުމަށް ާމަޢުލޫމ ތުތަުކގެ ާަބއެއް  3235ފްާއޮވިދ ޅުވި

ާާފޮރިންާއެފެއ ޒްާޮޑކްޓަރާއަްޙމަދުާޝަހީދަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމަާއެންމެހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެންމެފުރަތަާމިނިސްަޓރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާ

ާބޭފުޅުންެގާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާއަްޙމަދުާޝަީހދު ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާބަެއއް ާވ ހަަކތަކަށް ާދެްއކެވި މިމުއ ހަދ ގައި

ާކަންތަކ ބެހޭގޮތުްނާ ާބައެއް ާކުރެވޭ ާދަށުން ާމިމުއ ހަދ ގެ ާހ މަވެގެންދިޔަ  3240ވ ހަކަފުުޅގައި

ާ ާއެްއވަނަާސުވ ލުކުެރއްިވކަން. ާމިމުއ ހަދ ގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން އަުޅގަނުޑ
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ވަނަާޕެރެގްރ ްފަގއިާހިމެނިގެންާއެބަވެއޭާމިމ ްއދ ގެާދަށުންާނުކުރެވޭނ7ާާެމ އްދ ގެާ

ާކޮބަިއކަންާ ާސ ފުެވވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާޭއގެ ާއެހެްނވީމ ، ކަންތައްތައް.

ާދަށުންާނުކުރެޭވާަކންތައްތަކަކީ ާބަންުދގަިއާމިމ އްދ ގެ ާއެބައ ދޭ .ާެއވަރަށްާސ ފުޮކށް

ާޤައުމަށްާ ާއަނެއް ާޤައުމުން ާއެއް ާމީހަކު ާތަންފީޒްުކރަމުންދ  ާޙުކުމް  3245ތިބިބަޔަކު

ާބޭނުމުގަިއވެސްާ ާުކރުމުގެ ާޝަރީޢަތެއް ާއަދި ާނުހިމެނޭކަން. ާމީގެތެރޭަގއި ގެންދިއުން

ާއެހެންވީމ ، ާނުގެންދެވޭކަން. ާޤައުމަށް ާއަނެއް ާޤައުމުން ާއެއް މިއީާާމީހަކު

ާބޭނުމަކީ،ާ ާބޭނުންީވާނުކުތ ެއއް.ާމިމުއ ހަދ ގެ ާއަުޅގަނޑު ާސ ފުކޮށްލަން ވަރަށްބޮޑަށް

ާއަަވސްމިނެއްަގިއާ ާތަޙްޤީޤުތައް ާކުރ  ާކުށަކ ބެހޭގޮތުން ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ކުށްކުރުން

ާބޭނުންވ ާ ާތަޙްޤީޤަށް ާއެކަމަށްޓަަކިއ ާހޯދުން. ާއެއްބ ރުލުްނ  3250ގެންދެވޭނެ

ާހެ ާއަދިާލިޔެކިއުެމއްިވޔަސް، ާފަރ ތެއްވިަޔސް ާދެްއވ ނެ ާހެކިބަސް ްއކެްއިވޔަސް،

ާއެނޫންވެްސާ ާނުވަތަ ާަފއިސ  ާގުޅިފަިއވ  ާއެުކށަކ އި ާހިމެނޭނެ ހެކީގެގޮުތަގއި

ާފަރ ތަކަށްާ ާެއތަޙްޤީޤުކުރ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަމެްއގެ ާވ ނަމަ ާގުޅިފަިއވ ކަެމއް އެޖަރީމ އ 

ާއެހެންވީ ާއޮތުން. ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މެއް ާިމއަީކއެްއާލިބޭނޭ ާެއއްޮގތަކަށްވެސް މ ،

ާއެއްާ ާމީހަކު ާތަންފީޒްުކރަމުންދ  ާޙުކުމް ާސ ބިތުވެގެން ާއެކުށް ާކޮްށގެން  3255ކުށެއް

ާބޭފުޅުްނާ ާވަރަށްގިނަ ާގެންދިއުމ ބެހޭކަމެއްނޫން. ާަޤއުމަށް ާއަނެއް ޤައުމުން

ާމަެގއްާ ާނެގުމުގެ ާފައިދ ެއްއ ާނ ޖ ިއޒް ާއެކަހަލަަކމެއްގެ ފ ހަގަކުރަްއވައިފި

ާއޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސްާއޮންނަނީ ާމީގައި ާއެފަދަކަމެއް ާއަދި ާދަންނަވަްނއޮީތ ބ ވައޭ.

ާ 7ާާމިމުއ ހަދ އަކީ ާއަދ8ާާިޤައުމު ާމުއ ހަދ އަކަށްވ ތީ ާހިނގ  ާމައްޗަށް ޤައުމުގެ

ާނ ޖ އިޒްާ ާެއއްވެްސކަހަލަ ާހ މަބޮޑުގޮތެއްކަމަްށވ ތީ ާވަރަްށ  3260ހިނގަންޖެހޭނީވެސް

ާ ާޖ ގަެއއް ާނެރުމުގެ ާމިއިން ާއެންމެފުރަތަމަާމަންފ އެއް ާނޯންނ ނެއޭ. ކުޑަކޮްށވެސް

ާ ާމުއ ހަދ ގެ ާމި ާބޭނުންވީ 1ާާދަންނަވ ލަން ާމ އްދ ގެ 7ާާވަނަ ާޕެރެގްރ ފްގެ 2ާވަނަ

ާބަެއްއާ ާނުކުެރވޭނެ ާމީގެ ާކޮބަިއކަން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާޢިބ ރ ތުން ވަނަ

ާއިޝ ރ ތްކުރެާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާިއސްޫދ ާދެން އްިވާކަންތައްތަކަީކ.

ާޖަލެއްގަިއާ ާސީރިއ  ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާއެބަތިއްބެވި ާދެބޭފުޅުން ާހުރި،  3265ސީރިއ ަގއި

ާައޅުގަނޑުމެްނާ ާގުޅުެމއްނެތް. ާެއއަކ  ާމުޅިން ާމުއ ހަދ އ އި ާމި ާދެން ދެދިވެހިން.

ާެއގޮތަށްާ ާކުރަމުން. ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާއެބަގެންދަން ާވަކިްނ ާމިއ  އެހެންނަމަވެސް

ާރ  ާިދވެހިން ާތިބި ާއެކަމަްށާބަންދުގައި ާގ އިމުކުރުެމއް. ާނިޒ މެއް ާގެެނވޭނެފަދަ އްޖެ
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ާމުއ ހަދ ެއއްާ ާއޮންނަ ާޤައުމުތަކ އިމެދުަގިއ ާދޭދޭ ާީސދ  ާހަމަ ާކަމަކީ، ކުރަންޖެހޭ

ާކުރުމަށްާ ާމުއ ހަދ އެއް ާއެފަދަ ާސީރިއ އ އެްއކޮށް ާއަޅުގަނޑުެމން  3270މިކުރަންމިޖެހެނީ.

ާހަ ާބޭނުމަކީ ާއެންމެބޮޑު ާމިަވގުތަްށ ާޭއގެ ާދިވެހިްނާޤަސްދުކުރަން. ާތިބި ާެއގޮތަށް މަ

ާމަސައްކަތްކުރުން.ާ ާގެންަނން ާތަންފީޒުކުރެޭވގޮތަކަށް ާޙުކުމް ާޖަލުތަކުަގއި ރ އްޖޭަގއި

ާަޤއުމަކަށްާ ާސ ކްގެ ާއިޝ ރ ތްކޮށްެލްއީވ، ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ދެން

ާޖަލެްއަގއި ާްސރީލަންކ ގެ ާއިޝ ރ ތްކޮށްެލއްީވ ާވ ީތކަންނޭނގެ. ާސްރީލަންކ ވެސް

ާބޭނުންވޭާ ާަދންނަވ ލަން ާވ ހަކަ. ާގެަނއި ާރ އްޖެ ާމީހަކު ާހުރި  3275ބަންދެއްގަިއ

ާތަންފީޒްކުރަމުންދ ާ ާޙުުކމް ާނުވަަތ ާކުްށވެރިން ާރ އްެޖއ ވެްސވަނީ ސްރީލަންކ އ ިއ

ާސޮިއކުރެވިަފއޭ.ާެއެއގްރީމެންޓްވެްސާ ާވަިކާެއގްރީމެންޓެްއގައި ާބަދަލުކުރުމުގެ މީހުން

ރިާމަޖިލީހުގެާރުހުންވެސްާލިބިގެންނޭ.ާއެކަމަށްޓަަކިއާތަންފީޒްކުރެވޭނީާތިާޢިއްޒަތްތެާ

ާއެކަންާ ާގެންނ ނަމޭ. ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް ާތިޔަ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާސަރުކ ރަކުންނެްއާ ާދަށަކުްނނެއް ާޭއގެ ާކުރިއަކުންެނއް ާފ ސްކުރެއްވުުމގެ  3280ތިބޭފުޅުން

ާހ ރިޖިއް ާއަމުދުން ާނުކުެރއްޭވނޭ. ާކަމެއް ާނުވެްސާއެްއވެސް ާވ ހަކަ ާއޭގެ ޔ އިްނ

ާ ާިއޝ ރ ތްކުރެްއވި ާބޭފުޅަކު ާދެން ާއެަބ12ާާދައްކ ނަމޭ. ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވަރަށްބޮޑުާ ާމީހަކަށް ާގެންދ  ާދިނުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާތަޙްޤީޤްގެ ާމި ބުނެއޭ

ާބައްަލވ ފިްއޔ ާ ާރަނަގޅަށް ާޙަޤީޤަތުަގއި ާވ ހަކަ. ާއޮންނަ މިނިވަންކަމެއް

 3285ަނވ ނެާމީގެާެދގޮތަކަށްާމީހުންާއެބަާގެންދެޭވާތަޙްޤީޤަށްާމަޢުލޫމ ތުާއެނިގވަަޑއިގަން

ާއެހެންާ ާމީހަކު ާހުރި ާބަންދެއްަގިއ ާކަހަލަ ާޮކންމެވެސް ާެއއްގޮަތކީ، ދިނުމަށްޓަކައި.

ާދައުލަުތެގާ ާދިނުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާތަޙްޤީޤަކަށް ާހިނގަމުންދ  ާަޤއުމެއްަގއި ސ ކް

ާގެ ާއެއީ ާގެންގޮސްދިނުން. ާސ ުކާފަރ ތުން ާއަނެްއގޮތަކީ، ާއެްއގޮތް. ންެދވޭ

ާދެްއވުމަށްޓަަކިއާ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުންވ  ާތަޙްޤީޤަކަށް ާހިނގަމުންދ  ޤައުމެްއގައި

ާމ ނައަީކާ ާވަަޑިއެގންދެއްވުމަށް. ާއެބޭފުޅުން ާޤައުމަކަށް ާއެހެން ާއެރުވުމުން  3290ދައުވަތު

ާއެބޭ ާއެހެންނަމަެވސް، ާބޭފުޅަކު. ާނެތް ާޢިލްޒ މެްއ ާކުށެްއގެ ާއެހެްނާއެްއވެސް ފުަޅކީ

ާއެުރވުްނާ ާދައުވަތު ާއެބޭފުޅަކަްށ ާތަޙްޤީޤަކަށްވަންޏ މު ާހިނގަމުންދ  ޤައުމެްއގައި

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާކަމެއްަގއި ާމިވެނި ާސްރީލަންކ އަށް ާމިސ ލަކަްށ، ވަަޑއިގެންެދއްވ ށޭ.

ާަމއްަޗކަށެްއ،ާ ާބޭފުޅެއްގެ ާވަަޑިއގަންނަވ  ާއެހެން ާަދއުަވތެއް. ާއެީއާއެުރވޭ ދެއްވަން.

ާނުކުެރވޭނެ.ާއެގޮތަށް ާުކށްވެރިެއއް ާިކޔ ފައި ާމީހެކޭ ާމިވެނި ާތިއީ ާކަލޭ  3295ާވަަޑއިގަތީމަ
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މ ނައަކީާއެާމިނިވަނެއްގެާގޮުތގައިާދަުއވަތަކަށްާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަންާަވޑަިއގަންނަވ ާ

ާކިޔ ަފއެްއާ ާކޮށްފިކަމެކޭ ާކުރިން ާދިމުގެ ާއެޤައުމަށް ާއޭނ  ާމަްއޗަކަެށއް ބޭފުޅެއްގެ

ާނުއުފު ާދަޢުވ އެއް ާދ ންާއަލުން ާޤައުމަކަށް ާއެ ާއޭނ  ާއެހެންނަމަވެސް، ޭލނެ.

ާއުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ާޒިންމ  ާފުރިހަމައަށް ާއޭނަ ާކަމަކަށް ާކުރ  ާދެން ފުރުމަށްފަހުގައި

ާމިއީާ ާވ ހަކައެއްނޫން. ާދޫކޮށްލ  ާބަޔަކު ާކުށްކުރި ާމިއީީކެއއް ާމ ނައަކީ  3300އެހެންވީމަ،

ާބޭފު ާނެތް ާޢިލްޒ ެމއް ާުކށެއްގެ ާނެތް، ާބަދުނ މެއް ާއެހެންނަމަވެްސ،ާކުށެްއގެ ޅަކު

ާއެބޭފުަޅކަްށާ ާަބލައިގަނެ ާދެއްވިދ ނެކަުމގައި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމައްސަލައެއްަގއި ޖިނ ޢީ

ާމައްޗަްށާ ާއޭނ ެގ ާެދން ާަވޑަިއގެންނެވީމ  ާެއރުވިގެްނ ާދަުއވަތު ވަަޑއިގަންަނވަން

ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއީ ާނުކުެރޭވނޭ. ާދަޢުވ އެއް ާކިޔ ފައި ާއެބައޮޭތ ާކަމެއްކޮށްފައި ާކުރިން

ާއެަބއިާ ާއެހެންވީމަ، ާެއީއ. ާބަެއއް ާޕްރޮސްގެ ާޑިއު ާޙައްެޤއް. ާއިންސ ނީ  3305އަސ ސީ

ާއޮްތާ ާކުެށއްކޮށްފަިއ ާޙ ލެްއަގއި ާެއްއވެސް ާއެއޮތީ. ާއެމ އްދ  ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާކަމަކަްށާ ާއެފަދަ ާބޭފުަޅކުެވސް ާއެފަދަ ާއަދި ާދޫކޮށްލ ކަށެއްނޫން. މީހަކު

ާއެޤައުެމއްގެާ ާއެކަމަށްާާވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި ާކަމެްއުކރައްވ ިފއްޔ މު ސަރަހައްުދގަިއ

ާދެންާ ާޖެހިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާއުފުއްަލވަން ާއެބޭފުޅަކު ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ހަމަ

ާކަންކަމަށްާ ާނެންގެވި ާެއކިބޭފުޅުން ާމިއ އެްއކޮށް ާޤަބޫލުކުރަނީ  3310އަޅުގަނޑު

ާސުވ ލު ާބަެއއް ާކުރެްއވި ާަވކިން ާއަޅުގަނޑ  ާދެން ާއެބަހުރި.ާޖަވ ބުއެުރވިއްޖެކަމަށް.

ާމަރުޙަލ އަީކާ ާޖަވ ބުދޭންވ  ާއަޅުގަނޑު ާމިޖެހެނީ ާވިސްނ ލަން ާދެން އަޅުގަނޑު

ާއަނެއްކ ާ ާތިބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުނަމަ ާޖަވ ބު ާއެުސވ ލުަތކުގެ ާނުވަތަ މިއީބ އޭ.

ާދަންނަވ ލަންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫންބ އޭ. ާލިުޔްއވ ނީކީ ާވަކިން ހ ރިޖިއްޔ އަށް

ާޖުމްލަގޮތެއްގަާ ާގޯހެއްާބޭނުންވަނީ ާކަމެއްަގއެއް ާެއްއެވސް ާއިޝ ރ ތްކުރެްއވި  3315ިއ

ާެއާ ާދެން ާދައްކ ފައެއްނުޭވ. ާެރކޯޑްަތކުން ާޚ ރިޖިއްޔ ގެ ާކަމަކަށެއް ާއޮތް ހިނގ ފައި

ާނަންަގވ ނީ.ާ ާެއމައްސަލަ ާަވކިން ާއެބޭފުޅަކު ާބޭނުންފުޅިއްޔ މު ތަފްޞީލުތައް

ާއިޝ  ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއަރުވަފ ނަން. ާޖަވ ބު ާެއއަށް ރ ތްކުެރްއިވާއަޅުގަނޑު

ާހ ރިޖިއްޔ ެގާ ާހިނގ ފަިއވ ކަމަކަށް ާގޯހެއް ާެއްއވެސްަކމެއްަގއި މައްސަލަތަކުަގއި

 3320ރެކޯޑްތަކުންާނުދަްއކައޭ.ާޭއގެާތަފްސީލުާބޭނުންފުޅުނަމަާހަމަާދެސުވ ލަށްވެްސާހަމަާ

ާވަކިންާޖަވ ުބއަރުވަފ ނަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ
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ާހިނގަމުންދ ތ ،ާޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާަވީޒރު.ާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތެރި އްޔ 

ާ ާއަުޅގަނޑު ާގުިޅގެން ާދޮޅުގަނިޑއިރުވުމ އި ާހިނގަމުންދ ތ  15ާމެދުނުކެނޑި

ާލަފ ދެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއަމީންޢ ންމު ާއ ދެ، ާހުސްަވގުތުކޮެޅއް...  3325އްވަނީާމިނެޓްއިރުގެ

ާވ ހަކަ ާމެްނބަރަކު ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާެއދިވަަޑއިގެންފަމިހ ރު ާިއާނެތީމަފުޅުަދއްަކވަން

ާ ާއަރުވަން ާހުސްަވގުތުކޮޅު ާނިންމ ލ ފައި ާއެހެންވީމ15ާަމިހިސ ބުން ،ާމިނެޓްގެ.

ާޖައްަސވަ ާކުރިން ާދ ން.ާއެހެންވީމަ،ާވޯުޓގެ ާވޯަޓށް ާޤަސްދުކުރަނީ ންޖެހޭާއަޅުގަނޑު

ާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާޖައްސަވ ެލއްވުން ޯވޓަށްާާުޅގަނޑުއ ދެ،ާއަާރަނގަބީލު

ާާދަންނަވ ލަންކަމަށް. ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  3330ނަާވ93ާަދިވެހިރ ްއޖޭގެ

ާ ާގޮުތގެމަތީން، ާަގއިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވެރިކަން ާނަުމގައި ާދައުލަތުގެ ންގ ާހިދިވެހި

ާމި ާޢަމަލުކުރަންވ ނީ ާމުޢ ހަދ ތަކަށް ާަބއިނަލްައޤްވ މީ ާބައިވެިރވ  ންާމަޖިލީހުފަރ ތުން

ާހުށަހަޅައި ާފ ސްކުރެްއވުމަށްފަހުގަިއކަމަށްވ ީތ، ާމިމަޖިލީހުން ާސާ 15ާ، ކްާވަނަ

ާސޮއިކުރަްއވ ފައިާ ާވަޒީުރން ާޚ ރިޖީ ާޤައުމުތަކުގެ ާމެންބަރު ާސ ކް ވ ާސަމިޓުގައި

ާކްރިމިނަލްާ ާއިން ާއެސިސްޓެންްސ ާމިއުޗުއަލް ާއޮްނ ާކޮންވެންޝަން  3335"ސ ކް

ާދި ާތަޞްދީޤުކުމެޓަރސް" ާބެހޭގޮތުންާވެހިރ އްެޖއިން ާއްޔާ އީސުލްޖުމްހޫރިރަާރުމ 

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮތަާމަޖިލީހަ ާފ ސްކުރުމ މެދު ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅުއްވި ކަށްާށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 3340ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 62ާ3345ާވޯޓުާދެްއވީ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

00ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .32ާ.3350 

ާ ާތަޞްދީޤްކުރުމ63ަޖުމްލަ ާމުޢ ހަދ  ާމުޢ ހަދ ގަިއ ާމި ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ށްާ.

ާއަޅު ާފ ސްކޮށްފިކަމުގައި ާއަޅުާމަޖިލީހުން ާދެން ާއ ދެ، ާއިޢުލ ންކުރަން. ގަނުޑާގަނޑު

ާ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާދެނ15ާްމިހ ހިސ ބުން ާއަުރވަން. ާހުސްަވގުުތކޮޅެއް ާމިނެޓުގެ

ާޖަހ އިރު.3ާާއަޅުގަނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ3355 

 ]ށ15:00ާްނ14:45ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

. .ަާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުސް`. ާމިފަށަނީ.ާަވގުތުޮކޅަށްފަހު ާކުިރއަށްގެންދަން ާމިޖަލްސ   3360އަޅުގަނޑު

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާައޅުގަނޑު ާއެހެ 4އ ދެ، ާންވީމ ފަށަންވެފަ.

ާމައްސަލައެއް.ާމ ލިއްޔަތު ާހުށަހަޅ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިީޓގެާާމިމައްސަލައަކީ

ާމައްސަލަެއއް ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާހުށަހަފަރ ތުން ާމަޖިލީހަށް ާމިމައްސަލަ ޅުއްވ ާ.

ާދ އިރ ގެާ ާހިންނަވަރު ާމެންބަރު ާކޮމިީޓގެ ާމ ިލއްޔަތު ާއަުޅގަނޑު ދެއްވުމަށް

 3365ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުހައްމަދުާޞ ލިޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3370 

ާނުކުތ އެއްާާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާއައްސަލ ްމއަލައިކުމް

ާމ ލިްއޔަތުާާމުހަްއމަދުާއަސްލަމްާ ާގޮތުަގއި ާމައްސަަލއެްއެގ ާގޮތުން ާގުޭޅ ާމިމައްސަލައ އި ާނެގީ

ކޮމިޓީއިންާމިކަންާދިރ ސ ކުަރއްވ ާރިޕޯެޓއްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ އިރުާމިކަންާމ ލިއްޔަތުާާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރެްއވީ ާއިނ114ާްކޮމިޓީއިން ާ)ހ( ާ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބ ރުަތްއާ ާމަސްޫއލިއްޔަތުތަކ އި، ާލިބިގެންވ  ާކޮމިޓީއަްށ  3375މ ލިއްޔަތު

ާދަށުން ާމީެގ ާމ ލިްއޔަތުާާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ އިުރ ާލިބިގެންތޯއޭ ާމެންޑޭޓެްއ ކޮން
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ާމިާ ާކަމެއްޯތއޭ ާހިމެނިގެންދ  ާތެރޭަގއި ާމެންޑޭޓްގެ ާކޮމިޓީެގ ާމ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ާމިާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންކަމުން ާހުށަހެޅުމަކީ. ާމަޖިލީހަށް ާއެކުަލވ ލ  ރިޕޯޓް

ާހޯއްދަ ާބ ރު ާކޮންގޮަތކުން ާއެއީ ވަިއގެންތޯާމަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއިމިވަީނ

ާކަމެއްކަމުގައިާ ާމުހިންމު ާގެންދެވުމަކީ ާކުރިއަށް ާމިމައްސަލަ  3380ސ ފުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު

ާއަޅުގަނޑުާދެކެތީ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ

ާއ ދެ،ާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 2008ާާާޝުކުިރއްޔ . ާޮއގަސްޓް ާއަހަރުގެ 7ާވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާއ  ާދުވަހު ާއިންތިޤ ވަނަ ާމި ާފެށުމ ގުޅިގެން  3385ލީާާއަމަލުކުރަން

ާކޮ ާމ ލިއްޔަތު ާސޮިއކުރަްއވ ފަ ާރައީސް ާމަޖިީލހުގެ ާރައްޔިތުންގެ މިޓިއަށްާމަރުޙަލ ގަ

ިލއްޔަުތާސިޓީއެްއާފޮނުއްިވ.ާއ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައިާހުރިާކަންތައްތަުކގެާތެރެއިންާމ 

ާ ާެއގޮތުްނ ާކަންތައްތައް. ާދެއްވަްނހުރި ާނިންމަވ  ާމިނިވަންކޮމިޓީން ާފޮނުއްވި

ާމި ާަކންތައްތަކ ިއ، ާމުސ ރަިއގެ ާބޭފުޅުންގެ ާމުއައްސަސ ތަުކގެ 250ާާމުސްތަޤިއްލު

ާމިމަސައްކަ ާެއގޮތުން ާއެހެންވީމަ ާވ ހަކަ. ާކަންތައްަތކުގެ ާމ އްދ ަގިއވ   3390ްތާވަނަ

ާއެ ާއައީ. ާމިހ ހިސ ބަށް ާގެންެދވި ާކުރިއަށް ާފަށައިގެްނ ާކޮމިޓީން ހެްނވީމަާމ ލިއްޔަތު

ާ ާއައަޅުގަނޑު ާމައުލޫމ ތު ާއެ ާުނގަންނަން. ާބަލައެއް ާނުކުތ އެްއގޮތަށް ދިާނިޒ މީ

ާދ އި ާހިންނަވަރު ާައޅުގަނުޑ ާހީކުރަން. ާައޅުގަނޑު ާއެރުިވއްޖެކަމަށް ރ ގެާސ ފުކޮށް

ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުހައްމަދުާޞ ލިޙްއަށްާފުރުސަތުއަރުވަން

ާ3395 

ާޝުކުރިާާމެްނބަރުާދ އިރ ގެާާހިންނަަވރު ާބޭނުންާއ ދެ، ާފުރުޞަތުގެ ާިމ ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާއްޔ 

ާހުށަހެޅުމަށް.ާާމްާމުހަްއމަދުާޞ ިލޙްާއިްބރ ހީ ާރިޕޯޓެއް ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީެގ ާމ ލިއްޔަތު ާމިކުރަނީ

ާރައްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމުޤައްރިރަކީ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާފަދައިން ޔިތުންެގާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާދިއްގަރުާ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމ.މުލަކު ާރައީސް ާނައިބު މަޖިލީހުގެ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާމިވަގުތު ާމިއަދު ާނ ޒިމް. ާއަހުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  3400ދ އިރ ގެ

ާއަޅުގަނުޑާ ާމިފުރުޞަތު ާއެހެންކަމުން ާރިޔ ސަތުގަ. ާމަޖިލީހުގެ ާއެއިންނެވީ މެންބަރު

ާކޮ ާމ ލިއްޔަތު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާހިފ  ާހުށަހަޅަން. ާމަޖިލީހަށް ާިރޕޯޓް މިޓީގެ

ާބަޔ ންކޮށްފައިާއެަބޮއޭވ250ާާފަދައިންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައި
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ދައުލަތުގެާމ ލިްއޔ ގެާިރޒ ުވގެާގޮތުަގއިާބަހައްޓ ަފއިވ ާއެްއެވސްާފައިސ ެއއްާނުވަަތާ

ާޚަރަ ާއެްއޗެއް ާއެނޫންެވްސ ާނުވަތަ ާރަްއޔިތުންގެާމުދަލެއް ާއެކަމަށް  3405ދުކުރަްނވ ީނ

ާ ާމެންބަރުންގެ ާޖުމްލަ 3ާާމަޖިލީހުގެ ާއަޤްލަބިްއޔަތުނ2ާާްަބއިކުޅަ ަބއިގެ

ާނަމަވެްސާ ާއޮތް ާކަނޑައަަޅއިފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިހެން ާކަމަށް. ފ ސްކޮށްގެން

ާމިބުނަނީާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައި ާކަމެއް ާކަނަޑއަޅ ީނާކޮންފަރ ތަކުން ާިރޒ ވް ދައުލަތުގެ

ާމިކަމ މެދުާ ާެއހެންކަމުން ާނެތް. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަނަޑއެިޅެގން ކޮންރިޒ ެވއްކަެމއް

ާމިހ ތަނަށްާ ާވަިކގޮެތއް ާކުރުމަށްފަހު ާބަހުޘް ާޮކމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަުތ  3410އަޅުގަނޑުމެން

ާރައްޔިތުްނގެާ ާމިމައްސަލަ ާޤަބޫލުކުރެވުނީ ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ާނުވޭ. ނިމިފަކ 

ާރަ ާފްލޯއަށްގެނެސް ާމިކަމުގަިއާމަޖިލީހުގެ ާފްލޯއިން ާމަޖިލީހުެގ އްޔިތުންގެ

ާ ާކުރީެގ ާމިކަމުގައި ާއ ދެ، ާހޯދުން. ާމަޖިލީހުގ16ާާެފެންނަގޮތެއް ާރައްޔިތުންެގ ވަނަ

ާނައިބ  ާބަންޑ ަރ ާކުރީގެ ާމިނިސްޓަރ އި،ާފަރ ތުން ާަފިއނޭންސް ާކުީރގެ ިއ،

ާއެބޭ ާލަފ ގައި ާިމ ާޯހއްދަވ ފަ. ާވަނީ ާަލފ ފުޅެއް ާަގވަނަރުގެ  3415ފުޅުްނާއެމް.އެމް.ޭއގެ

ާމިާ ާލަފ ފުޅުަގއި ާމިނިސްަޓރގެ ާފައިނޭންސް ާލަފ ފުުޅތަކެއް. ާތަފ ތު ދެއްވ ފަިއވަނީ

ާބަޖެޓ އެުކގ ާ ާހުށަހަޅުއްވ އިރުގ  ާބަޖެޓް ާއަހަރަކު ާޮކންމެ ާކަނަޑއަޅަންޖެހެނީ ރިޒ ވް

ާދެްއވ ފަިއވ ާ ާއެމް.އެްމ.އޭއިން ާހަމަެއގޮތަށް ާގޮުތގައި. ާެއއްެޗއްގެ ހުށަހަޅުއްވ 

ާމުޅި ާގޮުތަގއިާލަފ ފުޅަކީ ާދެެކަވޑަިއގަންނަވ  ާއެމް.އެމް.އޭއިން ާލަފ ފުޅެއް. ާތަފ ތު ން

ާކުަޑކޮްށާ ާޚަރަދުތައް ާއ މްދަނީައކަށްުވރެ ާލިބޭ ާކަމަކީ ާޖެހޭނެ ާކުރަން  3420އަޅުގަނޑުމެން

ާއޮޑިޓަރާ ާބެހެއްޓުން. ާރިޒ ވެްއެގގޮތުަގއި ާމެއިންޓްރީ ާއެރިޒ ްވ ާއުަފއްދައި ރިޒ ެވއް

ާގޮ ާ ާކުރައްވ  ާޤަބޫލުފުޅު ާއެްއާޖެނެރަލް ާކަނޑައެޅުުމގައި ާރިޒ ވް ާމި ތުގައި

ާއެަބާ ާހުރިެއއްެޗއް ާަދއުލަތުަގއި ާބަދަލުވ އިރު ާސަރުކ ރަށް ާއަނެްއ ސަރުކ ރެއް

ހިސ ބުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާހިސ ބުކުރުމަށްފަހުާއަނެއްާސަރުކ ރުންާއެއ ާހަވ ުލވެާޭއގަިއާ

ާމި ާބަަހއްޓަން ާރިޒ ވްަގއި ާއެ ާހުރިކަމަށްވަންޏ މު ާފައިދ ެއއް ާމީާއިތުރު  3425ޖެހެނީ.

ާމިރިޒ ވުްނާ ާދެން ާުއޅޭގޮތް. ާެއކަންކޮށް ާަޤއުމުތަކުަގއިވެްސ ާބަެއއް ދުނިޔޭގެ

3ާފައިސ ެއއްާނަގ ކަމަްށވަންޏ މުާފައިސ ެއއްާނަގަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާލަފ ފުޅު.2ާާބައިކުޅަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމީ ާކަމަށް. ާއަޤްލަިބްއޔަތުން ބަިއ

ާމިދެންނެވީ ާގޮތުންާާއަޅުގަނޑު ާބެހޭ ާއިޤްިތސ ދ އި ާމ ލިއްޔަތ އި ދަުއލަތުގެ

ާގޮތުންާ ާމިކަމ އިބެހޭ ާލަފ ފުޅު ާބޭފުޅުްނގެ ާމުއަްއސަސ ތަކުގެ ާމިނިވަން  3430ސަރުކ ރ އި
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ާފަރ ތުންާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ިލްއޔަތު ާއަޅުގަނޑު ާެއހެންކަމުން ާމިއަދު ާގޮތް. ލިބިފައިހުރި

ާމިހުށަހަ ާފްލޯއަށް ާމަިޖލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާަރއްޔިތުްނގެާމިމައްސަލަ ާމިކަމުގައި ޅަނީ

ާގޮެތއްާ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ާގޮެތްއާ ާކުރަންވީ ާައމަލު ާމިކަުމގ  ާައޅުގަނޑުމެން ާެއއަށްފަހުަގއި ހ މަކޮށްދެއްވުމަށް.

ާ ާދެއްިވކަމަށްޓަކައި ާއަޅުގަނޑަށް ާމިފުރުޞަތު ާއެހެންކަމުން  3435މަޖިލީހުެގާނިންމ ނީ.

ރައީސްއަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްއަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާދެއްވިާފުރުސަތަކަށްޓަަކިއާ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.

ާ

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާާ ާބަހުޘްގެ ާއަޅުގަނުޑ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާމިމައްސަލައިާ ާޤަްސތުކުރަނީ ާައޅުގަނޑު ާހުޅުވ ލަން. ާަވގުތ1ާުގަިއ  3440ާަގޑިއިުރގެ

ާ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާއަރުވަން.ާކޮންމެ ާއަރ5ާުބަހުޘްއަށް ާފުރުޞަތެއް ވަން.ާމިނިޓްގެ

ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާގޮތުން ާބައިވެރިވުުމގެ ާބަހުޘްގައި ާމި ާއަޅުގަނޑު ާހަމަާދެން

ާނިންމ ދިނުމަ ާތަޅުމުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާމީގަ ާދަންނަވ ަލން ށްާމައުލޫމ ތައްޓަަކއި

ާއެމ ލި ާމަޖިލިހަށްކަންވެސް ާމޭންޑޭްޓއޮތީ ާއެދިަފއިމިވަނީ ާކޮމިީޓއިން ބަޖެހޭާއްޔަތު

ާއެތަން ާނިންމަން. ާއެބަޖެޭހ ާފަރ ތަކަށްކަންވެސް ާއެހެން ާއަދި ާނޫނީ  3445ކޮޅުާނިންމަން

ާއަޅުާ ާނައީމަ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ގަނުޑާހިންނަވަރު

ާމަޖިީލހަ ާމިދަންނަވ ލީ. ާވ އެވ ހަކަ ާއޮތްކަމަށް ާއެބައޮތްތޯ؟ ާމިމެންޑޭޓް ާއޮތީާށް ާނަމަ

ާއެހެ ާމެންޑޭޓް ާމި ާފ ސްކުރައްަވއިފިއްޔ  ާބޭފުޅުން ާތި ާކޮމިޓީއަކަށްތޯ؟ ންާކޮން

ވ ހަކަާއެާފަރ ތަކަށްވެސްާއެުރވުމުގެާފުުރޞަތުވެސްާއެބައޮތް.ާއެހެްނީވމ ާއަުޅގަނޑުާ

ާފުރަތަމަާ ާހުޅުވ ލަނީ. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިއަރުާދަންނަވ ލަމުން  3450ވަނީާފުރުޞަތު

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްއަށް.

ާ

ާގުޭޅާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާރިޒަރްވއ  ާމ ލިއްޔ ތުގެ ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދައުލަތުގެ ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންާރޮޒަިއނ ާިއބްރ ީހމްާ ާކޮމިޓީއެްއގެ ާކޮްނ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެއްތޯާކަންތައްތަކަކީ ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާޑޭޓްގެ

ާދަންނަވ ީނާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާގުިޅގެން ާމައްސަލައ އި ާހުށަހަޅ ލި ާމި ާމިއަދު  3455ބެލުމަށް

މިކަމަކީާއަުޅގަނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހޭކަމެކޭ.ާމިކަމުަގއިާއެކަަމުކާ

އަުޅގަނޑުާދެކޭގޮުތގައިާމ ލިްއޔަުތާާލަފ އަރުވަންާކޮމިީޓއަކަށްދ އިުރގައިާމިދ ންޖެހެނީ
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ކޮމިޓީއަށޭ.ާއެއީާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީއަކީާއެމް.އެމް.އޭއ އި،ާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީއ ިއާ

ާއޮންނަާ ާލިބިފައި ާމެްނޑޭޓް ާބެލެހެއްޓުމަށް ާކަްނތައްތައް ާއޮފީހުގެ ާއޮިޑޓް އަދި

ާެދކޭގޮ ާައޅުގަނޑު ާހުރިހ ކަމެއް ާބެހޭ ާމ ލިްއޔަތ އި  3460ުތގަިއާކޮމިޓީކަމަށްވ ީތވެ،

ާކޮމިޓީންާ ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެްނވީމ ، ާޮކމިޓީންކަމަށްވ ތީ. ާމ ލިއްޔަތު ހިނގަންޖެހޭނީ

ކަނޑައަޅ ގޮަތކުންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާލަފަޔ ،ާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީގެާލަފ ާއަދިާ

ާެއކަންތައްަތއްާ ާކަނޑައަޅ  ާރިޒަރވް ާމި ާހޯއްދަަވއިގެން ާލަފ  އެމް.އެމް.ޭއގެ

ާފައިނަލައިާ ާއަުޅގަނޑަްށާވަިކގޮތަކަށް ާގެނައުމަކީ ާފްލޯރއަށް ާމަޖިލީހުގެ ޒްކުރުަމށް

ާގެންދިއުމަށްާ ާމިކަން ާކޮމިޓީއަްށ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ،  3465ފެންނަގޮތެއް.

ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޔަޤީާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަަރށް ާއަުޅގަނޑަށް ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާންކަމ އެީކގައިާޝުކުރިއްޔ 

ދަންނަވަންާއިނގޭާރަްއޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާޤައުމުގެާބަޖެޓްާފ ސްކުރަމުންގެންދަނީ.ާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމަޖިލީހުެގާ ާބ ރު ާކަނޑަެއޅުމުގެ ާމ ލިއްޔަތު ާަދއުލަތުގެ  3470އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި،

ާނޫން ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް ާއަުޅގަނޑު ާދިނުމަކީ ާކޮމިޓީައކުންާކޮމިޓީއަކަށް ާއެއީ ާައދި .

ާމިދަންވަނީާ ާއެހެން ާދަންނަަވން. ާއަުޅގަނޑު ާޫނންކަމަށް ާކަެމއް ނިންމެވޭވަރުެވސް

ާކޮމިީޓއެްއގަިއާ ާވަކި ާމިތިބީ ާޢައްޔަންކޮށްފައި ާިމތަނަށް ާރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން

ާބަޖެޓްާ ާދައުލަުތގެ ާމ ލިްއޔަތ އި ާދައުލަުތގެ ާކޮމިީޓއަކުން ާަވކި ާބ ރުން، އޮންނަ

ާދިވެހިާކަން ާކޮންމެ ާއޭަގއި ާމ ލިއްޔަތަީކ ާދައުލަތުގެ ާނޫން. ާނިންމ ގޮތަކަށް  3475ކަން

ާިދވެހިާ ާޙައްެޤއް. ާރަްއޔިުތންގެ ާިދވެހި ާެއއީ ާެއއްެޗއް. ާިޙއްޞ އެްއވ  ރައްޔިތެްއގެ

ާނިންމަންޖެހޭނީާ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާެއހެންކަމަށްވ އިުރގައި ާއެއީ. ާމިލްކު ދައުލަތުގެ

ާސިޔ ސީ ާއޮންނަ ާބ ރު ާއޮންނަާއެއިެރއްަގއި ާބ ރުގައި ާެއއިރު ާނުވަތަ ާޕ ޓީއަކުން.

ާދުނިޭޔގެާ ާޙަީޤޤަތަކަށްއޮތީ ާޤަބޫލުކުރ  ާޫނން.ާއަުޅގަނޑު ވެރިކަމަކުންާނިންމ ގޮަތކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކަންކުުރމަށް ާކުރ ގޮތަށް ާއެކަން ާޤައުމުތަކުގަިއވެސް  3480އެހެން

ާހަ ާެއކަން ާސަރުކ ރަކ އި ާކޮށް ާއެކަން ާޤ ނޫނަކުން ާއެއީ ާއ ދެ،ާނިންމަން. ވ ލުވުން.

ާ 5ާާޤައުމެްއގައި ާއުސޫލުތަެކއ5ާާްއަހަރުން ާބަދަުލވަމުންދ  ާވެިރކަން އަހަރުން

ާެއއްެޗްއާ ާނުލިބޭ ާެއއްަޗކ އި ާލިބޭ ާމ ލިއްޔަތަށް ާަދއުލަތުެގ ކަނޑައެޅިަފއިޮއވޭ.

ާއެއްޗެްއާ ާނުލިބޭ ާއެްއޗަކ ިއ ާލިބޭ ާމ ލިއްޔަތަކަށް ާދައުލަތުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ



 130 

ާޒިންމ  ާސަރުކ ރުންާބެލެހެއްޓުމުގެ ާޮއވެ، ާސަރުކ ރު  3485ދ ރުޮގތެއްަގއި

ާރައްޔިތުންގެާ ާަސބަބުން ާކަެމއްގެ ާއޮންނަ ާކޮށްަފއި ބަދަލުވެގެންދ އިުރގަިއ

ާދައުވ ކުެރޭވާ ާަދއުލަތުެގާފަރ ތުން ާނަުމގައި ާމ ލިއްޔަެތއްގެ ާކަނޑަެއޅި މަޖިލިސްއިން

ާވ  ާއަުޅގަނޑު ާދުވަުހ ާނިމޭ ާަދއުރު ާމަޖިލިސްގެ ާަރއްޔިތުންެގ ކަްށާބަޔަކަށް

ާމިފަދަާ ާފ ޅުބޮޑުކޮށް ާވަރަްށ ާދަންނަވަން ާައޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ބޭނުމެއްނުވޭ.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެޤ ނޫނެއް ާޤ ނޫނަކުންކަމ އި، ާއެކުލެވެންޖެހޭނީ  3490މުހިންމުކަމެއް

ާމިމަޤ މުގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިދަންނަވ ލަނީ ާއެހެން ާއަވަްސވުމަށް. އެކުަލވ ލަން

ާވ ހަކަދަްއކ އިާ ާތިބެ ާޯކއްެޗއްކަމަްށާހުއްޓި ާމިލްިކްއޔ ތަކީ ާމިޤައުމުގެ ރުގަިއ،

ާކޮބަިއކަމެްއާ ާމުއްަސނދިކަމަކީ ާމ ލިްއޔަުތގެ ާޤައުމުގެ ާނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ާއަިދާ ާބަސްފުޅަކ އި ާވިދ ުޅވ  ާސަރުކ ރުން ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއ ދެ، ނޭނގެ.

ާއެއްާ ާބުނ  ާއޮތޯރިޓީން ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާޮއޑިޓަރާހަމައެއ ެއކީަގއި  3495ޗަކ އި،

ާަވކިާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ނުވެ. ާބަްސފުޅުއޮތީ ާވިދ ޅުވަމުންދ  ޖެނެރަލް

ޕ ޓީއަކަށްާބަލަިއގެންނެއްނޫންާމިދަންނަވަނީ.ާއަޅުގަނޑުާއެާރައްޔިތުންތަެކއްާހޮވަިއާ

ާމިންވަަރކީާ ާުމްއސަނދިކަމުގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާޙައްުޤގައި ާރައްޔިތުްނެގ ާފޮނުވި މިތަނަށް

ާއަޅުގަނޑަށްާކޮބަ ާކިހ ވަރެްއކަން ާހުރީ ާމިހ ރު ާމ ލިއްޔަުތގައި ާމިޤައުުމގެ އިތޯއ އި،

ާމިޤައުުމގެާ ާލިބިފައިވ ގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާބޭނުންވޭ.  3500އެނގެން

މ ލިއްޔަތުަގއިާރަންާަފއްޓަރުަބއިވެްސާހުންނަންޖެހޭ.ާރަންވެސްާހުންނަންޖެހޭ.ާއަދިާ

ާބަދަލުވަމުންާ ާއައިސް ާހުންނަންޖެހޭ.ާއަދިާކުރިން ާފައިސ ެވސް ާލިބުން ާބޮއްޔަށް ައއި

ާމުއްސަނދިކަުމގެާ ާމިޤަުއމުގެ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާމ ލިްއޔަތުެގޮގތުގައި ހަމައެއ ެއކީަގއި

ާކިހ ވަރެއްޯތވެްސާ ާއިންެވސްޓްމަންޓްހުރީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއަދި ާބަލ  މައްޗަށް

ާއިްނވެސްްޓކޮށް ާިމރ އްޖޭަގއި ާއޭގެތެރޭަގއި ާރިސޯޓްތަކ ިއ،ާބަލަންޖެހޭ.  3505ފަިއހުރި

ާއެިކާ ާރ އްޭޖގެ ާއަދި ާމ ލެއ އި ާކެޕިޓަލްސިޓީ ާމިޮއތް ާހަދ ފައި އަޅުގަނޑުމެން

ާތަންތަންާ ާހުރި ާހަދ ފައި ާޚަރަދުކޮްށގެން ާފައިސ  ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަންކޮޅުތަުކގައި

ާމިފަދަާ ާބަލަންޖެހޭ. ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާނިސްބަތްވެސް ާއެތަންތަުނގެ އަގުމަދުކޮށް

ާއެކުލެވޭާމުހިންމުކަމެ ާދެމީހުން ާޕ ޓީއަކުން ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ާއޮތްއިރުގަިއ، އް

ާމިމަޖިލީހުންާ ާޙުއްދަދިނުމަކީ ާނިންމ ލުގެ ާކަމެއް ާބޮުޑ ާމިވަރު  3510ކޮމިޓީއަކުން

ާއުކުެޅްއގެާ ާިސޔ ސީގޮތުން ާފަހަރެްއަގއިވެްސ ާއެއީ ާނޫން. ާކަމެއް ކުރަންވ ވަރުގެ
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ާ ާހުރި ާމ ލިއްޔ ަގއި ާދައުލަުތގެ ާމިއަުދ ާސަރުކ ުރ60ާާބޭނުމުގައި ާޑޮލަރު މިލިައން

ާއުސޫލުްނާ ާމަޅިއެއްޖަހ  ާދޫނުކުރުމަށްޓަކައި ާދަތިކުރުމަށްޓަކައި، ހިންގުމަށް

ާކުރުމަކީ.ާވަރަށްާ ާެއޮގތަށް ާެއކަން ާނޫން ާޤަބޫުލކުރ ނެކަމެއް ާއަުޅގަނޑު ކަންކުރުމަށް

ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާމިކަމަކީ ާދަންނަވަން، ާެމންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސްގެ  3515އ ދެހ އެީކގަިއ

ާބަޖެޓްާ ާދައުލަތުގެ ާނުވަތަ ާހަދައި ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާމ ލިއްޔަތ އި އަޅުގަނޑުމެން

ާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާބެހޭ ާކަނޑައެޅުމ  ާރިޒަރވް ކަނޑައެޅުމ ،

ާހިންގ ާ ާގުޭޅގޮތުން ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާމި ާއ ދެ، ާބުނެފައެއްނެތް މިމ އްދ ގައި

ާމ އްދ ގަިއވެސް ާޚިޔ ލުގެާމުޢ މަލ ތްތަކ އިބެހޭ ާކޮމިީޓގެ ާއެއީ ާނޯންނ ނެ. ާބުނެފައެއް

ާޭއގަިއާ ާެއކައުންޓްކުެރވި ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބޮޑަށް ާދޫކޮށްލުމަށްވުރެ  3520މައްޗަށް

ާސ ބިތުކުެރވޭާ ާރަނގަޅަށް ާމިމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއެނިގ، ާކޯއްޗެކަން ހުރީ

ާެވއިތުވެިދޔަ ާހަމައެއ އެީކަގއި ާވ ންޖެހޭ. ާެއކަން ގިނަދުވަސްަތުކގެާާއެްއޗަކަށް

ާއޮޑިޓަރާ ާފަހުން ާޢަްއޔަންކުެރުވނު ާޖެނެރަލްއެއް ާއޮޑިޓަރ ާމިރ އްޖޭގެ ތެރޭގައި

ާސަރުކ ރަކުންނަމަވެްސާ ާކޮންމެ ާބަލ އިރުގަިއ، ާރިޕޯޓްތަކަށް ޖެނެރަލްގެ

ާމިންވަރުވެްސާ ާއިުޚމ ލުވީ ާއެ ާއެބައިނގޭ. ާައޅުގަނުޑމެންނަށް  3525އިޚުމ ލުވެފަިއވ ކަން

ލަގޮތެްއގަިއާމިމަޖިލީހަކަށްާއަދިެއއްާޭނނގެ.ާހަމައެއ އެީކަގއިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޖުމް

ާނޭނގެ.ާ ާއަދިެއއް ާައޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ާކިހ ވަެރއްކަމެްއ ާދަރަނިއޮީތ ބޭރުގެ

ާޓީވީާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިއަދު އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަަދްއކަމުންދ ތަން ާއެބަފެނޭ.ާމޯލްޑިވްްސގައި ނަށް

ާކުރިްނާ ާބަދަލުެވގެންދިޔައިރުަގއި ާސަރުކ ުރ ާެވއިތުވެިދޔަ  3530ވިދ ޅުވަމުްނއެދަނީ

ާފައިސ ާ ާއަދަދެއްެގ ާިގނަ ާއެަތއް ާދެއްކުމަށްޓަަކއި ާކޮންޓްރެކްަޓކަްށ ކޮށްފައިހުރި

ާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެނގެންއޮތް ާބަޖެޓ2009ާާްދޭންޖެހޭކަން. ާލަފ ކުރި ާއަަހރަށް ވަނަ

ާފ ސްކު ާކޮންޓްރެކްޓްތަކަްށާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮށްފައިހުިރ ާކުރީަގއި ރިއިުރގައި

ާ ާބަޖެޓްގައ300ާާިދިނުމަށްޓަކައި ާއޮންނ ނެ ާައޅުގަނޑުމެްނ ާރުފިޔ އެއް މިލިއަްނ

 3535ޖަހ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާމީގެާއެއްވެސްާޙަޤީޤަތެއްާައޅުގަނޑުމެންނަކަށްާނޭނގެ.ާއަދިާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާވ ހަކަަތކަުކން ާެދކެވޭ ާނޭނގެ.ާކޮމިޓީގައި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާސީދ 

ާއެކޮމިޓީެއއްަގިއާ ާބ ރު ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއަދި ާއިުރަގއި ާއެކަންއޮތް އެހެން

ާބ ރުާ ާޕ ޓީއެްއގެ ާއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް،ާކޮންމެ ާބ ރު އޮތްކަމުަގިއވިޔަްސ،ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ
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ާކަނަޑއެޅުމ ،ާ ާމ ލިއްޔަތު ާދައުލަުތގެ ާކޮމިޓީއަކުން ާއެްއވެްސ އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް

ާއަުޅގަނޑުާދައުލަ ާކޮމިޓީއަކަްށާދޫކުރުމަކީ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާގޮްތޮގތް ާރިޒަރްވއަށް  3540ތުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާަދންނަވަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަދިވެސް ާއަޅުގަނުޑ ާނޫން. ޤަބޫލުކަމެއް

ާއެޤ ނޫނުގަިއާ ާއަދި ާފެނޭ. ާއެކުަލވ ލަން ާޤ ނޫނެއް ާމިކަމ ބެހޭ މެންބަރުންނަށް

ާދައުލަތު ާމިދަންނަވ ގޮތަްށ ާއަުޅގަނޑުމެންާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާމިއަދު، ގައި

ާދައުލަތުެގާ ާިމރ އްޖޭަގއި ާދުވަހު ާތަޞްދީޤްކުރެވޭ ާޤ ނޫނު މިމަސައްކަތްކޮށް

ާއެއަށްފަުހާ ާދަރަނިއޮތްވަރ ، ާބޭރު ާދައުލަުތގެ ާމިންވަރ އި،  3545މުއްސަނދިކަންހުރި

ާނަގ ީނާ ާެއއްެޗއް ާރިޒަރވުން ާކަނަޑއަޅަިއގެން ާރިޒަރވްެގގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާއެްއޗަކީާކޮން ާކަނޑަެއޅޭ ާގޮުތަގިއ ާރިޒަރްވގެ ާމެދުވެިރެވގެްނތޯއ އި، ޙ ލަތެއް

ާބަހައްޓ ާ ާއެމެރިކ ަގއި ާއެްއޗެއްޯތއ ިއ، ާބަހައްޓ  ާކޮންތަނެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން

އެްއޗެއްޯތއ އިާނޫނީާސުވިޒުާޭބންކުގައިާހުންނަާއެއްެޗއްތޯއ ިއާނޫނީާބަނޑޭރިގޭަގއިާ

ާއެްއޗެއް ާހުންނަ ާތިޖޫރީގައި ާހުންނ ނީާހުންނަ ާަތޅުދަނޑިތައް ާއެތަުނގެ  3550ޯތއ ިއ،

ާފައިސ ާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޙ ލަތެއްަގއިތޯއ އި ާކޮން ާއަތުަގއިތޯއ އި، ކޮންބައެްއގެ

ޗ ޕްކުރެވޭީނ،ާކޮންާޙ ލަތެްއގަިއތޯާއެާނެރެވޭނީ،ާކޮންާޙ ލަތެްއގައިތޯާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާމި ާދޭނީ. ާލ ިރ ާސަރުކ ރަށް ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާފައިސ އިން ާކަންކަންާބޭރު ހުރިހ 

ާއޮންނަންޖެހޭނެާ ާލިެޔިވފައި ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނެްއގައި އެނޭގގޮތަށް

ާލ ރި،ާ ާމަނިކުފ ނުގެވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު  3555އެްއޗެްއކަމަށް

ާއަޅުގަނޑުެގާ ާއަދި ާލ ރި. ާދަރިންެގވެސް ާައުޅގަނުޑގެ ާލ ރި. އަޅުގަނޑުެގވެްސ

ާ ާދަރިންގެވެސް ާއެްއވެސްާދަރިންގެ ާމުްއސަނދިކަމ  ާމިޤައުމުގެ ާއެހެންވީމ ، މުދ .

ާއެްއވެްސާ ާނުވަތަ ާކޮމިޓީައުކން ާެއއްެވސް ާއެްއވެްސާބަޔަކަށް ާނުވަތަ ސަރުކ ރަކުން

ާމިތަނަްށާ ާރައްޔިތުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާނޯންނ ނެ. ާބ ެރއް ާކުޅުމުގެ މަޖިލީހަކުން

 3560ްއަގއިާިތބިާބައެއް.ާސަުރކ ރެްއާހޮވ ާއިންތިޚ ބުކޮށް،ާރަްއޔިތުންާވަރަށްބޮޑުާޒިންމ އެ

ާ ާމިމަޖިލިސްގައ30ާާިބަދަލުވެގެންދިަޔއީ ާެއކަމަކު ާމުއްދަތަށްފަހު. ާދިގު އަހަެރއްގެ

ވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްެގ16ާާއަޅުގަނޑުމެންގެާމޭޒުމަތީަގއިާއަޅުގަނޑުާހުރީމުާ

ާސަރުކ ރަ ާއަނެއް ާސަރުކ ރު ާެއއް ާެއއްެވސްގޮތަކުން ާގޮތުަގއި. ކ ިއާމެންބަރެއްގެ

ާބުނަންވީާ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާނޭނގޭ. ާީޝޓެއް ާބެލެންސް ހަވ ލުިވއިރު

ާކުރީެގާ ާއެބަފެނޭ. ާއެަތން ާމިއަދު ާނެތޭ. ާއެްއޗެއް ާމިވެނި  3565ތިމަންނަމެންނަކަށް
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ާތިމަންނަާ ާދެކުނިން، ާއަުޅގަނުޑ ާނޫހުން ާވިދ ުޅެވފައިއޮްއވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާހުރިހ  ާނުކުމެގެންދިޔައިރުަގއި ާމިއަދުގެާާމިތަނުން ާދެން ާުހންނ ނޭ. ލިޔެކިޔުންތައް

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާެގއްލެނީ ާނެތޭ. ާވިދ ޅުވ ންވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވަފ ތެިރކަންމަތީގަިއާ ާތެދުވެރިކަމ އެީކަގއި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާއެހެްނވީމ ، އެްއޗެހި.

ާެތދެއްކަ ާމިދަްއކަނީ ާއަުޅގަނޑު ާމީހަކަްށ ާކޮންމެ ާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާވ ހަކަދަްއކ   3570ން

ާގެންގޮްސާ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާައވަހަށް ާމިމަްއސަލަ ާހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު

ާރިޒަރްވާ ާފަރ ތަކަށް ާބ ރުދޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއެކުލަވ ، ާޤ ނޫނެއް މިކަމ ބެހޭ

ާކަނޑައެޅުުމގެާޙުއްދަދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާއަުޅގަނަޑކީވެްސާއަާފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ   3575ާއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ވަަނ250ާާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީަގއިާހިމެނޭާމެންބަރެއްކަމަށްވ ތީެވ،ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާމިއީާ ާބެހޭގޮތުން ާއެއްޗަކ ިއ ާމިބުނ  ާގައި ާ)ހ( ާއަދި ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާކޮމިޓީްނާއަޅުގަނޑުމެންނަ ާމ ލިއްޔަތު ާހަމައަްށ ާއަުޅގަނޑުމެންނ އި ާއެބައިނޭގ ށް

ާފޮނުވ ފަިއވ ާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާދިމަދިމ ލުން ާތަފ ތު ާރިޕޯޓްަގއި ފޮނުވި

ާކުރަންޖެހޭާ ާކޮންބަޔަކު ާިމއީ ާއެަބއިނގޭ ާިލޔެކިޔުންަތކުންވެސް  3580ބަދަލުކޮށްފައިއޮތް

ާކުރަންޖެ ާމިކަން ާއަދި ާސ ފުނޫންަކން. ާއެހ  ާކޮންގޮތަކަށްކަން.ާކަމެއްކަން ހެނީ

ާމިާ ާމަޖިލީހަށް ާނުނިންމިގެން ާމިކަން ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު އެހެންކަމުން،

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާފޮނުވ ފައި. ާމިއޮތީ ާނިންމުން ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ފޮނުވަިއގެން

ާިވސްނަންޖެހޭާ ާވަރަްށބޮޑަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިަވގުތަކީ ާދަންނަވ ީނ އަޅުގަނޑު

ާހި ާހަމަ ާމިކަންާވަގުެތކޭ. ާކިޔައި ާަޢދަދެކޭ ާމިވެނި ާއަޅުގަނޑުމެން  3585ތަށްއަރ ގޮތަަކށް

ާއެީއާ ާއެބަުހއްޓޭ. ާމައްސަލަަތއް ާނުކުންނ ނެ ާމީގެން ާނިންމ ލައިފިނަމަ މިގޮތަށް

ާކުީރާ ާީމގެ ާޮއތްއިރުަގއި، ާލ ޒިމުކޮށްަފއި ާމިކަން ާމަްއޗަށް ާމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންެގ

ާބޮޑުވެާ ާމިކަން ާމަޖިލީހުންވެސް ާދެްނާރައްޔިތުންެގ ާނުކުރޭ. ާމިަކމެއް ގެން

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނ ޒުކު ާުއޅޭއިުރގަިއާމިކަހަލަ ާދަށްވެގެން ާމިހ  ާހ ލަތު މ ލިއްޔަތު

ާުކއްލިއަކަްށާ ާަވގުތެްއގަިއ ާއޮތް ާދަރަޖ ގައި ާދަށު ާރ އްޭޖގަިއ ާއ އި  3590ދުނިޔޭގަިއ

ާމިކަންާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނެގ ާއަވަްސއަުރވަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން

ާައޅުގަނޑުމެންާކޮށްފިކަމަށްވަ ާނަތިއްޖ އެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާނިކުންނ ނީ ާމީގެން ންޏ 
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ާމިކަންކުރުމަށްވުރެާ ާދަންނަވ ނީ. ާއަުޅގަނޑު ާބިރުވެރިކަމެކޭ ާމިއީ ާޖެހޭނެ. ބަލަން

ާވިސްނ ޭށާ ާއަުޅގަނޑު ާއިތުރަްށ ާދޭތެރޭ ާމިއ އި ާނޫންނަމަ ާރަނގަުޅވ ނީ ނުކުރުމޭ

ާމިހ  ާނުފެނޭއޭ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާއެހެންވީމަ ާއަޅުގަނޑުމެންާޖެހޭނީ. ާމިހ ރަށް  3595ރުން

ާހުޅުހެންވޭުރާ ާމިކަންކުރ ކަށެއް. ާހަދައިގެން ާގޮތަށް ާޒިންމ އެްއގެ ވަކިފަރ ތެްއގެ

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވިދ ުޅވިހެންާައޅުގަނޑުމެންާމިޖެހެނީާ

ާމީާ ާިގނަކަންތައްތަކަކުން ާމިހެންކުރ  ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ާހަދަން. ާޤ ނޫނެއް ގެާމިއަށް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާކިހ މިންވަރަކަށްތޯ. ާއުފުލަނީ ާޒިންމ  ާމީގެ ާފަރ ތްތަކުން ޒިންމ ވ 

ާމީހުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގ ާމިއަދު ާއެބައޮތް. ާޙަޤީޤަތެއް  3600ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާދިވެހިާ ާއަދި ާމުސ ރަވެސް ާމެންބަރުންގެ ާރައްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުގެ ާއަދި މުސ ރަވެސް

ާއެހެނިހެ ާސ ރވިްސގެާރައްޔިތުންެގ ާސިވިލް ާއަދި ާކަންތައްތަްއވެސް ން

ާއެްއޗަކުން.ާ ާލިބޭ ާމިޤައުަމށް ާއޮތީ ާދެވެން ާމިއަދު ާމުސ ަރވެސް މުއައްޒަފުްނގެ

ާދިރ ސ ކޮްށާ ާމިކަންކަން ާބަލައި ާއެްއޗެްއ ާލިބޭ ާދަުއލަތަށް ާއެްއެޗއް ާލިބޭ މިޤައުމަށް

ާބ  ާހުރިހ  ާކުރުމުގެ ާމިކަން ާނޫންނަމަ ާެގއްލުން ާފައިދ އ އި ާހުރިހ ާމިކަމުގެ  3605ރެއް،

ާސަރުކ ރަކަށް.ާ ާއޮންނަ ާއޭރެއްގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާމިހަވ ލުކުެރިވފައި މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ާމިކަންކުރ ކަެށްއާ ާައޅުަގނޑު ާދަތިވ ގޮތަށް ާހިންގަން ާސަރުކ ުރ ާމިއަުދގެ އެހެންވީމ 

ާކުލަެއްއާ ާމިސިޔ ސީ ާމިދަންނަވަނީ ާައޅުގަނޑު ާއެއީ ާއެބަހެއްުނވ ނަން. އަޅުގަނޑެއް

ާނޫ ާމައްސަލަހަތުާޖެހިގެން ާިމޤައުމުގެ ާދަްއކަވަނީ. ާމިވ ހަކަ ާިމއަދު ާއަޅުގަނޑު ން

ާމިީއާ ާއެހެންވީމަ ާމިދަންނަވ ނީ. ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާހުރިކަމަށްވ ތީ ާގުޅިފަ  3610މިއ އި

އެްއގޮތަކަްށވެސްާައޅުގަނޑުމެންާކުއްލިައކަށްާމިހ ފަސޭހަކޮށްާވަކިފަރ ތެްއގެާބޮލުަގިއާ

ާެއކަނަޑއެޅިާ ާއަދި ާެއއްެޗްއގެާއަޅުްއަވއިފަ ާއެއ ިއާއިންވެިލއު ާރިޒ ްވގައި ާއޮންނަ ފައި

ާދަނިޑވަެޅއްަގިއާ ާނ ޒިކު ާކިހިނެއްތޯ.ާމިފަދަ ާދެންވ ނީ ާހުިރއްޖެކަމަށްވަންޏ  ގޮތުަގއި

ާމުއަްއޒަފުންނަށްާ ާސ ރިވސް ާިސވިލް ާކޮށްިފކަމަށްވެއްޖިްއޔ  ާމިކަން އަޅުގަނޑު

ާރައްޔި ާނުދެވޭނެ.ާއަދި ާައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާަޙއްޤުތަްއާމުސ ރައެއް ާއަސ ސީ  3615ތުްނގެ

ާހޯދ އިގެންާ ާއ މްދަނީ ާއެހެންވީމަ ާނުދެވޭނެ. ާފޯރުކޮށެއް އެމީހުންނަކަށް

ާފުރިހަމަާ ާއެންމެ ާޙަްއޤުތައް ާރައްޔިތުްނގެ ާދެމެހެއްޓުމ އި ާސަރުކ ރު އެސަރުކ ަރކުން

ާޚިދުމަތްތަްއާ ާއަސ ސީ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ާަރއްޔިތުންނަށް ގޮތުަގއި

ާ ާއޮތީާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާހަވ ލުވެަފއި ާކަނަޑއެޅިަފއި ާމަސްއޫލިއްޔަެތއް ާހުރިހ  މި
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ާކުރުމަކީާ ާމިކަންތައް ާތ ށިވ ގޮތަްށ ާދަތިވ ގޮތަށް ާސަރުކ ރަށް  3620ސަރުކ ރުކަމަށްވ ީތވެ

ާމިއަދުާ ާއެހެންވީމ  ާދެކޮޅުހަދ ކަެމއް. ާއެކަމ އި ާކަނޑައެިޅެގން ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާނިންމިދ ނެ ާކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާައޅުގަނޑުމެްނާމަޖިލީހުން ާއެހެންނަމަވެސް .

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކިހ މިންވަރަކަށްޯތެވސް ާތަންފީޒުކުރެވެނީ ާކަމެއް މިނިންމ 

ާމިކަންާ ާނިންމ އިރު ާމިކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަިދ ާއެބަ. ވިސްނަންޖެހޭ

ާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިވެސް ާކުރެވޭެނތޯ  3625އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާ ާމިއަދު ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެން ާއެންމެބޮޑަށް ާިސކުނީޑގަިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ

ާދިޔައިރުާ ާމިހިސ ބަށް ާހ ލަތު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއްސަބަަބކީ އުނދަޫގވ 

ާގޮްސގެންއުޭޅއިުރާ ާބޮަޑށް ާމިހ  ާމައްސަލަ ާޮޑލަރުގެ ާަޤއުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާމިސަރުކ ރުންނ  ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާގޮސްގެން ާމިހިސ ބަށް ާއިސްވެ ިއާއަޅުގަނޑުމެން

ާއަުޅގަނޑަކަްށާ ާކަންބޮޑުވެތޯ. ާމިކަމ އި ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންެގ  3630އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާޖެހޭކަމެއް.ާ ާަކންބޮޑުވ ން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއުޅޭަތނެއް. ާކަންބޮޑުވެގެން ނުފެނޭ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިަކމަށް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ. ާއަޅުގަނުޑމެން ާއެބަޖެހޭ މިކަމަށް

ާހޯދަންޖެހޭ ާވޭުތވެދިޔަާާކަންތައްތަެކއް ާފަހަަކށްއައިސް ާއަުޅގަނޑުމެން އެބަ.

ހަފްތ ގައިާމިހަފްތ ާތެރޭގައިާައޅުގަނޑަށްާއެބަފެނޭާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާމިކަންާ

ާވަރަށްާ ާމިކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދު ާއަިދ ާއުޭޅކަން.  3635އައިްސގެން

ާއެއަާ ާެއބަވޭ. ާތަޤްރީރުދެއްވ ކަމަށް ާއެމަނިކުފ ނު ާނިޭވާކަންބޮޑުެވ، ޑެއް

ާވިދ ޅުވަީނާ ާއެމަނިކުފ ނު ާއިނގޭނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާިއުވނީމަ ާެއއަޑު އަޅުގަނޑަކަެށއް.

ާދޭތެރޭާ ާމިކަމ އި ާިވސްނ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާމިައޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމަ ކޯްއޗެއްކަން.

ާމިކަމ އިާ ާފުންކޮށް ާަވރަށް ާބަޙުސްކުރުުމެގާބަދަލުގަިއާއަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާއެބަޖެހޭާދޭތެރޭގައި ާއަުޅގަނޑުމެން ާމީހުންނ އިވެސް ާޓެކްިނކަލް  3640މިކަމުގެ

ާއެހެންެވާ ާނޫން. ާއިކޮނޮމިްސޓެއް ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަުޅގަނަޑކީ ވ ހަކަދަްއކަން.

އަޅުގަނޑަކަެށއްާނޭނގޭނެާމަދ މ ާކަންތައްތަކެއްާވ ނެގޮެތއްާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންެގާ

މިލިއަންާހަދައިގެނ50ާާްވަންޏ ާއޭގެާމިލިއަންާޑޮލަުރާހުރިއްޖެކަމަށ75ާްރިޒ ްވގައިާ

ާަޤއުމުެގާ ާައުޅގަނޑުމެންގެ ާދެން ާހަދަިއގެން ާއަތްނުލެޭވާގޮތަށް ާއެްއޗެއް ާހުރި ދެން

ާވިސްނަންޖެހޭާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާިމއީ ާކޮންގޮތަކަށް. ާކުރެިވގެންދ ނެ  3645ކަންތައްތައް

ާލ ޒިމު ާައޅުގަނުޑެގާމައްޗަށް ާމިކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ކޮށްަފިއާާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ
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ާވަކިފަރ ަތކަށްާ ާޒިންމ  ާބަލަިއ ާޒިންމ ެއއްތޯ ާކޮންފަރ ތެއްެގ ާމިއީ އޮތްއިުރގަިއ

ާސިަފއިަގިއާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެބަޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާދޭއިރުަގއި ާމިބ ރު އަޅުގަނޑުމެން

ާއެހެންވީމ ާ ާއަރުވަން. ާފަރ ތަކަށް ާމިޒިންމ ވ  ާގޮތަކަްށ ާތަފްސީލީ މިކަން

ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމެޓީންާހުޅުހެންވޭރުގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއަިދ ާއެވިދ ޅުވިހެން  3650ާމެންބަރު

ާއަދިާ ާނަމަވެސް ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާދަުއލަތުގެ ނޫންކަމުގަިއވީނަމަވެސް

ާޤ ނޫނުންާ ާހެދިގެން ާޤ ނޫނެްއ ާފަރ ތަކުންނަމަވެސް ާއެހެން އެހެންނޫންނަމަ

ާހަމައެހެން ާމުހިންމުކަމެއް. ާލ ޒިމުކުރުމަކީ ާމިކަން ާމަްއޗަށް މެާވަކިފަރ ތެްއގެ

ާދެންާ ާރިޒ ްވގައި ާައޅުގަނޑުމެންެގާއެ ާަކނޑައަޅ އިރުގަ ާރިޒ ވްެއއް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާދިމ ވ ނީާ ާދެން ާނިންމ ލ އިރު ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތަށް ާއަތްނުެލވޭ ާއެއްެޗއްަގއި  3655ހުރި

ާސަރުކ ރުާ ާނޫންނަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން ާމައްސަލަތަކެްއކަން ކޮން

ާނޫންނަ ާއެޚަރަދުާމުއައްޒަފުންނަށް ާފައިސ އިން ާޖެހޭ ާއެކޮށްދޭން ާއެހެންފަރ ތަކަށް މަ

ާއެރިޒ ްވގައިާ ާކޮންދިމ ލަކުން ާފޫބައްދ ނެ ާއެކަން ާކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭ

ާއެހެންވީމަާ ާފައިސ އަކުންކަން. ާއަންނަ ާޮކންދިމ ލަކުން އަތްނުލެވިއްެޖކަމަށްވަންޏ 

ާމުހިންމުކަމެ ާވަރަށް ާވިސްަނންޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުމެން ާީހވަނީާމިއީ ާއަޅުގަނޑަށް  3660އް

ާމިކަންާ ާކޮމެޓީން ާމ ލިްއަޔތު ާބޮޑުކަމަކަްށވެ ާމިކަން ާކޮމެީޓއަށްވެްސ މ ލިއްޔަތު

ާމިކަމުގެާ ާމިޖެހުނީ ާފޮނުވަން ާމިކަން ާހަމައަށް ާފްލޯރއ އި ާމަޖިލިސް ނުނިންމި

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ާއަިދ ާމަސްއޫލިްއޔަތ އި ާމިކަުމެގ ާއަދި ޒިންމ އ އި

ާމީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާނިންމ ފިކަމަށްވަންޏ  ާމައްސަލަތައް ާނުކުމެދ ނެ ން

ާއޮޑިޓަރާ ާއެހެންވީ ާޤަބޫލުކުަރނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާފ ހަަގކުރެވޭީތަކމަށް  3665މ ބޮޑަށްވެސް

ާމިނިސްޓްރީންާ ާފިނޭންސް ާއަދި ާސިީޓއަކ އި ާފޮނުއްވި ާއޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ

ާ ާމިހުރިހ  ާއެްއޗަކ އި ާބުނ  ާެއމް.އެމް.އޭއިން ާސިީޓއ އި އެްއޗެްއާފޮނުވައިފަިއވ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބަާއެއްާތަނުންާބުނ ާއެއްޗަކ އިާއަެންއތަނުންާބުނ ާއެއްޗަކ ިއާ

ާއަޅުގަނަޑކަށްެވސްާ ާއެހެންީވމަ ާއެބައިނގޭ. ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދިމ ނުވ ކަން

ާ ާކޮމެޓީކަހަލަ ާމ ލިއްޔަތު ާނުކުރެވޭ 7ާާޤަބޫލެއް ާނުވަތަ  3670މެންބަރުނ11ާާްމެންބަރުން

ާކޮމެޓީައކުން ާކޮމެީޓއަްށާތިއްބަވ  ާމ ލިއްޔަތު ާނިންމ ލައި ާކަެމއް ާމިަވރުގެ

ާބޮލުގައިާ ާފަރ ތެއްގެ ާވަިކ ާމަޖިލީހުންވެސް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއީ ދޫކޮށްލ ކަށެއް.

މިކަންާނައަޅުވ ާއަުޅގަނޑުމެްނާއިތުރުާވިސްނުމަކަށްާމިއައިާދިމ ލަށްާފޮނުވައިލަންާ
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ާމިނަށްވުރެ ާބ ރު ާއައި ާހަމަ ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާމިާހަމަ ާއަިއކޮޅަށް ާބ ރުގައި

ާތެރެއިްނާ ާއެޤ ނޫނުގެ ާހަދ ފަިއ ާޤ ނޫނެއް ާއަވަހަށް ާއަުޅގަނޑުމެން  3675ފޮނުވައިލ ފައި

ާައޅުގަނުޑާ ާރަނގަުޅވ ނީ. ާއެންމެ ާމިކަން ާހަވ ލުުކރިއްޔ  ާއެފަރ ތަކ ިއ މިކަން

ާއަދިާ ާދިވެހިރ އްޖޭއަށ އި ާދަނިޑވަޅެކޭ ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ އަދިވެސް

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާދުނިޔެއަ ާޮއއްވ  ާތެރޭަގއި ާހީނަރުކަމެއްގެ ާމިހ ބޮުޑ ާމ ލީ ށްވެސް

ާމަތިއަޅ ާ ާއޭަގއި ާއެހިސ ބުން ާހަދައި ާރިޒ ްވކަމަށް ާެއީއ ާލ ރިކޮޅު ާހުރި އަތުަގއި

ާޮއޑިޓަރާ ާއަދި ާމީހަކަށ އި ާމިތަނުެގ ާތަޅުދަނޑިތައް ާޭއގެ ާތަޅުަލއި  3680ބ ރުކޮށްފައި

ާހަތަރު ާދެތިން ާއެހެން ާއަދި ާދީފިކަމަށްވަންޏ ާޖެނެރަލްއަށ އި ާތަޅުދަނޑި ާމީހަކަށް

ާފުންކޮށްާ ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާދޭތެރޭަގއި ާމައްސަލަތަކ އި ާދިމ ވ ނެ ދެން

ާނުކުެރޭވާ ާމިތ އީދެއް ާެއްއގޮތަށްެވސް ާއަުޅގަނޑަށް ާއެހެންވީމ  ވިސްނަންޖެހޭނެ.

ާމިހ ރުންާ ާމަޖިލީހުންވެސް ާއަދި ާނިންމ ކަންވެސް ާކޮމެޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިމައްސަލަ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާހުޅުހެންވޭރުގެ ާހަމަ ާސިފަިއގަިއ ާޤ ނޫނެއްެގ ާނިންމ ކަށެއް  3685މިހ ރަށް

ާހަވ ލުކުރަންާ ާަވިކފަރ ތަކަށް ާިމކަން ާސިަފއިގަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެވިދ ުޅވިހެން މެންބަރު

ާއަތުންާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމަޑުކޮށްލިޔަސް ާމަހެއްހ ދުވަހު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި

ާއޮްތކަމަ ާއެްއޗެްއ ާބަދަލުަގިއާއުނިވ ނެ ާއޭެގ ާނުފެނޭ. ާއަުޅގަނޑަކަްށ ކަށެއް

ާއިތުރުާ ާމީގެން ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ާވިސްނ ފަކަމަށްވަންޏ  ާމިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ާހިތްހަމަޖެހުމަކ އިއެކުަގިއާ ާއިތުުރ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާިވސްނި  3690ވިސްނުންތަކެްއ

ާުޝކުރިއްޔާ  ާނިންމިދ ނެ. ާއަޅުގަނޑަށް ާމިކަން ާހީވަީނ ޢިްއޒަތްތެރިާާއަޅުގަނޑަށް

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާދައުލަތުގެާމ ލިްއޔ ާރިޒ ްވާގޮތުަގއިާބެހެއްޓުމަށްާާާމ ފަންނުންާުހޅަނގުާދ ިއރ ގެ

 3695ާންނަނީާވަކިާފަިއސ ެއއްާނުވަތަާމުދަލެއްާނުވަތަާއެނޫްނވެސްާެއްއޗެްއގެާވ ހަކަާިމއޮާާއަްބދުްއަރޙީމްާهللاމެންަބރުާައބްދު

ާާ:ާވ ހަކަެދއްެކވުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާއަުޅގަނޑަށ250ާާްވިދ ޅުވެަފ ާަގއި. ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާހުރިާ ާރިޒ ވްަގއި ާމިއުެޅނީ ާކަނޑައަޅަން ާއަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާދަންނަވަނީނަމަ ާމިސ ލަކަށް ާޢަދަދެއް. ާވަކި ފައިސ ެއއްގެ

ާއެމް.އެމް ާނެޓްާމިވަގުުތގައި ާރިޒ ވްއ އި ާގްޮރސް ާރިޒ ވްއަކީ ާބޭނުންމިކުރ  .ޭއގައި

ާއަދަދެްއާ ާވަކި ާެތރޭން ާއަދަދެްއގެ ާމިހިމެނޭ ާރިޒ ވްގެ ާނެޓް ާެއގޮތުން  3700ރިޒ ވް.
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ާޤަބޫލުކުރެވެނީާ ާމި ާބޮޑަށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކަންޭނނގޭ ާވ ހަކަ ކަނޑައެޅުުމގެ

ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ ދިދެންމެއަކު ާވިދ ޅުިވާމިދެކެވެނީ. ަދއްކަމުންވެްސ

ހަކަށްާމިލިއަންާޑޮލަރުާެނޓްާރިޒ ވްެގާގޮުތގަިއާހުރިާވ ަހކަ.ާައޅުގަނޑަށްާހަމ60ާާަ

ާ ާޮގތުގައި ާރިޒ ްވގެ ާނެޓް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިސ ބަށް މިލިއަްނ67ާާއިްއޔެއ އި

ާ ާޖޫންމަހުގެ ާނެޓ22ާާްޑޮލަރުކަމަށ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިސ ބުގަިއ ާދުވަހ   3705ވަނަ

ާރިޒ ްވގައި ާމައުލޫމ ތ78.7ާާުާހުރީ ާއަޅުގަނޑުެމންނަށްވަނީ ާރުފިޔ ކަމަށް މިލިައން

މިލިއަންާޑޮލަރުާއިތުރަްށ11.7ާާލިބިފަ.ާއެގޮތުންާވޭުތވެދިޔަާދުވަސްތަުކގެާތެރޭަގއިާ

ާޝިރިްނކްެވގެްނާ ާމިރިޒ ވް ާޮގސްފަ. ާއުނިެވގެން ާރިޒ ވުްނވަނީ ާނެޓް ދައުލަތުގެ

ާދުާ ާޑިްޕލީޓްވެގެން ާރިޒ ވް ާވަރަށްާނޫނިއްޔ މުން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ވުމަކީ

ާކްރައިސިސްަތްއާ ާއެހެނިހެން ާކްރައިސިްސާއަިދވެސް ާޑޮލަރު ާކަމެއް.  3710އަސަރުކުރ ނެ

ފެށިގެންާމިއަންނަނީާމިފަދަާމައްސަލަތަުކގެާސަބަބުންކަންާއަޅުގަނޑުާގަބޫުލކުރަން.ާ

ާ ާދިވެހިފައިސ  ާޚަރަދުަތއް ާހިންގުމުގެ ާދަުއލަތުގެ ާބޮުޑވެ ާޚަރަދު ޚަރަދުެގާދައުލަތުގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާގޮތުަގިއވެސް ާމައްސަަލއެްއގެ ާވަރަށްބޮޑު ާޖެހުމަކީ ާނެރެން ޗ ޕްކޮށްގެން

ާބޭނުންވަީނާ ާތ އީދުކޮށްލަން ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ާައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން.ާމިގޮތުން

ާބެހޭގޮތުންާ ާމިކަމ އި ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  3715ތުލުސްދޫ

ާމ ލި ާހުށަހެޅުމަީކާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދިނުމަށް ާމެންޑޭޓް ާކޮމެޓީއަށް އްޔަތު

ާނިންމިާ ާތ އީދުކުރަން ާއަުޅގަނުޑ ާއެގޮތަށް ާހުށަހެޅުމެކޭ. ާތ އީދުކުރ  އަޅުގަނޑު

ާކޮންާ ާމައްސަަލއަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތންގެ ާމިތަނަށް ސަބަބަކީ

ާއަޅުގަނޑު ާބެުލން. ާމެންޑޭޓެއްތޯ ާކޮމެޓީތަކުގެާކޮމެޓީއެްއގެ ާދެންތިބި ާޤަބޫލުކުރަން

ާމެންޑޭޓްެވްސާ ާކޮމެޓީގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާުނއޮންނ ނެކަމަށްވެސް. ާމިކަމުގައި  3720މެންޑޭޓެއް

ާއެއްސަބަަބކީާ ާގަޫބލުކުރެވޭ ާއަުޅގަނޑު ާނުވ ނެކަމަށް ާޮއެވގެން ާތެރޭަގއި މިކަމުގެ

ާ ާދަޢުވ ތަްއ ާޒިންމ ތަކުގެ ާމ ލީ ާމިލްކުވެިރކަމ އި ާބ 10ާދައުލަތުގެ ބުާވަނަ

ާަގވ އިުދާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާގޮތުންނ އި ާމ ނަކުރެިވެގންވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާމިކަްނ114ާާ ާތެރޭަގއި ާމެންޑޭްޓގެ ާކޮމެީޓގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމިއުޅެީނާ ާައޅުގަނޑުމެން ާދެން ާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ. ާއަުޅގަނަޑށް  3725ހިމެނިގެންވ ކަމަށް

ާމ ނަކުރު ާރިޒ ވް ާމ ނަކުރަން. ާއޮޑިޓަރާރިޒ ވް ާކުރީގެ ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ މުގައި

ާބޭފުޅުންާ ާމިނިސްޓްރީގެ ާފިނޭންސް ާއަދިވެސް ާޖެނެަރލްއ އި ާއެޓަރނީ ޖެނަރަލްއ އި
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ާފިނޭންސްާ ާމ ނަކުރަން. ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ

ާވިދ  ާމ ނަކުރަްއވ ނީ.ާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލް ާއެޭބފުޅ އޭ ޅުވަީނާމިނިސްޓަރާއެވިދ ުޅވަނީ

ާމ ނަކޮށްފަާ ާމިކަން ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުަރއްވ  ާައޅުގަނޑު ާމ ނަކުރަްއވ ނީ.  3730އެބޭފުޅ އޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ ލިއްޔ ެގ250ާާމިއޮތީ ާދައުލަތުގެ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނުވަަތާ ާފައިސ  ާހިމެނެނީ ާފަިއސ ެއއް ާެއްއވެސް ާބަހައްޓ ަފިއވ  ާގޮތުަގއި ރިޒ ްވގެ

ާއެބަހިމެ ާމުދ  ާދެންވެސްާމުދަލެއް، ާއެހެންވީމަ ާެއއްެޗްއ ާއެނޫންެވސް ާނުވަތަ ނޭ

ާއަިދާ ާރިހިކަމުގަިއވިަޔސް ާއަދި ާަރންކަމުގަިއވިަޔސް ާއެްއޗެއް ާހިމެނޭ އޭަގއި

ާއެޚަރަދުާ ާމ ނަކޮށްފަ. ާެއއްޗެހިަތްއ ާހިމެނޭ ާޭއގެތެރޭަގއި ާމިއޮތީ  3735ދެލިކަމުގަިއވިޔަްސ

ާމެންާ ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާއެކަމަށް ާތިންބައިކުަޅާކުރަންވ ނީ ބަރުންގެ

ާރިޒ ވްާ ާމިއޮތީ ާއެހެންކަަމށްވ ނަމަ ާފ ސްކޮށްގެންކަމަށް. ާއަޣުލަބިްއޔަތުން ދެބައި

ާވަރަްށާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެއޮތީ ާގަބޫލުކުރ ނީ. ާއަުޅގަނުޑ މ ނަކުރެވިފައިކަމަށް

ސަރީޚަކޮށްާމިކަންާމ ނަކޮށްފަ.ާއަދިާހަމައެއ އެކުާައޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާ

ާމި ާފަށ އިރ247ާާުޤ ނޫނުގެ ާއަމަލުކުރަން ާ)ހ(.ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާމ އްދ ގެ  3740ވަނަ

ާފައިސ އަީކާ ާތަކެްއޗ އި ާތަންތަނ އި ާމުދަލ އި ާހުރިހ  ާމިލްކުަގިއވ  ދައުލަތުގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާމ ނަކުެރވިފަކަމަށް ާރިޒ ވް ާމިއޮތީ ާއެހެްނމެ ާތަެކއްޗޭ. ދައުލަތުގެ

ާމ ނަކު ާމިރިޒ ވް ާދެން ާގަބޫލުކުެރވެނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ވަަނ16ާާރުމ އިބެހޭގޮތުން

ާބުނ ކަްށާ ާމަސައްކަތްތަަކކޭ ާކަމުދ  ާމަސައްކަތްތަަކކީ ާކޮށްފައިވ  މަޖިލީހުގައި

ާ ާމިބުނެވެނީ ާައޅުގަނޑަށް ާއެަކމަކުވެސް ާބޭނުމެއްނުވޭ.  3745މަޖިލީހުނ16ާާްއަޅުގަނޑު

ާއުޅޭ ާދަތިތަކެއް ާމ ނަކުެރޭވ ާއެކަން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެއޮތީ ާހޯދައިފަ ތީެވއޭ.ާލަފ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެކަމުގެާދަތިތަކެއްނުުއޅޭ.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެބައިނގޭާރިޒ ްވާ

16ާމ ނަކުރެވިފަިއވ ާގޮތް.ާހަމަާެއގޮތަށްާމެންޑޭޓްާލިބިގެްނވަނީާކޮންކޮމެޓީއަކަށްތޯ.ާ

ާކޮމެީޓއަށްާ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާއެމެންޭޑޓް ާެއއޮތީ ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ާޕް ާފްލޯރއަށްާއޮތްކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާދެއްވ ފަ. ާފްލޯރއަޕް  3750ރެސީޑެންޓެއް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާގެންދިޔައީ. ާކޮމެީޓއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާމީތި ނުގެނެސް

ާމ ލިއްޔަުތާ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާމިފެންނަނީ ާދިޔައިުރގައި ާކޮމެޓީއަށް މ ލިއްޔަތު

ޑުމެންނަށްާަވރަށްބޮޑަށްާއިސްކަންދެވޭާކޮމެޓީގެާއެޖެންޑ ގެާތެރޭގައިާއޮްއވ .ާއަުޅގަނ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާޖެހެނީ ާމިދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާކަނަޑއެުޅމަށް. ާިރޒ ެވއް ދައުލަތުގެ
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ާހުންނަގޮތުނ67ާާް ާައމަލުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާހުރެފަ، ާމިައދު ާޑޮލަރު  3755މިލިއަން

ާމަދުވެގެންާ ާއ މްދަނީތައް ާލިބެންޖެހޭ ާދައުލަތަށް ާއަިދ ާބޮޑުވުމ އި ާޚަރަދުތައް

ާމިދަންނަވ ލަީނާ ާފަސްކޮށްަފވ އިރު ާއެއްހަރަށް ާއ މްދަނީތައް ާލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަށް

ާ ާއ މްދަނީ ާިމގޮތަށ114ާާްޓޫރިޒަމްގެ ާވ ހަކަ. ާފަސްކޮށްަފއިވ  ާޑޮލަރެއް މިލިއަން

ާސަރުކ ރުންާ ާހުސްެވގެންދ އިރުަގއި ާއެއްކޮށް ާަބޖެޓް ާދައުލަތުގެ މިކަންއޮެވގެން

ާވަޑަާ ާއިސްތިޢުފ ދީ ާވަންނ ނީ.ާމ ދަންވެސް ާޮކންތ ކަށްތޯ ާައޅުގަނޑު  3760އިގަންަނވ ފިއްޔ 

ާމ ލިްއޔ ތުަގއިާ ާަދއުލަތުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާކުޑަމިނުން ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑުމެން ދެން

ާއިމްޕޯޓްސް.50ާާ ާދެހަފްތ ގެ ާމިއީ ާެއބަހުންނަންޖެހޭ. ާޑޮލަރު މިލިއަން

ާޤައު ާބިނ ވެަފއިވ  ާއިމްޕޯޓްސްއަށް ާވަރަށްބޮޑަްށ ާައޅުގަނުޑާދިވެހިރ އްޖެއަކީ މެއް.

ާއިޤްތިޞ ީދާ ާއަދި ާކަންތައްތަްއާރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި ާއެހެނިހެން ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާބޭނުންވޭާ ާައޅުގަނޑުމެން ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާމިއަދު ާހ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ  3765ގޮތުން

ާއެޖެންޑ އަކީާ ާރިފޯމް ާއެކޮނޮމިްކ ާއެޖެންޑ އެއް. ާރިފޯމް ާވަރަށްވަރުގަދަ ހަމަ

ާއެއްޗެއްކަމަށްާމިމަޖިލީހު ާފޮނުވަންޖެހޭނެ ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާމިހ ރު ާތަޅުމަށް ގެ

ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާދައުަލތުގެާބަންޑ ރަާނައިބުާ

ާ

 3770ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެމަނިކުފ ނަާާމ ފަންނުންާުހޅަނގުާދ ިއރ ގެ ާއެަބއިންނެވި. ާވީހ ވެްސާމިތަނުގައި ާއިލްތިމ ސްކުރަން، ާށްވެސް

ާތެރޭަގިއާާާާއަްބދުްއަރޙީމްާهللاމެންަބރުާައބްދު ާސަރުކ ރުގެ ާވ ހަކަ ާއެޖެންޑ އެްއގެ ާރިފޯމް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަވަހަކަށް

ާއަުޅގަނުޑާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާހުށަހަޅައިދިނުމަކީ ާފްލޯރއަށް ާަމޖިލީހުގެ ާއެކަން ސްޕެކިއުލޭޓްކޮށް

 3775ާކޭ.ާުޝކުރިއްޔ .ވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭނެކަމެާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާބަރުާދ ިއރ ގެާމެންާވަަރމްާނޮޅިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނުން ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަބްދުާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދު ާމެންބަރު ާެއއްކޮުޅ.ާهللا ާމިމައްސަލ ގެ ާކޮށްދެއްވީ ާއެހ މަ ާއަބްދުްއރަޙީމް

ާއަނެއްޮކޅަށްާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާވަރަްށާާމައްސަލ ގެ ާހަމަ ާމިހަީޤޤަތުގައި ާބަލ ލ އިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ާމެންބަރެއްެގާ ާކޮމެޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާދަންނަވަންޖެހޭނީ ާއަުޅގަނޑު  3780ހިތ މައ އިެއކުަގއި

ާނިންމ ފައެއްާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިެރއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެކޮމެީޓއަކުްނ ޙައިސިްއޔަތުން
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ާމިމެންޑޭ ާފްލޯރއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބަލަްނާނުއޮންނ ނެ ާޮކންކޮމެޓީއަކުންތޯ ާއޮތީ ޓް

ާއަޅުގަނޑަްށާ ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ ާމުޤައްރިރަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ފޮނުވ ކަށް.

ާޖަވ ުބާ ާވ ހަކައަކަށް ާދައްކ  ާއަުޅގަނޑު ާނުކުތ ެއއްަގއި ާނިޒ މީ ހީއެއްނުވޭ

 3785ާދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް.

ާ

ާމ ފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނުކުތ އެއް ާމެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ްނނުން

ާއަބްދު ާމެންބަރުާهللا ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާނޮޅިވަރަމް އަބްުދއްރަޙީމް.

ާާއިށީނދެވަަޑިއގަތުންާއެދެން.

ާ3790 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކުރެާާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނު ާއެޖެންޑ  ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާގަވ އިދު ާވިގެްނާމަޖިލީހުގެ

ާފޮނުވައިފަިއވ ާާއަްބދުްއަރޙީމްާާهللاައބްދުާމެންަބރު ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިސިޓީއިން ާމިއޮތީ ާވ ަހކަ ާމިދެއްކެވޭ

ާމިއޮީތާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީެގ ާހީވަނީ ާއަުޅގަނަޑށް ާއަދި ާކަނޑައެޅިފަ. ާވަިކގޮތަކަށް ާސިީޓއިން  3795އޮތް

ާތެރޭާ ާމެންޑޭޓެއްގެ ާކޮމެޓީއެްއގެ ާކޮން ާބެއްމަޖިލީހުގެ ާ ާހިމެނޭކަމެއްތޯ ާލެވުމަށޭާގަތޯ

ާގޮ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނުޑ ާެއއީކީ ާއެހެންވެ ާއޮތީ. ާހުށަހަޅައިފައި ތުަގިއާމަޖިލީހަށް

ާރައީްސާ ާގޮތުަގއި ާނުކުތ އެްއެގ ާނިޒ މީ ާއެކަމަކު ާނޫން ާދެނީކީެއއް ރައްދެއް

ާާބަލައިގަންނަާޖެހޭނެ.

ާ3800 

ާ

ާނުާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަ ާނިޒ މީ ާިމާއަޅުގަނޑު ާސަބަބަކީ ާއެއީ ާުނގަންނަން. ާބަލަެއއް ކުތ އެްއގޮތުަގއި

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާހުށަހެޅުމ އެްއކޮށް ާމަޖިލީހަށް ާާމެންބަރުމައްސަލަ

ާދެންނެވި ާއަޅުގަނޑު ާނިންމ ލެއްވީމަ ާވ ަހކަ ާޞ ލިޙުގެ ާމުޙަންމަދު ްނާއިބްރ ހިމް

ާބެލުމަކީ ާއޮތްތޯ ާމިމެންޑޭޓް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާތެމީގައި ާމައްސަލ ަގއި ާމި  3805ރޭަގއިާވެސް

ާ ާހިމެނޭކަމެކޭ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ވ ހަކަފުޅުާނޮޅިވަރަން

ާ.ާކުރިއަްށގެންގޮސްާެދއްވުންާއެދެން

ާ
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ާޓެކްނިކަްލާާއ ދެ،ާާމެްނބަރުދ ިއރ ގެާނޮިޅވަަރމްާ ާވަރަށް ާހުރީ ާދައްކަން ާއަޅުގަނޑު ާމިމައްސަލ ަގއިެވސް

ާައޅުގަނޑުާވ ހަކަާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދު ާެއވ ހަކަތައް ާއެހެންވީމަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  3810ާތަެކއް

ާވަަރށްާއެދޭނޭކަމެއްކަުމގަިއާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ދަންނަވ ލުމުގެާފުރުޞަތުާދެްއވުންެއއީާައޅުގަނުޑވެސް

ާނުކުރެޭވާ ާޤަބޫލެއް ާއަުޅގަނޑެްއ ާހ ލެއްގައި ާެއއްެވސް ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާމިމ ލިްއޔަތު ާމިމަޖިލީހުގެާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނިންމުމެއްކަމަށް ާނިންމ ފައިވ  ާކޮމެޓީން

ާއިނޭގާ ާައޅުގަނޑަްށވެސް ާމިދެންނެވީ ާކޮމެީޓއަަކށްކަން.ާއެހެން ާކޮން ާއޮތީ މެންޑޭޓް

ާ 10ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބުގައި ާަގއ251ާާިވަަނ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  3815ވަނަ

ާމީހަކަ ާުނވަަތ ާހޭދަކުެރވޭނޭގޮތް ާމ ލިއްޔ  ާަދއުލަތުގެ ާދެވޭނެގޮްތާއަޅުގަނޑުމެންގެ ށް

ާސަރީޙަކޮށްާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާކުރެވޭޭނގޮތް ާމިހުރިހ ކަމެއް ާގޮތް ރަހުނުކުރެވޭނޭ

ާޤ ނޫނެއްާ ާކުުރމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން ާއެބައޮތް. ާބަޔ ންކޮށްފައި މުތަލަޤަށް

ާކުރެވޭީނާ ާއެކަން ާއިުމގެތެރެއިންކަްނ ާޤ ނޫނުގެ ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެކަމަށް

ާއެަބއޮތް. ާހުންނ ނެާާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި ާމ ލިއްޔ ަގއި ާދައުލަތުގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ  3820ދެން

ާކަނޑަައޅ ފައިާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާފައިސ  ާހުންނަ ާިރޒ ްވަގިއ ާނުވަތަ ފައިސ 

ާރަީއްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަނޑިވަުޅގަިއ ާބޭނުންވ  ާއަުޅގަނޑުމެން އެއ އިބެހެން

ާމަ ާރައްޔިތުންގެ ާބުނ ގޮތުން ާގައި ާ)ށ( ާއެމ އްދ ގެ ާޖެހެނީ ޖިލީހުެގާއަޅުގަނޑުމެން

ާއެހެންވީމ ާ ާކުރަން. ާމިަކން ާރުހުމ އިެއކި ާއަުޣލަބިއްޔަތުެގ ާދެބަިއގެ ތިންބައިކޮށްފައި

ާއަބްދުާ ާަފންނީކަމެއް. ާވަރަށް ާމިއީ ާހަޤީޤަުތަގއިވެްސ  3825هللاާމިކަންކުރ އިުރގައި

ާތަފްސީލުކޮްށާ ާވަރަށް ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ އަބްދުލްރަހީމުގެ

ާެދްއވައިފި ާައޅުގަނޑުމެްނާވިދ ޅުވެ ާގޮތް. ާދިމ ވެދ ނެ ާނުކުރެވިއްިޖއްޔ  ާމިކަން

ާގޮުތަގިއާ ާރިޒ ވެްއގެ ާމ ލިއްޔ ގަިއ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަުދ ާއިނގޭ އެންމެނަށްވެސް

ާ ާއަުތގަިއ67ާާހުރީ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމިއަުދާދެން ާޑޮލަުރކަން.ާއެހެންވީމ  މިލިއަށް

ާއެނިގވަ ާރައީސަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރީމަ ާމިއަުދާފައިސ   3830ަޑއިގަންަނވ ނެ

ާޕްލޮޖްގެާ ާޑޮލަރ ާމިއުެޅނީ ާބޮުޑެވގެން ާަމއްސަލަތައް ާޑޮލަުރގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާމ ލިއްޔ އިްނާ ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާިމއަދުވެސް ާހައްުލކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް

ކޮންމެވެްސވަރަކަށްާބޭންކުތަކަްށާޑޮލަރުާދެއްވ ތީވެ،ާމިއަުދެވސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާމިދަނީ.ާކޮންމެވެ ާލިބެމުން ާޑޮލަުރ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ްނމު ާވަރަކަށް ސް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާަބއްދަލުކޮްށލުމަށް ާފަރ ތުން ާމިއެމް.އެްމ.އޭ.ގެ  3835އަޅުގަނޑުމެންނަށް



 143 

ާޒ ހިރ ާއަޅުގަނޑުމެންނ ިއާ ާޑެޕިުއޓީާގަވަރުނަރާއައިޝަތު ދެންނެވިާދެންނެވުމުގައި

ާއެމް.އެމް.އޭ. ާހިތ މައަކީ ާމިވަގުތުާބައްދަލުކުރެްއވި. ާނަޖީބު ާފަޒީލް ާަގވަރުނަރ ގެ

ާމިއިނގިރޭިސވިލ ތުަގިއާ ާއެހެންވީމަ ާބޭރުގަިއ. ާރ އްޖޭން ާކިަޔވ ވިދ ުޅވަން ހުންނެވީ

ާއަޅުގަނޑުމެްނެގާ ާސަަބބުން ާމިކަމުގެ ާއެހެންވީމ  ާހޭދަކުަރއްވަނީ. ގިނަަވގުތުތައް

ާވ ހަ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއޮތުން ާއޮތް ާބޮއްސުންލ ފަ ާމި  3840ކަފުޅުަގިއާޤައުމު

ާކަންތައްތަުކެގާ ާބައެއް ާކުރެްއވި ާދައުލަތުން ާމިއަަހރު ާވިދ ޅުެވއްޖެ ދެންމެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިއޮތީ. ާދިމ ވެފައި ާމިމައްސަލަތައް ާމިމ ލިއްޔަތަށް ސަބަބުންނޭ

ާ ާދ އިރ  ާފަތުުރވެރިކަމުެގ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ތަރައްީޤާރައީސަށްެވސް

10ާއަހަރުދުވަުހގެާކުިލާއެްޑވ ންސްއަށ15ާާްއިާކުރުމަށްޓަކައިާރިޯސޓްތަކެްއާދެއްވަާ

ާ ާޭއގެ ާކުލި ާދުވަހުގެ ާނަންގަވ 15ާާއަހަރު ާސަރުކ ރުން ާއަށް ާއެޑްވ ންސް  3845ޕަސެންޓް

ާކުރެވިފައި.ާ ާބޭނުން ާމިަވނީ ާފަިއސ ެއއްެވސް ާއެތައް ާލިބެންހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަން

ާހިނގަ ާތެރޭަގއި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަންތައްަތކެްއ ާއެތައް ާމިފަދަާމިކަހަލަ ާދ  މުން

ދަނޑިވަެޅއްަގއިާއިޤްތިސ ދީާދަތިކަމެއްާައޅުގަނޑުމެންނ ާކުިރމަތިވެގެންާމިާުއޅެނީ.ާ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމި ާައޅުގަނޑަން ާވިދ ުޅެވދެއްވ  ާަރއީސް ވަަނ114ާާޢިއްޒައްތެރި

ާިމާ ާކޮމެޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާނުފެނުނު ާައޅުގަނަޑކަށް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް  3850މ އްދ ގަ

ާ ާލިބޭނޭ ާއެބަފެނޭާމެންޑޭޓް ާއަޅުގަނޑަށް ާސ ފުކޮށް ާހަމަވަރަށް ގޮެތއް.

ާ ާއެބަދޭ.250ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާަހވ ލ  ާޤ ޫނނުއަކ  ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާމިތިއްބެިވާ ާމިތ  ާކަެމކޭ. ާެޓކްނިކަލް ާވަރަށް ާކަނޑަެއުޅމަކީ ާރިޒ ވް އެހެންވީމ 

ނީާކީެއއްނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާައޅުގަނޑުާކުޑ މީސްާެއއްެޗއްާަދންނަވަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޔަޤީން ާހަމަ ާއަުޅގަނޑަށް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި  3855އެހެންނަމަވެސް

މ ލިއްޔަތުާކޮމެީޓގައިާިތއްބެިވާމެންބަރުންނ އިާއަދިާމިާރައްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާމިާ

ާެއނގިަވއެއްުނގަންނަވ ނެ.ާ ާކުރަްނ ާމަސައްކަތް ާމިަފންނީ ާމެންބަރުންނ އި ތިއްބެވި

އަޅުގަނޑުމެންާމިކުރ ާކަމެއްގެާސަބަބުންާނުވަތަާއަޅުގަނޑުމެންާނުކޮށްާާއެހެންވީމ 

ާމުސްތަޤްބަލަށްާ ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާސަބަބުން ާކަމެއްގެ ދޫކޮށްލ 

 3860މިކަމުންާސަބަބުންާއެޅިދ ނެާހުރަސްާއެއީާއަުޅގަނޑުާހަމަާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާ

ާޢިއްަޒއް ާނުކުތ އެއް. ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑުމެްނާގެންނަން ާމިއަދު ާރައީސް ތެރި

ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޮުތގައި ާރިޒ ެވއްގެ ާމިސ ލަަކށް ާކަނަޑއެޅީ މިލިއަްނ50ާާރިޒ ެވއް
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ާ ާމިަވގުތ60ާާުނުވަތަ ާވ ގޮތަކީ ާދެންކަންތަްއތައް ާ ާކަނޑައެޅީމ  ާޑޮލަުރ މިލިއަން

ންާއަޅުގަނޑުމެންނަންާރަމަޞ ންާމަސްާކުރިމަތިވެގެންާމިއަްނނަނީާޑޮލަރުގެާދަތިކަ

ާވެރިންނަށްާ ާވިޔަފ ިރ ާއ ންުމ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާިމހިރީ. ާތެޭރަގއި  3865އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާތަކެތުާ ާފަށަށް ާއަތްފޯރ  ާނުލިބި ާމުދ  ާނުލިބި ާަފއިސ  ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ވިޔަފ ރި

ާއުއްމީދުތަްއާ ާއެ ާއުއްމީދުތަްއ ާކުރ  ާމި ާއަުޅގަނޑުެމން ގެނައުމަށްޓަަކއި

ާރަ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާހ ލަތެއްގަިއާހ ސިލްނުކުރެވި ާނިކަމެތި ާވަރަށް އްޔިތުންނަށް

ާސިޔ ސީާ ާައޅުގަނޑުމެން ާގަސްތުގައި ާމިހ ލަތު ާއެހެންވީމ  ާޖެހޭނެ. ތިބެން

ާއިންފޯމްާ ާައޅުގަނޑުމެން ާހިނގ ށޭ. ާނުކުރަމ  ާކްރިޭއްޓ  3870ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ާކޮންމެވެްސާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅގަނޑުެވސް ާމިތ ނގަ. ާނަގަންހިނގ ށޭ ޑިސިޝަނެއް

ގެާިރޒ ެވއްާައޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާެއހެންނަމަވެސްާމިރިޒ ްވާވަރެއްާ

ާދަތިކުރަންކަމަްށާ ާހިންގުމަށް ާސަުރކަރު ާގަސްތުގ  ާކަނޑައަަޅނީ ާމި އަޅުގަނޑުމެން

ާއަޤްލަިބއްޔަުތާ ާޮކމެޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމިކަމަކީ ާބޭނުންވެެގން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއޮީތމ  ާއަތްޕުުޅގައި ާކުރ ކަމެއްކަމުަގިއާާވަކިަބއެްއގެ ާގެންގޮްސެގން  3875އެކޮމެޓީއަށް

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާމީ ާނޫޅޭށޭ. ާހަދަން އަޅުގަނޑުމެން

ާމިކަންާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމެކޭ ާއެކުެލިވގެންވ  ާއޭގައި މަސްލަހަތު

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޑޮލަރ ާއަދަދެއްަގއި ާވަކި ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިވަގުތު ާއަޅުގަނޑުމެން

ާކޮށްފިްއޔ ާ ާފިކްސް ާައޅުގަނޑުމެން ާފައިސ  ާހުރި ާމ ލިްއޔ ަގ ާހުރި އަތުގަ

ާވިދ ުޅވޭ.ާ ާއެބަ ާހަމަ ާބޭފުޅުްނ ާމިދ އިރ ގެ ާހަމަ ާމައްސަލަވެްސ  3880ދެންދިމ ވ ނެ

ާބޭނުންވޭާ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުންވެސް ާވ ަހކަކޮޅު ާއަުޅގަނޑު އެހެންވީމ 

ާއެބަޖެ ާވިސްނަން ާފުންޮކށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެްނާއަޅުގަނޑުމެން ާިމވަގުތު ހެއޭ

ެވއްާކަނޑަައޅ އިރުާރިޒ ެވއްގެާގޮުތަގއިާކަނޑައަޅ ނީާިކހ ާއަދަދެއްތޯ.ާމިއަދަދުާރިޒ 

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާއަމ ޒުކުރެިވގެން ާދުރުމުސްތަޤްބަލަކަށް ާސަބަބުން ކަނޑައެޅުުމގެ

ާކޮްށގެ ާއަމަލު ާައޅުގަނޑުމެން ާކަން ާގޮތަކުން ާކޮްނ ާލިބޭނީ ާފައިދ   3885ންތޯ.ާރ އްޖެއަށް

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާއަނދަވަުޅަގނޑުން ާވެއްޓިފައިިމވ  ާއަޅުގަނޑުމެްނ ާމިއަދު އަދި

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާބޭފުޅުއްނަށް ާފަންނީ ާކުރުމަށް ާިމކަން އަރަިއގަތުމަށްޓަކައި

ދޫކޮށްލަންާހިނގ ށޭ.ާއަުޅގަނުޑމެންގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުްނނަކީާހުރިހ ާއެްއޗެްއާ

ާއަާ ާވެގެން ާމީހުންނަށް ާނުވ ނޭކަންނޭނގެ.ާއިނގޭ ާކުރ ކަށް ާމަސައްކަތް ޅުގަނޑުމެން
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ާކުަރއްވަްނވ ނީާ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާފަންނީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  3890އަޅުގަނޑުމެން

ާފަންނީާބޭފުޅުންކަން.ާއެހެންވީމ .....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާބޭފުޅުންާާމެްނބަރުދ ިއރ ގެާނޮިޅވަަރމްާ ާއެރުާފަންނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާޤަބޫލުކުެރވޭާކޮޅަކަށް ާއަުޅގަނޑަން  3895ާވުމަީކއޭ

ާކޮމެޓީގެވެސްާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދު ާއިްޤތިސ ދީ ާއަދި ާކޮމެޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާގޮތަކީ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ

މެންޑޭޓެއްާކަމަކަށްާއަުޅގަނުޑާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭ.ާއެހެްނވީމ ާމޫސ މަނިކުާވިދ ުޅިވާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން

ާޝުކުރިވިދ ޅުވު ާކުުރކޮށްލަން. ާވ ހަަކކޮޅު ާއަޅުގަނޑު ާކުރަމުން ާތ ޢީދު އްޔ ާމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާާ3900 

ާދެްއޭކާާ.`ާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާތިމަރަފުށި ާވ ހަކަ ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ 

ާދަންނަާާމަދުާމުސްތަފ މުޙަންާ ާއަޅުގަނޑު ާބެހޭޮގތުން ާއ އި ާމައްސަލަ ާކޮށްގެންާކުއްލި ާމި ާމިކަން ާވ ީނ

ާފުރައްސ ރަކޮްށާާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާސަރުކ ރަށް ާތެޭރގަ ާބޮޑުރޭވުމެއްގެ ާބަޔަުކ ާކަނޑަެއޅިގެން އުޅެނީ

ާހީާ ާކަމަށް ާކުރެވިދ ނޭ ާއެކަން ާއޮންނ ތީވެ ާހީ ާކަމުގެ ާއިނދަޖައްސ ލ ފ ނެ ސަރުކ ރު

ާަދއުލަތު ާނުކުެރވޭނެ. ާއެކަެމއް ާއެްއވެްސާހ ލެއްަގިއ ާަވިކވަރަކަްށާާކޮށްގެން.  3905ރިޒ ްވ

ާމީގެާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކުރުމަށް. ާމިކަން ާސަބަބަކީ ާބޭނުންވ  ާކުރަން ލިމިޓް

ކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާއެމް.އެމް.ޭއއިންާދަރަނިާނެގުންާެއއީާއ ަދވެގެންާކޮންމެާ

ާނަގ ވ ހަަކާ ާދަރަނި ާމިސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާކަމެކޭ. ާއަންނަ ާކުރަމުން ދުވަހަކު

ާކޮންމެާާދައްކ އިރު ާލޯނުނެގުމަށް ާބެންކްތަކުން ާޖެހޭނޭއޭ ާލަދުގަްނނަން ތިމ މެން

ާލޯނުާ ާއިންޓްރެސްޓަށް ާުކޑަ ާކިޔަމުން ާނީލަން ާދިޔައީ ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތި  3910ހަފްތ އަކު

ާކުރަްނާ ާމިކަން ާދައްކ  ާވ ަހކަ ާގޮތަށް ާމި ާބަޔަކު ާތިބި ާހ ލަތެއްގައި ނެގުމަށް.ާމިފަދަ

ާގު ާމީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނުޑާއުޅުމުން ާކަމެކޭ. ާކިއުންކަހަަލ ދޯގުދޯ

ާމަޖިލީހަންާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާެއްއޗެއް ާރިޒ ވްަގިއވ  ދަންނަވ ނީ

ާއިންވެންޓްީރވެްސާ ާއޭގެ ާހުއްޓަސް ާރިހި ާހުއްޓަސް ާރަން އިނގެންޖެހޭނޭ.

ާކޮށްފަިއވ ާ ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ާސަބަބަކީ ާލިބެންޖެހޭނެޔޭ.  3915އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއެކަްނާޚިޔ ނ  ާއޮޅުންފިލ ނީ ާރަނގަޅަްށ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާަވއްކަންަތއް ތ އި
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އިނގޭނީާއޭރުންނޭ.ާވީމ ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަންާކަނަޑއެިޅގެންާމިާމައްސަަލއަީކާ

ާޤައުެމއްެގާ ާކޮމިޓީއަކ އި ާމައްސަަލއެކޭ ާހެޔޮނުވ ނެވަުރެގވެސް ާބަލައިގަނަން މިތަނަށް

ާފަސްމީހު ާހަތަރު ާކަނަޑއަޅަން ާކޮމިޓީައކ ިއ،ާރިޒ ވް ާތިބޭ ާމީހުން ާހަތް ާނޫނިއްޔ  ން

 3920އަޅުގަނޑުމެންާހަވ ލުކޮްށގެންާއަޅުގަނޑުމެންާެއކަންާދޫކޮށްަލއްަވއިގެްނާތިބެއްޖެނަމަާ

ާޑޮލަރުެގާ ާމޮޔަޮގވ ނެ. ާދުނިޔެވެސް ާމޮޔަގޮވ ެނ، ާޤައުމުވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާޑޮލަ ާމި ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުގަނުޑާހަނދ ންވަނީ ާދަްއކަވ އިރު ާމައްސަަލއަީކާވ ހަކަ ރުގެ

ާމައްސަލަާ ާޑޮލަރުގެ ާނޫން.ާކޮންމެކަމަަކށް ާަމއްސަލަެއއް ާއުޅޭ ާެއކަނި ާރ އްޖޭގައި މި

ާއިނގޭާ ާއަޅުގަނޑަށް ާދަްއކަވ އިުރ ާވ ހަކަ ާހަދަިއގެްނ މައްސަލައަކަށް

ާއިޤްތިޞ ދެއް.ާ ާބޮޑު ާވަރަްށ ާތެރޭަގއި ާމިއޭޝިޔ  ާދުނިޔޭގެ  3925ސައުތުކޮެރއ ައކީ

ާކުންފުނި ާސައުތުކޮެރއ ަގއި ާމިދޫކުރަނީ ާއިންޑޮނޭޝިޔ ގަިއ3500ާާތަަކށް ޑޮަލރު.

ާ ާދޫކުރަނީ ާމި ާނުޖެހ2000ާާޭކުންފުނިތަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާދައްކ އިރު ޑޮލަރު.

ާމިޤައުމަކީވެްސާ ާދެކޭކަށް ާކަމަކަްށާމ ބޮޑުާމައްސަލައެއްކަމަށް ޑޮލަރުގެާމައްސަލައޮތް

ާޤައުމެއްނޫން. ާއޮތް ާއެއްިޗހިތަކެއް ާމ ގިނަ ާާއެކްސްޕޯުޓކުރ  ފަރ ތެއ2ާާްހަމައެކަނި

ާހަދައިގެންާ ާކަމަކަށް ާމީ ާލިބެނީ. ާޑޮލަރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދިމ ލަކުން ާދެ  3930އޮތީ.

ާމީާ ާދަްއކ ނީ ާައޅުގަނޑު ާދައްކ އިރު ާމިވ ހަކަ ާއޮުޅވ ަލން ރައްޔިތުންގެތެޭރަގއި

ާޖަސްޓިފިކޭ ާމިާާޝަނެއްާއެްއވެސް ާރ ވަިއގެން ާބަޔަކު ާތިބޭ ާކޮމިޓީގައި ާމީ ނޫނޭ.

ާ ާއަުޅގަނުޑާސަރުކ ރަށް ާއެހެންވީމ  ާކަމެކޭ. ާގެންދ  ާކުރަމުން ފުރައްސ ަރކުރުމަށް

ާކޮމިީޓއިްނާ ާމ ލިއްޔަތު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާއަަވހަކަށް ާވީހ ެވސް ދަންނަވ ނީ

ާބަލައިގަެނގެންނުވ ނެާ ާިމ ާހިނގ ށޭ. ާބޭރުކޮށްލަމ  ާމަްއަސލަ ާމި  3935ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާދަ ާއަޅުގަނޑު ާއިތުުރން ާމީގެ ާސަރުކ ރުްނާއެްއގޮތަކަްށވެސް. ާކުރީ ާމީގެ ންނަވ ނީ

ާސެކިއުރިީޓާ ާބަހައްޓ ފައިހުރި ާބެންކްަތކުން ާބަލަމުންއައީ ާރިޒ ވް މިތ ނގައި

ާއ ދަނ ާ ާމިސ ލަކީ ާީމގެ ާބަލަިއގެން. ާއެްއޗެްއކަމަށް ާސަރުކ ުރގެ ފައިސ ައކީވެްސ

ާމުދަލެްއާ ާއަިމއްލަ ާއިބްރ ހިމްގެ ާެއއީ ާފައިސ  ާަބހައްޓ  ާއަތުަގއި ާއިބްރ ހިމް މޫސ ،

ާއެކަމަުކާކަމު ާމިކަމަކީ. ާކަމެްއ ާއެކަހަލަ ާކުރުން. ާހިސ ުބ ާެދކިގެން  3940ގައި

ާވީމާ  ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނުޑ ާނުކުރ ނޭ ާެއޮގތަކަށް ާއެކަން މިސަރުކ ރަކުން

ާއަުޅގަނުޑާ ާަދއްކ ކަށްނެތިން ާވ ހަކަ ާގިނަ ާމިމައްސަަލއިަގއި ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާބޭ ާމިތަނުން ާމިބިލު ާމިގޮވ ލަނީ ާރައީސަށް ާމިކަމާ ޢިއްޒަތްތެރި ާމިމައްސަލަ ރުކޮށް
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މެދުގަާޤ ނޫނީ،ާވީހ އަވަހަކަށްާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްާއެޤ ނޫނަުކންާމިކަމަށްާބ ރުލިބިދޭާާ

 3945ާގޮތަށްާމިކަންާނިންމަމ ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިޖަލްސ އަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިއއްޒަތްެތރި ާުޝކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާހަ ާަވގުތު ާއިތުރުކުެރވުނު ާގުިޅގެން ާމަްއސަލައ އި ާކުއްލި ާމަވުމ އިާކަނޑައެިޅަވގުތަށް

ާގުިޅގެންާއަުޅގަނޑުާމިއަުދގެާޖަލްސ ާމިހ ާހިސ ބަކުންާމިާނިންމ ލަނީ.ާ

ާ3950 

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.



ާއޮން.ާމަالعالمينާربާهللوالحمدާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ އެއް ާނިމުނީ.ާދެން ާމ ދަމާ ޖިލިސް ނ ނީ
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ާ3955 

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالمينާربާهللوالحمد
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