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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /63 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  63ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009 ނޮވެމްބަރ 16 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 29 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް   13:02ން  12:00 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:36ން  15:06 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:00 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  54 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ47ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  47،   ަފުރަތަމ

 41ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ، ދ54ެ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަން 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއި 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

  ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  



 IV 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް



 V 

 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 މަދު ނާޒިމްޙްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރެއްގައި  

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ާއޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު  ން: ޒީރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަ 

  ޢަލީ ޞަވާދު

  



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ،ުން ޢަލީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު،  ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީ އިންޓަވަލްފަހ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ    ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންޓަވަލްފަހު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  ދޫމެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ވައިކަރަ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ސަލީމް، އަދި ަތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ރާހުޅުހެންވޭރު ދާއި  ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ  

މަދު،  ޙްގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަ  ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ،  ަތސްމީން ޢަލީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު،

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  އަދި ފޭދޫ ދާއިގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ހޯރަފުިށ   ދެވަނަ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޙާމިދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ހެންވޭރު 

ލީ ވަޙީދު، މަދު ރަޝީދު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަޙްދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ގެމަނަފުށި ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެން

މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ޖަލްސާއިން    މަސީޙު މުޙަންމަދު އަދި ފޭދޫ ދާއިގެ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.  
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ާވަނަާޖަލްސ .66ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ77ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުާހޯމ9009ާަާނޮވެމްބަރ76ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



އެންގުން. .9  10ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާފުރަތަމ46ާާަމިވަގުތު ާއެންމެ ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާލިޔެކިއުނ6ާާްއައިޓަމަށް ާބައެއް ާއިދ ރީ ާއައިޓަމް ވަނަ

ނޑުާލަސްކޮށްލިވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހަމަޖެއްސުމަ ާށްޓަކައިާމިއަންނަާހޯމަދުވަހުގެާޖަލްސ އަށްާއަޅުގަ

ާ15 

ސުވ ލު. .6

ާ

ާއައިޓަމަށް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ ާމިދަނީ ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާދ އިރ ގެާާއަޅުގަ ވިލިފުށީ

ާމިނިސްޓަ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާކަލްޗަރާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންޑް ާއ ޓްސް ާޓުއަރިޒަމް ާއޮފް ރ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއަޅުގަނޑު ާސުވ ލެއް. ާކުރައްވ  ާސަވ ދ އި ާޢަލީ  20ޑޮކްޓަރާއަޙްމަދު

 މެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

 

ާއަޅުގަނޑުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޓުއަރިޒަމްާާ`ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާއ ޓްސްާ

ނޑުާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާސަވ ދަށް ާޢަލީ ާއަޙްމަދު ާޑޮކްޓަރ ާކަލްޗަރ  25އެންޑް

ާސުވ ލަކީ،ާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާސުވ ލެއް. ާގުޅުންހުރި ާދ އިރ އ އި ާވިލިފުށީ ާދ އިރ ކަމުގައިވ  ނިސްބަތްވ 

ާދީފައިވަނީާ.ތާކުއްޔަށްދީފައިވ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާރިސޯޓްގެގޮތުގައި ާކުއްޔަށް ާސަރުކ ރުން އޮޅުގިރި

ާާކޮންފަރ ތަކަށްތޯ؟ ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާސުވ ލު. ާފުރަތަމަ ނޑު އޮޅުގިރިާއަޅުގަ
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ާތަރައްޤީކުރުމަރިސޯޓެއްގެ ާގޮތުގައިާތަރައްޤީކުރުންާފިޔަވައިށްާދީފައިވަނީާއެރަށްާރިސޯޓެއްގެގޮތުގައި

ާއެކު ާޝަރުތަކ އި 5ާާާތޯ؟ގައިާއިތުރު ާސުވ ލަކީ،  30ާތަރައްޤީކުރުމަށްާާގެގޮތުގައިރިސޯޓްވަނަ

ާކީއްވެތޯ؟ާއޮޅުގިރީގެާ.ތާކުއްޔަށްދީފައިވ  ާނުފެށިވަނީ ާހަމައަށްވެސް ާމިއަދ އި ވަނ6ާާަާމަސައްކަތް

ާ ާއެގްރީމަންޓްކޮށްސުވ ލަކީ، ާސަރުކ ރުން ާފަރ ތ އިއެކު ާކުއްޔަށްދީފައިވ  ާމިހ ރު ފައިވާ އެރިސޯޓް

ާކޮބައިތޯ؟ ާާތ ރީޚަކީ ާސުވ ލަކީ، ާބ ރުއަޅުއަނެއް ާއަވަސްކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާއްވ ާއެރިސޯޓްގެ

ާކޮބައިތޯ؟ ާމަސައްކަތަކީ ާކޮށްފައިވ  ާމިހ ތަނަށް 8ާާާސަރުކ ރުން ާސުވ ލަކީ، ާވަނަ މަލީާޢައެރިސޯޓް

ާކޮބައިތޯ؟ ާތ ރީޚަކީ ާލަފ ކުރެވޭ ާމަނިކުފ ނަށް ާފެށޭނެކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްާމަސައްކަތް  35ޔ 

ާރައީސް.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ`ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެ ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާޖުމްލަ ާކުރެއްވެވީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާޤަބޫލުކުރަނީ.8ާމެންބަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާާސުވ ލެއްގޮތުގައި

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާސުވ ލަކީ، ާސަރު.ތާކުއްޔަށްދީފައިވ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާރިސޯޓްގެގޮތުގައިފުރަތަމަ  40ކ ރުންާއޮޅުގިރި

ާކޮންފަރ ތަކަށްތޯ؟ާކުއްޔަށް ާތަރައްޤީކުރަންާާދީފައިވަނީ ާރިސޯޓެއްގޮތުގައި ާއޮޅުގިރި ތ.އަތޮޅު

ާކުންފުން ާއެއިމް ާކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ާސަރުކ ރުން ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ އޮޅުގިރިާޏަށް.

ާތަރައްޤީކުރުމަރިސޯޓެއްގެ ޤީކުރުންާފިޔަވައިާގޮތުގައިާތަރައްށްާދީފައިވަނީާއެރަށްާރިސޯޓެއްގެގޮތުގައި

ާޝަރު ާއެކުތޯ؟ޠައިތުރު ާކުންފުންޏ އިާާކ އި ާއެއިމް ާތ.އޮޅުގިރި ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ޖަވ ބުގައި

ާކުރެވިފައިވަ ާއެގްރީމެންޓް ާޓްރ ންސިޓްާސަރުކ ރުން ާއެޅުމ އި، ާއެއަރޕޯޓެއް ާތިމަރަފުށީގައި  45ނީ

ާ ާމި ާއެޅުމ އެކު، ާރިސޯޓެއް ާއޮޅުގިރީގައި ާއަދި ާއެޅުމ އި 5ާާހޮޓަލެއް ާމަތިން. ވަނ5ާާަޝަރުޠުގެ

މަސައްކަތްާމިއަދ އިާާއޮޅުގިރީގެ.ތާކުއްޔަށްދީފައިވ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާރިސޯޓެއްގެގޮތުގައިާސުވ ލަކީ،ާ

ާނުފެށިވަނީ ާކުންފުނީގެާާކީއްވެތޯ؟ާހަމައަށްވެސް ާއެއިމް ާދުވަހުގެތެރޭގައި ާއަހަރެއްހ  މިދިޔަ

ާޖަވ ބެއްާ ާބައްދަލުކޮށްާމިސުވ ލަށް ނޑުާވުޒ ރ ގައިާއެތައްާފަހަރެއްގެާމަތިން ާއަޅުގަ އިސްވެރިންނ އި

ާލިބިފައިނުވޭާ ާޖަވ ބެއް ާއެދެވޭ ާއަދި ާއެކަށީގެންވ  ާއެހެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތްކުރިން. ާވަރަށް  50ހޯދަން

6ާާާތަނަށްވެސް.މިހ  ާސުވ ލަކީ، ާސަރުކ ރުންާވަނަ ާފަރ ތ އިއެކު ާކުއްޔަށްދީފައިވ  ާމިހ ރު އެރިސޯޓް

ާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟އެގްރީމެ ސަރުކ ރުންާއެއިމްާކުންފުންޏ އެކުާމިރިސޯޓ އިގުޅޭގޮތުންާާންޓްކޮށްފައިވ 

ގެާމަސައްކަތްާއެރިސޯޓްަވނަާސުވ ލަކީ،7ާާގައި.4009ާާޖުލައ53ާާިއެގްރީމެންޓްާކުރެވިފައިވަނީާ

ާބ ރުއަޅ  ާކޮބައިތޯ؟ާއަވަސްކުރުމަށް ާމަސައްކަތަކީ ާކޮށްފައިވ  ާމިހ ތަނަށް އަޅުގަނޑުާާސަރުކ ރުން

ާބައްދަލުކޮށްާ ާއިސްވެރިންނ އި ާކުންފުނީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަހަރު ާވަރަށްގިނަ ާދެންނެވިހެން  55ކުރިން
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ާމީ ާނުދ ތީވެ ާކުރިއަށް ާއެއްވެސްގޮތަކަށް ާޢަމަލީގޮތުން ާހޯދުމަށްާމަސައްކަތް ާތަފްޞީލު ގެ

ާލިބިފައިނުވޭ.ާ ާޖަވ ބެއް ާއެއްވެސް ާއެދެވޭ ާއަދި ާސުވ ލުކުރެވިފައިވަނީ. ާމަތިން އެތަކެއްފަހަރު

ާސ ފެއްނުވޭ. ާމިނިސްޓްރީއަކަށް ާސަބަބުތަކަކ އިހުރެކަމެއް ާކޮން ާއެއީ ވަނ8ާާަާއެހެންކަމުން

ާސުވ ލަކީ،ާ ާޢައެރިސޯޓް ާމަނިކުފ ނަށް ާފެށޭނެކަމަށް ާމަސައްކަތް ާކޮބައިތޯ؟މަލީ ާތ ރީޚަކީ ާލަފ ކުރެވޭ

ާ ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު 39ާާޖަވ ބުގައި ާމިާާ;400އޯގަސްޓް ާމިއަހަރު، ނޑުމެން ާއަޅުގަ  60ގައި

ާޖަވ ބެއްާ ާއެެެދެވޭ ާބިނ ކޮށް ާވ ހަކައަށް ާދެކެވުނު ާމި ާބައްދަލުވުމެއްގައި ާހުރިހ  ކުރެވުނު

ާ ާގުޅޭގޮތުންާކުރެވިފައިވާ ގައިާއެއިމްާކުންފުންޏ އެކުާމިާ;400އޯގަސްޓ39ާާްލިބިފައިނުވ ތީ ރަށ އި

ާ 33ާއެގްރީމެންޓްގެ ،34ާ ،35ާާ ާއެއ37ާާީއަދި ާސަބަބުން، ާޚިލ ފުވުމުގެ ާމ އްދ އ އި ވަނަ

ާއިމްޕެކްޓްާ ާއެންވަޔަރަންމަންޓް ާކޮންސެޕްޓ އި ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނ ާކަ ާއެގްރީމެންޓްގައި ާޕްލޭން ާވޯރކް ާރިޕޯޓ އި، ާގޮތުގެމަތިންާއެސެސްމެންޓް  65ޑައަޅ ފައިވ 

ާ ާއެގްރީމެންޓްގެ ާކުންފުންޏަށ89ާާްހުށަހެޅިފައިނުވުމުން ާއެއިމް ާއެއައީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާނޯޓިސްގެ ާޓަރމިނޭޝަން ާއަދި ާދީފައިވަނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޯޓިސްއެއް 9ާޓަރމިނޭޝަންގެ

ާއެގް ާޓަރމިނޭޓްވ ނެކަމަށް ާއެގްރީމެންޓް ާމި ާއެއީ ާވ ދުވަސް، ާވަނައަށް ވަނަާާ;8ރީމެންޓްގެ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންާމިާއެގްރީމެންޓްާމިހ ރުވަނީާއެއިމްާ މ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީވެާއަޅުގަ

ާޕެކެޖްާ ާއެ ާމިދަނީ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާޓަރމިނޭޓްކުރެވިފައި.  70ކުންފުންޏ އެކު

ާޙަވ ލުކު ާފަރ ތަކ އި ާއިތުރު ާމިދަނީ.ާޑިވެލޮޕްކުރުމަށްޓަކައި ާބަލަމުން ާހޯދަެައި ރެވޭނެގޮތެއް

ާތަރައްޤީކުރުން.ާ ާކަންތައްތައް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާސިޔ ސަތެއް ާއިސް ާސަރުކ ރުގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާހިމެނިފައިވާ  ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ާމި ާކަމަކީ ާމިވ  ާގުޅިގެން ާއެއަރޕޯޓްތަކ އި ާމި އެހެންކަމުން

ާއަޅުގަނ ާއިސްކަމެއްދީގެން ާވަރަށް ާހުރިާކަމަކަށްވ ތީވެ ާމިދަނީ.ާމިގޮތަށް ާމަސައްކަތްކުރަމުން ޑުމެން

ާބަލަން.ާ ާކޮށްދެވޭނެކަމެއް ާއެއަށް ާވުޒ ރ ތަކަކުންވެސް ާހުރިހ  ާސަރުކ ރުގެ ާތަރައްޤީކުރުމަށް  75ތަންތަން

ާކުންފުންޏ އިާ ާއެއިމް ާމިވަނީ ާކަންތައްތައް ާގުޅިފައިވ  ާދ އިރ އ އި ާޓުއަރިޒަމްގެ މިގޮތުން

ދެރަށެއްގެތެރޭގައި.ާާރަށެއްގ7ާެޙަވ ލުކުރެވިފައިވ ާ ތެރޭގައި.ާއަދިާއަމިއްލަާފަރ ތަކ އިާޙަވ ލުވެފައިވާ 

ާޖަވ ބުދ ރީާ ާއެފަރ ތްތައް ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާމިރަށްތައްތައް އެހެންވީމ ،

ާމަތިންާ ާއެގްރީމެންޓްގައިވ ގޮތުގެ ާނުދަނީނަމަ ާކަންތައްތައް ާއެދެވޭގޮތަށް ާއަދި އެބަކުރުވަން.

 80ާއެބަކުރަން.ާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަންާޖަވ ބުާއެރުވިއްޖެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާޢަމަލުވެސް

ާ
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ާއަޅުގަނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހުޅުވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުކުރެއްވުމަށް ާއިތުރު ޝުކުރިއްޔ .

ާމެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާރިޔ ޟްާއެންމެފުރަތަމަ ބަރު

ާރަޝީދަށް.

ާ85 

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިފުށީާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިނިސްޓަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާ ާކުރި ނޑު ާމިއަދ8ާާުއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖަވ ބެއް ާހިތްހަމަޖެހޭވަރު ނޑު ާއަޅުގަ ސުވ ލަށްވެސް

ާއެހާ ލި ާމަނިކުފ ނަކަށް ާނުދަންނަވ ނަން. ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެއެކޭ ާމަނިކުފ ނުވެސް، ާދެން ބިއްޖެ.

ާމިނިސްޓަރަކުާ ާކުރީގެ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވ ނެ. ާއެސަރަޙައްދު ރަނގަޅަކަށް

ާ ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާއ ރ ސްތުކުރުމުގައި ާވިލުފުށި ާއެބައިންނެވި  90ކުރެއްވި.ާމިތ ނގައި

ާއެރަށުާ ާރަށަކަށްވ ތީވެ ާއޮތް ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ާވިލުފުށްޓަކީ އެހެންވީމ ،

ާއ ބ ދުވާ  ާއަލަށް ާއެއީ ާސުވ ލުމިކުރީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާރަށަކ ބެހޭގޮތުން ާއޮތް ާކައިރީގައި ވަރަށް

ާއައިލެންޑެއްގޮތުާ ާސޭފް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެމީހުން، ާއެއޮތީާރަށަކަށްވުރެ ާވިލިފުށި ގައި

ާ ާއެހެންވީމ ، ނޑަްށ8ާާތަރައްޤީކޮށްފައި. ާއަޅުގަ ާބަލައިގެންކަމަށް ާއ ބ ދީއަކަށް ާމީހުންގެ ހ ސް

ާބަޔަކަށްާ ާބައިވަރު ާއެތައް ާއެތަނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާވިލިފުށި  95ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ާއެ ާބޭނުންވެފައި. ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާފުރުޞަތުތައް ާވަރަށްބޮޑުާވަޒީފ ގެ ާއެމީހުންގެ ހެންކަމުން

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާރަށެއްކަން ާރީތި ާވަރަށް ާއޮޅުގިރިއަކީ ާދެން ާގުޅިފައި. ާވަނީ ާއޮޅުގިރި އުންމީދަކ އު

ާޒިޔ ރަތްކުރިކަންާ ާއެތަނަށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ފޮޓޯތަކުން

ާ ާސުވ ލަކީ، ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެހެންވީމ ، ނޑަކަށެއްނޭނގެ. ާތިވިދ ޅުވިާއަޅުގަ ާއެގްރީމެންޓްގެ، އެ

ާއެތަންާ ާހަމަވުމ އިގުޅިގެން ާއެމުއްދަތު ާނޯޓިސް، ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާދީފައި. ާމިހ ރު  100ނޯޓިސްވަނީ

ާބޭނުންވ ާ ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާނޫންތޯ. ާނޫނީ ާވަކިކުރ ނަންތޯ. ާއަތުން އެމީހުން

ާމިސުވ ލުގެތެރެއިންކަ ާއެއ އެއްކޮށް ާހަމަ ާދެން ާދެވަނަާސުވ ލެއް. ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު މަށް

ާދެވަނަާ ާނުކުރ ނަން. ާދިގެއް ާއެހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަނީ ާމި ސުވ ލަކަށް،

ާއަތޮޅަކަށްާވެފައިާއެއަތޮޅުގެާވަރަށްގިނަާރިސޯޓްތަކެއްާއޮތީާއެކިާ ާއ ބ ދީބޮޑު ސުވ ލަކީ،ާތ.އަތޮޅަކީ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާދޫކޮށްފައި. ާއަންނައަހަރުާފަރ ތްތަކަށް ާނޫނީ ާމިއަހަރު ާރަށެއް ާއެއްވެސް ާއަތޮޅުގެ  105އެ

ނޑުާދެވަނަާސުވ ލަކީ. ާހުޅުވޭނެތޯ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާކުރިންާދެންނެވިހެންާމިާރަށ އިގުޅޭގޮތުންާއެއިމްއަށްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ، ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ
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ާާވަނީާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާނޯޓިސްއެއް ާޓަރމިނޭޝަން ނޑުމެން 39ާާއަޅުގަ ާއަދިާާ;400އޯގަސްޓް ާހުށަހަޅ ފައި. ާގައި

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާއަޅުގަނޑ9ާާުއެގްރީމެންޓްގައިވ ގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާޓަރމިނޭޓޭވ ނެ. ާއެގްރީމެންޓް  110ދުވަހަށްފަހު

ާއަ ާއެވަނީ. ާޓަރމިނޭޓްވެފައި ާއެގްރީމެންޓް ާތަރައްޤީކުުރމަށްޓަކައިާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ާމިރަށްތައް ދި

ާދެވަނަާ ާދެން ާމިދަނީ. ާމިވަގުތު ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ އިތުރަށް

ާއޭގެާ ާޙ ލަތު. ާތަރައްޤީގެ ާރިސޯޓްތަކުގެ ާއިތުރު ާތ.އަތޮޅުގައި ާފ ހަގަކުރެއްވީ ާތި ސުވ ލެއްގޮތުގައި

ާޢިއްޒަތްތެ ާފުރުޞަތެއްގައި ާއެހެން ާއަޅުގަނޑުާތަފްޞީލު ާއެރުވޭނެކަމުގައި ާމެންބަރަށް ރި

 115 އުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރަށްާާމަތިެވރީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާވިދ ޅުވިގޮތުގައި ާމިނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާތާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާދޫކުރެއްވުމުގައި ާއޮޅުގިރި ާއ ދެ، ާހެދުންވެސްވަނީާދޫކުރެއްވުމުގައި، ާއެއަރޕޯޓް ާ.ތިމަރަފުށީ

ާދ ނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާކަންތައް ާއެއަރޕޯޓް ާމި ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާގުޅިފައި. އެމަޝްރޫޢ އި

ާއެއަރޕޯޓެއްާ ާއުތުރުގެ ާސުވ ލަކީ، ާދަންނަވ ލި ާދެވަނައަށް ާއަޅުގަނޑު ާދެން  120ކިހިނެއްތޯއޭ.

ާތަ ާފެންވަރަށް ާއެގްރީމެންޓްާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާދ ދިފަހުން ާކުންފުންޏަކަށް ާބޭރުގެ ރައްޤީކުރުމަށް

ާ ާއ ދެ، ާރަށްތައް، ާވަރަށްގިނަ 8ާާކުރެވުމުގައިވެސް ާނުވަތަ ާއެނދު ާއެނދ30ާާުހ ސް ހ ސް

ާކުރެވިފައިވަނީާ ާމިކަންތައް ާމިއީ ާޚަބަރުލިބިފައިވަނީ. ާޙަވ ލުކުރެވުނުކަމަށް ތަރައްޤީކުރުމ އެކުގައި

ާމިނިސްޓްރީގެ ާމަނިކުފ ނުގެާާމަނިކުފ ނު ާހޯއްދެވުމަށްފަހުގައިތޯ.ާމިކަމ އިމެދުގައި ާއިރުޝ ދު ލަފައ އި

 125 ކިހ ވަރެއްގެާޔަޤީންކަމެއްާއެބައޮތްތޯ.ާ

ާ

ާފުރަތަމަާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ، ާކުރެއްވެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެއީާާައޙްަމދުާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާ ާދެކެނީ ާއަޅުގަނޑު ާރަށްތައް، ާދޫކުރެވިފައިވ  ާތަރައްޤީކުރުމަށް ާއެއަރޕޯޓްގޮތުގައި ާސުވ ލު،

ާދެންނެވިހެންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން ާއެކުރެއްވެވީ. ާއެސުވ ލު ާގުޅޭގޮތުންކަމެއް ތ.އަތޮޅ އި

ާއޮޅުގިރިއ އި ާތިމަރަފުށްޓ އި ާޕެކެޖްާާތ.އަތޮޅުގައި ާޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  ާއެއިމްއ އި  130މިޕެކެޖް،

ާހުރިހާ  ާކުރަންޖެހޭ ާއިތުރު ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާރަށް ާމިއ އިއެކު ާއަދި ޓަރމިނޭޓްކުރެވިފައިވަނީ.

ާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާމިދަނީ. ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަންތައްތަކެއް

ާތަ ާރިސޯޓް ާއޮޅުގިރި ާތަރައްޤީވެގެންދ ނެ.ާއެރިސޯޓް، ާތ.އަތޮޅުގައި ާއެއަރޕޯޓްވެސް ރައްޤީވ ހިނދު

ާއެޅުމުގެާ ާއެއަރޕޯޓެއް ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާއުތުރުގެ ާފ ހަގަކުރެއްވެވީ ާސުވ ލެއްގޮތުގައި ދެވަނަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާޕްރޮޖެކްޓ އިގުޅޭގޮތުންކަމަށް ާމި ާގެންދަވ  ާކުރިއަށް ާސަރުކ ރުން  135މަޝްރޫޢެއް
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ާފ ހަާ ާއޭގައި ާމިހ ތަނަށްާފ ހަގަކުރަނީ. ާސަރުކ ރުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ގަކޮށްލައްވަންވީ

ާ ާތިވިދ ޅުވިހެން ާދެން ާސޮއިކޮށްފައިވ ކަން. 8ާާއެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ާއެނދުގ30ާާެހ ހ އި ހ ސް

ާއެނގޭނީާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނަތީޖ އިން ާޙަޤީޤީ ާމީގެ ާހިމެނޭ. ާމަޝްވަރ ތަކުގައި ާއެ ވ ހަކަތަކެއް

ނ ާއަޅުގަ ާޖަވ ބެއް ާސ ފު ާތަފްޞީލުާއަދި ާހައްދަވަންޖެހޭ ާއެފަރ ތުން ާއެނގޭނީ ާދަންނަވަން ޑަށް

ާއެާ ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއެފަރ ތުން ާހިސ ބުތަކ އި ާހުށަހެޅުއްވީމަ. ާސަރުކ ރަށް  140ހިސ ބުތައް

ާދެންާ ާކުރެވިއްޖިއްޔ މު ާއެކަންތައްތައް ާފެންވަރަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާސަރުކ ރަށް ޕްރޮޖެކްޓ އިގުޅޭގޮތުން

ނޑަ ާތަފްޞީލުާއަޅުގަ ާވަރަށް ާސުވ ލަށް ާއެކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ށް

ނޑަށްވެސްާއެރުވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމުގައިާ މަހުގެާމުހުލަތެއ8ާާްމަހުގެާނުވަތ5ާާަޖަވ ބެއްާއަޅުގަ

ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެމުއްދަތަށްފަހު ާއެހެންވީމ ، ާލަފ ކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ އަޅުގަނޑުާާވ ކަމަށް

އިނގޭތޯ.  145ާހަމަާއުފަލ އެކުާވަރަށްާތަފްޞީލުާޖަވ ބެއްާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާޖަވ ބ އިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދެއްވި ާސުވ ލަށް ާކުރެވުނު ާވަޑައިގެންދެއްވި، ާމިނިސްޓަރ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާކުރެވިފައި ާމި ާގެންދަވ އިރު ާސުވ ލުކުރައްވަމުން ާޤ ނޫނ އި،ާާގުޅިގެން ާއަދި ާސުވ ލ އި އޮތް

ާކުރެއްވުމަށްާ ާސުވ ލުތައް ާތެރޭގައި ާއިމުގެ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިމަތީގައިމިވ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު  150އަޅުގަ

ނޑު ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށްާއަޅުގަ

ާ

ާސުވ ލަކީ،ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާދ ންދޫ ާއޮތް ާކުރިމަތިވެފައި ާމިއަދު ާވަޒީރ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަޒީރު،ާާރިޔ ޒްާމުޙަްނމަދުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގުޅޭގޮތުން. ާއޮޅުގިރިއ އި ާތ.އަތޮޅު

ާގުޅުމެއްވޭ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެބަ ާރަށ އި ާދީފައިވ  ާއަތޮޅުތަކުން ާއެހެން ާއަދި ާއެއަރޕޯޓ އި  155މިރަށ އިގުޅޭގޮތުން

ާމުއްދަތަށްާ ާމިދީފައިވ  ާބޭނުންވަނީ، ާސުވ ލުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާމިރަށްާއަތުލ އިރުގައިާއެޑްވ ންސްގެގޮތުގައިާދައްކ ފައިހުރި ފައިސ ާއަނބުރާ ާކަންތައްތައްާނުވެގެން

ާބަޔަކ އިާ ާއިތުރަށް ާޕެކޭޖް ާމި ާނުވަތަ ާދައްކަންޖެހޭނެތޯއޭ. ާއެކުންފުންޏަކަށް ާނުވަތަ އެރަށަށް

ާފެންވަރެއްގެާ ާކިހ ވަރެއްގެ ާޙަވ ލުކުރައްވަނީ. ާވިސްނ ވަޑައިގެންތޯ ާކޮންގޮތަކަށް ޙަވ ލުކުރ އިރުގައި

ާފުވައްމުލަކުާ ާގއ.ދިގުރަށަކީ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާޙަވ ލުކުރެވިފައިާބަޔަކ އިތޯ. ާއަޅަން ާއެއަރޕޯޓް  160ގެ

ާރައްޔިތުންގެާ ާއެއަތޮޅުގެ ާއެރަށ އި ާނުކުރެވިފައި. ާއެކަންވަނީ ާއައިއިރުވެސް ާރަށެއް.ާމިހ ތަނަށް އޮތް

ާރައްޔިތުންާ ާއަދި ާޙިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާވޮޑަމުލ އަކީ ާއަދި ާހުރީ. ާގުޅިފައި ާވަރަށްބޮޑަށް އުންމީދ އި
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ާޙަވ  ާހަދަން ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާއެއްވެސްާޙިއްސ ވ  ާއައިއިރު ާމިހ ތަނަށް ާރަށެއް. ާއޮތް ލުވެފައި

ާސިންގަރޕޫރުގެާ ާއެރަށަކީވެސް ާފަޅުމ ފުށި. ާރަށަކީ ާއޮތް ާމެދަށް ާޖެހިގެން ާނުކުރެވޭ. މަސައްކަތެއް

ާވ ހަކައަކީާ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެންވީމ ، ާރަށެއް. ާއޮތް ާދީފައި ާކުންފުންޏަކަށް ާބޮޑު  165ކޮންމެވެސް

ާލިބެންވ ާއ މްދަނީއެއްާކުރިއަށްާއޮތްާތ ނގައިާ މިރަށްތައްާނުހެދިާގިނަާދުވަސްތަކެއްވެާސަރުކ ރަށް

ާކޮންގޮތަކަށްާ ާޙަވ ލުކުރ އިރު ާނަގ  ާމިރަށްތައް ާއަލުން ާދުވަސްވެފައިވ އިރު ާމިހ  ނުލިބި

ާވިސްނ ވަޑައިގެންާކޮންފެންވަރެއްގެާބަޔ އިތޯާޙަވ ލުކުރ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާސުވ ލުގެާޝުކުރިާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ،ާ ާއެކުރެއްވެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  170ާއްޔ 

ނޑުާދެކެނީ.ާފުރަތަމަާސުވ ލުގެާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާޖަވ ބުގައިާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ،ާދެާސުވ ލެއްާކުރިކަމަށްާއަޅުގަ

ާއަޅުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާފައިސާ ޖަވ ބުގައި ާނަގ ފައިހުރި ާސަރުކ ރުން ާއެޑްވ ންސްގެގޮތުގައި ާދަންނަވ ނީ، ގަނޑު

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާއެޑްވ ންސެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާރިފަންޑަބަލް ާނޮން ާއެއީ އެގްރީމެންޓްގައިވ ގޮތުން

ާމިކަންތައްތަކ އިާ ާއެހެންކަމުން ާކަންތައްތައްކުރުން. ާއުސޫލަކުން ާއިންޞ ފުވިެރ ވިސްނުމަކީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާގުޅޭގޮތުާ ާހޯދުމަށް ާޙައްލެއް ާއިންޞ ފުވެރި ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވ   175ން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާފ ހަގަކުރެއްވެވީ ާސުވ ލެއްގޮތުގައި ާދެވަނަ މަސައްކަތްކުރ ނަން.

ާ ާއެރުވިފަދައިން ާޖަވ ބު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިންވެސް ާމިމަޖިލީހަށް ާހަމަ ާރަށެއ80ާާްދަންނަވ ނީ، އެތައް

ރަންާދެވިފައިވޭ.ާއޭގެތެރޭގައިާއެއިމްގެާރަށްތައްވެސްާއަދިާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެާރަށްތައްވެސްާތަރައްޤީކު

ާޕްރެކްޓިކަލްާ ާގުޅޭގޮތުން ާމިރަށްތަކ އި ާރަށްތައްވެސް، ާދީފައިވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން އަދި

ާމިގޮތުންާ ާމިދަނީ. ާމަަސއްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯދުމަށް  180ސޮލިއުޝަންސްތަކެއް

ާމިދަނީ.ާޙައްލެއްާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކ އި ާހޯދޭނެ ާޙައްލެއް ނޑުމެންނަށް

ާމިދަނީ. ާކުރަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ާދެން ާފަރ ތްތަކ އިމެދު ާނުލިބޭ

ާ ާމުހުލަތެއް، ާމިއަހަރުގެ ާމިއަހަރުއެހެންކަމުން، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރީކޮޅު މަސްދުވަހުގ34ާާެގެ

ާދީފައިާލަތެމުހު ާއް ާމުހުވ ނެ. ާމަސައްކަތްތަކެއްާތުގެލަމި ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާޢަމަލީގޮތުން ތެރޭގައި

ާތ ނގައި ާނިމޭހ  ާމިމަސް ާމިދަނީ. ާބަލަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެާާކުރެވިފައިވޭތޯ ނޑުމެންނަށް  185އަޅުގަ

ާއެސެ ާދެފުލް ާއެއަށްފަހު ާއެހެންކަމުން، ާހަދ ނިމޭނެ. ާގުޅޭގޮތުންާސްމަންޓް ާމިރަށްތަކ އި ން

ާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮބައިކަން ާސިޔ ސަތަކީ ނޑުމެންގެ ާމިއަންނަާއަޅުގަ ާމިދަނީ. އެކުލަވ ލަމުން

ާފިޔަވަޅެއްާމަހުގެ ާއަޅަންޖެހޭނެ ާދެން ާގުޅޭގޮތުން ާރަށްތަކ އި ާމި ާއެކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތެރޭގައި

ާމަާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ ، ނނިންމ ނަން. ާއިގަ ާރަށްތައްތައް ާމި ާވިސްނުމަކީ ތަރައްޤީވ ންާޑު
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ާސްޕެކިއުލޭޓިއެބަޖެހޭާ ާވ ހިނދު ާތަރައްޤީ ާހުރިާ. ާޙަވ ލުވެފައި ާމިރަށްތަކ އި ާއެކްސަސައިޒަކުން  190ވް

ާދެ ާނުކުރެވެންޏ މު ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާކުރެވޭތޯ ާމިކަންތައް ާފަރ ތްތަކަކީާފަރ ތްތަކަށް ާކުރެވޭ ން

ާ ާޙަވ ލުާކޮބައިތޯ، ާފަރ ތްތަކަކ އި ާއިޤްތިޞ ދަށްާއެ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާތަރައްޤީކޮށް ާމިރަށްތައް ކޮށް

ާކުރަންޖެހޭާ ާމިގޮތުން ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާހޯދަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފައިދ ތައް ލިބެންޖެހޭ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިގޮތުގައި ާއެހެންވީމ ، ާކުރަން. ާސަރުކ ރުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަސައްކަތެއް ހުރިހ 

 195ާކަާޖަވ ބެއްގޮތުންާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާޤ އިމްވެާތިބިާވ ހަާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލިާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާވަޒީރު. ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާފުށީ

ާގުޅިާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާކުރައްވ ފައިވ ާސުވ ލ އި ާއަޅުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާދ.ގެން ކުޑަހުވަދޫގައިާގަ

ާރިސޯޓަ ާމ ފުށި ާއެއަތޮޅުގެ ާގުޅިގެން ާހެދުމ އި ާހަދައިާއެއަރޕޯޓެއް ާރިސޯޓެއް ާހެދުމަށްޓަކައި ށް

ާހެދުމަށްޓަކައިާ ާރިސޯޓެއް ާރަށް ާމި ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވިސްނ ފައޭ. ާވަނީ  200ތަރައްޤީކުރުމަށް

ާގަނޑަށްާސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ޙަވ ލުވެފައިވ ާފަރ ތަކީާކޮބައިތޯ.ާއެކަންާއަޅުާ

ާ

ާދ.ާކުޑަހުވަދޫާޓްރ ންސިޓްާހޮޓަލަކ އިާއެއަރޕޯޓަކ އިާއެޅުމަށްޓަކައިާޙަވ ލުކުރެވިފައިާވަނީވެސްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ،

ާޕްާއެއަރޕޯޓްާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާމޯލްޑިވްސް ާލިމިޓެޑ އިއިންވެސްޓްމަންޓް ާރައިވެޓް ާޖަވ ބުާ، ާކުންފުންޏ އި. ާއެއިމް

ނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު  205ާއެރުވިއްޖެކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާބޮޑެތިާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސަރުކ ރުން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ

ާާާާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުާމަޝްރޫޢުތައް ާއަޅުގަ ާގެންދަނީ ާދެމުން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާޕްރޮޖެކްޓްތައް ާބޮޑެތި ނޫނީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާހުޅުވިގެންކަމަށް ާމަގުފަހިވ ގޮތަށް ާކަރަޕްޝަނަށް ާވަރަށްބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާޢިއްޒަތްތެ ާތ.އަތޮޅު ާސުވ ލުގައިޤަބޫލުކުރަނީ. ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާސަރުކ ރުންާާރި ާއޮޅުގިރި  210ތ.

ާވަރަށްާާކުއްޔަށް ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާދިވެހި ާހުރިހ  ާހުޅުވ ލެވިގެންކަމަށް ާބީލަމަށް ދީފައިވަނީ

ާޤަބޫ ނޑު ާފުރުޞަތެއްާއޮތްގޮތެއްކަމަށްާއަޅުގަ ނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާހަމަހަމަ ނަމަވެސްާލުކުރަނީ.ާއަޅުގަ

ާ ާއުތުރުން ާއެންމެ ާމިދ ކަށްދުވަހު 8000ާާދ ދި ާނުވަތަ ާގ ތްގަނޑަކ30000ާައެނދު ާމިއީ ށްާއެނދު

ކޮންާއުސޫލަކުންތޯާމިާޓްގެާއަދަދެއްވ ާމަޝްރޫޢެއް.ާމިއީާވަރަކަށްާރިސ300ާޯރިސޯޓްާނޫނ80ާާީ

ާމިާ ާމީގެއިން ާއަދި ާނިންމ ފައި. ާމިއޮތީ ާދޭން ާފ ރަތްތަކަކަެަށް ާވަކި ާނޫނިއްޔ މު ާފަރ ތަކަށް  215ވަކި
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ާއަާ ާކިހ ބޮޑު ާމިނިސްޓަރައިންޑަސްޓްރީއަށް ާދެސަރެއްކޮށްފ ނެކަމަށް ާލަފ ކުރެވޭތޯ. ާމިކަންާށް ާއަދި ން

ާާ.ާކުރިއަށްާމިދަނީާމިނިސްޓަރއަށްާހަމަާއެނގިވަޑައިގެންތޯ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާޖަވ ބުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ، ާކުރިން ާކުޑަހިނދުކޮޅެއް ާސުވ ލަށް ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތަކުރ ރުކޮށްާއެރުވިއްޖެކަމަާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާއަދިވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިހުރީ. ާހީކޮށްގެން ނޑު ާއަޅުގަ  220ާށް

ާމަޝްވަރ ތަކެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާއެޅުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުން ާއެއަރޕޯޓެއް ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާއުތުރުގައި ދަންނަވ ނަން

ާއެމް.އޯ.ޔޫ ާގުޅިގެން ާމަޝްވަރ ތަކ އި ާމި ާގެންދަވ . ާއެބަ ާވ ހަކަާއެއްާކުރަމުން ާސޮއިކުރެވުނު ގައި

ާބައިނަލް ާއެއަރޕޯޓް ާމި ާވ ނެ. ާޢ ންމުވެފައި ާއިންޓަގްރޭޓެޑްާޚަބަރުތަކުންވެސް ާކުރުމަށް އަޤްވ މީ

ާދެކެވިފައިާ ާމަޝްވަރ ތަކުގައި ާއެ ާވ ހަކަ ާގެންގުޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން ާވިސްނުމެއް ޑިވެލޮޕަމަންޓެއްގެ

ާ ާފަދައިން ާތިވިދ ޅުވި ާބަލ އިރު ާމިގޮތުން 8000ާާވަނީ. ާޓުއަރިސްޓ30000ާާްއ އި ާދެމެދުގެ  225އި

ާމަޢުލޫމ ތުާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާގެންދެވޭ ާކުރިއަށް ާއެވ ހަކަތައް ާތަރައްޤީކުރުމަށް އެނދުތަކެއް

ާމަޝްވަރ ގެާ ާމިކަންތައްތަކަކީ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރި ާކުރިންވެސް ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާވަނީ. ލިބިފައި

ާކަންތައްތަާ ާވ  ާމިވަގުތު ާކޮބައިތޯާމަރުޙަލ ގައި ާނަތީޖ އަކީ ާއ ޚިރު ާޙަޤީޤަތުގައި ާމީގެއިން އް.

ނޑުމެންނަށްާސ ފުވެގެންާދ ނީާމަޝް ވަރ ތައްާނިމިާމިާމަޝްވަރ ތަކުގެތެރެއިންާއަންނަންޖެހޭާއަޅުގަ

ާލިބުނީމަ.ާތަފްޞީ ާރަނގަޅަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހިސ ބުތައް ާލިބި ާސަރުކ ރަށް ާރިޕޯޓްތައް  230ލު

ާއިތު ާއޭގެކުރިން ނޑުާއެހެންވީމ ، ާއަޅުގަ ާއެރުވޭނެކަމަކަށް ާތަފްޞީލުކޮށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖަވ ބެއް ރު

ާ ާއަޅުގަނޑުާހިއެއްނުކުރަން. ާފުދިއްޖެކަމުގައި ާސުވ ލަށް ާތިކުރެއްވެވި ާޖަވ ބު ާމި އެހެންނަމަވެސް،

ާހީކުރަން.ާ

ާ

ާތަރައްޤީކުރުމަށްާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާރިސޯޓްތައް ާއެއްބަސްވަާޝުކުރިއްޔ . ާބައެއްާފަރ ތްތަކ އި ާސަރުކ ރުން  235ާމުންދ އިރު

ާއެގްރިމަންޓްތައްާާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާ ާކުރުވުމަށް ާވަކިކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާމިދަނީ ާއެއްބަސްވަމުން ާފަރ ތްތަކ އި

ާކޮންމެވެސްާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރަށެއްގައި ާކޮންމެވެސް ާއެއްބަސްވޭ ާއެބަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާމިދަނީ. ސޮއިކުރަމުން

ާއަޅަ ާއެބަާމަރުކަޒެއް ާއަމިއްލައަށް ާއިޢުތިރ ޟްވެގެން ާއެބަ ާއަމިއްލައަށް ާފަރ ތްތަކުން ާއެ އިދިނުމަށް

ާގދ. ާފ ހަގަކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާރިސޮއިކުރައްވ . ާފަރ ތުންާކޮރަންޓ  ާބިޑްކުރެއްވި ސޯޓް

ާމި ާއެކަމަކު، ާއެއްބަސްވެފައި. ާއެބައޮތް ާއެމީހުން ާއެޅުމަށް ާމަރުކަޒެއް ާއިޖުތިމ ޢީ  240ހ ރުާތިނަދޫގައި

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ގޮތުންާކޮރަންޓ ގެާމަސައްކަތްެްާ% ހަމައަށްާއެބައޮތްާމިހ ރ70ާާުއަޅުގަ

މަސައްކަތްާކުރިއަށްާގޮސްފައި.ާއެކަމަކު،ާއަދިވެސްާތިނަދޫގައިާއެމީހުންާއެޅުމަށްާއެއްބަސްވެފައިވާ 
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ާއެާ ާނުވޭ. ާކުރެވިފައެއް ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެސް ާމަރުކަޒުގެ ާމިކަމ އިމެދުާއިޖުތިމ ޢީ ހެންވުމުން،

ާއެބައޮތްތޯާ ާބައްލަވ ފައި ާއެއްވެސްވަރަކަށް ާމިނިސްޓީްރން ާއަޅުގަނޑުވ ނީާއެއްވެސްވަރަކަށް .

ާމިކަމަށް.ާމިނިސްޓަރާއެއްވެސްވަރަކަށްާމިނިސްޓަރަށް،ާ ާކުރައްވައިފި ާއިޝ ރ ތެއްވެސް  245ކޮންމެވެސް

ނޑުގެ ާސުވ ލަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާމިކަމ އިާދޭތެރޭގައިާވިސްނ ފައިާއެބައޮތްތޯއޭާއަޅުގަ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާތިނަދޫގެާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަްމ، ާއިތުރަށް ާއަދި ާތަފްޞީލު ާކަންތަެަކުގެ ާއެފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންނަމަވެާބަލ ާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާނުވ ތީވެ ާކަމަކަށް ާގުޅިފައިވ  ާސީދ  ާސުވ ލ އި ާމިއަދުގެ ާިތާލަންޖެހޭނީ. ާސް،

ނޑުާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު  250ާފ ހަގަކުރެއްވިާގޮތުގެާތަފްޞީލުާއަޅުގަ

ާ

ާވަޒީރުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު

ާާންތެރެއިާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާހިތްވަނީ، ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާމިާއަޅުގަ ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާދެއްވައިފި ާވިދ ޅުވެ ާވަޒީރު

ާާާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަދި ާމިދިޔަގޮތ އި ާކަންތައްތައް 53ާާއެގްރިމަންޓް ާފަހުގައ4009ާާިޖުލައި ާސޮއިކުރުމަށް ގައި

 255މިކަންތައްާނިންމެވުމަށްާމިހ ރުާާގައިާ;400އޯގަސްޓ39ާާްގެާދަށުންާާ;8އެގްރިމަންޓްގެާމ އްދ ގެާ

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާދެން ާވ ކަން. ނިންމަވ ފައި

ާތެރެއި ާނިޒ މްގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާރ އްޖެާއެބަޖެހޭ ާވަޢުދުތަކ އިާާން ާވ  ާސަރުކ ރުން ާއަދި ގުޅ ލުމަށް

ާމުހިން ާވަރަށް ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާޚ އްޞަކޮށްާގުޅިގެން ާއަދި ާވ ންޖެހޭނެ. ާކަމެއްކަމުގައި މު

ތިމަރަފުށީާއެއަރޕޯޓްގެާކަންތަކަށްވީމަާއަޅުގަނޑުމެންވެސްާހަމަާމިކަމުގައިާވަރަށްބޮޑެތިާބ ރުތަކެއްާ

ާހަ ާހިތުން ާމިތިބީއަޅ  ާފަނުފުލުންާާމަ ާމިތިބިކަންވެސް ާމިހ ރު ާކޮށްދެއްވ ނެގޮތެއް ާމިކަން  260އިނގޭތޯ.

ނޑަ ށްާދަންނަވަންޖެހޭނީ.ާނަމަވެސްާއ ާސަރުކ ރުންާތަފ ތުާއެކިާގޮތްގޮތަށްާމިާގޮސްފިކަމަށްާއަޅުގަ

އެއަރޕޯޓްގެާވަޢުދުތައްވެސްާއެބަވޭ.ާވަޒީރުގެާއޭރިޔ ގެާތަނެއްާނޫންާއެއަރޕޯޓްގެާބަޔަކީާނަމަވެސް،ާ

ާ ާކޮށްލ ނަމޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލައިގެން ާތެރެއަށް ާސުވ ލުގެ ާމި ާހިތަށްއެރީ ނޑު ާބަހީއޭ.އަޅުގަ

ާޚ އްޞަާއުންމީދު ާއޮތް ާދެއްވ ފައި ާހަމަ ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީގެ ާއެޅުމަށް ާއެއަރޕޯޓް ތަކެއްގައި

ާވިސްނުންފުޅުާ ާސަރުކ ރުން ާއ  ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑުވެސް  265ނިޔަތެއްކަމަށް

ާފެންވަރުގެާ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާއުތުރުގެ ާދަންނަވަން. ާކަމަށް ާމިގޮތުގައި ާހަމަ ގެންގުޅުއްވ ނީވެސް

ނޑަކަށްާއެއަރޕޯޓަ އްސެވިއިރުގައިާވަރަކަށްާއެނދުާނެރުމަށްާހަމަޖ30000ާާެނުވަތ8000ާާަށްާގ ތްގަ

ާރަށް،ާ ާކުޑަކުޑަ ާމި ާލަފ ކުރެވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮޅުގިރީގެ ާމިއަދު ާނުވަތ300ާާަމިސ ލަކަށް އެނދު

ާއެނދުކ400ާަ ާއެވަރަކަށް ާގިނަވެގެންވ ނީ. ާއެންމެ ާދޫކޮށްލެވުނުއިރުގައ80ާާިާމަށް ާރިސޯޓް ކަށް
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ާ ާމ ކެޓަކަށް ާއަދި ާއެނދުވެސް ާހ ހެއްހ  ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާނިކުމޭއެދިޔައީ  270ޖުމްލަގޮތެއްގައިާާނުއެއް

ނިމިގެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާޙ ލަތެއްާއޮތްާއިރުގައިާާމަނިކުފ ނުާތިާޙަވ ލުވެވަޑައިގެންާކުރިއަށްާ

ވިދ ޅުވަނީ.ާކޮބައިތޯާހަމަާމަސައްކަތްކުރައްވ ކަމަށްާތިާތަޞައްވަރުތައްާރަނގަޅުާކުރެވޭތޯގެންދަވަނީާ

ާއެނދުާާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާމިހ  ާއެއްވެސްވަރަކަށް ާއެބައޮތްތޯއޭ ޔަޤީންކަމެއް

ކަންތައްާމިހެންާހިފެހެއްޓިދ ނެތޯާއަދިާމިގޮތަށްާއެއަރޕޯޓްާއެޅިާމިއީާމީގެާމިާނެރެގެންާމިާޤައުމުގެާ

ާރަނގަޅުާގޮތްތޯއޭ ާފިޒިބަލް ާވިއެންމެ ާވަރަށް ާ.ާހަމަ ާބައްލަވ ށޭާސްނ ވަޑައިގަންނަވ   275މިހ ރުާާވިދ ޅުވެ

އިސްާވެރިއެއްގެާހައިސިއްޔަތުންާރިކޯޑަށްޓަކައިވެސްާހިންގުމަށްާޙަވ ލުވެހުރިާއެންމެާމިނިސްޓްރީއ އި

ާމި ާމިމިވ ހަކަ ާއަލަށް ާއޮންނ ނެއޭ. ާތަނުގައި 8000ާާނެރެވޭ ާނުވަތަ ާއެއ30000ާާީއެނދު އެނދު

ާނުވަތަ ާވ ނެތޯ ާއެއްޗަކަށް ާފައިދ އެއްތޯއޭ.ާާފިޒިބަލް ާކޮންކަހަލަ ާކުރ ނީ ާދިވެހީންނަށް އޭގެއިން

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ280 

ާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްާރަނގަޅުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެެެރިާރައީސް.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަމްާ

ާއަާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާޖަވ ބުގައި ާއެކުރެއްވެވީ. ާއެބައުޅެއޭާސުވ ލެއް ާއޮޅުމެއް ާކުޑަ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާދަންނަވ ނީ ާޅުގަނޑު

ާފުރަތަމަ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ނޑަކަށ80ާާްމި ާވަރު.ާާއެނދ30000ާުއެތައްާރަށެއްގެާޖުމްލަާއެނދުގެާއަދަދަކީާގ ތްގަ

ާފ ހަގަކުރެއްވެވީާ ާތި ާމަޝްވަރ ކުރަމުންާާދެން ާބައިނަލްާއަޅުގަނޑުމެން ާއުތުރުގެ އަޤްވ މީާމިދ 

ާ ާހިމެނޭ ާމަޝްރޫޢުގައި 8000ާާއެއަރޕޯޓްގެ ާޓ4000ާާުނުވަތަ  285އަރިޒަމްގެާއެނދުގެ،ާމިކަންތައްތަކަކީ

ާދަށުންާ ާޕްލޭންގެ ާމ ސްޓަރ ާއޮތް ާމިހ ތަނަށް ާކަންތައްތައް. ާއިތުރުކުރެވޭ ާޕްލޭންގެ މ ސްޓަރ

ާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާތެރެއިން ާއެނދުތަކުގެ ާދޫކުރ4000ާެދޫކުރެވިފައިވ  ާއަދި ާއެނދު ވެންާހ 

ާމަޝްރޫޢުއެއްާާއެބައޮތްކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލަފ ކުރެވެނީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރެވޭ މީގެއިތުރުން

ާޑިވެލޮޕްޓްމަންޓްއެއެެްގެގޮތުގައިާ ާއިންޓަރގްރޭޓެޑް ާމިއީ ާވިސްނ އިރު ާޒ ތަށް ާމިމަޝްރޫޢުގެ މިއީ.

ާއެހެންކަމު ާއެދަނީ. ާމަޝްވަރ ތަކެއް ާވިސްނައިގެން ާކުރަން ނޑުމެން ާމީގެސަބަބުންާއަޅުގަ  290ން،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ނެކަމަށް ާނުވ ކަމަކަށް ާޕްލޭންކުރެވިފައި ާމީގެކުރިން ާއެއީ ާފައިދ ތައް ާލިބެންޖެހޭނެ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވެއްޖިއްޔ މު ާޙަޤީޤަތަކަށް ާމިކަން ާއުތުެުރުގައި ާމިގޮތުން ދެކެން.

ާފައިދ ތަކެއްާމީގެންާކު ާވަރަށްބޮޑު ާއިޤްތިޞ ދަށްވެސް ރ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިވ ހަކައ އިގެންާއަދި

ާއެބަާ ާހިސ ބުތަކެއް ާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިން ާކުރިއަށްދިއުމުގެ އިތުރަށް

ާހަމަާ ާއެމަރުޙަލ އަށްފަހު ާއެހެންވީމަ، ާސ ފުކުރަންޖެހޭކަން. ާލިޔެކިޔުންތަކެއް  295ބަލަންޖެހޭކަން.
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ާތަފްޞީލު ާފ ހަގަކުރިހެން ާކުރިންވެސް ނޑު ނޑުާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއެރުވޭނެކަމަށް ޖަވ ބެއް

ާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލި ާވިލިފުށީ ާއަމ ޒުވެފައިމިވަނީ ާސުވ ލު ާމިއަދުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާއެވ ހަކައެއްާާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮޅުގިރީގެ ާއެއަތޮޅުގެ  300ކުރައްވ ފައިވ 

ާދެންާ ާބ ޠިލުވެފައިކަމަށް. ާއިނީ ާމިހ ރު ާއެގްރީމެންޓް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމަނިކުފ ނު ާދެން މިއަންނަނީ.

ާގަސްދުކުރައްވާ  ާހޯއްދެއްވުމަށް ާއެހެންފަރ ތެއް ާދެން ާއެގްރީމެންޓް ާމި ާސުވ ލަކީ، ނޑުގެ އަޅުގަ

ާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާބިޑްކޮށްގެންތޯާވ ހަކަވެސް ާހޯއްދަވަނީ. ާއެހެންފަރ ތެއް ާއެގްރީމެންޓް ކޮންގޮތަކުންތޯ

ާއެގޮތުގައިާ ާހަމަ ާފައިސ  ާދައްކ ފައިހުރި ާއެ ާއަނެއްކ  ާދޭއިރު ާއެހެންފަރ ތަކަށް ާދެން ނުވަތަ

ާމިާ ާއަމ ޒުމިކުރަނީ ާމިސުވ ލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދެއްވަންޖެހޭނެތޯ.  305އެހެންފަރ ތަކަށްވެސް

ާމި ާާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާދޫކޮށްފައިވ  ާއަތޮޅުތެރެއަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާމ80ާާިދޫކުރި، ރިސޯްޓގެ

ދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންގެާއުންމީދ ާވަރަށްބޮޑަށްާގުޅިފައިހުރިާކަމަކަށްވ ތީ،ާމިމަސައްކަތްާ

ާޙ ލެއްގައިާ ާމިހެންއުޅޭ ާދަށްވެގެން ާމަސްވެރިކަން ާއެބައިމީހުންގެ ާއަދި ާނުފެށި އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާވ ހަކަވެސްާމިކަ ާބ ޠިލުކުރައްވ ނެ ާމިގޮތަށް ާރިސޯޓްތައްވެސް ާއެހެން ާއަދި ާނުވެގެންދ އިރު، ން

ާނިމޭނެާ ާމަހެއްހ ދުވަހުގެތެރޭގައި ާއެ ާފުރުޞަތު، ާއަވަސްކުރުމުގެ ާމިކަން ާވިދ ޅުވެއްޖެ.  310މަނިކުފ ނު

ާމިކަންތައް ާދެއްވަފ ނަންތޯއޭ ާގެރެންޓީއެއް ާމިމަޖިލީހަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާވިދ ޅުވި. ތައްާވ ހަކަ

ާއެބައިމީހުންގެާ ާއަދި ާތ ރީޚެއްގައިތޯ. ާކޮން ާކޮށްދެވޭނީ ާޔަޤީންކަމ އެކީގައި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި

ާ ާމިފަދަ ާކޮބައިތޯ.ާއަބަދު ާދުވަހަކީ ާހ ޞިލުވެގެންދ ނެ ާހުރީ.7ާާއުންމީދު ާއުންމީދެއްގައި އަހަރުވެސް

ާ ާކުރީ 50ާއަދި ާގދ.އަތޮޅަާ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާޓުއަރިޒަމުންާއަހަރުދުވަހުތެރޭގައިވެސް، ާހަމަ ކަށް

ާގޮތުގައިާ ާކުކުޅު ާއަޅ  ާރަންބިސް ާމިއީ ާލިބިފައި. ާނެތް ާލ ރިއެއްވެސް ާލޯ ާއެންމެ  315ހަމަ

ާޖަވ ބެއްާ ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިތ މަކުރަމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ފ ހަގަވެގެންދިޔައިރު،

ާސް.ާމިސަރުކ ރުންވެސްާހޯދަންާމިކަމ ބެހޭގޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ
ާ

ާސުވ ލުގެާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓުއަިރޒަމްާ ާއެކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިއޮންނަނީާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާޤ ނޫނުގައި ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެފަދައިން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  320ާޖަވ ބުގައި

ާނުވަތަާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަާޢަލީާސަވ ދު ާޓެންޑަރކޮށްގެން ާއެއީ ާދެގޮތެއް. ާދިނުމަށް ާކުއްޔަށް ާރަށެއް ާދ އިރ އިން ާޓުއަރިޒަމްގެ

ާވިސްނުމަކީާާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ ، ާހަދައިގެން. ާޖޮއިންޓްވެންޗަރއެއް ސަރުކ ރ އިއެކު

ާބަލައި ާކޮންފަރ ތްތަކެއްތޯ ާތަރައްޤީކުރެވޭނީ ާޢަމަލީގޮތުން ާމިރަށްތައް ާކަމަކަށްާ، ސްޕެކިއުލޭޓިވް
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ާފައިސާ  ާމިކަން ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާމިގޮތުން ާބުެުއްދިވެރީ. ާއެންމެ ާދިއުންތޯ ޓެންޑަރކޮށްގެން

ާވަރަށްބޮޑެތިާ ާއެހެންވީމަ، ާއިންތިޒ މެއްކުރުން. ާތަރައްޤީކުރެވޭނެ ާމިރަށްތައް  325ޔަޤީންވ ނެގޮތަކަށް

ާކުރަމުންމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިވަގުތުވެސް ާރަށްާމަސައްކަތްތަކެއް ާވަކިކުރެވުނު ާމި ދަނީ.

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކ އިާގުޅޭގޮތުން.ާދެންާފ ހަގަކުރެއްވިާއިތުރުާރަށްތަކ އިާ

ާކުރީކޮޅުާ ާމިއަހަރުގެ ާމިހ ރު ާހޯދަމުންމިދަނީ. ާޙައްލެއް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ގުޅޭގޮތުންވެސް

ާސިޔ ސަތުާ ާލުއި ާއެކުލަވ ލެވުނު ނޑުމެންގެ ާބޭނުންާއަޅުގަ ާއޭގެ ާލުއިތައް ާދެވިފައިވ  ާދަށުން ގެ

ާކުރެވިފައިވަނީާ ާއޭގެން ާބޭނުމެއްތޯ ާކިހ ވަރެއްގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރައްވ ފައިވ   330ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންާހަދަމުންމިދަނީ.ާއަދިާއެާމުހުލަތުާނިމުމަށްފަހުާ…ބަލަމުންމިދަނީ .ާއެާއެސެސްމަންޓްާއަޅުގަ

ާއެރަށްތަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެގްރީމެންޓްގައިވ ގޮތަށް ާޢަމަލުކުރ ނަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ކ އިމެދުވެސް

ާގެއްލުންތަކެއްާ ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާބޭނުންކޮށްގެން ާޤ ނޫނުގެ ާމަޤްޞަދަކީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާޤ ނޫނުގެ ާމަޤްޞަދަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ދިނުމެއްނޫން.

ާހޯދައިދިނުން. ާމަގުތަކެއްާާފުރުޞަތުތަކެއް ާހޯދޭނެ ާފައިދ ތަކެއް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާއޭގެސަބަބުން  335އަދި

ާމަސައްކަތްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސ ބިތުވެތިބެ ާމިވިސްނުމުގައި ާއެހެންކަމުން، ތަނަވަސްކުރުން.

ާރަށްތަކެއްާ ާގިނަ ާމީގެއިން ާއެބައޮތް ާޔަޤީންކަން ާވަރަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ކުރަމުންމިދަނީ.

ާގަނޑުމެންނަށްާހޯދޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާތަރައްޤީކުރެވޭނެާޙައްލެއްާއަޅުާ

ާ

ާމިހ ރުގެާާޔޫސުފްާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާފެލިދޫ ާރިސޯޓްތައް ާއެހެން ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާއޮޅުގިރިވެސް ާތ.އަތޮޅު ާއ ދެ،  340ާޝުކުރިއްޔ .

ާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްާ ާޤ ނޫނުން ާއެބަލިބޭ.70ާފަތުރުވެރިކަމ އިބެހޭ ާއިޚްތިޔ ރު ާހެދުމުގެ ާދިވެހިާާއަހަރަށް އެއީ

ާޙިއްޞާ  ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާއޮއްވ  ާމިކަން ާމިހެން ާވިއްކައިގެން. ާޙިއްޞ  ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާމުއްދަތު ާރިސޯޓްތަކުގެ ާއެނޫންގޮތަކަށް ާސަރުކ ރުނ70ާާްނުވިއްކ ، ާއިތުރުކުރައްވަން އަހަރަށް

ާއަޅުގަާ ާކޮންކަމެއްތޯ ާފޮރުވިފައިވަނީ ާފަހަތުގައި ާސިޔ ސަތުގެ ާސުވ ލުކޮށްލަންާތިގެންގުޅުއްވ  ނޑު

 345ާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާވަގުތަށް ާސުވ ލުގެ ާމިއަދު ާހަމަވެއްޖެ.50ާާޝުކުރިއްޔ . ާމިހިސ ބުން މިނެޓް

ާމެންބަރުާ ާދެން ާއެކުރެއްވިާސުވ ލަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަނީ

ާމިހިސ ބުންާމިނިސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯއްދަވ ނެކަމަށް. ާޖަވ ބެއް ާބައްދަލުކުރައްވައިގެން ޓަރ އި

 350ާސުވ ލުގެާވަގުތުާނިމުނީ.ާއަޅުގަނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ
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ާ

ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .4

ާ

ާއެޖެންޑ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާާއަޅުގަ ާއ4ާެއައިޓަމް ާއަކަށް. ާއައިޓަމް ާމިއޮތ4ާާީޖެންޑ  ގައި

 6ާ355ދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެާޗެޕްޓަރުާ،30ާ/:8ކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާދިރ ސ ކުރައްވައިާ ާކޮމިޓީން ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ށް

ާހުށަ ާރިޕޯޓް ާފުރިހަމަކުރެއްވިގޮތުގެ ާމަރުޙަލ އ އ4ާާިހެޅުމ އި،ާއެބިލުގެ ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާކިޔުމުގެ ވަނަ

5ާާ ާމިބިލުގެ ާއިޢުލ ންކުރުން. ާތ ރީޚު ާއޮންނ ނެ ާކިޔުން ާކިއުމުގ4ާާެވަނަ ާރިޕޯޓް ާކިޔުމުގެ ވަނަ

ާ 5ާާމަރުޙަލ އ އި ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން 45ާާވަނަ ާާ;400ނޮވެމްބަރު ާހޯމަދުވަހު، ވަނ39ާާަވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ 88ާާރައްޔިތުންގެ ާޖަލްސ ގައި. ާވަނަ ާއައިޓަމް ާރިޕޯޓް.5އެޖެންޑ  ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން .ާ360 

33ާާ ާާ;400ޖޫން ާއުމުރުން ާނ ފިޢ30ާާުގައި ާމުޙަންމަދު ާއަލްމަރުޙޫމް ާކުއްޖެއްކަމުގައިވ  މަހުގެ

އަނިޔ ތަކަކ އިާޖިންސީާއިތުރުާާއިބްރ ހިމަށްާތޫނުއެއްޗަކުންާނުވަތަާނިޔަފަތިާކަރަށްާހަމަލ ދީ،ާއަދި

ާސަބަާ ާޕެޓިޝަންާގޯނ ގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާގުޅިގެން ާމަރުވުމ އި ބުން

5ާދިރ ސ ކުރައްވ ާޕެޓިޝަންާކޮމީިޓންާތައްޔ ރުކުރެއްވިާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުއްވުން.ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާނިންމަވައި ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާމިހ ރުވަނީ ާއައިޓަމް ާމިދެންނެވި ާމިވަނީ،  365ގައި

ާމެންބަރުންނަށްާހުށަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޮނުއްވ ފައި. ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާއެކޮމިޓީން ހެޅުމަށްޓަކައި

ާމަޖިލީހުގެާ ާގުޅިގެން ާމިމައްސަލައ އި ާނަމަވެސް، ާފޮނުވ ފައި. ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ އެރިޕޯޓްވ ނީ

ާތަޙުޤީ ާމައްސަލައިގެ ާމިހ ރުވަނީ ާމިމައްސަލަ ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ނިމިާާޤުާއިދ ރ އިން

ާމައްސަލަާ ާއަދި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާޝަރީޢަތަށް ާމިމައްސަލަ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންކަމ އެކު، ާހިނގަމުން. ާޝަރީޢަތުގައި ާމ އްދ ގެާާ;5މިހ ރުދަނީ  370ވަނަ

ާ ާގެ ާމަޖ3ާި)ރ( ާރިޕޯޓް ާމިމައްސަލައިގެ ާރިޢ ޔަތްކުރުމ އެކު ާނަންބަރަށް ާހުށަހެޅުމ އިާވަނަ ލީހަށް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާނުނިމެނީސް ާޝަރީޢަތް ާމިމައްސަލައިގެ ާބަޙުސްކުރުން މައްސަލައިގެ

ާފެންނ ތީާ ާރިޔ ސަތަށް ާއަސަރުފޯރ ފ ނެކަމެއްކަމުގައި ާއޭގެ ާޝަރީޢަތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ

ާޝަރީޢަތު ާއަދި ާނިންމަން. ާރިޔ ސަތުން ާނުކުރ ގޮތަށް ާމިހިނދު ާބަހުސް ގެާމިމައްސަލައިގެ

 375މަރުޙަލ ތައްާނިމުމ އެކުާމިރިޕޯޓްާއަލުންާމަޖިލީހުގެާއެޖެންޑ އަށްާގެންނ ނެާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާ

ާފަދައިންާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ ާދަންނަވ ލި ާމިހ ރުާމިދަނީާކުރިންވެސް ނޑު ވަނަާއައިޓަމ6ާާްއަޅުގަ

ާމިހ ރުާމިވަނީާއަންނަާހޯމަާދުވަހަށްާލަސްކޮށްފައި.ާ
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ާ

ހަޅ ާރިޕޯޓް.ކޮމިޓީއިންާހުށަާ .5

ާ380 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު 7ާާއަޅުގަ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ވަނ4030ާާަށް.

އަހަރުގެާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރައްވ ާނިންމެވިގޮތުގެާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުއްވުން.ާމިރިޕޯޓްާ

ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ާ ާދ އިރ ގެާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރު،ާނޮޅިވަރަމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާނުކުތ އެއް ާނަޝީދު.ާނިޒ މ ބެހޭ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 385ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާގެާެމންަބރުާމަޑަވެލިާދ ިއރ  ާއެޖެންޑ ގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި 6ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިއަދުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާދެން، ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާމަނިކުފ ނު ާވ ހަކަ ާލަސްކުރި ާހޯމަދުވަހަށް ާމިއަންނަ ާއައިޓަމް  390ވަނަ

ާޕ ޓީގެވެސްާ ާދެ ނޑުމެން ާނޭނގޭާާއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނެތީމ  ާލީޑަރު ާގްރޫޕް ޕ ލިމެންޓްރީ

ާތ ރީޚެއްާ ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިކަމަކީ ާދެން، ާމިދިޔައީ. ާމިކަންވެގެން ާކޮންގޮތަކަށްކަމެއް އެއީ

ޚިލ ފަށްދ ާމައްސަލައެއްާމިއީާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންގެާ ނޑައެޅިާމިހ ރުވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ކަ

ާޢައްޔަ ާފަހަނައަޅ ގޮސްފައި.ާއޮތްއިރުގައި،ާމީހުން ާއަތުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއޮތީ ާތ ވަލު ންކުރުމުގެ

ާހަމަާ ާމިއީ ާލަސްވަމުންދ ތީ ާލަސްވަމުން ާމިއަނެއްކ  ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި  395އަނެއްކ ވެސް

ާކޮންގޮތަކުންވ ކަމެއްތޯާއަޅުގަނޑުާސުވ ލުކޮށްލަން.
ާ

ާ

ާނިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުާއ ދެ، ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައެއްނުގަންނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ޒ މ ބެހޭ

 400ާމިއަރުވަނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ .`4030ާާ ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާކޮމިޓީންާވަނަ

ނޑުާހުށަހަޅ ލަދޭނަން.ާމިރިޕޯޓަކީާމިކޮމިޓީގެ...ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ނިންމެވިގޮތުގެާރިޕޯޓުާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރައްވާ 
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ405 



 16 

ާރިޔ ސަތަކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަރުވ ގޮތަކަށް ާމިހ ރު ާމައްސަލައިގައިނަމަ ާނެންގެވި ާކުރިން ާނުކުތ އެއް ންާނިޒ މ ބެހޭ

ާދ އިރ ގެާ ާނޮޅިވަރަމް ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާނ ރުވ ނަން. ފުރުޞަތެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާފަރ ތުންާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޮމިޓީގެ ާނ ޒިމް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްގަރު ާމިއީ  410ާއ ދެ،

ާރަށުންާާޝީދުާމުޙަްނމަދުާނަާ ާއ ލ ސްކަންފުޅެއްގައި ާމިވަގުތު ާއެހެންނަމަވެސް، ާރިޕޯޓެއް. ާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ާހަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާމިހުށަހަޅަނީ. ާމިރިޕޯޓް ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޑައިގެންވުމ އެކު ބޭރުގައި

ާކަންތައްތަ ާހުރިހ  ާމިރިޕޯޓުގައިވ  ާބޭނުންވޭ، ާކޮމިޓީގެާދަންނަވ ލަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކަކީ

ާރިޕޯޓުގައިވާ  ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްތަކެކޭ. ާފ ސްކޮށްފައިވ  ާއަޣްލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ

ާޚިޔ ލުކަމުގައިާ ާތ އީދުކުރ  ާއެއަށް ާއަޅުގަނޑު ާނުވަތަ ާޚިޔ ލު ާއަޅުގަނޑުގެ ާހަމައެކަެަނި  415ޚިޔ ލަކީ

ާއ ދެ ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުފުޅުނުކުރެއްވުން ،ާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ވަަނ4030ާާއޮޑިޓަރ

ާއޮޑިޓްާ ާތަޢ ރަފް، ާރިޕޯޓު. ާނިންމެވިގޮތުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް އަހަރުގެ

ާ ާއޮފީހުގ8ާާެޤ ނޫނުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޖެނެރަލްއ އި ާއޮޑިޓަރ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކޮންމެ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާާމިނިވަންކަން ާފެށުމުގެ ާއަހަރެއް ާއޮޑިޓަރ0ާާ;މ ލީ ާކުރިން ދުވަސް

ާއެޕްލޭންގައިވ ާ ާޕްލޭނަކ  ާހިމެނޭ ާޕްރޮގްރ މެއް ާމަސައްކަތުގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއެއަހަރަކަށް  420ޖެނެރަލް

ާޖެނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާއެވަގުތު ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޖެޓެއް ާތަފްޞީލު ާބޭނުންވ ނެ ާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް

ނޑައަޅ ފައިވ ާކޮމިޓީއަކަށްާއޮފީހުގެާމަސައްކަތްތައްާބެ ލުމަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައިާކަ

ާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވޭ. 4030ާފޮނުވަންވ ނެކަމަށް

ސިޓީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގFINE/57/2009/43ާާެ-7ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާއެއޮފީހުގެާނަންބަރުާ

ާރައީ ާތ ރީޚަކީ ާޖައްސަވ ފައިވ  ާއެސިޓީގައި ާފޮނުވ ފައިވ އުިރ 3ާާސަށް  425ާ;400އޮކްޓޯބަރު

އޮކްޓޯބަރ7ާާުކަމުގައިވީނަމަވެސްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ އަށްާއެއޮފީހުގެާބަޖެޓްާލިބިފައިވަނީާ

ތުންގެާވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާރައްޔ4030ާިގައި.ާއެހެންކަމުން،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާާ;400

ާ ާތ ރީޚަށްވުރެ ާލިބެންޖެހޭ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާލިބިފައިވަނީ ާއިދ ރ އަށް ާފަހުން.7ާާމަޖިލީހުގެ ދުވަސް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއިދ ރ ތައްާާ:33ރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރުގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 430ނީާދ ޚީލީާކަންތައްތަކުގެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަކުންާބަހ ފައިވ އިރުާއޮޑިޓްާއޮފީސްާހިމެނެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާތެރޭގައިކަމުގައިވިޔަސް ާ)ހ(336ާާކޮމިޓީގެާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހިމެނިފައިވަނ8ާާީގެ ާދިރ ސ ކުރުން ާރިޕޯޓްތައް ާއެކިއެކި ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާދަށުން ގެ
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ާހި ާތެރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތު ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް މެނިފައިވ ތީ

ާކޮމިޓީގެާ ާދ ޚިލީކަންކަމުގެ ާކޮމިޓީންކަމަށް ާމ ލިއްޔަތު ާއެކަށީގެންވަނީ ާއެންމެ ދިރ ސ ކުރުމަށް

ާ F/PMC/2007/46 53ާާ/57ނަންބަރު ާރައްޔިތުންގ4009ާާެއޮކްޓޯބަރު ާއޭރުގެ ާސިޓީން  435ގެ

ާއެތ ރީޚުން ާއަންގަވ ފައިވ ތީ ާރައީސަށް ާއޮފީހުގެާާމަޖިލީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ފެށިގެން

ާ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމިރިޕޯޓަކީ ާކޮމިޓީން. ާމ ލިއްޔަތު ާބަލަމުންދަނީ 4030ާމަސައްކަތްތައް

ާމ ލިއްޔަތުާ ާރިޕޯޓެއް. ާހުށަހަޅ  ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކަންތައްތައ4030ާާްކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

 440ވަަނާއަހަރުގެާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގ4030ާާެކުރިއަށްގެންދެވިގޮތް.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާ

ާނިންމ ފައިވަނ40ާާީ ާބަހުސްކުރުމަށްފަހު ާއެބައްދަލުވުމުގައި ާހުށަހެޅުމުން ާބައްދަލުވުމަށް ވަނަ

ާއޮފީހު ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއެކޮމިޓީނ4030ާާްގެ ާދިރަސ ކުރެއްވުމަށް ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާސަބްކޮމިޓީއާ  ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާހަވ ލުކުރުމަށް. ާއެކަން ާއެކޮމިޓީއ  ާހޮވ  ސަބްކޮމިޓީއެއް

ާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާރިޕޯޓްވަނީ ާއެކޮމިޓީގެ ާނިންމެވުމަށްފަހު ާމަސައްކަތް ވަަނ46ާާހަވ ލުކުރެއްވި

ާހު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކޮމިޓީންވަނީ ާސަބް  445ށަހަޅ ފައި.

ާ ާ%4030ާއެއޮފީހުގެ ާބަޖެޓުން ާމުޅި ާއަހަރުގެ ާއެހުށަހެޅުމަކ40ާާީވަނަ ާހުށަހަޅ ފައި. ކުޑަކުރުމަށް

ާއޮފީހުގެާ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާޓްރެޜަރީގެާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާއެންޑް ާފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއޮފް

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 4030ާ ާއެމިނިސްޓްރީއިން ާކުޑަކުރެއްވުމަށް ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާފިނޭންސްާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާހުށަހެޅުމެއް. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއެއ އެއްގޮތަށް އިޞްލ ޙުތަކ އެކު

ާކުޑަކުރެއްވުމަށްާ ާމުސ ރަ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާޓްރެޜަރީއިން  450އެންޑް

ާމިހ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިނު ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާސަބްކޮމިޓީންވަނީ ވިކަމުގައިވިޔަސް

ާރިވިއުކުރަންާފެންނަކަމަށްާހުށަހަޅ ފައި.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާ ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރު ާޙ ލަތަށް އިޤްތިޞ ދީ

ާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާނިންމެވިގޮތް، ާބަހުސްކުރުމަށްފަހު ާރިޕޯޓ މެދު ާކޮމިޓީން ވަނ46ާާަސަބް

ާއޮޑިޓަރާބައްދަ ާނިންމަވ ފައިވަނީ، ާބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ާރިޕޯޓ މެދު ާސަބްކޮމިޓީގެ ލުވުމުގައި

ާޖެނެރަލްެގާ ާއޮޑިޓަރ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަބްކޮމިޓީން ާއަދި ާކުޑަކުރެއްވުމަށް. ާމުސ ރަ  455ޖެނެރަލްގެ

ާ ާއިޞްލ ޙ4030ާާުއޮފީހުގެ ާގެންނަ ާމުސ ރައަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ާހިންގުންާ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމީގެއިތުރުން ާނިންމަވ ފައިވޭ. ގެންނަންވެސް

ާކޮމިޓީއަށްާ ާބަލައިގަތުމަށް ާރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަބްކޮމިޓީން ހަރުދަނ ކުރުމުގެގޮތުން

ާރެކޮމެންޑޭޝަންތަ ާއިތުރު ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާރެކޮމެންޑޭޝަންތަކ  ާއެ އްާފެންނ ތީ
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ާއޮފީހުގެާ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއިޞްލ ޙުކުރިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާޝަރުތުކޮށް  460ތަންފީޒުކުރަން

ާޖެނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާނިންމެވި. ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާފ ސްކުރުމަށް ބަޖެޓް

ވަނ4030ާާަހުގެާވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާއިޞްލ ޙުކުރިގޮތް،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފ4030ާީއޮފީހުގެާ

ާރިޕޯޓަށްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަބްކޮމިޓީން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓ ގުޅޭގޮތުން އަހަރުގެ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއޮޑިޓް ާމ ލިއްޔަތ36ާާުރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހު ާގައިވ ގޮތުގެމަތީން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާހުށަހަޅ  ާބަޖ4030ާެކޮމިޓީން ާއަހަރުގެ ާތިރީގައިާވަނަ  465ޓް

ލައްކ8ާާައޮޑިޓަރާެޖނެރަލްއަށްާލިބެންވ ާމުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތައް،ާާ-3މިދަންނަވ ލަނީ.ާ

ާއެހެނިހެނ0ާާް; ާމުސ ރައ އި ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާރުފިޔ . ހ ސް

38ާާޢިނ ޔަތްތައް،ާ ާާ;5މިލިއަން ާތަމްރީންކުރ400ާުހ ސް ާފަންނީގޮތުންާރުފިޔ .ާމުވައްޒަފުން މ އި

ާ ާޚަރަދުގެގޮތުގައި ާމަތިކުރުމުގެ ާފެންވަރު 4ާާމުވައްޒަފުންގެ 8ާާމިލިއަން ާރުފިޔ .60ާާލައްކަ ހ ސް

ާމުވައްޒަފުންާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާޖެނެރަލްގެ  470އޮޑިޓަރ

6ާތައްތައްާހިންގ ނޭާޚަރަދުގެގޮތުގައިާކުރަންޖެހޭާދަތުރުފަތުރުގެާޚަރަދ ާކުރަންޖެހޭާއެހެނިހެންާކަންާ

ާ ާބޭނުންވާ 0ާ;ލައްކަ ާޚަރަދުތަކަށް ާއިދ ރީ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާރުފިޔ . ހ ސް

ާ 4ާާފައިސ ގެގޮތުގައި 6ާާމިލިއަން 65ާާލައްކަ 670ާާހ ސް ާބަޖެޓެއްގެގޮތުގައި ާޖުމްލަ 44ާރުފިޔ .

4030ާހަޅ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާރުިފޔ .ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާހުށ487ާަލައްކ5ާާަމިލިއަންާ

ާ ާއެއޮފީހުގެ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބަޖެޓަކީ ާއަހަރުގެ ާއަހަރަށ4030ާާްވަނަ  475ވަނަ

%ާ ާބަޖެޓަށްވުރެ ާޖުމްލަ ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށ44ާާްކަ ާބަޖެޓެއް. ކުޑަކުރެވިފައިވ 

ާއޮޑި ާގެންނަވ  ާއިޞްލ ޙު ާމުސ ރައަށް ާމަހު ާމުސ ރައ އިާމިހ ރުދެވޭ ާޖެނެރަލްގެ ޓަރ

ާ ާނިންމަވ ފައިވަނީ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާދިނުމަށް ާއެއ79700ާާީއެލަވަންސްގެގޮތުގައި ރުފިޔ .

ރުފިޔ .37000ާާރުފިޔ އ އިާއެލަވަންސްގެގޮތުގައ64700ާާިއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރައިގެގޮތުގައިާ

ާމުސްތަޤިއް ާމިނިވަން ާދަޢުލަތުގެ ނޑައެޅުއްވީ ާކަ ާއެއްާމިމުސ ރަ ާމުސ ރަތައް ާމުޢައްސަސ ތަކުގެ  480ލު

ާމުސ ރައ އިާ ާމަޤ މުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާވިސްނުންފުޅުގައި. ާހަމަޖެއްސުމުގެ ހަމައެއްގައި

ާއެއްވަރެއްގައިާ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމުސ ރައ އި ާމަޤ މުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޢިނ ޔަތްތައް

ާމީގެއިތު ާއެގޮތުގެމަތިން. ާނިންމަވ  ާއަދިާހަމަޖައްސަވަން ާޤައުމުތަކ އި ާސ ކް ާރ އްޖެއ އި، ރުން

ާްސކީމެއްގައިާ ާއިންޝުއަރެންސް ާމެޑިކަލް ާލިބޭފަދަ ާފަރުވ  ާސިއްޙީ ާޤައުމުތަކުން އ ޝިޔ ންގެ

 485ާ:3އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއ އިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއަނބިކަނބަލުންާނުވަތަާފިރިކަލުންާއަދިާއުމުރުންާ

ގ ާޚަރަދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާމުވައްޒަފުންގެާއަހަރުާނުފުރޭާދަރިންާބައިވެރިކުރުމަށްާހިނ
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ހެލްތްާއިންޝުއަރެންސްާސްކީމްގެާދަށުންާހުއްދަކުރުމަށްވެސްާކޮމިޓީންާވަނީާނިންމަވ ފައި.ާއޮޑިޓްާ

ާ ާހިމަނ ނެކަމަށ36ާާްޤ ނޫނުގެ ާބަޖެޓްގައި ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއޮޑިޓަރ ާމ ލިއްޔަތުާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ  ާޚަރަދުތަކ އި ާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާއޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ ވަލެއް ާއަޅ ކިޔ  ާޚަރަދުތަކ އި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ   490ކޮމިޓީން

ާ ާތ ވަލް ާއަދި ާއެވަނީ. ާއެކެއްގައި ާތ ވަލް ާއެކ4ާާިމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާބަޖެޓުން ާޖުމްލަ ާއެވަނީ ގައި

ާކުރަންޖެާ ާޚަރަދު ާތ ވަލް ާއަންގަވައިދެއްވ ފައި.ާއަދި ާއިންސައްތަ ާބަޖެޓުނ5ާާްހޭ ާޖުމްލަ ާއެވަނީ ގައި

ކޮންމެާމުވައްޒަފަކަށްާޖެހޭާއަދަދ އިާއޭގެާއިންސައްތަާއަންގައިދޭާތ ވަލެއް.ާވަގުތުާސަލ މަތްކުރުމުގެާ

ާ ާނުދަންނަވ ނަން. ާތިބޭފުޅުންނަށް ާމިތ ވަލްތަކެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަހަރުގ4004ާާެގޮތުން ބަޖެޓްާާވަނަ

 495ާ:400ދިރ ސ ކުރުމުންާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށްާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތައް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާއަހަރަށ އި ާބަޖެޓ އިާާ;400ވަނަ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފ ސްކޮށްފައިވ  ާއަހަރު ވަނަ

ާއޮޑި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާވ ކަން. ާޚަރަދުކޮށްފައި ާއޮފީހުން ާއެ ާއޮފީހުގެާޚިލ ފަށް ާޖެނެރަލް ޓަރ

4030ާާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާގެންދެވިއިރު، ާދިރ ސ ކުރައްވަމުން ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާ:400ވަނަ

ާ ާއަހަރަށ އި ާބައެއްާާ;400ވަނަ ާޚިލ ފަށް ާބަޖެޓ އި ާއޮފީހުގެ ާއެ ާފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ާމީގެތެ ާފ ހަގަކުރެވިފައިވޭ. ާކުރައްވ ފައިވ ކަން ާޚަރަދުތައް ާާ:400ރޭގައި ާއަހަރ އި  500ވަަނާާ;400ވަނަ

ވަނަާއަހަރުާާ;400އަހަރުާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާކުރައްވ ފައިވ ާދަތުރުތަކުގެާބައެއްާޚަރަދުތަކ އިާއަދިާ

ާ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާހިމެނޭ.ާރަމަޟ ންއެ ާޚަރަދު ާކޮށްފައިވ  ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތުގެ މަހުގެ

ާ ހަރުާފ ސްކުރިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާބަޖެޓްގައި،ާއެާވަނަާއަާާ;400ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެ

މަހުގެާޢިނ ޔަތެއްގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ނީާކޮންމެާމުވައްޒަފަކަށްާރަމަޟ ންއޮފީހުގެާމުވައްޒަފުންގެާ

 505ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓ އިާގުޅޭގޮތުން،ާމ ލިއްޔަތ4030ާާުރުފިޔ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއޮފީހުގ3000ާާެ

ާމަޢު ާކޮމިޓީން ާއެއޮފީހުގެ ާޖަވ ބުގައި ާސިޓީގެ ާފޮނުވި ާސ ފުކުރުމަށް 44ާާލޫމ ތު ާ;400އޮކްޓޯބަރު

ާ ާއެ ާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވަނީ، ާމަޢުލޫމ ތުގައި ާފޮނުވި ާމުވައްޒަފުންނަށްާސިޓީއ އެކު އޮފީހުގެ

ާރަމަޟ  ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތެއްގެ ާާ;400ންމަހުގެ ާދެއްވ ފައިވަނީ ާއަހަރު ރުިފޔ ކަމަށް.5000ާާވަނަ

ާއެ ާމިއީ ާޚަރަދެއް.ާއޮޑިޓަރާާ;400އޮފީހުގެ ާކޮށްފައިވ  ާއެއޮފީހުން ާޚިލ ފަށް ާބަޖެޓ އި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅާ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާގޮތުން ާހަރުދަނ ކުރުމުގެ ާހިންގުން ާއޮފީސް  510ޖެނެރަލް

ާމ ލިއްޔަތު ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާއޮޑިޓް ާހިންގުން ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ގެާހުށަހެޅުއްވުންތައް.

ާހަރުދަނ ާ ާބައްޓަންކޮށް، ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާގަވ އިދ އި ާމ ލިއްޔަތު ާދައުލަތުގެ ާއަދި ޤ ނޫނ އި

ާރެކޮމަންޑޭޝަންތައްާ މ ލިއްޔަތުގެާއުސޫލެއްާއަށަގެންނެވުމުގެގޮތުންާސަބްކޮމިޓީންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 
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އްޔަތުާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާއިތުރުާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާބަލައިގަނެާއެާރެކޮމަންޑޭޝަންތަކ އިާއަދިާމ ލި

 515ވަނަާބައްދަލުވުންާވަނީ،49ާާރެކޮމަންޑޭޝަންތައްާތަންފީޒްކުރުންާޝަރުތުކޮށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާ

ާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއ49ާާެޝަރުތުކުރުމަށް ާނިންމަވ ފައި. ާވަނީ ާބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ

ާޤ  ާމ ލިއްޔަތު ާ)ހ(ާދައުލަތުގެ ާރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ، ާގޮތުގެމަތިނ33ާާްނޫނުގެ ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ

ާނުހުޅުވުން.ާ ާއެކައުންޓެއް ާބެންކެއްގައި ާއެއްވެސް ާއެހެން ާނޫން ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ާހުޅުވ ފައިވާ  ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮފް ާބެންކް ާނަމުގައި ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ މިގޮތުން

ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާފައިސ  ާއެކައުންޓަށްާާއެކައުންޓްގައިވ  ާބެންކް ާޕަބްލިކް  520އޮތޯރިޓީގައިވ 

ާއެކައުންޓްާ ާއެ ާހުއްޓ ލ  ާޚަރަދުކުރުން ާއެކައުންޓުން ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބެންކް ޓްރ ންސްފަރކޮށް

ާފައިސ ވެްސާ ާގްރ ންޓްތަކުގެ ާއެކިއެކި ާލިބޭ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއަދި ބަންދުކުރުން.

ާއެކައުންޓަކަ ާރެވެނިއު ާއޮފީހުގެާކޮންސަލިޑޭޓް ާގެންދިއުން.ާ)ށ(ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާޖަމ ކުރަމުން ށް

ހުރިހ ާޚަރަދުތައްވެސްާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާޕަބްލިކްާބެންކްާއެކައުންޓުންާކުރުން.ާ)ނ(ާ

ާހޯދުމުގައިާ ާޚިދުމަތް ާތަކެއްޗ އި ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓްގައި ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ  525އޮޑިޓަރ

ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދިއުން.ާމިގޮތުން،ާދައުލަތުގެާމ 

ާގުޅިގެންާާ-3 ާއަހަރަކ އި ާމ ލީ ާކޮންމެ ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުގައިވ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ާވ ނަމަ،ާ ާފައިސ އެއް ާޚަރަދުނުކޮށް ާނިމޭއިރު ާއަހަރަކުން ާމ ލީ ާއެ ާބަޖެޓުން ފ ސްކޮށްފައިވ 

ާއެންޑްާއެ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާފައިސ  ާބ ކީވ  ާއެ ާއަދި ާޚަރަދުނުކުރުން. ފައިސ އެއް

ާ ާމިގޮތުން ާހަވ ލުކުރުން. ާއޮފްާާ:400ޓްރެޜަރީއ އި ާމިނިސްޓަރ ާބ ކީ ާބަޖެޓްގެ ާއަހަރުގެ  530ވަނަ

ާ ާހަވ ލުކުރުން. ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާޓްރެޜަރީއ އި ާއެންޑް ާާ-4ފިނޭންސް ާޤ ނޫނުގެ ވަނ36ާާައޮޑިޓް

ާގޮތުގެމަތިންާމ އް ާފ ސްކުރ  ާބަޖެޓް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާގައި ާ)ށ( ދ ގެ

ާދޫކުރަންވ ނެކަމަށްާ ާފައިސ  ާއޮފީހަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމ ލިއްޔ އިން ދައުލަތުގެ

ާރައްޔިތު ާއޮފީހުން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާމ ލިއްޔ އިން ާމ ނައަކީ،ާދައުލަތުގެ ންގެާބަޔ ންކޮށްފައިވުމުގެ

 535މަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާއެާއޮފީހުގެާބަޖެޓްާއެއްފަހަރ ާގަނޑުކޮށްާދޫކުރުންާނޫންކަމ އި،ާއެހެންކަމުންާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާގައި ާ)ހ( ާމިބައިގެ ާކުރަންވ ނީ ާޚަރަދުތައް ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ާއެކައުންޓަކުން ާބެންކު ާޕަބްލިކް ާޚަރަދުތައް ާހުރިހ  ާއޮފީހުގެ ާހަމަޖެއްސުން.ާާގޮތުގެމަތިން ކުރ ގޮތަށް

5-ާާ ާޤ ނޫނުގެ ާއޮޑިޓް ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާގައ36ާާިއޮޑިޓަރ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާފެށުމުގެ ާއަހަރެއް ާމ ލީ ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގ0ާާެ;ވ ގޮތުގެމަތިން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރިން ދުވަސް

ާފޮނުއްވުން ާކޮމިޓީއަށް ާގޮތުގެމަތިން ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކަ ާޖެނެރަލްގެާގަވ އިދުގައި ާއޮޑިޓަރ ާ)ރ( .540 
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ާއުސޫލުތައްާ ާމ ލީ ާހަރުދަނ  ާޚަރަދުކުރުމުގައި ާހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތ ، ާގަވ އިދަށް ާޤ ނޫނ އި އޮފީހަކީ

ާ)ބ(ާރ އްޖެއަށްާ ާހެދުން. ާއޮފީހަކަށް ާނަމޫނ  ާހުރި ާއިދ ރ ތަކަެަށް ާއެހެން ާސަރުކ ރުގެ ގެންގުޅުއްވ 

ާރަނގަ ާހީނަރުކަން ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިމ ވެފައިވ  ާއޮފީހުގެާމިހ ރު ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ޅުވަންދެން

%ާ ާމުސ ރައިން ާރައްޔިތުންގ40ާާެމުވައްޒަފުންގެ ާއަހަރަކު ާމީލ ދީ ާކޮންމެ ާ)ޅ( ކުޑަކުރުން.

ާއޮޑިޓްާ ާހިމަނ ފައިވ  ާއަހަރަށް ާއެ ާބަޖެޓްގައި ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާފ ސްކުރ   545މަޖިލީހުން

ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ާތ ވަލ އި ާރޭވިފައިވ  ާކުރިއަށްާމަސައްކަތް ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާއޮޑިޓް މަތިން

%ާ ާމަސައްކަތުގެ ާއެ ާމަދުވެގެން ާއެންމެ ާނިމޭއިރު ާއެއަހަރެއް މަސައްކަތ7ާާް;ގެންގޮސް

ާއަހަރަކަށްާ ާމީލ ދީ ާކޮންމެ ާ)ކ( ާނެރުން. ާރިޕޯޓްތައް ާއޮޑިޓް ާގުޅޭ ާމަސައްކަތ އި ާއެ ނިންމުމަށްފަހު

ާ ާއެ ާތައްޔ ރުކުރެވޭ ާއޮފީހުން ާހިމަނުއްވ ފައިވާ އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއަހަރަކަށް ާއެ ާބަޖެޓްގައި އޮފީހުގެ

ާއޮޑިޓްކުރުމުގެާ ާހިސ ބުތައް ާމ ލީ ާއަހަރީ ާދައުލަތުގެ ާތ ވަލްގައި ާރޭވިފައިވ  ާމަސައްކަތް  550އޮޑިޓް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއޮޑިޓް ާއަދ33ާާިމަސައްކަތް ާހިމެނުން. ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާމ އްދ އ އި ވަނަ

ރުގެާއޮފީސްތަކުގެާދަށުގައިވ ާހުރިހ ާތަންތަނެއްވެސްާއެތ ވަލުގައިާއޮޑިޓްކުރުމަށްާރޭވިފައިވ ާސަރުކ 

ާއެާ ާފ ހަގަކުރައްވ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާފެންނަ ާގެންނަން ާޤ ނޫނަެަށް ާއޮޑިޓް ާ)އ( ހިމެނުއްވުން.

ާ 4030ާާއިޞްލ ޙުތައް ާފުރަތަމަ ާއަހަރުގެ ާކޮމިޓީއަށ0ާާް;ވަނަ ާމ ލިއެެްޔަތު ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ާާހުށަހެޅުއްވުން.ާނިންމެވުން ާނަންބަރު 4009/6ާާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ ާ)ހ(36ާާއޮޑިޓް ާމ އްދ ގެ  555ވަނަ

ާާގެ ާދަށުން ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޖެނެރަލްއަށ އި ާމ4030ާާިއޮޑިޓަރ ާބަޖެޓް އަހަރުގެ

ާދެހ ސްާ ާލައްކަ ާތިން ާމިލިއަން ާބ ވީސް ާބަޖެޓަކީ، ާޖުމުލަ ާހުށަހަޅ  ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން

ާރު ާފަންސ ސް ާގޮތަކަށްާހަސަތޭކަ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމަޖިލީހަށް ާބަޖެޓް ާމި ާވީމ ، ފިޔ އޭ.

ާ ާއެދެމެވެ. ާާ:ނިންމަވައިދެއްވުން ާކޮމިޓީގެާ;400ނޮވެމްބަރު ާމެންބަރު، ާދ އިރ ގެ ާދިއްގަރު .

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  560ާމުޤައްރިރު.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާހުށަހަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ . ާނޮޅިވަރަމް ާއަޅުގަނޑު ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޅުއްވައި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދި،ާކޮމިޓީންާކުރައްވ ފައިާހުރިާ

ާނުކުތ އެއް،ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާކޮމިޓީއަށްވެސް މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި

ނޑުާދި  565ާއްދޫާދައިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޅުގަ

ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވީާމ ލިއްޔަތ ާބެހޭާޤ ނޫނުގައިވާ ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ  570ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާއެބޭފުޅުންާގޮތުގެމަާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުގައިވ  ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއަދި ާނަމަވެސް ތިން

ާސުވ ލުއުފެދެނީ،ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރެއްވިއިރު ާމަސައްކަތްތައް ާރިޕޯޓ ބެހޭ ާމި ކުރައްވ ފައިވ 

ާ ނޑައަޅ ނ439ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރައ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބަޖެޓްާރައްޔިތު ާއަހަރެއްގެ ާކޮންމެ ާފަހަރެއްގެ ާކޮންމެ ާމ ނައަކީ ާބަހުގެ ާބުނ  ާމަޖިލީހުންނޭ ންގެ

ާއެގޮތަށްާ ާއެއީ ާގެނައުން ާބަދަލު ާއެ ާއެއީ ާކުޅެގެން ާނުވަތަ ާކުޅުން ާމުސ ރައ  ާއެ  575ތައްޔ ރުކުރުމުން

ާކޮންމެާ ާވަނީ ާޕްރެކްޓިސްއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާކަމެއްތޯއޭ. ކުރިއަށްދ 

ާއެާ ނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ާކަ ާމުސ ރަ ާއެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާކަނޑައެޅުމަފަހު، ާމުސ ރަ މަޤ މެއްގައިވެސް

ާގޮތަކަށްާ ާވަކި ާބެހޭގޮތުން ާމުސ ރައ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ާމަޖިލީހުން ާމެދުގައި މުސ ރައ 

ާއެހެންވީމަ، ާއަންނަގޮތަށް. ާބަދަލެއް ާމުސ ރައަށް ާއެ ާނިމުނީމ  ާގޮތެއް ާމަޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްފަހު

ާއެމަނިކުފ ނުގެާ ާހުށަހަޅުމ އެކުގައި ާބަޖެޓް ާމިދަނީ ާމުސ ރަފުޅު ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ  580މިހ ރު

ާއެކަންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިކަމަކީ ާއެހެންވީމ ، ާއައިސްގެންތޯ. ާބަދަލުތަކެއް މުސ ރައަށް

ާކުރިއަށްާ ާވިދ ޅުވެފައި ާއެއްޗެއް ާކުރިއަށް ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ  ާކަމަކަށްވ ހިނދު ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ

ާވަޑައިގަތުމަކީާރަނގަޅުކަމެއްކަމަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވަލީ.
ާ

ާ585 

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމަޖިލީހުގައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭގޮތުން ާސުވ ލެއް، ާކުރެއްވި ާދެންމެ ާދަށުން ާނުކުތ އެއްގެ ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ާޚިލ  ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަމެއް ާސުވ ލެއްނޫން. ާކުރެއްވި ާހިނގ ތީ ފަށް

ާއެބަޖެހޭހެންާދަންނަވަން.ާއެއީާ ާވ ހަކައެއް ާމިކަމުގައިާރިޔ ސަތުންާކޮންމެވެސް ާހީވަނީ ނޑަށް  590އަޅުގަ

ާރިޕޯޓް.ާ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާަތއްޔ ރުކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެާ ާރިޕޯޓްގައި ނޑައަޅުއްވ ފައިާއެ ާކަ ާމުސ ރަ ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ވަނީކީ

ާދެއްވ ފައިާާކަމަކަށްާ ާޚިޔ ލުފުޅު ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެއީ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާދެންމެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަތްމަތީގައި. ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާފުރުޞަތު ާނިންމެވުމުގެ ާއެކަން އެއޮތީ.

 595ކުރެއްވިާސުވ ލ ާބެހޭގޮތުންާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވަންވެގެންާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެ
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ފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިގެންފައިާއެބައޮތް.ާއަޅުގަނޑުާބޭނުމެއްނުވޭާމިާބަހުސްއަކީާމިކަމ ާބެހޭގޮތުންާ

ާޖަވ ާާއެއް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާހެދުމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުސަކަށް ބުދެއްވ 

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ާގަސްދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާއެާފުރުޞަތުާބޭނުންކުރައްވައިގެންާމިމައްސަލަާނަންގަވ ާމިކަމ ާބެހޭގޮތުންާ

ނޑުމެންނަ ާއަޅުގަ ާހުރިގޮތް ާޚިޔ ލުފުޅު ާއަޅުގަނޑުާކޮމިޓީގެ ާހިނގައިދ ނެ. ާއޮޅުންފިލަމުން  600ށް

ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާގޮތްާހުރިހާ ާނޮިޅވަަރމުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިާމަސައްކަތްާހިންގ ފައިވ  ނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑަށްާާަނޝީދުާާމުޙަްނމަދު ާދަންނަވ ލިއްޔ  ާތަންކޮޅެއްާތަފުޞީލުކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާފަސޭހަވެގެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމ ލުމަށް ާމިކަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދުރުވެ ާތަފ ތުވުންތަކ  ާޚިޔ ލު  605ހީވަނީ

ާފަރ ތު ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހުށަހެޅުއްވީާދ ނެހެން. ާބަޖެޓެއް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ން

ާވިދ ޅުވީާ ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާއޭރު ާދައްކަވ ފައި. ާވ ހަކަފުޅުވެސް ާމިނިސްޓްރީއ  ފިނޭންސް

ާލިބޭނެކަމަށްާ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ ާމިހ ރު ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދެއްވިދ ނެކަމަށް ާއޮފީހަށް އޮޑިޓް

ފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާފުރަތަމަާާއިރުގައިާއޮޑިޓްާއޮފީހުގެލ އަންދ ޒ ކުރެވިފައިވ ާނިސްބަތަށްާބަ

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާއޮތީ. ާވިދ ޅުވެފައި ާދެއްވިދ ނެކަމަށް ާބަޖެޓް ާއަދަދަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ   610އެ

ާރ އްވަވާ  ާތ ވަލުތައް ާމައްސައްކަތްޕުޅުކުރައްވ  ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ނޑުގެތެރޭގައި އޮނިގަ

ާމަސައްާ ާބަޖެޓެއްާއެމަނިކުފ ނުގެ ާރ އްވަވ ފައި ާމަސައްކަތްތައް ާޝެޑިއުލްކުރައްވަވ  ކަތްޕުޅުތައް

ާއ މަދަނީާ ާދައުލަތުގެ ާހުށަހެޅުއްވީ.ާނަމަވެސް،ާއޭރު ާހަމައަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނ  ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައި

ޑަށްާލިބޭނެކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރެވިފައިވ ާވަރަށްވުރެންާދައުލަތުގެާއ މްދަނީާލިބުންާނިސްބަތްާވަރަށްާބޮާ

ާބިލިއަންާ ާހަތް ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ ާދައުލަތުގެ ާވަނީ ާއަންދ ޒ ކުރެވިފައި ާއޭރު ާމިވަނީ.  615ކުޑަވެފައި

ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ާއެންމެ ާދިމ ކުރިގޮތުން، ާކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބޭނެކަމަށް. ރުފިޔ 

ާކަންތައްތަ ާމިހުރިހ  ާއޮތްގޮތ  ާޙ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާދުނިޔޭގެ ާގުޅިގެންާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ކ 

ދަޢުލަތުގެާއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާޕްރޮޖެކްޓްކުރިާވަރަކަށްާއ މްދަނީއެއްާނުލިބުނި.ާއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާ

ބިލިއަންާރުފިޔ .ާއެހެންވީމަ،ާމިކަމ ާގުޅިގެނ7.7ާާްލިބުނުކަމަށް،ާމިހ ރުާލިބޭނެކަމަށްާލަފ ކުރެވެނީާ

ާމަޤ މުތަކު ާސިޔ ސީ ާއަދި ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާމުވައްޒިފުންގެވެްސާސަރުކ ރުގެ ާހުރިހ  ާތިބި  620ގައި

ާކޮމިޓީގައިާ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުޑަވޭ. ާއެބަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް މުސ ރަ

ާކޮމިޓީގައިާ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރިއިރުގައިވެސް ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގައި މުޤައްރިރެއްގެ
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ާބޭފުޅުންނަށްވެ ާހުރިހ  ާޖެނެރަލްގެާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާއޮޑިޓަރ ާޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުނީ ސް

ާބެހުމަކީވެސްާ ާމުސ ރައ  ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާއަދި ާކުޅުމ  މުސ ރަފުޅ އި

ނޑުމެންވެސްާއެހ ބޮޑަށްާއެދޭކަމެއްނޫން.ާރ އްޖޭގެާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާއެއްވެސްާމީހަކަމަށްާލިބޭާ  625އަޅުގަ

ނޑުވެސް ާއެދޭކަމެއްނޫން.ާާއ މްދަނީއެއްާމަދުވުންާއެއީާއަޅުގަ ާމީހަކު ާއެއްވެސް ނޑުމެން އަދިާއަޅުގަ

ާހަމަޖެއްސޭނޭާ ާއެބައި ާދ އިރ ތަކުން ާއެހެން ާބަޖެޓްގެ ާނުކުޅެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމ  އެހެންވީމަ،

ާރ އްޖެާ ާމުޅި ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާބެލީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާކޮބައިތޯ. ގޮތްތަކަކީ

ނޑުމެންނަށްާކުރެވެމުންދ ތީާދަތުރުފަތުރަށްާކުރެވެންާއޮތްާގުޅިގެންދ ނެާކަހަލަާތަޞައްވުާ ރެއްާއަޅުގަ

ާޚަރަދުާ ާފަތުރުގެ ާދަތުރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކޮށް ާތެރެއިން ާޓްރ ންސްޕޯޓްގެ ާޕަބްލިކް  630ޚަރަދުތައް

ާއަހަރަށްާ ާމިއަންނަ ާހަމައެކަނި ާޕްރޮގްރ މުތައް ާތަމްރީނު ާހުށަހެޅޭާކޯސްތަކަށް ކުޑަކުރުމަށ އި،ާއަލަށް

ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުާ ާވަޑައިގެންފައިވ  ާކޯސްތަކުގައި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުއްޓ ލަން. ނޑުމެން ގަ

އެބޭފުޅުންގެާކޯސްތަކަށްާދަތިނުވ ނޭގޮތަށްާއެބޭފުޅުންނަށްާބޭނުންވ ާޚަރަދުތައްާލިބޭނޭގޮތަކަށްާއެބައިާ

ނޑުމެންނަ ާއަޅުގަ ާހިންގުން ާޚަރަދުގެ ާއިދ ރީ ާއެޖެސްޓްކުރުމަށ އި، ާހުރިާބަޖެޓްގައި ާކުޑަކުރެވެން ށް

ާއޮފީހުގެާ ާއޮޑިޓް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާބެލި. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮބައިތޯ  635ދ އިރ ތަކަކީ

ާފިނޭންސްާ ާއަދި، ާވަޑައިގެންނެވި. ާބޭފުޅުން ާއޮފީހުންވެސް ާއޮޑިޓް ާދަންނަވ ލިން. ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާދަންނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާފިނޭންްސާމިނިސްޓްރީގެ ާއެހެންވީމަ، ވ ލިން.

މިނިސްޓްރީގެާފަންނީާބޭފުޅުންާލަފ ދެއްވެވީާމިވަގުތުާއެބޭފުޅުންނަށްާބަޖެޓްާކުޑަކުރެވިގެންާނޫނީާއެާ

%ާ ާދެއްވިދ ނެކަމުގެ ާފައިސ  ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ  ާފުރަތަމަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއޮފީހަކުން 300ާއޮޑިޓް

ާކެ ާދެއްވަން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޙ ލަތުގައިާޔަގީންކަން ާއެ ާވިދ ޅުވި.  640ރިވަޑައިނުގަންނަވ ނެކަމަށް

ާޝެޑިއުލްތަކަށްާ ާވޯރކް ާތިބޭފުޅުންގެ ާދެންނެވިން ާއޮފީހުގައި ާއޮޑިޓް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާިމާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާދެއްވ ށޭ ާއެ ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ބަދަލުގެންނަވައިގެންވެސް

ާކޮާ ާދ އިރ ތަކަކީ ާއޮތް ާކުޑަކުރެވެން ާވިދ ޅުވީާބަޖެޓުން ާއެބޭފުޅުން ާވަގުތުގައި ާއެ ބައިތޯ.ާއެހެންވީމަ،

ާޖެހިވަޑައިގެންނަވ ާ ާކުރައްވަން ާއެބޭފުޅުން ނޑުގެތެރެއިން ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާނެތޭ އެބޭފުޅުންނަކަށް

ާކުޑަކުރެވޭކަށް.ާ ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާބުރޫއަރ ފ ނެތީވެ ާމަސްއޫލިއްޔަތަށް  645މަސައްކަތްޕުޅުގެ

ާމި ާފިނޭންސް ާއެގޮތަށްާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދެވޭނެއޭ ާފައިސ އެއް ާއެ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ނިސްޓްރީން

ނޑުމެނަށްާ ާއަޅުގަ ާޙައްލެއް ާމެދުމިނުގެ ާމިދޭތެރޭގެ ާއެހެންވީމަ، ާކުރެއްވިޔަސް. އެކަންތައްތައް

ާޤ ނޫނީގޮތުންވެސްާ ާނިންމީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ހޯދަންޖެހުނީ.

ާއެބަޖެ ނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާބަޖެޓެއް ާފ ސްކުރ  ހެއޭ
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ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިންވަރަކަށް ާއޮތް ާދެވެން ާފައިސ އެއް ާދެވެންހުރި  650ދައުލަތުން

މަސައްކަތްޕުޅަށްާބުރޫނ ރ ނެގޮތަކަށްާއެންމެާފުޅ ާދ އިރ އެއްގައިާއެކަންާވިސްނ ފައިާއަޅުގަނޑުމެންާ

ކުރީ.ާދެން،ާމިވަގުތުާއަޅުގަނޑުމެންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރަފުޅުާރިވިއުކުރުމަށްާސަބްާާއެކަން

ާއޮޑިޓަރާ ާބޭނުމެއްކަމަކަށްވީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއެރުވި ާކޮމިޓިއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާލަފައެއް ކޮމިޓީގެ

ާޗެާ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވ  ާއެކަމަށް ާބޭފުޅ . ާބަލަހައްޓަވ  ާމ ލިއްޔަތު ާދަޢުލަތުގެ ާއެންޑްާޖެނެރަލްއަކީ ކް

ާއެހެންވީމަ، ާފަރ ތް. ާއިސް ާއެންމެ ާނަެަމޫނާ ާބެލެންސްގެ ާޖެނެރަލްއަކީވެސް  655އޮޑިޓަރ

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާބޭންފުޅުވ ނެ. ާޚުދު ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާވެވަޑައިގަންނަވަން ޝަޚްޞިއްޔަތަކަށް

ާކޮމިޓީގެާާފުރުޞަތު ާސަބް ާބޭނުންވީ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެރުވުމުގެގޮތުން ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ

%ާ ާނިމެންދެން ާޙ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިވަގުތުގެ ާއޮންނ ނީވެސް އޮޑިޓަރ40ާާރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް

ާއެކަންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެރުވުމަށް. ާމަޝްވަރ  ާމި ާވަކިކުރުމަށް ާމުސ ރަފުޅުން ޖެނެރަލްގެ

 660ލެއްވީމަާނިންމަވ ނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާފްލޯއިން.ާރިޕޯޓްވެސްާތިބޭފުޅުންާރަނގަޅަށްާބައްލަވައިާ

އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމިާރިޕޯޓުގައިާއޮންނ ނެާމިކަންކަމ މެދުާމިހިރަާރެކޮމަންޑޭޝަންތަކ ާއެއްކޮށްާ

ާބަޖެޓާ  ާއަހަރީ ާފ ސްކުރެއްވީމަ ާމިތަނުން ާފ ސްކުރެއްވީމަ، ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާބަޖެޓް މި

ާކޮ ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންވީމަ، ާމިވަނީ. ާކަނޑައެޅިފައި ާމިވ ާއެޓޭޗްކުރ ގޮތަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި މިޓީން

ާނިންމަވ ނީާ ާނިންމެވުންތައް ާނިންމެވުންތަކެއްނޫން. ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ހުށަހެޅުއްވުންތަކަކީ

ާއަރުވަމުންާ ާސ ފުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެހެންވީމަ، ާތަޅުމުން. ާމި ާމަޖިލީހުގެ  665ރައްޔިތުންގެ

ނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންނަ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ޅުކުރެއްވުމަށް ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ާމި ޝުކުރިއްޔ .

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކޮންމެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާބަޙުސްގައި ާބެހޭގޮތުން ާބަޖެޓ  ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާމެންބަާ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާފުރަތަމ7ާާަރަކަށްވެސް ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވ ނަން.  670މިނެޓް

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިރިޕޯޓް ާޙަޤީޤަތުގައި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ތައްޔ ރުކުރެއްވުމުގައިާ`.

ާމ ލިއްޔަތުާ

ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާގޯހެކޭ ާއޮތްގޮތް ާވިސްނަވ ފައި  675 އަޅުގަދޑު ދުދަދްދަވާދަދް. އެހެދްދަމަވެސްކ އަޅުގަދޑު ކޮމިޓީން
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ރަކީ މިލިޔަދަފް ކުޑަވިދަމަވެސް މިއަދްދަ އަހަ 7.7ކަދްބޮޑުވާކަމަކީ ދައުލަތުގެ މިއަހަރުގެ އާމްދަދީ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުގަދޑުމެދް ޓެކްސްގެ އާ ދިޒާމުތަކެއް ޤާއިމްކޮފްގެދް ޓެކްސް ދަގައިގެދް ދަޢުލަތުގެ އާމްދަދީ 

މިލިޔަދް ރުފިޔާ އޭގެ ޑަބަލް ލިބޭދެކަމަފް އަދްދާޒާކުރަދްޖެހޭ ވަގުތެއްގައި  7.7މިހާރު އެލިބޭ 

ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްދުދް  ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުދް މަދުކުރުމާއި އަދި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުސާރަ

 680ގެދްގުޅުއްވާކަދް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ މިއަދު ސަރުކާރުދް ގެދްގުޅުއްވާ ޓެކްސްގެ ދިޒާމުގެ 

އަހަރަކު ކ 3800ދަފުދް ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓަކުދް ބައެއް ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގެ އެދދުތަކުދް ލިބޭ 

ކްސް ދަދްގަވައިފިއްޔާ އެދިޒާމުގެ ދަފުދް ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަފް އޮތް އަހަރު ޓެ 3800ލިބޭ 

ލިބޭދެ އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ޑޮލަރު. އެއީ އެތައް ގުދައެއް ބޮޑު އަދަދެއް. 

އެހެދްކަމަފްވީއިރު މި މިގޮތަފް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުދް މަދުކުރުމާއި މިއަހަރު ލިބުދު އާމްދަދީއަފް 

 685ތައް ކުޑަކޮފް އަދި ޚާއްޞަކޮފް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އޮފީހުގެ ބަލާ އެހެދް މުޢައްސަސާތަކުގެ ޚަރަދު

މަސައްކަތްތަކަފް އެކަފީގެދްވާގޮތެއްގައި ދުކުރެވޭގޮތަކަފް ބަޖެޓް ކުޑަކުރުމަކީ އަޅުގަދޑު 

ޤަބޫލުކުރާދެކަމެއް ދޫދް. މިހާރު ހުފަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓުގައި ދަތުރުފަތުރަފް ހަތަރުލައްކަ 

އީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވިހި އަތޮޅަފް އަތޮޅަކަފް ސައުވީސްހާސް ރުފިޔާ. ދުވަދިހަހާސް އޮތްއިރު އެ

އަޅުގަދޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެއީ ދިސްބަތުދް ވަރަފް ކުޑަ އަދަދެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ 

 690މިއަހަރު ދަޢުލަތުގެ އާމްދަދީ ދަފްވެގެދްދިޔައިރު ސަރުކާރުދް އެކަފީގެދްވާވަރަފް 

އި އާމްދަދީކ ފައިސާ ހޯދުމަފް އެކަފީގެދްވާވަރަފް މަސައްކަތްކޮފްފައިދުވާކަދް މަސައްކަތްކުރެވިފަ

ފާހަގަކުރަދް. ތަދެއްގައި އާމްދަދީ އިތުރުވުމާއި މަދުވުދް އޮދްދަދީ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުދް 

ސަރކިއުލޭޓްކުރާ ފައިސާގެ ދިސްބަތުދް. ރާއްޖޭގެ އިދްޑަސްޓްރީތަކަފް ބަލާއިރު މިއަހަރު ފައިސާގެ 

އާމްދަދީ އެދްމެ ބޮޑަފް މަދުވެގެދް ގޮސްފައި އޮދްދާދީ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީދް. އެގޮތަފް ދިމާވީ 

 695ސަރުކާރުދް ހޭދަކުރާ ފައިސާ މަދުވުމުގެ ސަބަބުދް އިމްޕޯޓް ދަފްވެ އެކަމުގެ ސަބަބުދް ރާއްޖޭގެ 

ގަދޑު އިޤްތިޞާދަފްކ މުޅި އިޤްތިޞާދަފްވެސް ދަތިކަދް އައުދް. އެހެދްކަމާއިއެކީގައި އަޅު

ޤަބޫލުކުރާގޮތުދް މިކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި މިހެދް އޮތްދަމަވެސް އަޅުގަދޑުމެދް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްއަފް 

ދޭދްޖެހޭދެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްއަފް އެކަފީގެދްވާގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކެއް 

އެކަމުދް ލިބެދްޖެހޭ އެދްމެ  އޮޑިޓްކުރެވޭދެވަރުގެ ބަޖެޓެއް. އެހެދް ދޫދްދަމަ އެކަމުގެ ބޭދުދްކެދޑި

 700ރަދގަޅު ފައިދާ ރައްޔިތުދްދަފް އަދި ސަރުކާރަފް ދުލިބި ހިދގައިދާދެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ 

އަޅުގަދޑު ދެކޭގޮތުގައި މުސާރަކ މީހަކަފް ލިބޭ މުސާރަ މިހާ ބޮޑުތަދް ދަފްވެގެދް އައުދް އެއީ 

އްކަ ރުފިޔާއިދް ފަދްސާސް ހަތްހާސް އެމީހަކަފް ވަރަފް ބޮޑަފް ދަތިވެގެދްދާދެކަމެއް. އެއްލަ
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ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާއަފް ކުޑަވެގެދްދާއިރު އެމީހާގެ ޚަރަދު ހުދްދާދީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަފް ފެތިފައި. 

އެހެދްކަމަފްވާއިރު ދެދް އުޅޭދެ ގޮތްތަކެއް ދޯދްދާދެ. ދަތިވާދެ. އެހެދްވެއްޖިއްޔާ ދެދް ޖެހޭދީ 

 705ހޯދަދް. މިއީ އަޅުގަދޑުމެދް ވިސްދަދްޖެހޭދެކަމެއް.  އެހެދް ކޮދްމެވެސް ދިމާލަކުދް ފައިސާ

އަޅުގަދޑެއް ދުދަދްދަވަދް އެއްގޮތަކަފްވެސް މިއަދަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ވިސްދެވިގޮތް އެއީ 

ގޯހެކޭ. އަޅުގަދޑު މިދަދްދަވަދީ މިހާރު މިގޮތަފް އަޅުގަދޑުމެދް ދުވިސްދައިފިއްޔާ 

ރާތުދް ލިބެދްޖެހޭ އެދްމެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ދޫދީ އަޅުގަދޑުމެދްދަފް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ ފަ

އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ލިބެދްޖެހޭ ފައިދާ ދުލިބި ހިދގައިދާދެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ 

 710އެހެދްކަމާއިއެކީ ޚާއްޞަކޮފް މުވައްޒަފުދްގެ މުސާރައާއި މިކަދްތައް މުސާރައާއިމެދު މިޢިއްޒަތްތެރި 

ވާވަޑައިގެދް ރަދގަޅުގޮތަކަފް މިކަދް ދިދްމަވައިދެއްވާދެކަމަފް މަޖިލީހުގެ މެދްބަރުދް ވިސްދަ

 އަޅުގަދޑު އުދްމީދުކުރަދް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެކ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ފޮދުވި ރިޕޯޓާ އަދި އޮޑިޓަރ  ވިލުފުފި ދާއިރާގެ މެދްބަރު ރިޔާޟް

 715ވަދަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުދް އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާދީ  4030ޖެދެރަލްގެ އަދްދައަހަރުގެކ   އްކެވުދް:ރަޝީދު ވާހަކަދެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ކުރައްވާފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ އަޅުގަދޑުމެދް އެކަމަފް އެކޮމިޓީއަފް 

އްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ތަޢުރީފްކުރުދް ޙައްޤު މަސައްކަތްތަކެކޭ ކޮފްފައި އޮތީ. އެހެދްކަމުދްކ މާލި

މިހުރިހާ ޕޮއިދްޓްތަކަކީވެސް އަލިއަޅުވާލާފައި ހުރި ހުރިހާ  7.0ކ 6.0އަދި  4.0ކ 5.0

ކަދްކަމަކީވެސް އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާދީ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް ފުދްކޮފް ވިސްދަދްޖެހޭދެ ކަމެކޭ. އަދި 

 720ލްއަފް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވަދަ މާއްދާއިދް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަ 36ހަމައެހެދްމެ އޮޑިޓް ޤާދޫދުގެ 

ފުރުޞަތު ލިބުދުކަމުގައިވީދަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އެރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސީދާ 

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަފް ފޮދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިދޭދްސް މިދިސްޓްރީއާއި 

އެރިޕޯޓް ދޫދްދަމަ އެބަޖެޓް  މަޝްވަރާކުރުމަފްފަހުގައިކ މިދިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރުމަފްފަހުގައި

ތައްޔާރުކުރުމަފްފަހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަފް ފޮދުވުދް އެއީ އަޅުގަދޑު ދެކޭގޮތުގައި އޭގެ އެދްމެ 

 725ރަދގަޅުގޮތަކަފް ވެގެދްދާދެގޮތަކީ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތުއެދްމެ ބޮޑަފް އެދގެދްޖެހޭދެ އެއް ބޭފުޅަކީ 

ގަދޑުމެދްގެ ދުދިޔެއަފް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަފް މި މިއަދު އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް. މިއަދު އަޅު

ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ކަދްތައްތަކާއި ގުޅިގެދް އޭގެތެރެއިދް ރާއްޖެ މިއަދު މި ތަޙަދްމަލްކުރަމުދް 

މިގެދްދާ ކަދްތައްތައްވެސް އެދްމެ ބޮޑަފް އެދގެދްޖެހޭ އެއް ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް. 

ރުދަރާ އަދި ފިދޭދްސް މިދިސްޓަރާކ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްއާއި އެހެދްކަމުދްކ އެމް.އެމް.އޭ ގަވަ
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 730އޮދްދަދްޖެހޭދީ ވަރަފް ބޮޑަފް ގުޅިފައި. އަދި މިރިޕޯޓުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ފާހަގަކޮފްފައިވާ 

ފަދައިދް ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އެދްމެ ބޮޑަފް ދެދެގަދްދަދްޖެހޭދެ އެއް ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް. 

ލްއަކީ ސަރުކާރުގެ ކުދްފުދިތަކާއި އަދި އޮފީސްތަކަފް ދަމޫދާ ބޭފުޅަކަފް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެދެރަ

ވެވަޑައިގަދްދަވަދްޖެހޭދެ ބޭފުޅެއް. އެހެދްދަމަވެސްކ މިރިޕޯޓް ހުފަހެޅުއްވިއިރުގައި ކަދްތައްތައް 

 ހިދގާ ގޮސްފައި ހުރިގޮތް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް މިއަދު އެ ދޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު

 735މުޙަދްމަދު ދަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. އާދެކ އެރިޕޯޓުދްވެސް އެކަދް ފާހަގަކުރެވެދް ހުރީ. އެހެދްވީމަކ 

އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް ކަދްތައް ކުރައްވަދްޖެހޭދީ އޮދްދަ އުސޫލާ އެއްގޮތަފް. އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް 

ޙާލަތު އެޙާލަތަފް ދުވާދެ އަކުރެއްގައި އިދްދަ ފިއްޔެއްވެސް ބަދަލުކޮފްގެދް އެ ބަދަލުކުރަދްޖެހޭ 

އެކަދް ގެދައުމުގެ ކުރީގައި. އަޅުގަދޑު މިދަދްދަވަދީ ދީފައި އޮތް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ބަޖެޓް 

ދިދުމަފްފަހުގައި އެބަޖެޓުގައި ކަދޑައެޅިފައި ހުދްދަ ކަދްތައްތަކަފް އެ ޚަރަދުކުރެވެދްޖެހޭދީ. 

 740ވަދަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި އޮދްދާދެ  6;އަދެއްކޮޅުދް ވަރަފް ސާފުކޮފް އޮދްދާދެ ޤާދޫދުއަސާސީގެ 

ާކަމަކަށްާ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ާއިތުރު ާފިޔަވައި ާކަމަށް ާއެފ ސްކުރ  ާބަޖެޓް ފ ސްކުރ 

ނޑުމެން،ާ ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަ.ާމިއީ ާއޮންނ ނެ ާލިޔެފައި ާސ ފުކޮށް ާނުވ ނެއޭ.ާވަރަށް ޚަރަދުކޮށްގެންނެއް

ާމިާ ާމަޖިލީހުން ާޚ އްޞ  ާރައްޔިތުންގެ ާކުރީގެ ާމީގެާއ ދެ، ާޤަސްދުގައި. ާހަމަ ާކޮށްފައިމިއޮެޮތީ ކަން

ާއެރުމަށްފަހުގައިާ ާއަތަށް ާބަޖެޓް ާއެހެންނަމަވެސް، ާހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި. މަޤްޞަދު

ާޙ ލަތުާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ާއަދި ާދެރަކަމެއް. ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާމިކަން  745ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް

ާކަންތައްތަާ ާމިފަދަ ާބަލ އިރުގައިވެސް ނޑުާހުރިގޮތަށް ާއަޅުގަ ާނޫނޭ ާއެކަށީގެންވ ކަމެއް ާކުރުމަކީ އް

ާއޮޑިޓްާ ާޖެނެރަލްގެ، ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާއެހެންވީމ ، ދަންނަވ ނީ.

ާބަދަލުތަކަކީާ ާގެނެސްހުރި ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ، ާއޮތް ާގެނެއްސަ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓަށް އޮފީހުގެ

ާބަދަލު ާބަލައިގަންނަ ނޑު ާބައްލަވ ލެއްވީމަާއަޅުގަ ާމިރިޕޯޓް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތަކެކޭ.

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް،ާ ާއ ދެ، ާފެނިގެންދ ނެ. ާދިމ ލުން ާވަރަށްގިނަ ާކަންތައްތަކެއް  750ވަރަށްގިނަ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލެވުނުއިރުގައި ާމިރިޕޯޓުން ާއަޅުގަނޑަށް ާބޮޑަށް، ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމުވަާ ާވަރަށްބޮޑުާފެނިގެންދިޔަ ާދަތުރުތަކަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއަދި ާތަމްރީނަށ އި އްޒަފުންގެ

ާޚަރަދެއްާމީގައިާއެކުލެވިފައިާއޮތްކަމަށް.ާއ ދެ...

ާ

ާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޯރަމް ާމިހ ރު ާއުޅޭތީ. ާމައްސަލައެއް ާކޯރަމްގެ ާމަޑުކޮށްލައްވ ތި ާމެންބަރު  755ޢިއްޒަތްތެރި

ާރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެެެ
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ާ

ާމ ލިއްޔަތުާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަދަންޖެހޭނެގޮތްވެސް ާފައިސ އަށް ާހުންނަ ާނިމޭއިރުގައި ާއަހަރު ާހަމައެއ އެކުގައި ާއަދި

ާބަޔ ންކޮށްފައިވޭާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެއްވެސްާޤ ނޫނުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާއެއްވެސް، ާއެހެންވީމ ، .

ާބ ކީ ާބަޖެޓްގެ ާދޭ ާއެއަހަރެއްގެ ާއަހަރުާާމުޢައްސަސ އަކުން ާއޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ   760ފައިސ އެއް

ާލ ރިާ ާއެކައުންޓަކަށް ާއެ ާހުޅުވ ފައި، ާއެކައުންޓެއް ާވަކިން ާތަނެއްގައި ާއަމިއްލައަށް ނިމޭއިރުގައި

ންާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާއޮތީކީއެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިހިރިކަހަލަާވަރަށްާޖަމ ކޮށްފައިާބެހެއްޓޭނެގޮތަކަށްާނޫ

ގިނަާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާކަހަލަާބޭފުޅަކަށް،ާވަރަށްާޤ ބިލުާ

ާސަރުކ ރުގެާ ާމިފަދަ ާއަދި ާއެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ. ާކަންތައްތައް ާމިހިރި ާމިހިރި ާއެއީ ބޭފުޅެއް

ާހުންނަންޖެހޭނީ.ާމިފަ ާއެކައުންޓެއްގައި ާއޮތޯރރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާފައިސ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާދައުލަތުގެ  765ދަ

ާބެންކުގައިާ ާސިލޯން ާއެކައުންޓެއް، ާގައި ާއެސް.ބީ.އައި ާއެކައުންޓެއް، ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮފް ބެންކް

ާމިކަން ާމަޖިލީހަށްވެސް ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިވެސް ާބަލައިާއެކަންއުންޓެއް. ކަން

ާހަމަާ ާއޮންނ ނީކީ. ާކުރެވޭގޮތަކަށްވެސްނޫން ާމިކަން ާއަދި ާދަތިތަކެއްވެގެންދ ނެ. ދިރ ސ ކުރުމަށް

ނޑައެޅިގެންާމ ލިއްޔަތުާޤ ޫނނުގައިާމިކަންާލިޔެފައިާއޮންނ ނެ.ާމިކަންާކުރެވެންޏ ާކުރެވޭނީވެސްާ ކަ

ާހު ާއެ ާދީގެން. ާހުއްދަ ާމިނިސްޓަރަކު ާފިނޭންސް ާހުންނަ ާދެވޭނީވެްސާއެއިރެއްގައި  770އްދަ

ާނުވ ނެ.ާ ާދީގެނެއްވެސް ާހުއްދަ ާކުރަން ާމިފަދަކަމެއް ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންސް އުސޫލެއްގެމަތިން.ާހަމަ

ާއޮޑިޓަރާ ާޖެނެރަލްއަކީ ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލްއަށް ާއޮޑިޓަރ އެހެންވީމ ،

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބޭފުޅެއްކަމަށް ާޤ ބިލު ާވަރަށް ާމަޤ މަށް ޤަބޫލުކުރެވުނުނަމަވެސް،ާާޖެނެރަލްގެ

ާކަންތައްާ ާމީހުން ާނ ޤ ބިލު ާއެންމެ ާހުންނަނީ ާކޮށްފައި ާކަންތައްތައް ާދެން ާއެރީމަ ާއަތަށް ބަޖެޓް

ާމިއަދުާ ާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ާނަމޫނ އަކަށްވެ ާނޫން. ާއެދޭގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ  775ކުރ ގޮތަށޭ.

ާދައުލަ ާމުޢައްސަސ ތަކ އި ާމިނިވަން ާޖެނެރަލް. ާއޮންނަާއޮޑިޓަރ ާޚަރަދުކުރުމުގައި ާބަޖެޓް ތުގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބަލަން. ާކުރެވޭތޯ ާކަންތައްތައް ާއެއްގޮތަށް ާއުސޫލ އި ާއެ ާއެބަޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް

ާކުރިންވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކޮމިޓީން ާމަސައްކަތަކީ ާކޮށްފައިއޮތް ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު

ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަ ާބަލައި ާވަރަށްބޮޑަށް ާބަދަލުތަކެއްވެސްާފ ހަގަކުރެއްވިހެން ާގެނެސްހުރި ާއެ ހުގައި

ާއަޅުގަނޑުާ ާފ ސްކުރަން ާމިބަޖެޓް ާބަދަލުތަކ އިއެއްކޮށް ާގެނެއްސަހުރި ާއެ ާއެހެންވީމަ،  780ގެނަސްހުރީ.

ާމިހ ރުާ ާމިބަޖެޓް ާހުރީ ާކުރިން ާވިސްނުމުގައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދިހަމަ ހުށަވެސްހަޅަން.

ާއަާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުޑަކުރަން. ާމިވަގުތުާހުރިވަރަށްވުރެވެސް ާވިސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ޅުގަ

ާކަންތައްތަކަށްާ ާޙ ލަތ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރިހެން ާކުރިންވެސް ނޑު އަޅުގަ
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާނިންމަންވ ނީ. ާއެވަރުކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަހުގައި ބެލުމަށް

ާލިބި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާމިކަންާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި، ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު  785ފައިއޮތްގޮތުގައިވެސް

ާލަފަޔާ  ާމިނިސްޓްރީގެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުގައި.ާއެ ާމިނިސްޓަރ އި ާފިނޭންސް ާމިއޮތީ ނިންމަވ ފައި

ނޫންނަމަާއެާގެނައިާބަދަލުތަކެއްާގެނެއްސަާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީނ40ާާްމަޝްވަރ ގެމަތިންާބަޖެޓްގެާ%

ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާމިާއެއޮތީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުގައި. އ އި

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއ ދައެކޭ. ާރީތި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިގެންގުޅުއްވަނީ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާމިނިސްޓަރ އިާ ާފިނޭންސް ާނޭނގޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާނިންމަން. ާބަޖެޓެއް ާއެނގޭނީ  790ކިހިނެއްތޯ

ާކަންތައް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޝްވަރ ނުކޮށް ާނިންމިދ ނެ. ާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ ކަށް. ތައް

ާމިނިސްޓަރަށް.ާ ާފިނޭންސް ާއެނގޭނީ ާއ މްދަނީއެއް ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާއ މްދަނީ، ާލިބޭ ދައުލަތަށް

ާކޮށްފިކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  ާމިކަންކަން ާމަޝްވަރ ގެމަތިން ާމިނިސްޓަރުގެ ާފިނޭންސް އެހެންކަމުން،

ާނިން ާއޮފީހުންާމިކަންތައްތައް ާއޮޑިޓް ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާއިސްވެ ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާފަސޭހަވ ނެ. މަން

ާމ ލިއްޔަތުާ ާމިބަޖެޓް ާމަޝްވަރ ކުރައްވައިގެން ާމިނިސްޓަރ އި ާފިނޭންސް ާސީދ  ާޖެނެރަލް  795އޮޑިޓަރ

ާޕޮއިންޓަކ އިާ ާއެއްވެސް ާއޮތް ާމިބަޖެޓްގައި ާނުޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވިނަމަކަ ކޮމިޓީއަށް

ާވަރަށްާާދޭތެރޭގައި ާއެހެންނޫން، ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް އެއްވެސްކަމެއް

ާމިއަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފޮނުވިގޮތަށް. ާސީދ  ާހަމަ ާފ ސްވެގެންދިޔައީސް ާމިބަޖެޓް ފަސޭހަކަމ އެކު

ާއޮޑިޓަރާ ާސަބަބަކީ،ާސީދ  ާގެންނަންޖެހުނު ާބަދަލުތަކެއް ާމިއަށް ާގެނަސް ޖެނެރަލްާއުނިއިތުރުތަކެއް

ާމިދެންނެވިގޮތަށްާ ާއިސްވެ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ާއެކަން ާފޮނުވ ގޮތަށް  800މަޖިލީހަށް

ާފެނޭ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރެވޭނެކަމަށް ާމިކަން ާފަސޭހަކަމ އެކު ާތަންކޮޅެއް ާމިކަން ާކުރިނަމަ މިކަން

ާކުރިއަށްއޮ ާއިލްތިމ ސްކުރަނީ ާޖެނެރަލްއަށް ާއޮޑިޓަރ ާއަޅުގަނޑު ާއަހަރުގައިވެސްާއެހެންވީމަ، ތް

ާކޮމިޓީއަށްާ ާމ ލިއްޔަތު ާފަހުގައި ާމަޝްވަރ ކުރުމަށް ާމިނިސްޓަރ އި ާފިނޭންސް ާފޮނުވ އިރުގައި ބަޖެޓް

ާނޫންނަމަާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ805 

ާމ ލިާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ނޑަށް ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޕޯޓުގައިާޝުކުރިއްޔ  ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާކޮމިޓީން ާއްޔަތު

ާތަފްސީލުތައްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާގިނަ ާވަރަށް ާރިޕޯޓުގެ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިދިޔައަހަރު ކުރީ

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާއެކަމ  ާހިމެނިފައިނުވ ތީ ާރިޕޯޓުގައި މިފަހަރުގެ

ާއޮޑިޓަރާސަބަބެއްކަ ާނުވަތަ ާބެހޭގޮތުން ާޖެނެރަލްއ އި ާއޮޑިޓަރ ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު މުގައި

 810ޖެނެރަލްގެާބަޖެޓ އިާބެހޭގޮތުންާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ ާރިޕޯޓެއްގައިާއޮޑިޓްާއޮފީހުގެާއެއްވެސްާބަހެއްާ
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ާއެންމެފުރަތަ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާނެތްކަން ާލިބިފައި މަާމީގައި

ާބަލ ލުމުގެާ ާމިރިޕޯޓް ާއަހަރު ާވެއިތުވެދިޔަ ާމި ާހަމަގައިމުވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ އެއްކަމަކަށްވަނީ

ާ ާވެއިތުވެދިޔަ ާނުވަތަ ާއެރިޕޯޓްާާ;400ފުރުޞަތު ާފ ސްކުރިއިރު ާބަޖެޓް ާމިއަހަރުގެ ާއަހަރުގެ، ވަނަ

ާޕަރފޯ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހައިޞިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާލިބުނު ާފުރުޞަތު މަންސްާބަލ ލުމުގެ

ާމަސައްކަތްޕުޅުާ ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދި ާރިޕޯޓަކ އި ާޕަރފޯމަންސްގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ  815އެބޭފުޅުންގެ،

ާއައޭ.ާ ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާޕްލޭނެއް ާސްޓެޓިޖިކް ާކުރައްވ ނެގޮތުގެ ކުރިއަށްއޮތްތ ނގައި

ާގޮ ާރ އްވަވ ފައިވ  ާކުރިއަށްގެންދަން ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތްތައް ާމަސައްކަތުގައިާއެއަހަރު ތްތަކ އި،

ާއެމަނިކުފ ނުގެާ ާޤ އިމްކުރައްވ ފައި ާއުސޫލުތައް ާއޮޑިޓްކުރައްވ ނެ ާތަރުތީބުތަކ އި، އިސްކަންދޭނެ

ރިޕޯޓުގައިާނުވަތަާއެމަނިކުފ ނުާހުށަހަޅުއްވ ފައިހުރިާލިޔުންތަކުގައިާފ ހަގަކުރައްވ ފައިވޭ.ާއަޅުގަނޑުާ

ާމިކު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިއަދު ާކޮބައިތޯއޭާސުވ ލަކީ، ާމަސައްކަތްޕުޅުތެރޭގައި  820ރެއްވި

ާހަވ ލުވެާ ާބަޖެޓ އި ާދައުލަތުގެ ާސުަރކ ރެއް ާއ  ާމަޢުލޫމ ތުތައް. ާކޮބައިތޯއޭ އެމަސައްކަތްތައް.

މަސައްކަތްޕުޅުާކުރައްވަމުންދ އިރު،ާއ ާސަރުކ ރުގެާހިންގުންާއ ާފަރ ތްތަކަކ އިާހަވ ލުވެގެންދ އިރު،ާ

ާމަސްޢޫލިއްޔަ ާޖެނެރަލްގެ ނޑުާއޮޑިޓަރ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާވަރަށް ާޒިންމ އަކީ ތ އި

ާޕްލޭންއ އިާ ާރ އްވަވ ފައިވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާއެކަންތައްތައް ާއެހިނދު ޤަބޫލުކުރަން.

ާހަމައަށްާ ާމަޖިލީހ އި ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަދު ާކަންކަން ާއުސޫލުތަކ އި ާގެންގުޅުއްވ ނެ  825އެމަނިކުފ ނު

ާއެމަނިކު ާރަނގަޅުާނައިސް، ާއެންމެ ާދިއުމަކީ ާކަންތައްެްތައް ާފ ސްކުރައްވ ގޮތަށް ާބަޖެޓް ފ ނުގެ

ާނުކުތ ތައްާ ާބައެއް ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންކަމުން، ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ އުސޫލުކަމުގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގެމަތިން ާމިދެންނެވި 439ާދަންނަވ ލ ނަން.

ާރައްޔިތުންގެާާވަނަ ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ މ އްދ ގައި

 830މަޖިލީހުންނޭާބުނުމުން،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަކިާޖަލްސ އަކުންާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާމުސ ރަފުޅެ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ  ާހުށަހެޅިގެން ާޖެހޭނީާއެމައްސަލަ އް

ާގެނައުމަކީާ ާބަދަލުތަކެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާދެން ާއެމުސ ރަފުޅަށް ާއެއަށްފަހުގައި ނޑައަޅަން. ކަ

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭގޮތުގައިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކުރައްވަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއޭގެާބަދަލުގައިާއަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާާވެއިތުވެދިޔަާއަހަރުގެާބަޖެޓުގައިާނުވަތަާއޭގެާކުރީާއަހަރުގެވެސް

ާމަޢުލޫމ ތުތައް،ާ ާބަޖެޓުގެ ާއެފަހަރުގެ ާޔައުމިއްޔ ތަކުން ާނުލިބުނު ާފުރުޞަތެއް ނޑަކަށް  835އަޅުގަ

ާއަންނަގޮތުގައިާ ާހަނދ ނަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާސ ފުކުރ ކަށެއް. ާމަޢުލޫމ ތުތައް ގެންދަވ ފައިވ ގޮތުގެ

ާބަހެއް ާކުށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާރިޔ ސަތުންާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ދެންނެވޭނަމަ
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ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާއެކަން ާއަމީންޢ ންމު ާއިދ ރީމޭޒުން ނުވަތަ

ާހަނދ ންވ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭރު ާބޭފުޅ  ާއިންނެވި ާރިޔ ސަތުގައި ާއޭރުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި

ާއޭރުގައި ާއެބޭފުޅ  ާއިންނެވީ. ާޒ ހިރު ާމިދެންނެވިގޮތަށްާާއަޙްމަދު ާހަމަ  840ނިންމަވ ފައިވަނީ

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާއައިއްސ މިވަނީ ާމުސ ރަފުޅެއް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ އެންމެފުރަތަމަވެސް

ާ ާއެއީ ާމުސ ރަފުޅެއް ާއައި ާއެކުގައި ާއޭރުގ3ާާެބަޖެޓަކ އި ާއެހެންކަމ އެކުގައި ާރުފިޔ . ލައްކަ

ާވ ހަކަދެކެ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވަކިންާރައްޔިތުންގެ ާއެމުސ ރަފުޅު ވުނު

ާއިތުރުާ ާޖަލްސ ގައި ާއެމަޖިލީހުގެ ާއެކަެަމަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާ ާއެބަޖެޓް ާހަމައެކަނި ާމުސ ރަފުޅ3ާާުރިޢ ޔަތްކުރުމެއްނެތި ާހިމަނައިގެން ާރުފިޔ   845ލައްކަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއެގޮތަށްާއެކަ ންާކުރުމުންާމިއަދުާއަނެއްކ ވެސްާފ ސްކުރެވެމުންދިޔައީ.ާއަޅުގަ

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާބަޖެޓުން ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާއެބޭފުޅުން ާނުވަތަ ާޖަލްސ އެއްގައި ާބަޖެޓް ހަމަ

ާކުރައްވ ނެާ ާކޮމިޓީއަކުން ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާއޮތްއޮތުމަކީ ާކުޑަކުރެއްވުމަށް މުސ ރަފުޅު

ނޑޭާ ާކެ ާއެމުސ ރަފުޅު ާއޮޑިޓަރާމަސައްކަތްތަކެއްގެގޮތުގައި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނެކަމަކަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުސ ރަފުޅު ާކަނޑައެޅިގެނ439ާާްޖެނެރަލްގެ ާމ އްދ ގައި  850ވަނަ

ާބުނުމުން،ާ ާމަޖިލީހުންނޭ ާރައްޔިތުންގެ ާކަނޑައަޅ ނީ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ

ހެޅި،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އަކުންާއެކަންާފ ސްކުރުމަށްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާއެކަންާހުށަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާބަދަލުގެންނަންޖެހޭނީ ާއެއަށް ާއޭގެފަހުންވެސް ާއެޖަލްސ އިން ފަހުގައި

ާމަޖިލީހުންާ ާގެނައުމުން ާއެގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑެއް ާއަޅުގަ ޖަލްސ އިން.

ނޑައެޅުނީކަމަކަށެއްާފ ސްކުރުމުން ާރައީސް،ާާއެއީާމަޖިލީހުންާމިާމުސ ރަާކަ ާޢިއްޒަތްތެރި .855 

އެގޮތަކަށްނޫންާމިމަޖިލީހުގައިާމިހ ތަނަށްާއެކިފަރ ތްތަކުގެާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކުގެާމުސ ރަތަކ އިާ

ާ ާއެކަން ާޤަބޫލުކޮށްގެންނުވ ނެ ނޑުމެން ނޑައަޅ ފައިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާކަ އެގޮތަށްާކަންތައްތައް

ާހަމައެއ އެކުގައި،ާ ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވުނީކަމަކަށެއް. ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާއެންމެ ކުރެއްވުމަކީ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމ ލިއްޔ ގެ ާދައުލަތުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ ނޑު ާވ ގޮތުނ33ާާްއަޅުގަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބޭންކެއްގަ ާއެއްވެސް ާއެހެން ާނޫން ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ ާހުޅުވައިގެންާމޯލްޑިވްސް ާއެކައުންޓެއް  860އި

ާކީއްވެގެންކަންާ ާހުޅުވ ފައިވަނީ ާއެކައުންޓް ާމި ާބަޔ ންކުރުމަށް. ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނުވ ނެކަމަށް

ާމަޤްޞަދެއްާ ާހުޅުވ ފައިވ  ާއެކަން ާނުވޭ. ާލިޔުއްވ ފައި ާބަހެއް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ މިރިޕޯޓްގައި

ގޮތުގެމަތީންާކޮންމެާމ ލީާއިނގޭކަށެއްާނެތް.ާހަމައެއ އެކުގައި،ާދައުލަތުގެާ މ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުގައިވާ 

އަހަރަކ އިާގުޅިގެންާފ ސްކޮށްފައިވ ާބަޖެޓުންާއެާމ ލީާއަހަރުާނިމޭއިރުާޚަރަދުކޮށްާފައިސ އެއްވ ނަމަާ
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ާއެންޑްާ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާފައިސ  ާބ ކީވ  ާއެ ާއަދި ާޚަރަދުނުކުރެވިހުރި ާފ އިސ   865އެ

ާޙަވ ލުކުރުން. ާާޓްރެޜަރީއ އި ާއޮފްާާ:400މިގޮތުން ާމިނިސްޓްރީ ާބ ކީ ާބަޖެޓްގައި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާބަޖެޓަކީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަވ ލުކުރަން. ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާޓްރެޜަރީއ އި ާއެންޑް ފިނޭންސް

ާއެއްވެސްާ ާނޫން ާއެއްޗެއް ާޙަވ ލުކުރ  ާތަނަށް ާއަނެއް ާއެއްތަނުން ާގެންގޮސް ާފައިސ  ފިޒިކަލް

ާ ާބަޖެޓްގެާާވަނަާ;400އިރެއްގައި. ާއެފަހަރުގެ ާނިމުމަށްފަހުގައި ާޚަރަދުކުރ  ާބަޖެޓް އަހަރުގެ

 870ރިޕޯޓްތަކަށްާބެލުމަށްފަހުގައިާދެންާއެއްވެސްާފައިސ އެއްާއެތަނުގައިާހުރިކަމަށްވ ނަމަާއެފައިސ އެއްާ

ާ ާބެހޭގޮތުން ާއޮފ4030ާާްޚަރަދުކުރުމ އި ާމިނިސްޓްރީ ާދޫކުރ އިރު ާފައިސ  ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާމިރިޕޯޓްގައިާފިނޭންސް ާއެހެންވީމ ، ާހަމަޖައްސަވ ނީ. ާއެކަން ާލިޔެކިޔުމުން ާއެކަންކަން އިން

ާމ ނައިގަާ ާމިކަންކުެުރެއްވުމުގެ ާގޮތެއްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާއެހެންވީމ ، ާމިދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާސަބަބުތައްާ ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިނގ ފައިވ ކަމަށް އެކަންކަން

ާނޫނޭ.ާއެބަހުއް ާއެއްޗެއް ާޙަވ ލުކުރ  ާގެންގޮސް ާއަނެއްތަނަށް ާއެއްތަނުން ާކޭސްއަކީ ާފިޒިކަލް  875ޓޭ.

ާގުނަާ ާވަރަށްގިނަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ އި ާމިދެންނެވި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހުރީާ ާކުރެވިފައި ާތުޚުމަތުތައް ާބައެއްކަހަލަ ާމައްޗަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެބަހުރި ާނުކުތ ތަކެއް

އެމައްސަލައިގަ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާބަހެއްާމީގައިާނެތުމ އިާއެކުގައިވެސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާވަނީާ

ާވަރަްށާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާމީޑިޔ އަށ އި، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ އި މީގެކުރީގައި

ާކު ާއެކަންކަން ާގުޅޭގޮތުން ާއެކަމ އި ާއެމަނިކުފ ނު ާމަޢުލޫމ ތެއްދީ  880ރައްވ ފައިވ ގޮތ އިާގިނަގުނަ

ާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާއެކަމުގައިާޚަރަދުގެާއެއްވެސްގޮތަކަށްާޖެހިވަޑައިގެންފައިާނުވ ކަމަށް އެމަނިކުފ ނު

ާމ ލިއްޔަތުާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމައްސަލައެއް ާމިފަދަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފުރިއިރު ދެއްވ ،

ާއައުމަކީ ާބަހެއްނެތި ާއެއްވެސް ާއެކަމުގައި ާއެންމެާާކޮމިޓީން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާކަމެއްކަމަކަށް ާހިނގ ދިޔަ ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ އިންޞ ފުވެރިކޮށް

ާމުޢައްސަސ ތަކެއްގެާ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގައި ާމުޅި ާއޭނ އަކީ ާެޖނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިރ އްޖޭގައި  885މިއީ

ާއެކަ ާގެންގޮސް ާދުރަށް ާކޮރަޕްޝަނ އި ާޚަރަދުކުރަންޖެހޭާކަންކަން ާއިންޞ ފުވެރިކޮށް ާއެންމެ ންކަން

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާހުރި ާބަލަން ާކަން ާކުރަންޖެހޭ ާއެއްގޮތަށް އުސޫލ އި

ާކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާމަސައްކަތައްާއެޅިދ ނެ...

 

ާޖެާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ ާއޮފީހުގެ  890ާވަނ4030ާާަނެރަލްގެ
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ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާބަލައިލުމުން ާމިރިޕޯޓަށް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންކުރީ. ފުރުޞަތުގެ

ާޒިންމ ދ  ާއެވ ހަކަާބައެއްކަހަލަ ާހިތ މ އެކު ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާކަންތައްތަކެއް ާކުޑަކޮށް ރުކަން

ދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާމިދައްކަމުންާދަނީާރ އްޖޭގައިާއޮޑިޓްގެާނިޒ މްާ

 895ާވަރުގަދަކޮށްާދައުލަތުގެާފައިސ އ އިާމުދަލުގެާކަންތައްތައްާރަނގަޅަށްާއިންތިޒ މްާކުރެވިގެންާބެލޭނެ

ާމިދައްކަނީާ ާއަނެއްކޮޅުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާކުރުމުގެ ާކަންތައްތައް ާމައްޗަށް ގޮތެއްގެ

ާމުވައްޒަފުންާ ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާނޫނީ ާކުރެވިފައިވ  ާޓްރޭން ާކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް

ާކަމެ ާހުރަސްއެޅޭނެ ާމަސައްކަތައް ާކުރެވޭ ާބިނ ކުރުމަށް ާމުވައްޒަފުން ާނޫނީ ާވ ހަކަ.ާއިތުރުކުރުން އްގެ

ާބަސްާ ާއ  ާމިއަށް ާވިސްނ  ާއެއްވިސްނުކަމަކުން ާނޫނީ ާއެއްހަމައެއްގައި ާދޭތި ާމި ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަ ާނުވިސްނޭތީ ާހަމަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް  900ބުނ ނެގޮތެއް

ާވަ ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާމިރިޕޯޓްގައި ާބަލ ލ އިރުގައި ާމައްސަލަތަކެއްާމިރިޕޯޓަށް ރަށްގިނަ

އެބަހުރި.ާޚ އްޞަާގޮތެއްގައިާމީހެއްގެާނޫނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމިނިވަންކަމަށްާހުރަސްއެޅޭާނޫނީާ

ާކަހަލަާ ާއުފެދޭ ާމެދުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމު ާވިސްނުމެއް ާތަފ ތު ާދޭތެރޭގައި އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއ އި

ާވިއިރުގައި ާހިމެނިފައި ާމިރިޕޯޓްގައި ާލިބިފައިާާވ ހަކަތަކެއް ާބަހެއް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ މިކަމުގައި

ާޤ ނޫނުންާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރ ކަމެއް. ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެއީ  905ނެތްކަން

ާއަޅުގަނޑުާ ާއޮންއިރު ާހަމަޖެހިފައި ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ާކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް

ޢިނ ޔަތްާކަނޑައަޅ ާފ ސްކުރުމުންާއެއީާއެއަށްާޤ ނޫނީާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިމަޖިލީހުންާމުސ ރައ އިާ

ާމުސ ރައ އިާ ާއެ ާނޫނީ ާކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ާއެކަން ާދެން ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ، ާލިބުނީ. ހައިސިއްޔަތު

ާގޮތަކަށްާ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހޭނީ ާހަމަ ާގެނައުމަށްޓަކައިވެސް ާބަދަލެއް ޢިނ ޔަތައް

ާހި ާނ ޅ  ނޑައަޅަން. ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުގައިކަމަށް ާއޮންނ ނީ ާއެކަން  910ނދަކު

ާކޮމިޓީއަކުންާ ާއެހެން ާއަދި ާކޮމިޓީންވިޔަސް ާމ ލިއްޔަތު ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެެެރި

ާއަދިާ ާދިރ ސ ކޮށް ާކަމުގައިވިޔަސް ާމައްސަލައެއް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާބަޖެޓްވިޔަސް ކަމުގައިވިޔަސް

ާރިކޮ ާއިމުންާމިމަޖިލީހަށް ާއެ ާތެރޭގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާދޭންވ ނީ މަންޑޭޝަނެއް

ާއެދޭާ ާއަދި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެވޭނެކަމަކަށް ާރިކޮމަންޑޭޝަނެއް ާއެއްވެސް ބޭރުގައި

 915ރިކޮމަންޑޭޝަނަކީާއެއީާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެާނޫނީާއެއްވެސްާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަތެއްާއޮތްާއެއްޗެއްާ

ާދެވޭާކަ ާބޭރުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޤ ނޫނ އި ާއެއީ ާސަބަބަކީ ާނުދެކެން ާއަޅުގަނޑު މަށްވެސް

ާ ާރިޕޯޓްގެ ާބަލ ލ އިރުގައި ާމިރިޕޯޓަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނ7ާާަރިކޮމަންޑޭޝަނަކަށްވ ތީ.
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ޓަރާޞަފްޙ ގައިާއެބައޮވޭާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާލިބެންވ ާމުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްތައްާއޮޑި

ލައްކަާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،34ާާަވނަާއަހަރަށްާލަފ ކޮށްފައިާއޮތ4030ާާީޖެނެރަލްގެާއޮފީހުންާ

ާ ާކޮމިޓީން ާހަލައްކ4030ާާަމ ލިއްޔަތު ާއޮތީ ާނިންމަވ ފައި ާހިމެނުމަށް ާބަޖެޓްގައި ާއަހަރުގެ  920ވަނަ

ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިރިޕޯޓްގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާހ ސް. ާކޮމިޓީގައިާާނުވަދިހަ ސަބް

ާމިރިޕޯޓްާ ާހައްދަވ ފައި ާއަޅ ކިޔުއްވ  ާބައްލަވ  ާކޮމިޓީން ާސަބް ާކުރެވި މަސައްކަތްތަކެއް

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާސަބްާކޮމިޓީންާނިންމެވިާގޮތްާކަމުގައިާ ތައްޔ ރުކުރެއްވިާވ ހަކަ.ާއެގޮތުންާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއެބަވޭ ާމ އްދ ގ36ާާެލިޔުއްވ ފައި ާބަޔ ންކުރައްވ ފައިާާވަނަ )ހ(ާގައި

ާޚަރަދުތަކ އިާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއޮފީހުން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާޚަރަދުތައް ާއޮފީހުގެ  925އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ާއެގޮތަށް ާއިނގޭތޯ. ާކަމަށް ާއަޅ ކިޔ ފައި ާޚަރަދުތައް ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ސަބް

ާމިާ ާޓޭބަލްގައި ާއެ ާލިބިފައި. ާއެބައޮވޭ ާއޮޑިޓަރާޓޭބަލްއެއް ާއައިޓަމްގައި ާއެއްވަނަ އޮންނަނީ

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާކަމުގައި ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާލިބެންވ  ޖެނެރަލްއަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބ ރަލައްކަ. ާހުށަހަޅ ފައި ާކޮމިޓީން ާސަބް ާބ ރަލައްކަ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައި އޮފީހުންވެސް

ާވިދ ޅުވެ ާރިޕޯޓްގައި ާކޮމިޓީގެ ާޙ ވަލުވެާމ ލިއްޔަތު ާކޮމިޓީއ އި ާސަބް ާމި ާއެއްޗަކ އި  930ފައިވ 

ާއެވ ހަކަވެސްާ ާދިމ ނުވ ތީވެ ާއެއްޗަކ އި ާރިޕޯޓްގައިވ  ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާމި ާއެއްޗަކ އި ވިދ ޅުވެފައިވ 

ާރ އް ނޑުމެންގެ ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިކޯޑަށްޓަކައި ާހަމަ ނޑު ޖޭގައިާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގަ ާއެކައުންޓިންގ ާއޮޑިޓްގެޚ އްޞައި، ާނޫނީާާކޮށް ާމީހުން ާމަސައްކަތްކުރ  ދ އިރ ގައި

ނޑުމެންާދައްކަމުންާ ތަޖުރިބ ކ ރުާމީހުންާހުނަރުވެރިާޤ ބިލުާމީހުންާމަދުކަންާއެއީާއަބަދުވެސްާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެ ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާވ ހަކައެއް. ާމީހުންާާއަންނަ ާއެފަންނުގެ ާތަމްރީނުކުރުމަށ އި  935މީހުން

ާހުށަހަޅުާބިނ ކުރުމަ ާށް ާބޮޑުބައެއް، ާބަޖެޓުން ާޕަސަންޓްާއްވ ފައިވ  ާއެއް ާފަންސ ސް ފަސްދޮޅަހަކަށް،

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާއޮތް ާބިނ ކުރުމަށް ާމީހުން ާއެދ އިރ އިން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ އުނިކޮށްލުމުން

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާއަޅުގަނޑަށް އީސް،ާހުރަހެއްކަމުގައި

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ކުރީއަހަރު

ާނޫނީާ ާޓޭބަލްއެއް ާގޮތުގެ ާރ ވ ލ ފައިވ  ާމަސައްކަތް ާއަހަރުދުވަހަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ  940ބަޖެޓ އެކު

ާވަރަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާލިބުނު. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަސޭހަވެގެންދިޔަާޕްލޭންއެއް ށް

ާބައްސަވ ލައްވ ފައިވަނީާ ާމަސައްކަތްތައް ާދުވަހުގެ ާއަހަރު ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ބަލައިލަން

ާނިންމަވާ  ާކުރައްވަން ާއޮޑިޓެއްކަން ާތަންތަނެއްގެ ާކޮން ާމުއްދަތުތަކެއްގައި ާކޮން ކޮންގޮތަކަށްކަން.

ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިފަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތީ. ާއޮތްކަންާާހައްދަވ ފައި ާނޭނގި އެކަންތައްތައް
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ާތެރޭގައިާ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރަން. ނޑު  945އަޅުގަ

ާއޮފީސްތައްާ ާހުރި ާތަންތަނުގައި ާއެކި ާއަތޮޅުތެރޭގައި ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ާއަތޮޅުތަކަށް ާހިމެނޭ އެބަ

ބުތައްވެސްާބެލެހެއްޓުންާއޮޑިޓްާޤ ނޫނުންާއޮޑިޓަރާއޮޑިޓްކޮށްާސަރުކ ރުގެާމުދަލ އިާފައިސ ގެާހިސ ާ

ާލ ޒިމްކުރޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާދަތުރުފަތުރުގެާ ާއެކަންާއެބަ ޖެނެރަލްގެާމައްޗަށް

ާ ާހިމަނ ފައިވ  ާާ;.3ޚަރަދަށް ާއެންމެ ާބަޖެޓް ާރުފިޔ ގެ ާއޮތީމާ 6ާމިލިޔަން ާކުޑަކޮށްލ ފައި ލައްކައަށް

ނޑުާހިތަށްއަރަނީާ  950އަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިބުނެވެނީާކީކޭބ އޭާއަޅުގަނޑަށްާސުވ ލެއްާއެބައުފެދޭ.ާާއަޅުގަ

ާކޮށްފައިާ ާކުރުވަމު. ާއެބަ ާލ ޒިމް ާމިކަންތައްތައްާކުރަން ާޤ ނޫނުން ާއޮޑިޓް ާއެއްކޮޅުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނޫނެކޭާ ާއެއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބުނީމ  ާދަތުރުފަތުރުކުރަން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ އަނެއްކޮޅުން

ާހުށަހަޅަމު.ާއެހެންވީމ ،ާބުނެވޭާ ާއެބަ ާރިޕޯޓުގައި ާނޫނީ ާތައްޔ ރުކުރެވެމު ާއެބަ ާބަޖެޓް ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ނޑަށްާމިދެކަންތަކުގައިާކޮންމެވެސްާވަރެއްގެާސުވ ލެއްާއުފެދޭތީާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްގެާ އަޅުގަ

ާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާއެހެންކަހަލަާސަމ ލުކަމަށް  955ބައެއް

ާތެރޭގައިާ ާމިވަގުތު ާހުރިހ ކަމަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާމިރިޕޯޓުގައި މައްސަލަތައްވެސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ާއެންމެ ާކުރެވޭނެކަމަކަށްނުވ ތީވެ ާއެއީ ވ ހަކަދައްކ ލުމަކީ

ާއަލިއަޅުވ ލުމަށްފަހުގައި ާނުކުތ ތަކަށް ާބޭނުންވި ާވަރަށްާާފ ހަގަކޮށްލަން ާއިށީންނ ނަން. އަޅުގަނޑު

ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ960 

ާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ4030ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ނޑުާބަޖެޓްާދިރ ސ ކޮށްާގެނެސްފައިާހުރިާރިޕޯޓ ާބެހޭގޮާާއަުޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ތުންާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލުމުގެާކުރިންާއަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާބެހޭގޮތުން ާމިބަޖެޓ  ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ނޑު އަޅުގަ

މިއީާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަކޮށްާކުރެވިފައިާއޮތްާމަސައްކަތެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާ

ާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާމިރިޕޯޓުގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިލ އިރުގައި ާމިރިޕޯޓަށް ާމިދެންނެވީ  965މިހެން

ާއޮފީހުގެާ ާއޮޑިޓް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާފުެުރުޞަތުތަކެއްާ ާލިބި ާމުއްދަތުތަކެއް ާއެއީ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވަރަށް ާމިއީ ާނެތްކަން ބަހެއް

ާފ އި ާބަހެއްނެތިާވަގުތުތަކެއް ާއޮފީހުގެ ާމިބަޖެޓ ބެހޭ ާކުރެވިގެންދިޔައިރުގައި ާމަސައްކަތްތަކެއް ތުކުރެވި

ާބަހުސްކުރަމުންދ ކަމަށްޓަކައިާ ާގެނެސް ާގެނެވިގެން، ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޝ އިޢުކޮށް ރިޕޯޓެއް

ާފ ހަގަކޮށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާބަޖެޓްާއަޅުގަ  970ލެވޭ

ާބ ރުއެޅުމަށްާ ާކުރުމަށް ާމިކަން ާއިންސ ފުވެރިކޮށް ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ދިރ ސ ކޮށް
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ާމިދެންނެވީާ ާމިހެން ާރައީސް،ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ކަންވެސް. ާފ ހަގަކުރެވިފައި މިރިޕޯޓުގައި

ާބަލ އި ާއިދ ރ ތަކަށް ާދަޢުލަތުގެ ާއޮފީހަކީ ާއޮޑިޓް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމުހިންމުާމި ާވަރަށް ރު

ނޑުާސަބަބަކީާމިާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުގައިާމިާ އިދ ރ އެއް.ާއަޅުގަނޑުާމިހެންާދަންނަވަންާމިޖެހުނުާމައިގަ

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާޖެނެރަލްއ އި ާއޮޑިޓަރ ާއަހަރުތަކުގައި  975ފ އިތުވެގެންދިޔަ

ާދައްކަމުންދި ާރައްޔިތުން ާތަފ ތު ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމިތަނަށްާމީޑިޔ ގައ އި ާމިރިޕޯޓް ާވަގުތެއްގައި ޔަ

ާއޮޑިޓަރާ ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއެއްކޮޅުން ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދިޔައިރުގައި ާމިދިޔައީ. ހުށަހެޅިގެން

ާޙ ސިލްކުރަންާ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާވަކި ާއަދި ާނުވަތަ ާއެބޭފުޅ  ާހުރީވެސް ާއޮޑިޓްކުރައްވ ފައި ޖެނެރަލް

ާހަމައެހެން ާއެކަނި. ާވުޒ ރ ތައް ާއެއީާބޭނުންވ  ާދޫކޮށްލެވިފައި. ާހަމަ ާއެބަހުރި ާވުޒ ރ ތައް ާބައެއް މެ

ާނޫންކަމެއްވެސް.ާ ާނުވަތަ ާޙ ސިލްކުރަން ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާވަކި ާއެއީ ާނޭނގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ  980ދެން

އެހެންނަމަވެސް،ާމިކަންތައްތަކ އިާބެހޭގޮތުންާމިާޚިޔ ލުފުޅުާދެއްވ ފައިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަކުންާނެތޭާ

ާމި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާމިރިޕޯޓުގައި ާވ ޖިބ އި، ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއަލިއަޅުވ ލ ފައެއް. ކަމަށް

ާއެއީާ ާކުރުމެވެ. ާކަން ާޢަދުލުވެރިކޮށް ާއިންސ ފުވެރިކޮށް ާކަންކުރުމަކީ ާޒިންމ ދ ރުކޮށް އަދ ކުރުމުގައި

ާއަނެއްާ ާއޮޑިޓްކުރައްވ ފައި ާމުޢައްސަސ  ާއެއް ާދަޢުލަތުގެ ާޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދެއް ވަކި

ާެޖނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާކުރުމުގައި ާމިކަން ާނޫނެވެ. ާދޫކޮށްލުމެއް ާއޮޑިޓްނުކުރައްވ   985މުޢައްސަސ 

ާމިކިޔަނީާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަޢުލަތޭ ާޚަރަދަކުރަނީ. ާމި ާފައިސ އޭ ާދަޢުލަތުގެ ބައްލަވަންޖެހޭނެއޭ

ާޤަ ާމުޅި ާމިލްކުވެރިންނަކީ ާމީގެ ާއެއީ ާބޮޑީއަކަށޭ. ާޝ މިލްވ  ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  އުމުގެާމިޤައުމުގެ

ާވަކިާ ާކަނޑައަޅ ފައި ާޤައުމެއްގައި ާޖެނެރަލްއެއް ާއޮޑިޓަރ ާމިހެންވީމަ ާރައްޔިތުންނެވެ. ހުރިހ 

ާކުރުން،ާ ާކަން ާއެއްގޮތަށް ާޢަދުލްއިންޞ ފ  ާމަޤްޞަދަކީ ާއެއް ާއެންމެބޮޑު ާހުންނަ ބ ރުތަކެއްދީފައި

ާދޫ ާދ އިރ  ާއެއް ާމިހެންކަމަށްވަންޏ  ާބެލުން. ާރަނގަޅަށް ާޚަރަދުކުރ ގޮތް ާއަނެއްާފައިސ   990ކޮށްލ ފައި

ނޑުމެންާފ ހަގަކުރަންޖެހޭާ ދ އިރ ާބައްލަވ ފައިާމިހެންާހެދީމައެއްާކަމަކުނުދ ނެއޭ.ާހަމައެހެންމެާއަޅުގަ

އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާރިޕޯޓެއްާޝ އިޢުކޮށްާނެރުނީމ ާދެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާމިދަނީާއެއަށްާ

ާމިޢިއްޒަތްތެ ާއިޙްތިރ މްނުކުރ ތަން. ނޑުމެންނަށްާފ ޑުކިޔ ތަން، ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުންވެސް ރި

ާމިކަމެއްވެސްާ ާރިޕޯޓުގައި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާމިކަންތައް ާއެހެންވީމަ، ާއެކަން. ފެނިގެންމިދަނީ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ނޑު ނޑުމެންނަށް،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާނެތް.  995ފ ހަގަކުރެވިފައެއް

ާތަޖުރިބ ކުރެވިގެން ާތެރެއިން ާއޮޑިޓަރާާމ ޒީގެ ާފެނިގެންދިޔަ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުގެ ާކުޑަ މިދިޔަ

ޖެނެރަލްއ އި،ާއެާއޮޑިޓަރާެޖނެރަލްއ އިާދޭތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުމެންާމުޢ މަލ ތްކުރަމުންާގެންދިޔަގޮތްާ

ާއެންމެާ ާހަމަ ާޒިންމ ދ ރުކޮށް ާނެތޭ ާމިރިޕޯޓުގައި ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައި މިކަންތައްތައް
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ާފ ހަގަކުރެާ ާވަރަށްާވ ހަކައެއްވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ވިފައި

 1000ހިތ މައ އިއެއްކޮށްާދަންނަވަންާއެމް.ޑީ.ޕީއ އި،ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާމެންބަރުންާތިއްބަވ ާކޮމިޓީއަކުންާވަރަށްާ

ގޮތަކަށްާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަާމަސްޢޫލިއްޔަތ އިާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމުންާއެއްކިބ ވެހުރެާވަރަށްާފަރުވ ކުޑަ

ާކަރުދ ސްާ ާމީގައި ާތައްޔ ރުކުރުމުގައި ާރިޕޯޓެއް ާދެން ާރިޕޯޓެއްކަން. ާގެނެސްފައިވ  ތައްޔ ރުކޮށްގެން

ާއޮފީހުންާ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާމިހިރީ ާގިނައިން ާގިނަޔަސް ކިތަންމެ

ާމިއުާ ނޑެއް ާދެތިންގަ ާމީގެ ާލިޔެކިއުންތައް. ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ނޑުމެންނަށް ާމ ލިއްޔަތުާއަޅުގަ ޅެނީ

ާލިޔެވިފައިާއޮތީާސުރުޚީއެއްގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާ  1005ކޮމިޓީގެާމަސައްކަތް.ާދެންާވ ހަކަތަކެއްާއަނެއްހެން

ާކޮމިޓީގެާ ާފ ހަގަކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާބޭފުޅަކަށްވެސް ާހުށަހެޅުއްވި ާރީއްޗަށް ވަރަށް

ާމި ާރިޕޯޓުގައި ާމިކޮމިޓީގެ ާބަލައިލ އިރުގައި ާކޮމިޓީގައިާާރިޕޯޓަށް ާސަބް ާނެގިގެން ާކޮމިޓީއެއް ސަބް

ާހ ޒިރުވެގެންާ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާމަދު ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާރިޕޯޓ  ާބޮޑު ާމިއޮށް ވަރަށް

ާސަމ ލުކަމެއްދީގެންާ ާމ ބޮޑު ާމިއަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިހިރީ. މިމަސައްކަތްކުރައްވ ފައި

ާ ާމަސައްކަތެއް ާއޮތް ާކޮށްފައި ާހުރެގެން ާރައީސް،ާޝައުޤުވެރިކަމެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއީ  1010ނޫން.

ާއިނީ.ާ ާވަގުތުކޮޅެއް ާކުޑަ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާހަމަ ާފ ސްކުރަން ާމިކަން ާމަޖިލީހުން މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮޑިޓަރާ ާމިރިޕޯޓުގައި ާފ ސްވެގެންދިއުމުން ާމިރިޕޯޓް ާހަމައެހެންމެ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާމިާ ާއޮތް ނޑައެޅިގެންދ ގޮތަށް ާކަ ާމުސ ރަ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާާޖެނެރަލްގެ ާކުރުމަކީ ާއެގޮތަށް ޕްރެކްޓިސް

ާއެކިާ ާދަޢުލަތުގެ ާމިހ ރު ާކޮމިޓީތަކުން ާއެއީ ާހިތ މަހުރިކަމެއްކަމަށް. ާވަރަށް ާކުރެވޭނެ މަޖިލީހުން

ާމިހ ރުާ ާކަން ާމިމަޖިލީހުން ާއެއީ ާބައްޓަންވެގެންމިދަނީ. ާގޮތަކަށް ާކޮންޓްރޯލްކުރ   1015މުޢައްސަސ ތައް

ާއެއީ ާގޮތް ާއެހެންކަމަކަށްާތަޖުރިބ ކުރަމުންދ  ާއެއީ ާފ ސްވުމުން ާމިރިޕޯޓުން ާއެހެންވީމަ، .

ާމިރިޕޯޓްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޕްރެކްޓިސްކުރުންކަމަށްނުވ ނެ

ާބަލައިގަންނަންާހަމަާވޯޓުނުދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާއަޅުގަނޑުާޝުކުރިއްޔ . ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  1020އޮތް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވ ލަން. ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމައްޗަށްާ ާމޭޒުކޮޅު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަދ ފައި ާކޮޕީ ާއެ ާމިހ ރު ާސިޓީއެއް ފޮނުއްވި

ާފޮނުވަާ ނޑު ާމިއަދުާއަޅުގަ ާކުރެވޭތީ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމިތ  ާމަޝްވަރ ތައް ާބަޖެޓްގެ ާމިއަދު އިފިން

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ާއެއީ. ާސިޓީފުޅެއް ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ނޑަށް އަޅުގަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިހުރިހ  ާހަދ ފައި ާކޮޕީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެސިޓީފުޅު  1025މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި
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ާރަޝީދަށްާފޮނު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ނޑު ާއަޅުގަ ވައިފިން.

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ4030ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ ާވަނަ

 1030ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާދިރ ސ ..ވުން:އިްބރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ

ާهللا.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1035 

ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެއްޗެއް، ާތެރޭގައި ާނުކުތ އެއްގެ ާނިޒ މީ ާހަމަ ނޑު ާސ ފުކޮށްލުމުގެާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކުޑަކުޑަ

ާފޮނުއްވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަުޙމަދުާޢަްބދު ާމިއަދު ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާފ ހަގަކުރައްވައިފި ާދެންމެ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ގޮތުން.

ާވ ހަކަ.ާ ާގެންދެވި ާބައްސަވަމުން ާމެންބަރުންނަށް ާހަދ ފައި ާފޮޓޯކޮޕީ ާމިމަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅެއް

ނޑަ ާއަޅުގަ ާމިފެންނަނީ 37ާާށް ާދުވަސް، ާސިޓީފުޅެއް.ާާ;37.33.400ވަނަ ާފޮނުއްވި ގައި

 1040ާއެހެންވެގެންާހަމަާއެވ ހަކަާސ ފުކޮށްލުމުގެާގޮތުންާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވ ލަންޖެހޭނެ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެވިދ ޅުވިހެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ ރީޚު 37ާމިސިޓީގެ

ާމިވަނީާާ;400ާނޮވެމްބަރު ާވަދެފައި ާމިމަޖިލީހަށް ާސިޓީފުޅެއް. ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ާލިޔުއްވ  ގައި

38.33.400;ާާ ާލިޔުމުގައ77ާާި>;ގެ ާމިއޮތް ާލިބުނުކަމަށް ާއިދ ރ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1045ގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާބޭނުންވ ކަމެއް ާސ ފުކޮށްލަދެއްވަން ާމަޖިލީހަށް ާއަމީންޢ ންމު އެއޮތީ.

ާންޢ ންމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަމީ

ާ

ާާރައްޔިތުްނގެާަމޖިލީުހގެާ ާމިއިންނަނީ ާތ ރީޚު ާސިޓީގެ 37ާާއ ދެ، ާލިބިފައިާ;400ނޮވެމްބަރު ާމިކޮޅަށް ާސިޓީ ާއެކަމަކު، .ާ

ާާަމދުާުމޙަްނމަދުާއަމީންޢ ންމުާައޙް ާާ;38.33.0މިއޮންނަނީ ާސޮއިކުރެވުނުއިރ77ާާު>;ގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއަރިމަތީގައި  1050ާމީގައިާާގައި.ާމީގެ

 އީާއޮޅުމަކުންާއެއީ.ާޖެހިފައިާއޭނދީާއ37ާާެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިެިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ4030ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ ާވަނަ
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ާދިރ ސ ކުރައިްބރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީން ާކަންބޮޑުވޭާމ ލިއްޔަތު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ ާރިޕޯޓ  ާނިންމެވިގޮތުގެ އްވ 

ާއަސ ސްތަކަށްާ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާދިވެހިރ އްޖެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް.  1055ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަށްާ ާއެއީ ާހުރުމަކީ ާޖެނެރަލްއެއް ާއޮޑިޓަރ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ވ ސިލުވުމަށްޓަކައި

އަޅުގަނޑުާދެކެން.ާއަޅުގަނޑަށްާމިރިޕޯޓުންާފ ހަގަކުރެވޭާނުކުތ އަކީާއޮޑިޓަރާާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާކުރަންޖެހޭާ ާމުވައްޒަފުން ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ޖެނެރަލް

ާލައްކަާ ާނަވ ރަ ާޚަރަދުތައް ާހިނގ  ާކަންތައްތައް ާއެހެނިހެން ާކުރަންޖެހޭ ާޚަރަދުތައް ދަތުރުފަތުރު

ާއިދ ރީާރުފި ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާދިވެހިރ އްޖެ ާދަށްވެގެންދ އިރު ާރުފިޔ އަށް ާލައްކަ ާހަތަރު  1060ޔ އިން

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއޮޑިޓްކުރަންޖެހޭއިރު ާކަންކަން ާއެދ އިރ ތައް ާހިންގި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް

ާ ާމިވ ގޮތުން ާމީގައި ާއިތުރުވެގެންދ ނެހެން. ާކަންތައްތައް ާދަތުރުފަތުރުގެ ރުފިޔ އަކަށ4000ާާްހީވަނީ

ާކަމެއްާ ާއޮޑިޓްކޮށްލައިގެން ާތަނެއް ާމުވައްޒަފުންގޮސް ާތިންހަތަރު ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާމިއީ ާވިސްނެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާބޮޑަށް ާއެހެންވެ، ާޖެނެރަލްާާކުރެވޭނެހެނެއް. އޮޑިޓަރ

ާނު ާތަނެއްގައި ާހިފ ހައްޔަރުކޮށް ާއަދ ނުކުރެވޭގޮތަށް ާވ ޖިބު  1065ވަތަާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި،

ާބަހައްޓައިގެންާ ާމިތ ނގައި ާބީދައިން ާއޮތް ާކުރީގައި ާވެރިކަން ާމ ލޭގައި ާއޮތް ސެންޓްރަލައިޒްވެފައި

ާކަންބޮޑުވާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތީމަ ާވިސްނ ފައި ާވިސްނުން ާމީގައި ާއުސޫލަކަށް އޮޑިޓްކުރ 

ާއެާ ާދަތުރުފަތުރު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާދެން، ާއަދިާމައްސަލައެއް. އީ

ާއަދިާ ާކުރައްވަންޖެހޭނެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބޭރަށްވެސް ާރ އްޖެއިން ރ އްޖޭގައިވެސް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ ާއޮވެގެން ާއުޅެވޭގޮތަށް ާހެލިފެލިވެ ާތަންތަނަށް  1070މުވައްޒަފުންނ އެކުވެސް

ާޢިއްޒަތްތެ ާއެނުކުތ  ާއެހެންވީމަ، ާބެއްލެވޭނީ. ާމިކަންތައްތައް ާމުސްތަޤިއްލުކޮށް ާރައީސްާހީވަނީ ރި

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ

ާ

ާދ އިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާދ އިރ ، ާހުޅުހެންވޭރު ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

 1075ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާބެހޭގޮތުންާާްނވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާހުޅުހެ ާމިމައްސަލައ އި ާޖެެެެަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެމަނިކުފ ނުގެާާޣަފޫރުާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލް ާގުޅިގެން ާކުޑަކުރުމ  ާޚަރަދު ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ

ާއެކަމ އިމެދުާާމަސައްކަތަށްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާހަނިކުރޭވެކަމަށްވަނީނަމަ ާދ އިރ  މަސައްކަތުގެ

ާމިާ ާއެބަޖެހޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެނޭވ ގައި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް،  1080ކަންބޮޑުވ ންޖެހެއޭ.
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ާއައިސް ާބަދަލެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަދަލެއްނ ދޭ. ާމުސ ރައަކަށް ފައިާމުވައްޒަފުންގެ

%ާ ނޑަކަށް ާދިއުމަށް.ާގ ތްގަ ާތަންތަނަށް ާއޮޑިޓްކުރަން ާބަޔަށް.ާއެއީ ާދަތުރުފަތުރުގެ ގ97ާާެއެބައޮތް

ާވަރަކަށްާ ާކޮންމެވެސް ާހިތަށްއެރީ ާއަޅުގަނޑުވެްސ ާއެ ާއެބައޮތް. ާއައިސްފައި ދަށްވުމެއް

ާދ އިރ ާ ާއެމަސައްކަތުގެ ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާއެއީ ާވެދ ނެއޭ. ާކަމަކަށް ާކޮންމެވެސްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ އަށް

 1085ވަރެއްގެާދަތިކަމެއްާއައިސްފ ނެ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުގަނޑަކަށްވެސްާނުފެނޭާމ ބޮޑުާމައްސަލަތަކެއްާ

ާމުސ ރައެއްާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ާކަންތަކުގައި ާމިމުސ ރައިގެ ދެން

ާއަޅު ާބެހޭގޮތުން ާއެއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންކަމ  ާހަމަާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާމިތ ނގައި ާހީވަނީ ނޑަށް ގަ

ާނޫންާ ާމިފްލޯރއަކުން ާދެނެހުރިން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާބަހުސްކޮށްލަންޖެހޭނެހެން. ރަނގަޅަށް

ާވެރިންގެާ ާމުޢައްސަސ ތަކުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާދެން، ާހުރީއަކީ. ާނިމިފައި އެކަންކަން

ނޑަާ ާއަޅުގަ ާހުންނަކަމަށް ާނިންމ ފައި ާމިފްލޯރއިން ާއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމުސ ރަތައް  1090ށްވެސްާއެނގިފައި

ާއެކަންކަންާ ާވ ހަކަދެކެވި ާމިފްލޯރގައި ާހަމަ ާބެހޭގޮތުންވެސް ާމުސ ރައ އި ާޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ާޖުމްލަގޮތެއްގައިާ ާއެހެންވީމަ، ާދެން ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް ކުރިއަށް

ާއަާ ާމިރިޕޯޓް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާސަރުކ ރުންާއަޅުގަ ާބަލައިގަންނައިރު ނޑުމެން ޅުގަ

%ާ ާބޭނުންވެއޭ. ާކުޑަކުރަންވެސް ާފައިނޭންސ44ާާްޚަރަދު ާދެން، ާއުނިކޮށްފައި. މިއޮތީ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތްކަމަށްވަނީ. ާވ ހަކަދައްކަވ ފައި ާމިކަމ   1095މިނިސްޓަރ ވެސް

ާމި ާތަންކޮޅަކަށް ާއެކަނި ާހަމަ ާކަންބޮޑުވ  ާހަމަ ާދ އިރ ާއަދިވެސް ާމަސައްކަތުގެ އޮންނަނީ

ާ ާދަތުރ97ާު%ހަނިވަމުންދ އިރު ާއަންނަާފަތުރުގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުޑަކޮށްލ އިރު ޚަރަދު

ާކުޑަކޮށްލީމަާ ާބޮޑުތަން ާމިހ  ާހަމަ ާސަބަބުން ާނިޒ މުގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަހަރު

ާރަނ ާއެންމެ ާއެހެންކަމަށްވަނީނަމަ ާހަމަާހިފެހެއްޓޭނެބ އޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ގަޅު.

ާކަނޑ ލ ފައިާ ާމި ާދަތުރުފަތުރު ާމި ާވ ހަކަދައްކ ލ އިރު ާބެހޭގޮތުން  1100ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިބަޖެޓ 

%ާ ާއަދ44ާާިއޮތް ާބަލައިލައިފިއްޔ  ާޚ އްޞަކޮށް ާކަންތަކުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމި ާތެރެއިން ގެ

ާގެ ާއެޖެސްމަންޓެއްވެސް ާކުޑަ ނޑުމެންނަށް ނޑަށްާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ނެވިދ ނެއޭ.

ހިއެއްނުވޭާއެމަނިކުފ ނުގެާމަސައްކަތްާނުވަތަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސައްކަތުގެާދ އިރ ާހަނިކުރަންާ

ާމަސައްކަތްކޮށްފައިާ ާހަނިކުރަން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާޤަސްދުގައި ާއެ ާއޮތްހެނެއް. މަސައްކަތްކޮށްފައި

ާހީވަ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޢ ންމުާއޮތްހެނެއް. ާއެކޮމިޓީންވެސް ާހަމަ ާމިއޮތީ ާކޮށްފައި ާމިކަން  1105ނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާފެންނަނީ. ާނިޔަތުގައިކަމަށް ާފެއްތުމުގެ ާކަމެއްވެސް ާހުރިހ  އުސޫލުތަކަށް

ާރައީސް.
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާނަގ ނ50ާީޝުކުރިއްޔ  ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާމިހ ތަނަށްާމިނެޓުގެ .

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދިވަޑައިގެންފައިވ  ާދައްކަވަން ާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަފުޅު  1110މިރިޕޯޓ 

ާ ާއަދި ާއެރުވިއްޖެ. ާޢިއްޒަތްތެރ33.00ާާިފުރުޞަތު ާފަށ އިރު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގައި

ާ ާކޮމިޓީގެ ާއަޅުގަނޑު ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުންނަށް ާރިޕޯޓް ފަރ ތުން

ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާމިހ ތަނަށްާ

ާވިދ ޅުވެލައްވަންާ ާއެއްޗެއް ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާބެހޭގޮތުން ާވ ހަކަތަކ އި ދެކެވުނު

ާ ާމިހ ތަނުން ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރިއްޔ . ާހުސްވަުގތުކޮޅެއ50ާާްބޭނުންފުޅުވެދ ނެކަމަށް.  1115މިނެޓުގެ

ާނަގ ނީ.

ާ

ާްށ77:04ާްނ70:60ާާްއިންޓަވަލާާ

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކުރިއަށްގެންދަން. ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން .`1120 

ާވ ހަކަފުޅުދަ ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާދެންނެވިފަދައިން ާކުރިން ާއަރުވ ނީ، ާނޮޅިވަރަމްާފުރުޞަތު އްކަވ 

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާހިތ މަކުރަންާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާބެހޭގޮތުން ާމިރިޕޯޓ އި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާއެޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ  1125ާވަރަށްާގިނަާއަދަދެއްގެާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާާއަޅުގަ

ނޑުމެންާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްގެންދެވުނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށްާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަާގޮތެއްގައޭާއަޅުގަ

ާމަސައްކަތްތައްާ ާމި ާމިކޮމިޓީގައި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެންގެާޕ ޓީގެާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕްގެާއެންމެާސީނިއަރާމެންބަރުާނިންމަ މުންާދިޔައިރުގައިާއަޅުގަ

ހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙްއ އިާއަދިާއަޅުގަނޑުމެންާ

 1130އަޙްމަދުާޙަމްޒ އ އިާާޕ ޓީގެާސީނިއަރާމެންބަރެއްކަމުގައިވ ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާއިތުރުން ާލަބީބްގެ ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ އަދި

ާނިމިފައިާ ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާމީގެ ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ާއެންމެންގެވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހިމެނިގެން

ާ ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުންގެާމިހުރީ. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިބިލުާ ާފ ސްކޮށްދެއްވަން ާމިގޮތަށް ާދަންނަވަން،ާމިއަދު ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް އަރިހުންވެސް
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ާއެބަހުރި.ާ ާސަބަބުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއޭގައި ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް. ާމިގޮތަށް ާރިޕޯޓް ާމި  1135މިދެންނެވީ

ފުޅުންާއެބަވިދ ޅުވޭ.ާއޯޑިޓްާއޮފީހުގެާބަހެއްާނެތީމައޭާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަާގޮތެއްގައޭާވަރަށްާގިނަާބޭ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ތީ ާއިނގިލިދިއްކުރައްވ ފައި ާވިދ ޅުވެ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެވިދ ޅުވަނީ އެހެން

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާދެންނެވިން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭފުޅުންނަށް ާއޮފީހުގެ ާބޭނުންވޭ،ާއޯޑިޓް ދަންނަވ ލަން

ާފޯނުކޮ ާދެންނެވިން ާމިކަންާސިޓީއިން ާވަޑައިގެން ާދެންނެވިން ާއެބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ށްފައި

ާއެބޭފުޅުންާ ާނުދެއްވުނު. ާމައުލޫމ ތެއް ނޑުމެންނަެަށް ާއަޅުގަ ާވަޑައިގެން ާއެބޭފުޅުން  1140ކޮށްދެއްވ ށޭ.

ާނެތޭ.ާ ާދެއްވޭކަށް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާނޫޅުއްވ ތީ ާރަށުގައި ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ވިދ ޅުވި

ާޑެޑްލައިންތަކެއްާާމިކަމަކީާ ާވަކި ާމުއްދަތުތަކެއް ާވަކި ާއިންސަރޓްވ ންޖެހޭކަމެއް ާބެލެޓ އި ނެޝަނަލް

ހުރިާކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިކަމުގައިާބެލޭނީވެސްާ

ާމަސައް ާދީގެން ާވަގުތު ާއަނެއްކ ވެސް ނޑުމެން ާވަގުތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ކަތްކޮށްގެންވެްސާވަކި

ާއެއްާ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާފީޑްބެކެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާފަރ ތުން  1145ބ ރުލުމެއްާއެބޭފުޅުންގެ

ާކުރިންވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަޑިވެދ ނެތީ ާރިޕޯޓް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުލިބުނު. ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ާއެއްބ ރުލުމ  ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިމޭރުމުން. ާހ މަނުކުރީ ާމިތ ނގައި ާއެކަންތައްތައްާއެވ ހަކަ އި

ާއަލީގައިާ ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ ާލިބިހުރި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާނުލިބުނީމަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާދެވަނަ ާދެން ާމިވަނީ. ާނިންމ ފައި ާމިކަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަާ ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާކުޑަވި ާޚަރަދު ާއޮތް ާދަތުރުފަތުރަށް ާޤަބޫލުކުރަންާއެބަވިދ ޅުވޭ  1150ނޑުވެސް

ދަތުރުފަތުރަށްާއޮތްާޚަރަދުާކުޑަވިކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާނުބަލ ާނިންމިާނިންމުމެއްާ

ާޖެނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާބެލީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީކީ. ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޫން

ާމިއަހަރުާ ާދަތުރުތަކެއް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިއަންާއެބައޮތް ާއަދި ާކުރައްވ ފައި. ވެސް

ާދަތުރުތަކެއް.ާ ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރައްވ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެބަހުރި ާޕްލޭންކުރައްވ ފައި އަހަރަށްވެސް

ާދަތުރުފަތުރުތައްާ ާކުރައްވ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް  1155އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާއެހެން ާލިމިޓްކުރައްވ ފައި. ާމިވަނީ ާކުޑަކުރުމ އިާމިހ ރު ާޚަރަދު ާޤައުމުގެ ާމިވިސްނުންފުޅުގައި ވީމ ،

ާއެއްވެސްާ ާވ ޖިބަށް ާޤ ނޫނީ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާބެލީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއިން މިކަންތައްތަކުގެ

ާބައްލަވ ލެއްވިޔަސްާ ާފައިސ އަށް ާއެއޮތް ާމިހ ރު ާދަތުރުކުރެވޭނެގޮތަށް. ާނޭޅި ހުރަހެއް

ޢ ންމުކޮށްާކޮމަރޝަލްކޮށްާލޯންޗެއްާކުއްޔަށްާހިއްޕަވައިގެންވެސްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާރ އްޖޭގައިާ

ާކަނޑައަޅައިދީފައި.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ ާލ ރި ާދަތުރުކުރެއްވޭނެހ  ާއަތޮޅަކަށް ާހުރިހ   1160ރ އްޖޭގެ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާވަގުތެއްގައި ާފުރިހަމަވެގެންދ  ާވަޢުދު ާދަތުރުފަތުރުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ އަދި
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ާކު ާމިދައްކަނީ.ާޔަޤީން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ ާދަތުރުކުރެވޭނެ ާލުއިގޮތެއްގައި ާޖީބަށް ާޚަރަދަކުން ޑަ

ާދަތުރުފަތުރުގެާ ާހުޅުވިފައި.ާއައްޑުއަތޮޅުގައި ާމިއޮތީ ާނިޒ މް ާދަތުރުފަތުރުގެ ާލ.އަތޮޅުގައި މިއަދުވެސް

ާތެ ާނިޒ މްގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއެހެންވީމ ،ާމި ާތަޢ ރަފްވެފައި. ާމިވަނީ ނޑަށްާނިޒ މްތައް ާއަޅުގަ ރެއަށް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެބައޮތް، ާޔަޤީންކަން  1165ހަމަގައިމުވެސް

ާރަށްތައްާ ާރ އްޖޭގެ ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ގޮތުން

ާޔަާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނެތްހެން. ާޔަޤީންކަމެއް ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިހުރިހާ ގުޅިދ ނެކަމ މެދު ޤީންކަމ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑައަޅ ފައިާމިހުރީ ާރިޢ ޔަތްކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންާއަދަދުތައްާކަ ކަންތަކެެެއްގެާމައްޗަށް

ާ ާއެހެންވީމ ، 6ާާރައީސް. 80ާާލައްކަ ާނުވަތަ ާހަމ0ާާަ;ހ ސް ާދަތުރުފަތުރު ާއެ ާރުފިޔ އަކީ ހ ސް

ާއަދ ކު ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއަޅުގަނޑުމެންާރަނގަޅަށްާކުރެވި  1170ރެވިދ ނެާކަމެއްކަމަށް

ާބޮޑުާ ާމިއޮތްާއެންމެ ާއެކުގައިާނުދޭންާރެކޮމެންޑްކޮށްފައި ާބަޖެޓް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެން

ާއޮތީމަާ ާއެހެންވީމ ، ާޑެފިސިޓްގައި. ާމިއަދު ާމިއޮތީ ާރ އްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާސަބަބަކީ، އެއް

ާޖެ ާއޮޑިޓަރ ާބެންކުން ާސެންޓްރަލް ާބަޖެޓަށްވ ާމިވ ގޮތަކީ ާދުވަހު ާއެއްވަނަ ާޖެނުއަރީ ނެރަލެއެެް

ާދޫކުރަން.ާ ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާނަގައިގެން ާދަރަންޏަށް ާރިޒަރވުން ާނެޝަނަލް ާމިޖެހެނީ ފައިސ 

ާބަދަލުގައިާ ާއޭެޭގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިފައިސ އަށް. ާއެބައަރ  ާއިންޓްރެސްޓް ާމިވ ގޮތަކީ،  1175ދޫކުރެއްވީމަ

މަޑުމަޑުންާކޮންމެާއަމަހަކުވެސްާއެކިާކުއ ޓަރތަކުންާދައުލަތަށްާދައުލަތުގެާއ މްދަނީާވަންނަމުންދ ނެާ

ާކަންތައްތައްާ ާގުޅޭގޮތުން ާބޭނުންފުޅުތަކ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިންވަރަކުން ާޖެނެރޭޓްވަމުންދ  ރެވެނިއު

ާދ ނެކަމަށްާ ާދޫކުރެވެމުން ާފައިސ  ާވަރަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެ ާއެހެންވީމ ، ފުރިހަމަވަމުންދ ނީ.

ާ ނޑުމެންނަށް ާމިއީާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާރެކޮމެންޑްކޮށްފައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ

ާޖެނުއަރީާ ާއެއްފަހަރ  ާނޫން. ާއުސޫލެއްވެސް ާކުރ  ާއެކަން ާޤައުމެއްގައި ާއެއްވެސް ާ  1180ދުނިޔޭގެ

ާބެހޭގޮތުންާ ާމުސ ރައ އި ާހަމަ ާދެން ާއެއީކީ. ާދިނުން ާބަޖެޓް ާވަކިކޮށްލ ފައި ާބަޖެޓް އެކެއްގައި

ާދަންނަާ ނޑު ާކުޑައެއްާއަޅުގަ ާމުސ ރަ ާއެއޮތީ ާދީފައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުސ ރަ ާބޭނުންވޭ، ވ ލަން

ާމުސ ރަާ ާރަނގަޅުވަންދެން ާޙ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިކުރަނީ ާރެކޮމެންޑް ާއެހެންނަމަވެސް، ނުކުރަން.

ާއެއްކޮށްާ ާއެބަޖެޓް ާއެއޮތީ، ާދީފައި ާއެއްކޮށް ާބަޖެޓް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ކުޑަކޮށްދެއްވުމަށް.

ާއެކެއްގައިާާދީފައި ާޙ ލަތުާރަނގަޅުވެއްޖެއްޔ ާޖެނުއަރީ ާޙ ލަތެއްގައިވެސްާއިޤްތިޞ ދީ ާކޮންމެ  1185އެއޮތީ

ާމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި.ާ ާދެވޭނެ ާއެގޮތަށް ާއެމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއެދ އިރ ގެ ރަނގަޅުވިޔަސް

ާ ާއޮޑިޓަރ ާ ާމިވ ގޮތަކީ، ާފ ސްކޮށްފިއްޔ  ާގޮތަކަށް ާމިނޫން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ޖެނެރަލްާއ ދެ،

ނޑުމެންާއެބުނަނީާބަޖެޓްާއެއްފަހަރާ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ގޮތަށްާބަޖެޓްާފ ސްވެގެންދ ނީ.ާއޭރުންާއަޅުގަ
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ާހައްދަވައިގެންާ ާއެކައުންޓްތަކެއް ާވަކި ާދޭށޭ. ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާއެކެއްގައި ޖެނުއަރީ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންގުޅުނަސް ާފައިސ  ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާނެތޭ.ާބީ.އެމް.އެލްގައި ާމައްސަލައެއް  1190ގެ

ާރަނގަޅުކުރެވޭނެާ ާމިކަންތައްތައް ާބަލ ފައި ާޕްރެކްޓިސްއަށް ާބެސްޓް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައި އޭގެ

ާވަރަށްާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ނޑައަޅ ފައި ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އުސޫލުތަކެއް

ންބަރުންގެާއަރިހުންވެސްާހަމަާއެދެންާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާއ ދޭހ އެކުާޑީ.އ ރް.ޕީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެާ

ާނިންމުންތަކެކޭާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއީ ާދެއްވ ށޭ. ާވޯޓު ާމިކަމަށް ާމަޞްލަޙަތުގައި ޤައުމީ

ނޑުމެންާނިންމ ފައިާމިވަނީ.ާއަދިާމިާބަޖެޓްާމިގޮތަށްާނިން...  1195ާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާޝުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީ ާމީގެންާބަލ ލިާބަލ ލުމުންާކޮމިޓީގެާހ ޒިރީއެއްާނެތް.ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީގައިާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާސަބް ާއޭގައި ާނޫން ާހ ޒިރީއެއް ާއޭގެ ާއެކަމަކު ާއެބައޮތް. ާހ ޒިރީ ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާދެން

ވ ފައިާއިނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމެންބަރުންގެާނަންފުޅުާޖައްސަވ ފައިާއެބޭފުޅުންގެާސޮއިާކުރައ6ާާްހިމެނޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 1200ކޮމިޓީާހިނގ ފައިާއޮތްގޮތްާތަފްސީލީގޮތަކަށްާމިއަކުވެސްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާދެންާއަނެއްާތަންކޮޅަކީާ

ާއޮންނައިރުގައިާ ާއޮފީސް ާއޯޑިޓް ާނުވަތަ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާގޮތުގައި ާމުޢައްސަސ އެއްގެ މިނިވަން

ާދ  ާނިންމަމުން ާކަމެއް ާބަލ ލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާކަމެއްކަންާއަެަޅުގަ ާކިހ ވަރެއްގެ ާމިއީ އިރުގައި

ާރިސޯޓަކަށްާ ާމުސ ރަ ާއެކައުންޓެންޓެއްގެ ާރ އްޖޭގެ ާނުވަތަ ާމ ލޭގެ ާމިދެންނެވީ، ާމިހެން މިކުރެވެނީ.

ާތިްނާ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާބަލ ލިޔަސް ާކުންފުންޏަކަށް ާރަނގަޅު ާއަމިއްލަ ާއަދި ބަލައިލިޔަސް

ާއަޅުާ ާލިބޭނެކަންނޭނގެ ާޑޮލަރުވަރު ާއަޅުގަނޑުާމިދޭތެރެއިންާހަތަރުހ ސް ާހީވ ގޮތުގައި.ާދެން ނޑަށް  1205ގަ

ާމަތިން.ާ ާޑޮލަރސްއަށްވުރެ ާސެވަންތައުޒަން ާލިބޭ ާއެތަނުގައި ާބަލ ލިއިރުގައި ާރިސޯޓެއްގައިވެސް ދިޔަ

ާއިތުރަްށާ ާއޭގެ ާޑޮލަރސް.ާދެން ާސެވަންތައުޒަން ާއެއްޗެއް ާވަންނަ ާހަމަ ާޕޮކެޓަށް ާއޭނަގެ ާހަމަ އެއީ

ާއެކޮމަ ާއެންޑް ާފުޑް ާހުރިހާ އޭނަ ާދައުލަތުގެ ާމުޅި ާމިއީ ާދެން ާލިބޭ. ާހަމަ ޑޭޝަންވެސް

ާމުޢައްސަސ އެއް.ާ ާނުވަތަ ާބޭފުޅެއް ާހުންނަވ  ާގޮތުގައި ާމިނިވަން ާއޯޑިޓްކުރަން މުޢައްސަސ އެއް

ާމ ާ ާޕަސެންޓަށްވުރެ ާޓުއެންޓީ ާމުސ ރަ ާއޭނަގެ ާނިންމ އިރުގައި ާކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން  1210އެހެންވީމ ،

ާދ ތީވެ ާކުޑަވަމުން ާނެތީމަާާބޮޑުތަން ާއެތަން ާހ ޒިރީގައި ާދެން ާތަންކޮޅ އި ާއަޅައިގަންނަ އެތަންކޮޅު

ާކިހާ  ާއޮތީ ާމަސައްކަތްކޮށްފައި ާނުވަތަ ާތިބީ ާމަސައްކަތްކޮށްފައި ާމި ާނޭނގޭ ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާކޮމިޓީާ ާކޮމިޓީތަކުގައި ާގިނަ ާލިބޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބައިވެެެރިވެގެންކަމެއް. ާބޭފުޅުން ާކޮން ފެންވަރަކަށް

ާއެބަތިބިާދެދުވަހުާހ ޒިރުވެފައިާހުށަހަޅ ާރިޕޯ ާބައެއްާބޭބޭފުޅުން ާބަލ ލ އިރުގައި ނޑު ޓްތަކުގައިާއަޅުގަ

ާ ާހ ޒިރުވެފައި.6ާާއެއީ ާއެއްދުވަހު ާނުވަތަ ާހ ޒިރުވެފައި ާދެދުވަހު ާތަނެއްގައި ާއޮންނަ  1215ދުވަސް
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ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާވޯޓަކަށް ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާވަކިހިސ ބަކަށް ާބޭނުން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ،

ާމީސްމީހުންގެާ ާތިބި ާހ ޒިރުވެފައި ާއެއަށް ާޑޭޓްތަކ އި ާހުރި ާކޮށްފައި ާމަސައްކަތް މިކޮމިޓީގެ

ނޑަށްާލިބިއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑަށްާމިވޯޓުާދިނުމަށްާ ލިސްޓްތަކ އިާއެއްޗެހިތައްާލިބޭނެާގޮތަކަށްާއަޅުގަ

ާފަސޭހަވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1220 

ާޢިއްޒަތްތެާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާކޮމިޓީންާޝުކުރިއްޔ  ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާރި

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޢަފޫރުާ ާއަޅުގަނޑު ާފޮނުވ ފައި. ާމިވަނީ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރައްވ ފައި

ާވިާމޫސ ާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާވިސްނުންތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާކޮމިޓީން ާރަނގަޅުާމ ލިއްޔަތު ާވަރަށް ސްނުމަށްފަހު

ާމިއަުދާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ާފޮނުވ ފައި ާމިބަޖެޓް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރ ސ އެއްކޮށްފައި

ާއެާ ާދ ތަނެއްގައި ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާޖެނެރަލްވެސް ާއޮޑިޓަރ  1225ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ާއެ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާމަސައްކަތް ާގޮތަކަށް ާލުއިވ ނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޚަރަދަށް ހެންނަމަވެސް،

މިފެންނަނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށ އިާރައީސްއަށްާސިޓީާފޮނުވ ފައިާއޮތްތަން.ާ

ާސަރުކ ރުންާ ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމެކޭ. ާޚިލ ފުވ  ާޤ ނޫނ އި ާކުޑަކުރުމަކީ ާމިބަޖެޓް މަޖިލީހުން

ާފ ސްކޮށްގެން ާބަޖެޓެއް ާއެއްޗަކުން ާއަޅުގަނޑުމެންާާނުލިބޭ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާއޮފީހަށް އޯޑިޓް

ާހުރިވަރަކުންާ ާމ ލިއްޔ ގައި ާސަރުކ ރުގެ ާބަޖެޓް ާމި ާއަދި ާކަމެއްކަމަކަށް.  1230ކުރަންޖެހޭނެ

ާކުޑަކުރުމަކީ،ާމ ލިއްޔަތުާ ާމިބަޖެޓް ާދެވޭނީ.ާއެހެންކަމުން ާރުފިޔ ވެސް ާބަޖެޓްގައި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާކޮމިޓީންާފޮނުވ ފައިާއޮތްގޮތަށްާކުޑަާ ކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމިހ ތަނަށްވެސް ާމިއަހަރުގެ ާޚަރަދުތަކަކިެީވެސް ާއޮފީހުގެ ާއޯޑިޓް ާހަމައެއ އެކު ޤަބޫލުކުރަން.

ނޑަކަށްާ ާގ ތްގަ ާއެބަހުރި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއޭގެތެރޭގައި ާއެބަހުރި. ާކުރެވިފައި ާޚަރަދުތަކެއް ބޮޑެތި

ާއެއްލައްކަާސައްވީހަ ާއެބަހުރި ާހަމައެއ އެކު ާކުރައްވ ފައި. ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާދަތުރު ާގިނަ  1235ކަށްވުރެ

ާ ާޚަރަދު ާބޮޑު ާމިހުރިހާ ާ:6ޑޮލަރަށްވުރެ ާޚަރަދުވެފައި. ާދަތުރަށްވެސް ާތެރޭގައި ގަޑިއިރު

މިރިޕޯޓްާާހިސ ބުތަކަށްވެސްާބައްލަވ ފައިާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުކަންާބޮޑުާގޮތެއްގައިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީން

ާދިހަާ ާއޮފީހުން ާއޯޑިޓް ާމިހ ތަނަށް ާމިއަހަރުގެ ާއިނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއޮންނަނީ. ފޮނުއްވ ފައި

ާލޮލުގައިާ ާސަރުކ ރުގެ ާއައިއިރު ާފެށިގެން ާނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިސަރުކ ރު ާއޯޑިޓް ތަންވެސް

ާހުރިާ ާސަރުކ ރުގެ ާވޭތުވެދިޔަ ާސަރުކ ރުން ާގޮތުން، ާއެޅުވުމުގެ ާދެއްކުމުާާއަނދުން  1240ގެާގޯސްތަކެއް

ނޑައެޅިފައިވާ  ާކަ ާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާރިޕޯޓް ާއޯޑިޓް ާއޯޑިޓްކޮށްލ ފައި ާދެތިންތަނެއް ނިޔަތުގައި

ާހިތ މައ އިއެކުާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދ ކަން ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއޮފީހުގެ ާއޯޑިޓް ޓޭބަލްއ އެއްގޮތަށް
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ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާކަންތައްތައްާާފ ހަގަކުރަން. ާއޮފީހުގެ ާއޯޑިޓް ާމި ގޮވ ލަނީ

ާކުރެވެމުންދަނީ.ާ ާތުހުމަތުތައް ާބައިވަރު ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއަޅުވަންވެއްޖެއޭ ހަމައަކަށް

ާމިއަދުާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާހ މަކުރުމަކީ ާމިމަޖިލީހަށް ާޙަޤީޤަތް ާތުހުމަތުތަކުގެ ާމި  1245ނަމަވެސް،

ާ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތޯރިޓީންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާހަމައެހެންމެ، ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާއޯޑިޓްާ ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮފް ާބޭންކް ާއޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ އިރު ާއެކައުންޓްތަކެެްއ ާހުރިހ  ސަރުކ ރުގެ

ާމަގުފަހިވ ނެކަމެއްކަމަށްާ ާކޮރަޕްޝަނަށް ާއޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ ާވަކިން ާއެކައުންޓެއް އޮފީހުގެ

ާފ ހަގަކު ނޑުވެސް ާރިޕޯޓ ާއަޅުގަ ާމިއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއެހެންކަމުން، ރަން.

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިބަޖެޓް  1250އެއްގޮތަށް

ާމިބަޖެޓަްށާ ާކޯޕަރޭޝަންދެއްވ  ާމިއަށް ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާމިމަޖިލީހަށްާވޯޓުދެއްވ ނެކަމަށްާ ާގޮވ ލަނީ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެއްކޮށް، .

ާޤ ނޫނ ާ ާމ ލިއްޔަތު ާސަރުކ ރުގެ ާމިކަންތައްތައް ާޚަރަދުތަކ އި ާއެހިނގ  ާއޮފީހުގެ ާއޯޑިޓް ބޭނުންވެއޭ

ާކަންާ ާކުރަންޖެހޭ ާމިމަޖިލީހުން ާފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ާއަޅަންޖެހޭ ާބަލ  ާކަންތައްތައް ތައްތައްާޚިލ ފުވ 

ާއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައިާ ާނަމަވެސް، ާތުހުމަތުކުރެވެނީ. ާއަބަދުވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  1255ކުރުމަށް.

ާނުއެއްފެނޭ.ާއެހެންކަމުން،ާ ާކުރެވޭތަނެއް ާކަންތައްތައް ާއައިސް ާތަޅުމަށް ާމިމަޖިލީހުގެ މިކަންތައްތައް

ާޝުކުރިއްާ ާޝުކުރުވެރިވަން. ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ނޑަށް ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޔ 

ާ

ާވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓ4030ާާް`.ާއައްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާާމެންަބރުާާމެދުާހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެ

ާގުޅިގެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާޢ ޒިމް ާފޮނުވުމ  ާމިމަޖިލީހަށް ާނިންމެވުމަށްފަހު ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން  1260ާާމ ލިއްޔަތު

ާޙަޤީޤަތުގައިާާ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާގުޅޭގޮތުން ާމިރިޕޯޓ  ާނުކުތ ތައް ާބައެއް ާފެންނަ ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާނިންމ ފައިާ ާމަސައްކަތް ާމީގެ ާފުރިހަމަކޮށް ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އެންމެކުރިން

ާވަރަ ާހަމަ ާސަބްކޮމިޓީއަށް ާއަދި ާކޮމިޓީއަށ  ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާޚ އްޞަާއޮތުމ އެކު ށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރިޕޯޓެއް ާފުރިހަމަ ާމިހ  ާދަންނަވ ލަން ޝުކުރެއް

ާދަންނަވ ލެވޭނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރުގައި ާރިޕޯޓަށް ާމުޅި  1265ހުށަހަޅައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި.

ާކޮރަޕްޝަންާ ާރ އްޖެއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމުޢައްސަސ ތަކުން ާމިނިވަން ާމިކަހަލަ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމިފަދަާ ާމުޢައްސަސ އަކީވެސް. ާމި ާމުޢައްސަސ  ާއެއް ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ނައްތ ލުމަށް

ާކުރެވިފަކ ނެތޭ.ާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމިފަދަ ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ާއެކަށޭނަ ާއެންމެ މުޢައްސަސ ތަކުން

ާޤ ނޫނ އިާގަ ާތެރޭގައި ނޑުާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާމިާމުޢައްސަސ  ާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުގަ ވ އިދާ އަދި
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ާފ ހަގަވެސްކޮށްލައްވ ފައި.ާ ާއެބަހުރި ާމިރިޕޯޓުގައި ާހިނގ ފައިވ ކަމަށް ާކަންތައްތައް ާބައެއް  1270ޚިލ ފު

ާތަކުރ ރުނުކުރުމަށްާ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަށްޓަކައި އެހެންވީމ ،

ާމިފުރުޞަތު ާގޮވ ލަން ާހަމަ ާއޮފީހަށް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާހަމަ ނޑުވެސް ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަ ގައި.

ާޖަވ ބުާ ާސިޓީއަށްވެސް ާފޮނުވި ާސ ފުކުރުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާބައެއް ާކޮމިޓީން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާ ނުދީއޮތްކަންާއަޅުގަނޑުާހަމަާމިފުރުޞަތުގައިާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދެން،ާއަޅުގަ

ާމިކަމަކީ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާޚިލ ފަށްާާބައެއް،  1275ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާވިދ ޅުވަމުންާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާކުރިއަށްގެންދ ކަމެއްކަމަށް ާކުޑަކުރުމަކީ ާމުސ ރަ ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމި ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގެކުރިންވެސް ާމިމަޖިލީހުންނޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ 3ާގެންދަވ ތީ

ާފ ސްކޮ ާތެރެއިން ާބަޖެޓެއްގެ ާހަމަ ާރުފިޔ އަށްވެސް ނޑިވަޅުގައިާލައްކަ ާމިދަ ާއެހެންވީމ ، ށްފައި.

ާނޫނޭ،ާ ާއުވިދިޔައީކީ ާމިމަޖިލިސް ާފ ސްކުރެވިދ ނެ ާތެރެއަށް ާއެބަޖެޓުގެ ާހަމަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީގެތެރެއިން ާއެހެންވީމ ، ާނޫނޭ.  1280ނިމިދިޔައީކީ

ާރަނ ާއެންމެ ާބަޖެޓްވެސް ާފ ސްކޮށްލެވިދ ނެއޭ ާބަލ ފައިާބޭނުންގޮތަކަށް ނޑިވަޅަށް ާމިދަ ގަޅުގޮތަކަށް

ނޑުާ ނޑިވަޅެއްގައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދީާކަންތައްތައްާމިހ ާހީނަރުވެފައިއޮތްާދަ

ާއެބޭފުޅުންާ ާހުށަހަޅ ލުމެއް ާހުށަހަޅ  ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރުން ާރިޕޯޓުގެ ާމިކޮމިޓީ ާހަމަ ހުށަހަޅ ލަން

ާވިދ ޅުވަމުންގެންދ ތީއ ވެސްއެ ާއޮތްގޮތަށްާއެގޮތަށް ާމިލިޔެވިފައި ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ އްކޮށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާރިޕޯޓ އެއްކޮށް ާމިކޮމިޓީގެ ާފ ސްކޮށްފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1285ވަކިން

ާހަމަާ ާއަދިވެސްާއެއްފަހަރު ނޑު ާއިތުރުކަމެއްގެގޮތުން.ާދެން،ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަ ާހަމަ ހުށަހަޅ ލަން

ާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަން،ާފަހަރެ ާހަމަ ާމިގެންދަނީ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން އްގައިވެސް

ާތެރެއިންާ ާމިކޮމިޓީ ާއެއީ ާޚިލ ފަކަށްނޫނޭ. ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  މިދަންނަވ ލަނީ،

ާބޭނުންކޮށްގެންާ ާއެފުރުޞަތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީމ  ާކުރެވެން ާތެރެއިން ާމިމަޖިލިސް މިކަންތައްތައް

ާވަރަށްާބޮޑަށްާވީއެން ާމިކަންތައްތައްާކޮށްލުމަކީާއަޅުގަނޑުވެސް  1290މެާރަނގަޅަކަށް،ާއެންމެާއަވަހަކަށް

ާއެދޭކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިކުރައްވ ފައިވާ ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހަށްާާން:ވ ހަކަެދއްެކވުާޢަލީާވަޙީދު ާރައްޔިތުންގެ ާޖެނެރަލް ާހަމައެއ އެއްކޮށް،ާއޮޑިޓަރ ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާހަމަ މަސައްކަތަށް

ާމިސިޓީއިންާ ާސަބަބަކީ، ާކުށްވެރިކުރަން. ާޢިބ ރ ތުން ާހަރުކަށި ާއެންމެ ާސިޓީ  1295ފޮނުއްވ ފައި

ާމީ ާމިހުރިހ  ާޚިޔ ނ ތްތެރިންނ އި ާރ އްޖޭގައި ާމިދަނީ ާދޭހަވެގެން ނޑުމެންނަށް ހުންގެާއަޅުގަ
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ާނޭނގިާ ާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީވެސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭފުޅ  ާހުރި ާލ ފައި ާބަލަން ކަންތައްތައް

ާއެދުމެއްާ ާހަމަާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ އޮތްކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިރިޕޯޓަށްފަހު،ާމިރިޕޯޓްާބަލ ލުމަށްފަހު

ާދިމ  ާމިހ ރު ާރ އްޖެއަށް ާއެބައޮވޭ، ާގައި ާ)ބ( ާމިރިޕޯޓުގެ ާއެއީ ާއިޤްތިޞ ދީާއެބައޮތް. ވެފައިވ 

%ާ ާމުސ ރައިން ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރަނގަޅުވަންދެން  40ާ1300ހީނަރުކަން

ާރަނގަޅުކަމެއްނޫން.ާ ާއެހ  ާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ކުޑަކުރުން.

ކަދައްކައިގެންވަނީާމަޖިލީހުގައިާވަނަާމ އްދ ވެސްާހަމަާދެާޕ ޓީންާވ ހަާާ;ކުރީގެާރައީސްގެާބިލުގައިާ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކީ ާއެހެންވީމ ، ާފޯމްކުރެވިފައި. ާޕްރެސީޑެންޓެއްވަނީ ނެގިފައި.

ާމުސްތަޤިއްލުކަންާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާއޮތްއިރު ާލިޔުއްވ ފައި ާމިސިޓީ ާއެބޭފުޅ  ާއަދި ާބޭފުޅެއްނޫން. މ ގަޔ ވ 

ާ ާމަޖިލީހުން ާމިވިދ ޅުވަނީ ާކުޑަކުރައްވައިފިއޭ.ާގެއްލޭކަމަށް ާބަޖެޓް ާއެބޭފުޅ ގެ  1305މިވެނިގޮތަކަށް

ާކުރިންާ ާއެބޭފުޅ  ާފޮނުއްވަން ާސިޓީއެއް ާއެބޭފުޅ އަށް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެދެން ނޑު އަޅުގަ

ާއޯޑިޓްާރިޕޯޓްާނެރުނުއިރުާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާ ާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގެ މުސްތަޤިއްލުކަންާއޮތީމަތޯާބޭންކް

ޙްމަދުާޙަމްޒ ާބޯޑުގައިާއިންނަވައިގެންާނަންގަވ ފައިާއޮތްާލޯނުގެާވ ހަކަާޢިެިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަާ

ާވަރަށްާ ާއޮތީ.ާއެހެންެްވީމ ،ާމިއީ ާލިޔެފައި ާވ ހަކަ ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެހެންާސިޔ ސީ ާނުލިޔެ ރިޕޯޓުގައި

ާދ އިރ ގެާ ާނޮޅިވަރަމް ާދެންމެ ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކައެއް.  1310ތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާދިވެހިާޢިއްޒަތް ތެރިާމެންބަރުވެސްާއެވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާއަޅުގަ

ޢ ންމުާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްާ ރައްޔިތުންގެާޕ ޓީންވެސްާހަމަާއެދެންާއެއްވެސްާރ އްޖޭގެާވަޒީފ އަދ ކުރާ 

ާބޭނުމެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާ)ބ(،ާމިމ އްދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާ)ބ(ާނަގައިގެންާދެރައެއްދޭކަށެއް ާމި ގެ

ާސިވިލްާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއެދެން. ާއަޅުގަނޑު ާފ ސްކުރަން މިރޕޯޓް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއިޢުލ ންކުރި. ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާކުޑަކުރަން ާމުސ ރަ ާހަމަ  1315ސަރވިސްއިންވެސް

ާ ާމިވަނީ ާއެމިނިސްޓްރީގެވެސް ާކ މިޔ ބަށްފަހު ާމިނިސްޓްރީގެ ާފޮރިން ާމުސ ރަތައްާކުރީދުވަހު ސިޔ ސީ

ާދިވެހިާ ާއެހެން ާމިތަނުގައި ާކުޑަނުކޮށް ާމުސ ރަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ބޮޑުކުރެވިފައި.

ާއެއީާ ާފ ސްކުރުމަކީ ާކުޑަކުރަން ާމުސ ރަ ާރައްޔިތުންތަކެއްގެ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

ޕްރެސީޑެންޓެއްާފޯމްކޮށްފައިާއޮތީ.ާާއެއްވެސްާތ ކުންތ ކުޖެހޭކަމެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުންާހަމަ

ާނިންމަވ ފައިވާ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާގުޅޭގޮތުން ާޖެނެރަލްއ  ާއޮޑިޓަރ ާމި ާބަޖެޓް ާމި  1320އެހެންވީމ ،

ާވ ހަކަދައްކައިގެންާ ާޕ ޓީން ާދެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަމޭ. ާފުރިހަމައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ރިޕޯޓަށް

ާމީ ާމެންބަރުންނ އެއްކޮށް ާމިނިވަން ާމުވައްޒަފުންގެާއެހެން ާއެހެން ާނަގ  ާ)ބ( ާމިއޮތް ގައި

%ާ ާއަޅުގަނޑުމެނ40ާްމުސ ރަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހެޔޮވ ވަރުާާކުޑަކުރުން ާކުރަން
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ާހަމައެއ އެާ ާއަދި ާއެހެންވީމ ، ާށްކޮއްކަމެއްނޫން. ާމަޖި، ާއެދެން ާހަމަ ނޑު ާމިހ ބޮޑަށްާއަޅުގަ ލީހަށް

ާ ާމަސައްކަތްގޮންޖައްސަވ  ާއުޅޭކަމަކީާމަޖިލީހުގެ ާކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުވަތަ  1325ތަކަކީ

ާދައުލަތައްާ ާމީތިން ާއޭތި ާކ ޑ އި ާކްރެޑިޓް ާވިދ ޅުވެ ާކަމެއްކަމަށް ާޚިލ ފު ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާހަ ާސިޓީ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާބޭފުޅަކު ާހުރި ާކުށްވެރިކޮށް،ާޚިޔ ނަތްތެރިވެފައި ާޢިބ ރ ތުން ރުކަށި

ާ ާކަރ މ ތައް ާޢިއްޒަތަތ އި ާމަޖިލީހުގެާމިމަޖިލީހުގެ ާދިފ ޢުކޮށް ާމަސައްކަތް ާމިކުރ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާތަކުރ ރުކޮާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުއްވުން. ާސިޓީއެއް ާއެބޭފުޅ އަށް ާމިއެދެނީާރައީސް ށް

ާއެންމެހ ާ ާވިދ ޅުވެާާމަޖިލީހުގެ ާއައިކަމަށް ާހީނަރުކަމެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  1330މެންބަރުންނަށް

ާ ާމީހުންގެ ާކޮށްގެންވ ެނާއެކިއެކި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއްވެސްވަރަކަށް ާއެއީ ާކުޑަކުރުމަކީ މުސ ރަ

ނޑުމަށްވެސްާ ާކެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާތ އީދުކުރ ނަމޭ. ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާކަމެއްނޫނޭ.

ާ ާޢަމަލުކުރަމުންާތ އީދުކުރ ނަމޭ ާއެއަށް ާދިމ ލަކުންވެސް ާހުރިހ  ާސަރުކ ރ އި ާއެއްގޮތަށް އެއ އި

ނަމަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާމިމ އްދ އ އިާދޭތެރޭގައިާމަޖިލީހުންާނިންމ ގޮތަކުންާވަރަށްާގެންދ ކަމަށްވަނީ

ާދެކޭގޮތް.ާ ާދޭތެރޭގައި ާޙ ލަތ އި ާޚ އްޞަ ާމި ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާއެނގިގެންދ ނެ  1335ރަނގަޅަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
ާ

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއީސް.ާއަޅުގަ
ާން:އަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވު

ާ1340 

ާކޮމިޓީންާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމ ލިއްޔަތު ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާދިރ ސ ާަސއިންާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙު ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރިޕޯޓެއް. ާފޮނުވ ފައިވ  ާކުރުމަށްފަހު

ާާން:ވ ހަކަެދއްެކވު ާފޮނުއްވ ފައިވ ާރިޕޯޓް.4030ާާއޮފީހުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާމިމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިރިޕޯޓ މެދު ާއ ދެ،

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީގައި ާއ ދެ، ާރަނގަޅަށޭ. ާވަރަށް  1345ކުރައްވ ފައިވަނީ

ާއެބައޮތްާ ާއެއްތަންކޮޅު ާއެއީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ. ާމަސައްކަތްތައް ާޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ާވަރަ ާކުރައްވ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާސިޔ ސީ ާވަރަށް ާފެނިގެންދިޔައީ ާއަހަރު ށްާފ އިތުވެގެންދިޔަެަ

ާބޭނުންާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަ ާގޮތުގައި. ާބޭފުޅެއް ާތެދުވެވަޑައިގަންނަވ  ވަގުތުތަކަކަށް

ާބެހޭ ާއަޔަތީވެސް.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއ އި ާމިވ ހަކަ ާޚ އްޞަކޮށް ާމިގޮތުން ފޮނުއްވ ފައިވާ ާމިތަނުގައި

ނޑުާޝައްކެއްާނުކުރަން.ާވަރަށްާބުރިޕޯޓްގެާޞައްޙަާ  1350ރަާމަސައްކަތްތަކެއް،ާވަރަށްާކަމ އިމެދުާއަޅުގަ

ދިރ ސ ާކުރުވަނިވިާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވިފައިވ ާތަންާރިޕޯޓްގައިާމިހުށަހެޅިފައިވ ާކަރުދ ހުންވެްސާ
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ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާއެބައޮތް. ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާމަސައްކަތ އި ާއޮތް ާއޮތްާއެކުރައްވ ފައި ާކުރައްވ ފައި ާމީގައި ބޭބޭފުޅުން

ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއެބަހުރި. ާފެންނަން ާމީގައި ާތަފްޞީލު ާމަސައްކަތުގެ 37ާމެންނަށް

ާ ާލިޔުއްވ ފައިާގެާ;400ނޮވެމްބަރު ާސިޓީގައި ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާބަސްފުޅުތަކަށްާތ ީރޚުގައި  1355ވ 

ާ ާމިހުންނައެމަނިކުފ ނުބަލ އިރުގައި، ާވިސްނުންފުޅު ާވަރަށްާސިޔ ސީާގެ ާއުކުޅުތައް ާއަދި ގޮތް

ާދެންާ ާމިޤައުމުގެ ާދެން ާފަހަށް ާއަދި ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާމިކަމަކީ ާއެބަދޭ. ާދޭހެވެގެން ރަނގަޅަށް

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލުންއަ ާތިބި ާދަންނަވަން.ާންނަން ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވިސްނ ވަޑައިގަތުން ވެސް

ާއަ ާޤ ނޫޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރެއްާނުތަކ އިާދި ާޢަމަލުތަކެއް ވޭކަމަށްާޚިލ ފަށް

ާވިދ ޅުވެ ާފޮނުއްވ ާދެއްވ ާއެމަނިކުފ ނު ާލިޔުއްވިއިރުގައި ާމި ާސިޓީފުޅު  1360މަނިކުފ ނުާއެާފައިވ 

ނޑުމެންގެވިސްނ ވަޑަާ ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނުއިގަންނަވަންތޯ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާގަވ އިދ ާާތެރޭގައި ޤ ނޫނ އި

ާ ާޚިލ ފުވުމ އި، ާތުހުާކުާކަންތައްތައް ާކުރެވޭ ާކިހ ވަރަކަށްތޯާރައްވ ފައިވ ކަމަށް ާދެކެވެނީ ާވ ހަކަ މަތުގެ

ާ ާނެތް. ާވިސްނ ވަޑައިގެން 3ާާކުޑަކޮށްވެސް ާމުސ ރައެއް ާރުފިޔ ގެ ާއެއީާލައްކަ އެލިބެނީ.

ާއެއްާ ާމުސ ރ އ އި ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނަ ާފައިސ  ާދިމަދިމ ލުގައިާއަދަދެއްގެ ާއެކި ާދިފ ޢުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާއެވެސް  1365ންގަވަމުން

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރައްވ ފައިވ ާކަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާރިޕޯޓުންވެސްާފެނިގެންާހިނގައްޖެ.ާދެންާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާރިޕޯޓަށް ާމިކޮމިޓީގެ ާހަމަ ފައިވ ގޮތަށްާމީގައި

ާކޮމިޓީއަށްމ ލި ާއޮތްާއްޔަތު ާމިއައިސްފައި ،ާ ާކުރިނ0ާާް;އެއީ ާނިމުމުގެ ާއަހަރެއް ާކުރިން ދުވަހުގެ

ާ ާއެއްޗެއްގޮތުގައި ާއޮފީހުންފޮނުވަންޖެހޭ ާޖެނެރަލް ާއެވެސްާާއޮޑިޓަރ ާއަދި ާއޮތީ. ފޮނުވ ފައި

ާ ާފ ހަގަކުރެވިގެން ނޑުމެންނަށް ާާއެބަދޭއަޅުގަ ާމިކަންވެސްރިޕޯޓް ާހުޅުވ ލުމ އިއެއްކޮށް  1370،ާހަމަ

ާ ާބޭރުގައި ާއިމުން ާގަވ އިދުގެ ާމިއޮތީ ާބަޖެޓ7ާާްކުރައްވ ފައި ާމިރިޕޯޓް ާއެއީ ާފަހުންކަމަށް. ދުވަސް

ނޑުމެންނ އި ާާއަޅުގަ ާއޮތްާހަމައަށް، ާރިސީވްވެފައި ާހަމައަށް ާކޮމިޓީއ އި ާމ ލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ލްާމިކަންާކުރައްވ ފައިާޑޭޓެއްކަމަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާފ ހަގަކުރައްވ ފައިާއެބައޮތްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަ

ވަނަާއަހަރުގ4030ާާެެގ.ާއެހެންކަމުން،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާާ;400އޮކްޓޯބަރ7ާާުމިވަނީާ

ާ ާލިބިފައިވަނީ ާއިދ ރ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާތ ރީޚަބަޖެޓް ާލިބެންޖެހޭ ާޤ ނޫނީގޮތުން  7ާ1375ށްވުރެ

ާއަޅުގަނ ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާއެ ާފަހުންނޭ. ާޖެނެރަލްދުވަސް ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވަން ާޑު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ، ާޤ ނޫނޭ ާާސަމ ލުވެވަޑައިގަންނަވ ށޭ ާކުރިން ާވިދ ޅުވުމުގެ ތިމަންނ ާގަވ އިދުތަކޭ

ާ ާފުރިހަމައަށްގަވ އިދ އި ާތެރޭގައި ާތަރަހައިގެ ާރައްޔިތުންގެ އެމަނިކުފ ނަށްާާހުރުމަށް.ާޤ ނޫނ އި
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ާ:4އޮތްާޖުމްލަާބަޖެޓްގައިާރަލްގެާހުށަހަޅުއްވ ފައިާދެންާާއޮޑިޓަރާޖެނެާދަންނަވ ލަންޖެހޭާމިވ ހަކަ.

ާމިމިލިއަ ާން ާނަމަވެސްާއޮންނަނީ، ާރުފިޔ . ާއަށ ރަ ާއެއްސަތޭކަ ާސ ޅީސްހ ސް ާފަސްސަތޭކަ  1380އެއީ

ާވިސްނ ވަޑައިގަތު ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާމުމ ލިއްޔަތު ާމިއޮތީ މިލިޔަނ44ާާްގައި

ާރު ާފަންސ ސް ާހަސަތޭކަ ާދެހ ސް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާތިންސަތޭކަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ފިޔ .ާމީގެއިން

ާކޮމިޓީންާ ާމ ލިއްޔަތު ާކުޑަކުރައްވަން ާމީގެއިން ާއެބަހުރި. ާޚަބަރުތަކެއް ާހެޔޮ ާރަނގަޅު ވަރަށް

ާ ާހުރީ ާކުރައްވ ފައި ާބޮޑުާމަސައްކަތް ާއެއީ ާއުސޫލެއްގޮތުން ާއަދި ާމުސ ރަ. ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ

ާ ާރ އްޖެ ާމުޅި ާމަސައްކަތްކުރެއްވީޤަމުސ ރައެއްކަމަށް ާކުޑަކުރައްވަން ާމުސ ރަ ާއެ  1385ތީާބޫލުކުރ 

ާޝުކުރުވެރި ާހަމަ ާއުނިކުރައްވަާވަރަށްބޮޑަށް ާއޭގެއިތުރުން ާއަދި ާއަޅުގަނޑުމެން. ންާވ ންޖެހޭ

ާ ާހުރީ ާކުރައްވ ފައި ާކުާމަސައްކަތް ާޚަރަދ އި ާދަތުރުފަތުރުގެ ާޚަރަދުތައް. ާއެހެނިހެން އޭތިާރަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްާފ ހަގަކުރެވޭާހަމަާމިކޮމިޓީާރިޕޯޓްގެާާކުރައްވ ފައިާހުރީ.ާރެވޭތޯާމަސައްކަތްާލުއިކު އަޅުގަ

8ާާ ާފެނޭ ާއެބަ ާޓޭބަލްގައި ާޖަދުވަލުގައި ާމިފެންނަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޞަފްޙ ގެ ވަނ4030ާާަވަނަ

ާހަމަާއެއްގޮތަކަށްާއޮތްކަން. ާއަދަދު ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާލަފ ކުރ   1390ާއަހަރަށް

އެހެންވީމ ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާާ.304މިޓީންވެސްާނިންމ ފައިާވަނީާހަމަާމ ލިއްޔަތުާކ304ާާޮއެއީާ

ާސަރވި ާސިވިލް ާތިބި ާކުރައްވަން ާމަސައްކަތް ާއޮފީހުގެ ާމުވައްޒަފުންނަށް، މިދެންނެވިހެންާސްގެ

ާމު ާޢ ންމު ާއެއްވެސް ާތިއްބެވި ާމުޢައްސަސ ގައި ާމުހިންމު ާމި ާމުސ ރަޚ އްޞަ އަކަށްާވައްޒަފެއްގެ

ާކުރައްވ ފައިާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންވީމ ، ާނ ދޭ. ާއަދަދަކަށްވެސް ާއަދި ާނ ދޭ. އުނިއިތުރެއް

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާ  1395މިވަނީާމިވަގުތަށްާކުރައްވަންޖެހޭާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތްކަމަށްާއަޅުގަ

ާތަބ ވެސްވ ނީ. ާމިއަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެފިކުރުގައި ާމިއޮތްކަމަކީާާއެވިސްނުމ ެ އި ކުރައްވ ފައި

ާ ާމިއޮންނަ ާޖެނެރަލްއަށް ާއެނޫނ3ާާްއޮޑިޓަރ ާއަދި ާކުޑަކުރުމަށްފަހުގައި ާއަދަދަކަށް ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާކަނޑުއްވ ލެއްވީ.ާ ާބައިތަކުން ާޚަރަދުތަކުގެ ާބައެއް ާނިންމ ވަފައިހުރި ާކުރައްވަން ާޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ާ ާއިދ ރީ ާއޭގެއިތުރުން ާހުޚަރަދުތަކުގެދެން ާހުރިކަންާގޮތުގައި ާކުޑަކުރައްވ ފައި ާޚަރަދުތައް ާބައެއް ރި

ާ ާޖުމްލަ ާބަޖެޓަށ44ާާްފ ހަގަކުރެވިގެންދިޔަ ާއެހެންވީމ ، ާދިޔައިރު. ާބަދަލުވެގެން  1400މިލިޔަނަށް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމިފަެަދަކަމެއް ާދައުރެއްގައި ާދަތި ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާބަޖެޓް ޑެފިސިޓެއްގެ

ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަ ނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާމަޖިލީހަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރައްވ ފައިާމަޖިލީހުންާކުރެއްވީމަ

ާމިާ ާއިތުރަށް ާކައިރީގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަދަލުގައި ާފޮނުއްވުމުގެ ާސިޓީއެއް ާކޮމިޓީއަށް މ ލިއްޔަތު

ާތިމަންނ އަށްާ ާއަދި ާދެއްވ ށޭ. ާބަހައްޓ ލަ ާމިގޮތުގައި ާމުސ ރަވެސް ާތިމަންނ ގެ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ

ާކްރެޑިޓް ާާއިތުރު ާއަމިއްލައަށް ާއޭގެއިންވެސް ާހަދ  ާމިކަހަލަާޓައިކ ޑެއް ާގަނެލ  ާއެއްޗެހި  1405އ އި
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ކަންތައްތައްާކުރުމަށްާއިތުރަށްާފުރުޞަުތާދިނުމަށްާއެކަމަކުާމިފަދަާފުރުޞަތެއްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާއ ދެ، ާދަންނަވަެަން. ާވ ހަކަ ާނުދޭނެ ާޖެނެރަލްއަކަށް އޮޑިޓަރ

ާކުރިއްޔ .ާާާޝު
ާ

ާހުށަހެޅިާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމަޖިލީހަށް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއ ދެ ާބަޖެޓ އިާާ`. ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް  1410ާއޮޑިޓަރ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާހައިސިއްޔަތުން ާކޮމިޓީގެާމެންބަރެއްގެ ާމ ލިއްޔަތު ާބެހޭގޮތުން

ާދަންނަާ ނޑު ާތައްޔ ރުކޮށްފައިއަޅުގަ ާމިރިޕޯޓް ާމިނިވަވ ނީ ާވަރަށް ާވަކިާމިއޮތީ ާެީގައި ންކަމ އެކ

ާވިޔަސްޑީ.އ ރް.ޕީ ާއެމް.ޑީޕ.ޕީއަށް ާވިޔަސް ާމިނިވަާއަށް ާކަމުގައިވިޔަސްާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ން

ާތައްޔ ރުކޮށް ާޖައްވެއްގައި ާއެކުވެރި ާވަރަށް ާތަފ ތުވުމެއްނެތި ާޚިޔ ލު ާއޮތްާއެއްވެސްކަހަލަ ފައި

ާބުރަ ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާމިއީ ާހަސަދަރިޕޯޓެކޭ. ާޒ ތީ ާމީހެއްގެ ާވަކި  1415ފިލުވ ލުމަށްޓަކައިާާވެގެން

ާކޮމިޓީގެާ ާމ ލިއްޔަތު ާބައެއް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެކަން ާދެން ާނޫނޭ. ާބަޖެޓެއް ާއޮތް ތައްޔ ރުކޮށްފައި

ާއަޑުއިވިގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިބައިންވެސް ާމެންބަރުންގެ ާދެންާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގައްޖެ. ން

ާމިއޮތީާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާކުޑަކުރައްވަންާ ާޚަރަދުތައް ާއެމަނިކުފ ނު ާފޮނުވ ފައޭ. ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ އި ސިޓީއެއްވެސް

ާބޮޑުކުރެއްވުމަށްޓަކަ ާބަޖެޓް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާކުރައްވ އިރުގައި ާމިމަސައްކަތްާމަސައްކަތްޕުޅު  1420އި

ާހަތަރުާ ާދެތިން ާވަނީ ާއެމަނިކުފ ނު ާމިހ ރުވެސް ާހިތަށްއަރ . ާއަޅުގަނޑު ާބ ވައޭ ާކީއްވެ ކުރައްވަނީ

ާއެއިންކްރެޑި ާހައްދަވ ފައި. ާކ ޑެއްވެސް ާވަނީާާޓް ާދަރިކަލުންނަށްވެސް ާބައެއް އަނބިކަނބަލުންނ އި

ާސަރުކ ރަށް ާއެމަނިކުފ ނު ާމިހިރީ ާބައްލަވައިގެންފައި. ާޚިޔ ނ ތްތެރިާާއެއްޗެހި ބޮޑެތި

ާމިދަނީާ ާމައްސަލަ ާއެ ާކޮމިޓީންވެސް ާމ ލިއްޔަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ވަމުންދ އިރުގައިވެސް

ާއަވަހަށް ާދ ދި ާއަންނ ނެކަންާާބަލަމުން. ާއެކަން ާމިވަރުގެާމަޖިލީހަށް ާއެހެންވީމ ، ާދެން  1425ނޭނގެ.

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތްމައްޗަށް ާާމީހެއްގެ ާބަޖެޓެއް ާބޮޑު ާއެާއަނެއްކ ވެސް ާހަމަ ާބ އޭ. ދޫކޮށްލަންވީ

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙ ލެއްގައި ާނުލ .ާއެއްވެސް ާގޮތުންާބަލައިވެސް ާދަތިކުރުމުގެ ށް

ާާނުވަތަ ާމިބަޖެޓް ާނުހިންގޭވަރަކަށް ާއޮފީސް ާނޯންނ ނެ.ާއޮޑިޓަރާކުޑަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ކޮށްފައެއް

ާއ މްދަނީއެއް ާއެއްވެސްކަހަލަ ާއޮފީހަކީ ާމަސައްކަތްވެސްާާޖެނެރަލް ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާއަދި ނުލިބޭ

ާމަސައްކަތްކުރައްވާ  ާހަމައެކަނި ާދުއްވ ލުމަށްޓަކައި ާމީހުން ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާކުރައްވ   1430ނުވެސް

ާހެއްވ ކަމަ ާއެންމެ ާމީގައި ާބޭފުޅެއް. ާހަދ އިރުގައި، ާރިޕޯޓެއް ާމިއިން ާރިޕޯޓެއްގައިވެސްާކީ ހުރިހ 

ާމީހު ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާމިއަންނަނީ ާވ ހަކަ. ާޚިޔ ނ ތްތެރިންގެ ާމީހަކު ާނެތް.ާއެހެން ވެފައެއްވެސް

ާސި ާހަމައެކަނި ާނެތް. ާސޮއިކޮށްފައެއްވެސް ާނެތް. ާހަދ ފައެއް ާޗެކެއްވެސް ާމީހަކުާއެއިން ޔ ސީ
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ާ ާމިއިން ާޙަޤީޤަތުގައިާވެއްޖިއްޔ  ާފަހަގަކޮށްލ .ާއެހެންވީމ ،ާއެެޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކަށް ާއެބަ ރިޕޯޓެއް

ނޑުާއެދެނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަ ބޭފުޅެއްވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ  1435ކީާއެާމަޤ މަށްާއެކަށީގެންވާ 

ާ ާއޮތް ާކުރެވެން ާދުރުކުރުމަށް ާމަޤ މުން ާމި ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާޖެނެރަލް ހުރިހާ އޮޑިޓަރ

އ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާއޮޑިޓަރާާމަސައްކަތެއްާކުރުން.

ާމުޖެނެރަ ާލްގެ ާޖެނެރަސ ރަ، ާދެކޭއޮޑިޓަރ ާއަޅުގަނޑު ާމުސ ރައަކީ ާއެހެންާލްގެ ާމިނިވަން ގޮތުގައި

ާމުސ ރައެއްކަމަކަށް ާބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ ާވުރެން ާނުދެކެން.ާާމުޢައްސަސ ތަކަށް ނޑު އަޅުގަ

ާހަމަޖައްސ ފައި.ާޕްރޮސިކިއު ނޑުމެންާމުސ ރަ ާއެއޮތީާއަޅުގަ ާއެއްވަރަށް  1440ޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރަޔ އި

ާނޭދެން.ާދެންާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑުކުރ ކަށް ާވުރެ ާމުސ ރައަށް ާއެ ާޙ ލެއްގައި ހެންވީމ ،ާއެއްވެސް

ާރ އްޖެއި ާމިދަނީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާދިމ ވެއްޖެއޭއަޅުގަ ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާހުރިހާ ން ކިޔ ފައި

ާމުސ  ާމުވައްޒަފުންގެ ާކީއްވެތޯ ާކުޑަކުރަމުން. ާބައިވެރިވެވަރަތައް ާއޭގައި ާޖެނެރަލް ޑައިާއޮޑިޓަރ

ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާާނުގަންނަވަންވީ. ާނަންގަވަންވީތޯ. ާޙީލަތުން ާމަކަރ އި ާފައިސ  މިާއެމަނިކުފ ނު

ާހައް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ތޯ. ާގޮތް ާދަވ  ާދެއްވަން.3ާާޖެނުއަރީ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެބަޖެހޭ  1445ގައި

ާއެކައުާ ާއަމިއްލަފުޅު ާއޮންނަ ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮފް ާބޭންކް ާއެކީގައި ާމިާދެއްވުމ އި ންޓަކަށް

ާ ާޖަމ ކުރައްވަން. ާއޮފީސް. ާއޮޑިޓް ާއިންނަނީ ާއެހެންނަމަވެސްނަމުގައި އެމަނިކުފ ނުާ،

ާރައީސް،ާއެމަސައްކަތްޕުޅުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮޕަރޭޓްކުރ ގޮތަށް. ާއެކައުންޓެއް ާއަމިއްލަ ާހަމަ ކުރައްވަނީ

ާއަތް ާމީހެއްގެ ާމައްސަލައެއް.ާމިކަހަލަ ާއަޅުގަނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެންާމިއީ ާއަޅުގަ މައްޗަށް

ާ ާކުރިއަށް ާއިނގޭތޯ ާއެބަހުއްޓޭ ާވެދ ނެތޯ. ާދޫކޮށްލަން ާބަޖެޓެއް 5ާާމިކަހަލަ ާމަސް  1450މުސ ރަާކުރިއަށް

ާސަބަބަކީ.ާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާމިބަޖެޓް ާކުއްލިއަކަށް ާއެމަނިކުފ ނު ާމިއީ ާކުރިއަށް. ނަންގަވ ފައި.

ާމ ލިާ ާދެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާކޮމިޓީގެއެހެންވީމ ، މެންބަރަކުާާއްޔަތު

ާާފަދައިންާވިދ ޅުވި ނޑުމެން ާލިބޭާއަޅުގަ ާއ މްދަނީ ާސަރުކ ރަށް ާދޫކުރަމުންގެންދަންވ ނީވެސް ބަޖެޓް

ާ 5ާާނިސްބަތަކުން 5ާާމަހުން ާނުވަތަ 3ާާމަހުން 3ާާމަހުން ާފައިސާ 5ާމަހުންނަމަވެސް.ާމި މަހުގެ

ާ ާފަހަރެއްގައި ާޖެނ5ާެދޫކޮށްލިއަސް ާއޮޑިޓަރ ާފައިސ  ާދުރުކަމެއްނޫން.ާމަހުގެ ާނެގުމަކީވެސް  1455ރަލް

ާމި ާދެން ާރައީސް، ާމިއަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތިން. ާވ ހަކަދައްކ ކަށް ާއިތުރަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ރޮނގުން

ާވ ހަކަާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދަންނަވ ލަމުން، ާވޯޓުދޭނެކަމަށް ާމިއަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ތ އީދުކުރަމުން

 ނިންމ ލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑިެިތީމުާދ ިއރ ގެާ ާވަރަޙްމަތުާމެންަބރުާކަ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`ާ ާކޮމިޓީންާهللا ާމ ލިއްޔަތު ާއ ދެ،  1460ާވަބަރަކ ތޫ.
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ާާމުޙަްނމަދުާޙުަސއިންާ ާމިއޮތީ ާރިޕޯޓުގައި ާއޮފީހަށ4030ާާްހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއަހަރަށް ާވަނަ

ާހުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ސްކުރުމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަޖެޓް ާހުށަހެޅުންތައްާލަފ ކުރައްވ  ާމީގައިވ  ށަހެޅިފައި.

ާނުކުތ އަކީ،ާ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެރަނގަޅު. ާއަޅުގަނޑަށް އުސޫލެއްގެގޮތުން

ނޑުމެންނަކަށްާނޭނގެއޭ.4030ާާ ވަަނާއަހަރ4030ާާުވަނަާއަހަރުގެާދައުލަތުގެާބަޖެޓްާއަދިާއަޅުގަ

ާ ާއެއްޗަކ އި، ާލިބޭނެ ާއ4030ާަދައުލަތަށް ާޚަރަދަކ އި،ާވަނަ ާހިނގ ނޭ ާދައުލަތުން  1465ވަނ4030ާާަހަރު

އަހަރުާރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދުާއޮންނ ނެގޮތަކ އި،ާއިޤްތިޞ ދުާއޮންނ ނެާގޮތެއްގެމައްޗަށްާބިނ ކުރައްވާ 

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާމިކަންކަމުގެ ާފަރުމ ކުރައްވ ނެގޮތަކ އި، ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއޮފް

ާމަޖިލީހަކަ ާދެއްވ ދުވަހަކީާރައްޔިތުންގެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނުލިބޭ. ާއަދި ށް

ާސަރުކ ރުންާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރުންނަށ އި، ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާދުވަހެއް.ާ ާހ މަވެގެންދ ނެ ާއެނގި ާއަންދ ޒ ތައް ާކުރުއްވ  ާދެކެވަޑައިގަންނަވ ގޮތް  1470އެކަމ ދޭތެރޭގައި

ާބައެއް.ާއޮޑި ާޚަރަދުގެ ާމުޅި ާދައުލަތުގެ ާބަޖެޓަކީވެސް ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާބަޖެޓަކީ، ާޖެނެރަލްގެ ޓަރ

ާކުރީގައިާ ާހ މަވުމުގެ ާއެނގި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަންކަން ާމިދެންނެވި އެހެންކަމަށްވުމ އެކީގައި

ާއަާ ާކޮބައިތޯ ާފައިދ އަކީ ާނުވަތަ ާކޮބައިތޯ. ާޙިކުމަތަކީ ާފ ސްކޮށްލުމުގައިއޮތް ނޑުމެންާމިބަޖެޓް ޅުގަ

ާހިނގ މިދަނީވެސްކަންނޭނގެ.ާ ާމިކަންތައް ާމިގޮތަށް ާދެން ާމިއަހަރު ާފަހަރެއްގައި ވިސްނ ލަންޖެހޭ.

ާމިކަންާ ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު  1475އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުރި ާމި ާދެންމެ ާއަޅުގަނޑު ާމައްޗަށްާާކުރ ކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާއެކަންތައްތަކުގެ އެއީ

ާމިކަމ ދޭތެރޭގައިާ ާކަމެއްތޯއޭ. ާކަމުދ ވަރުގެ ާފ ސްކޮށްލަން ާބަޖެޓެއް ާބަލ ނުލ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހުށަހެޅުމެއްާ ާޚ އްޞަ ާވަކިން ާއަޅުގަނޑު ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާވިސްނ ލަމ ތޯއޭ. ނޑުމެން އަޅުގަ

މިކަމ ދޭތެރޭގައިާބައްލަވައި،ާމިބ ވަތުގެާހުރިހާ ާހުށަހަޅ ކަށްާޤަސްދެއްނުކުރަން.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީން

ާމިވަގުތުާ ާދެން ާއަޅުގަނޑު ާވިސްނ ވަޑައިގެންފައިވ ނެކަމަށް ާބައްލަވައި  1480ކަންކަމަކ ދޭތެރޭގައިވެސް

ާރ އްޖެއަށްާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއޭގެއިތުރަށް ާޤަބޫލުކޮށްލ ނީ. ބަލ ލ ނީ،

ާހީނަރު ާއިޤްތިޞ ދީ ާއެއްވެސްާއައިސްފައިވ  ާސަރުކ ރުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަހަނ ގައި ކަމުގެ

ާމުސ ރަާ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާދ އިރ އެއްގައި ާއެއްވެސް ާދައުލަތުގެ ދ އިރ އެއްގައި،

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާހުށަހެޅުމެއްގޮތުގައި ާނުވަތަ ާރެކަމަންޑޭޝަންއެއްގެގޮތުގައި ާއޭގައި ކުޑަކުރުން

ާރައްޔިތުންގެ ނޑުާާހުށަހެޅުމެއް ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައި ާއޮތުމ  ާހުށަހެޅިފައިއޮތް ާފ ސްކޮށްލަން  1485މަޖިލީހުން

ާއެކަންާ ާދަށްވެފައިވ ކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާއިޤްތިޞ ދު ާރ އްޖޭގެ ާކަންބޮޑުވަމޭ. ހަމަގައިމުވެސް

ާޕަރޗެސިންގާ ާމީހުންގެ ާހިމެނޭ ާއިޤްތިޞ ދުގައި ާކުރަންޖެހޭކަމަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް
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ާނުވަ ާހޭދަކުރެވޭާޕަވަރ، ާއެމީހުންނަށް ާނުވަތަ ާބ ރު ާލިބިފައިވ  ާގަތުމަށް ާއޮންނަ ާއެމީހުންނަށް ތަ

ާރަނގަޅުކުރުމަށްާ ާއެކަން ާނުވަތަ ާކުޑަކުރުންތޯ ާމިންވަރު ާއޮންނަ ާފުރުޞަތު ާހޭދަކުރަން މިންވަރު،

ާހަމަޖައްސައި،ާ ާލިބޭނެގޮތް ާލޯނުތައް ާކުރުމަށް ާވިޔަފ ރިތައް ާހަދަންޖެހޭގޮތަކީ ނޑުމެން  1490އަޅުގަ

ާތަނަވަސްކޮށް،ާވި ާލިބޭނެގޮތްތައް ާއިތުރަށް ާފައިސ  ާހަމަޖައްސައި،ާބޭރު ާކުރިއެރުވޭނެގޮތް ޔަފ ރިތައް

ާކުރިއަށްގެންދެވޭތޯާ ާއިޤްތިޞ ދު ާނުވަތަ ާވަރުޖެއްސޭތޯ ާއިޤްތިޞ ދުގައި މިގޮތުގެމަތިން

ާއޮ ާމީހުންނަށް ާހިމެނޭ ާއިޤްތިޞ ދުގައި ާކުޑަކުރިވަރަކަށް ާމުސ ރަ ާނޫންތޯ. ންނަާމަސައްކަތްކުރުން

ާކުރުމުގެބައިާ ާމުޢ މަލ ތު ާވިޔަފ ރީގެ ާމުޢ މަލ ތު، ާގަތުމ އި، ާއެއްޗެތި ާބައިވެރިވުމ އި، ވިޔަފ ރީގައި

ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ާއޮންނަންވ ނެގޮތެއްކަމަކަށް ާއެކަން ާއެއީ ާއެހެންވެ، ާނެތެމުންދ ނީ.  1495ހިނދެމުން

ާއެ ާރެކަމެންޑޭޝަންތައް ާއެހެން ާމީގައިހުރި ނޑަށް ާއަޅުގަ ންމެރަނގަޅު.ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާއެނުކުތާ  ާރެކަމަންޑޭޝަންއަކަށްނުވ ތީވެ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއެހ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ އެހެންނަމަވެސް،

ާއޮފީހުގެާ ާއޮޑިޓް ާތ އީދުކުރެވޭކަމެއްނޫން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރަން. ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު އަޅުގަ

%ާ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެވެސް ާއެނޫން ާއަދި ާއެޫނންވެސްާނ30ާުމުވައްޒަފުންގެވެސް ވަތަ

 1500 ޕަސަންޓެއްާކުޑަކުރުމަކީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބަޖެޓްާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކޮންމެއަކަސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ނޑުމެންގެާމިތަޅުމަށްާދިރ ސ ކުރަންާފޮނުވިާކޮމިޓީން،ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަލީމް ދިރ ސ ކުރައްވައިާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާބައެއް ާހުރި ާއެރިޕޯޓުގައި އައުމ ގުޅިގެން

 1505ބަހުޘްކުރަމުންމިދަނީ.ާއަޅުގަނޑުގެާނުކުތ އަކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާބަޖެޓްކަމުގައިވިޔަސްވެސްާ

ާސ ބިތުާ ާފިސ ރި ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާމިބަޖެޓުގައިާއަޅުގަ ާފަރުވ ތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ކަމ އެކު

ނޑުާބަލައިލ އިރުގައިާ އެކުލެވިގެންވ ާމައިގަނޑުާބައިތަކުގެމައްޗަށްާބަލ ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާމ ލިއްޔަތުާ ާމިކަމަށްޓަކައި ާކުރައްވ ފައިމިއޮތީ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު މިކަން

ާބޭކަލު ާހުރިހ  ާމ ިލއްޔަތުާކޮމިޓީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ންނަށް

ާހަމައަށްާ ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާއައިރުގައި، ާމިކޮޅަށް ާކުރައްވ ފައި ާމަސައްކަތް ާބުރަ ާމި  1510ކޮމިޓީން

ާދ އިރ ގެާ ނޑިތީމު ާކަ ާވ ހަކަ ާކަމެއްގެ ާއަޅައިގަންނަ ާކުޑަކޮށް ާހަމަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ އ އިރުގައި

ާއަދިާޢިއްޒަތްތެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާޙުސައިން. ާމުޙަންމަދު ާފ ހަގަކުރެއްވީ. ާއެ ާމެންބަރު ރި

ާކޮންމެކަމެއްގެާ ާކުރ  ާކިޔ ފައި، ާއެބައޮތޭ ާވެރިވެފައި ާޤައުމުގައި ާނުތަނަވަސްކަމެއް މ ލީގޮތުން

ާމ ާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކުޅުމަކީ ާމުސ ރައ އި ާމިލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ތެރެއިން
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ާއޮފީހަށްާހިތްހަމަޖެހޭކަމެާ ާދަތުރ އި، ާބޭރަށްކުރ  ާރ އްޖެއިން ާދިމ ލަކުން ާކޮންމެވެސް ާއެހެން  1515އްނޫން.

ާނޭނގޭކަހަލަގޮތަކަށްާ ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންކަމުން ާމިކަހަލަ ާއ ލ ތ އި، ާތަފ ތު ހޯދ 

ާއެބޭ ާމ ބޮޑަށް ާމުސ ރަފުޅުންނަށް ާވިސްނަވ ފައި ާކުޑަކުރަން ާމިޚަރަދުތައް އ އިާއިޙްސ ސްނުވ ގޮތަކަށް

ާކު ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާލިބޭ ާސީދ  ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑުވެސް ާހަމަާޅުމަކީ ާދެން މިހ ރު

ާމިކަންާ ާމިއީ. ާފައްޓ ފައިއޮތްކަމެކޭ ާކުރައްވަން ާދިމ ލަކުންވެސް ާހުރިހ  ާނަމަވެސް ސަމ ސ ގޮތެއްގައި

ާވަ ާރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަރުދަނ ކަމަކަށްނުވ ނެއޭ ާމ  ާކުރެއްވުމަކީ ާގިނަާމިގޮތަށް  1520ރަށް

ާއެތިބެނީާ ާމިހ ރުވެސް ާކުޑަވަމުންދ ތީވެ ާމުސ ރަ ާލިބޭ ާއެބައިމީހުންނަށް ާރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތި

ާރިޕޯޓުތަކުގައިާ ާހުށަހެޅޭ ާމިތަނަށް ާއަނެއްކ  ާއޮއްވ  ާއެހެން ާހ ސްކަންމަތީގައި. ާފުރިފައި، ހިތ މައިން

ާއެންމެން ާހުރިހ  ާކިޔ ފައި ާއޮންނ ނީ ާމިހެންނޭ ާއަހަރުވެސް ާކުޅެންާއަންނަ ާމުސ ރައ އި ގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާފިޔަވަޅެއް. ާނުބައި ާވަރަށް ާއެޅެނީ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަށައިފިކަމަށްވަންޏ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާފ ސްކުރ އިރުގައި ާމިރިޕޯޓު ާހުށަހަޅަން ނޑު  1525އަޅުގަ

ހަރުދަނ ކުރުމުގެގޮތުންާމ ލިއްޔަތުާއެހުށަހެޅުއްވިާނުކުތ ާއ ދެ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާހިންގުންާ

ާވަޙީދުާ ާޢަލީ ާއުނިކުރުމަށް ާއެނުކުތ  ާ)ބ(، ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާހުށަހެޅުންތަކުގެ ާހުށަހަޅ  ކޮމިޓީން

ނޑުާތ އީދުކުރަމުންާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާ ާ.السالم عليكموއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއޮޑިޓަރާާ`. ާއ ދެ، ާރިޕޯޓް. ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާއ ދެ، ާރައީސް.  1530ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާއޮފީހުގެ ާމިރިޕޯޓުގައ4030ާާިޖެނެރަލް ާއެކުލެވިގެންވ  ާމައްޗަށް ާމިބަޖެޓްގެ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާއޮ ނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާއަޅުގަ ޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރަާއަޅުގަ

ާއޮޑިޓަރާ ާފ ހަގަކޮށްލެވެނީ ާބޮޑުކަމެއްގެގޮތުގައި ާއެންމެ ާރިޕޯޓުގައި ާމުޅި ާއައިއިރު ނޑައެޅިގެން ކަ

ާ ާމިއޮތީ ާމުސ ރައަކަށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާމުސ ރަ. ާމިޢިއްޒަތްތެރ64700ާާިޖެނެރަލްގެ ާއެއީ ރުފިޔ .

 1535ރުފިޔ .37000ާާލަވަންސެއްގެގޮތުގައިާމިއިނީާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާމުސ ރަ.ާހަމައެއ އެކީގައި،ާއެ

ާ ާމިއިންނަނީ ާއެލަވަންސެއްގެގޮތުގައި ާލިވިންގ ާއެލަވަންސެއްގެ، ނޑުމެންގެ ރުފިޔ .40000ާާއަޅުގަ

ާމިމުސ ރަާ ާޒ ތީގޮތަކުންކަހަލަގޮތަކަށް ާމިކޮމިޓީގައި ާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެން މިއީ

ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑައެޅިފައިކަމަށް ާރައީސ ާކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާމިއަދު ާއަދި ކުރެވޭ.

ާމިހ ރުާ ާރިޕޯޓު ާއޮޑިޓް ާއެބަތިއްބެވިއޭ ާމިކޮމިޓީގައި ާއެބަވޭ ާބޭނުން ާހަމަ ސުވ ލުކޮށްލަން

ާމިވޯޓުގައިާ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާބައެއް. ާހިމެނިފައިވ  ާމަޞްލަޙަތު ާޒ ތީ ާއެބައެއްގެ  1540ނެރެފައިވ ގޮތުން

ާ ާބައިވެރިވެވިދ ނެތޯ. ާއެބަހިނގަމުންދޭާއެބޭފުޅުންނަށް ާމައްސަލަތައް ާމަރުޙަލ ގައި ޝަރީޢަތުގެ
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ާއަމިއްލަާ ާމިޒ ތީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމ ، ާގުޅިގެން. ާރިޕޯޓަކ  ާނެރެފައިވ  ާޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ާވޯޓުދެއްވޭނެކަމަކަށް ާމުސ ރައަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމިއީ ާއޮތީމ  މަޞްލަޙަތެއް

ާއެކަ ާނުކުރެވޭ. ާމިއޮތީާޤަބޫލެއް ާއައިސްފައި ާމިކަން ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަެަމަ ން

ާއެހެންާ ާމިއޮތީ. ާއެކަނިކަހަލަގޮތަކަށް ާމައްޗަށް ާއޭނ ގެ ާކަނޑައެޅިގެން ާހަމަ ާޖެނެރަލްއަކީ  1545އޮޑިޓަރ

ާބޯޑުާ ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާބުނަންޏ ، ާމިސ ލަކަށް ާމިއޮތީ. ާމުސ ރަތައް ާއޮތްގޮތަކަށްނޫން ކޮމިޝަން

ާއިލެކް ާއަދި ާއެބަތިއްބެވި ާމިތަނުގައި ާކޮމިޝަން ާމުސ ރ7ާާަޝަން ާމިއެހެންމެންގެ ބޭފުޅެއް.

ާޖެނެރަލްއަކީާ ާއޮޑިޓަރ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަދޭ. ާދަޢުލަތުން ާއެއްޗެއް ާބޮޑު އެއްކޮށްލީމ 

ާބެލެހެއްޓުމުގެާ ާކަންތައްތައް ާކަންތައްތައް،ާސަރުކ ރުގެ ާއެންމެހައި ާރ އްޖޭގެ މުސްތަޤިއްލުގޮތެއްގައި

ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާމުސ ރައަށްވުރެާކުޑަވީމ ާމިއީާޒިން  1550މ ާބޮލުގައިއެޅޭާމީހަކަށްާމިޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަކުރަންޖެހޭާ ާސުވ ލު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަމުގައި ާސުވ ލުއުފެދޭކަމެއް. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާދެކެވޭ ނޑުމެން ާކަންކުރެވެންޏ .ާއަޅުގަ ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާމިވަނީ ވ ހަކައަށްވެސްާާކޮންގޮތަކުންތޯ

ާތިމަންނ މެންގެ،ާ ާކަންތައްތައް ާމީހަކުކުރ  ާދިމ ކޮށްލައިގެން ާމީހަކ  ާބަލަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއޮތީމާ  ާކަމެއް ާގެއްލިގެންދ ގޮތަކަށް ާމަޞްލަޙަތެއް ާއަމިއްލަ ާތިމަންނ މެންގެ ާފުށުން އޭނ ގެ

ާ ާއަނިޔ ދިނުމުގެ ާއޭނ ގެ ާދިމ ކޮށްގެން ާމީހަކ  ާވަކި ނޑައެޅިގެން ާމިމަޖިލީހުްނާކަ  1555އުސޫލުން

ނޑުމެންނަކަށްާ ާއަޅުގަ ާކަންކުރެވެނީކަމަކަށް ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާއެއީކީވެސް ކަމެއްކުރެވިއްޖެއްޔ 

ާޢ ޒިމްާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރު ާމެދު ނޑު ާއަޅުގަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާމިމުސ ރަާ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާާހުށަހެޅުއްވިގޮތަށްވެސް ާއަޅުގަ ާމުރ ޖަޢ ކުރުމަށް އިތުރަށް

ާމީހަކާ  ާވަކި ާއެއީ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ާދެންހުރި ާމިމަޖިލީހުގައި. ާގޮވ ލަން ހަމަ

ާކުރެއްވުމަކީާ ާކަންތައްތައް ާއެގޮތަށް ާނިސްބަތްވެގެން ާމީހަކަށް ާވަކި ާވަކިގޮތަކަށް  1560ދިމ ކޮށްލައިގެން

ާމި ާއެދޭގޮތެއްނޫނޭ. ނޑުމެން ާމީހަކުކުރ ކަމަކަށްާއަޅުގަ ާވަކި ާއެއީ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލޭ. ާދަޢުލަތުގެ އީ

ާއިތުރަށްާ ާކުރިއަށްއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑޭ. ާނުހަނު ާވ ޖިބު ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި ާއޭނ ގެ ނޫނޭ.

ާމިާ ާރ އްޖޭގައި ާއެއީ ާއޮތީ. ާދުވަސްވަރެކޭ ާހަލުވިވ ންޖެހޭ ާމަސައްކަތްތައް ާމިވުޒ ރ ގެ ދެގުނައަށް

ާދަށު ާއިތުރަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެތުރިގެންދ އިރުގައި ާޤައުމު ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަެަޒީ ާއަދި ން

ާމަގުވެސްާ ާކުރެވޭނެ ާއެކަންތައްތައް ާއެބަޖެހޭ. ާފުޅ ވެގެންދ ން ާމަސައްކަތް ާޖެނެރަލްގެ  1565އޮޑިޓަރ

ާއަޅުގަނޑުާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިނުކުތ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޖެނެރަލްގެާާނިންމ ލަމުންވެސްާ ާއޮޑިޓަރ ާބަޔަކަށް ާހިމެނޭ ާމަޞްލަޙަތު ާއަމިއްލަ ާއޮތީ، ދަންނަވަން

ާމައްޗަކަށްާވޯޓުގައިާބައިވެރިވެގެންާފުރުޞަތުދީގެންާނުވ ނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮ. السالم عليكم`. ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  1570ވަނ4030ާާަފީހުގެ

ާއަހަރުގެާ

ާއެއްޗެއްާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއޮތްގޮތ ބެހޭގޮތުން ާދިރ ސ ކުރައްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް

ާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަމަވެްސ، ާދޭތެރޭގައި. ާދިރ ސ އ އި ާމި ާހިތްހަމަޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވ ލ ނަން.

ރުފިޔ އަށްާކުޑަކުރުންާއެއީާތަންކޮޅެއ64700ާާްލައްކަާރުފިޔ އިނ3ާާްލްގެާމުސ ރަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަ

ާރ އްޖޭގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު، ާއަދި ާކަންނޭނގެ.  1575ބޮޑުވަރު

ާޖެނަެރލްއަކަށް.ާ ާއޮޑިޓަރ ާނުޖެހޭ ާއޮންނ ކަށް ާމުސ ރައެއް ާއެއްވަރެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާއުާ ނޑު ާނައިސްާއަޅުގަ ާބަދަލެއް ާއެއްވެސް ާމުސ ރައަށް ާއެހެނިހެން ާއެއޮފީހުގެ ާނަމަވެސް، ފ ކުރަން

ާބޭނުންވޭާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އެކު، ާއަދި ާހިފެހެއްޓިފައިހުރިކަން. ާހަމަ އެއަދަދުގައި

ާ ާސިޓީގައ37ާިމިމަހު ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދުވަހު ާވަނަ

 1580އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ،ާމިއ ޚިލ ފަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރައިންާމިއޮފީހުންާބަޖެޓްާކުޑަކުރ ނަމަާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހުރަހަކަށްކަމަށޭ. ާކުރިމަތިވ  ާމުސްތަޤިއްލުކަން ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ އެކަންވ ނީ

ާރައްޔި ާސަބަބަކީ، ާކޮށްގެންވ ނެކަމެއްނޫން. ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ތުންނަށްާދެކޭގޮތުގައި

ާނޫނިއްޔާ  ާކުޑަވެގެން ާމުސ ރަ ާކަމެއްކޮށްދޭއިރު ާނޫނިއްޔ މުން ާމަސައްކަތެއް އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު

ާއުފެދޭކަހަލަގޮތަކަށްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޝައްކު ާދޭތެރޭގައި ާމުސްތަޤިއްލުކަމ  މިކަހަލަކަމެއްގައި

ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އެކު، ާދެން، ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަދެކެވިގެންނުވ ނެ.  1585ބޭނުންވަނީ

ާތުހުމަތުތަކެއްާ ާބޮލުގައި ާއެމަނިކުފ ނު ާދޭތެރޭގައި ާޖެނެރަލްއ  ާއޮޑިޓަރ ނޑައެޅިގެން ާކަ މަޖިލީހުގައި

ާހިނގައްޖެ.ާ ާދެކެވިގެން ާދެންމެވެސް ާވ ހަކަތަކެއް ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ  ާކަނޑައެޅިގެން އަޅުވައިގެން

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ނޑު ާއެދެއްކެވިާއަޅުގަ ާސަލީމް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަތަކެއް.ާ ާޙަޤީޤަތެއްނެތް ާއެއްވެސް ާވ ހަކަތަކެއް. ާދޮގު ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެއީ ވ ހަކަފުޅަކީ

ާއޮޑިޓަރާ ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާނޫނިއްޔ މުން ާސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި ާކަމެއް ާބެހޭގޮތުން  1590އެމަނިކުފ ނ 

ާރިޕޯޓަކ  ާނެރުއްވި ާވ ހަކައެއްކަމަށްާާޖެނެރަލްއަށް ާދެއްކެވި ާރައްދުދިނުމުގެގޮތުން ާއެކަމަށް ގުޅިގެން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާރިވައިސްކުރުމަށްާ ާއަދިއެއްފަހަރު ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެވިދ ޅުވިހެން ާނ ޒިމް މުޙަންމަދު

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެކަންާއެގޮތަ ާށްާގެންދިއުމަށްާއަޅުގަ

ާ1595 
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ާބަހުެުސްކުރަމުންާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާމިދަނީާ

ާއަާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް ާކޮންމެހެން ާބަޖެޓުގައި ާއ ދެ،ާކޮމިޓީންާކުރިއަށްއޮތް ާހިމަނަންޖެހޭކަމެއް. ޅުގަނޑުމެންާމިފ ސްކޮށް

ާކަންތައްތަކެއްާ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއެރިޕޯޓުގައި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރުގައި ާރިޕޯޓަށް ނިންމ ފައިއޮތް

ާއ ދެ،ާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ  1600ހުރި

ާކުޑަކު ާމުޢައްސަސ ތަކ އިާމުސ ރަތައް ާމިނިވަން ާއަދި ާވިސްނަމުންދ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ރުމަށް

އަދިާސަރުކ ރުގެާވުޒ ރ ތަކ ާއަދިާއެނޫންާއެހެންާތަންތ ގައިވެސްާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުގެާމުސ ރަތައްާ

%ާ ާކުޑަކުރެވިފައިވަނީ ނޑުމެނ40ާާްމީގެކުރިން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާއެބަ އަށްކަން

ނޑައަޅ ފައިާއޮތްާމުސ ރައެއްާކޮމިޓީއަކުންާކުޑަކުރ އިރުާމީގައިާކޮންމެވެސްާހިސ ބަކުންާ މިތަނުންާކަ

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއ ދެ،  1605އެބަވިސްނަންޖެހޭ.

ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ . ާއެބަ ާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވައިގެން އެއީކީާާމަސައްކަތްޕުޅ ދޭތެރޭގައި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއ ދެ، ާދެކޭގޮތުގައި. ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން

ާއޮޑިޓަރާ ާމިނިވަން ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމަސަ ާމިކުރެވުނު ާކަނޑައަޅައި ާމިމަޖިލީހުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކުން އްކަތުގައިާޖެނެރަލްގެ

ާހުށަހެޅިފައިހުރިާ ާޝަރީޢަތަށް ާއެގޮތުން، ާދެވިއްޖެކަން. ާހަމައަށް ާކ މިޔ ބީތަކަކ  ނޑުމެންނަށް  1610އަޅުގަ

ާމިލިއަންާ ާމިލިއަން ާމައްސަލަތަކަކީ ާޚިޔ ނ ތުގެ ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާރިޕޯޓުގައި ާއޮޑިޓް މައްސަލަތަކ އި

ާކަންތަ ާފެންނަންހުރި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށްާރުފިޔ އިން ާއަޅުގަ އްތައް.ާމީގެކުރީގައި

އެކަންތައްތަކެއްާފެންނ ކަށްނެތް.ާއެމަނިކުފ ނުގެާއެވުޒ ރ ގައި،ާއެމަނިކުފ ނުގެާއެއޮފީހުގައިާބަޖެޓެއްާ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެވ ހަކަ ާއެކަންނުކުރެވެންޏ  ނެތިގެން

ާއަޅުާ ާއެއީކީއެއް ާފައިސ ނެތިއެއްާދެންނެވުމަކީ ާމައްސަލައެއްހެނެއް. ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް  1615ގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާބޮޑުކަން ާއެހ މެ ާމަސައްކަތް ާކުރަންހުރި ާއަދި ާނުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތްތަކެއް

ާއެބައިނގޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިޢުލ ންކޮށްލީމ  ާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓް ާތީމުގޭ ާއ ދެ، އެބައިނގޭ.

ޑޮލަރުދީފައިާހުރިކަން.ާއަދ4700ާ،5000،6000،7000ާާިބަރުންނަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންާ

ާއައިލެންޑްާ ާޚަރަދުކޮށްފައިހުރިކަން. ާލ ރި ާއަދަދުތަކުގެ ާބޮޑެތި ާގަންނަން ާހ ރުކޮޅު ކަރުގައަޅ 

ާލ ރިދައްކަންާ ާއަދަދުގެ ާބޮޑެތި ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާއެބައިނގޭ ާރިޕޯޓުން ާއޮޑިޓް  1620އޭވިއޭޝަންގެ

ާއޮ ާކަސްޓަމް ާލޯންޗްތަކަށްާހުރިކަން. ާބަދަލުކޮށްގެން ާއިންވޮއިސް ާވަގަށް ާއެބައިނގޭ ާރިޕޯޓުގައި ޑިޓް

ާބޮޑެތިާ ާއެބައިނގޭ ާބަޖެޓުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެޓޯލްސް ާނުދައްކ ހުރިކަން. ާފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ
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އަދަދުދީފައިާބައްތިާގަނެފައިާހުރިކަން.ާއ ދެ،ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުންާއެބައިނގޭާބޮޑެތިާ

ާރެވެނިއުާޚިޔ  ާއިންލެންޑް ާއިހަށްދުވަހު ާމިއަދު ާމިހެންގޮސް ާހުރިކަން. ާމައްސަލަ ނ ތުގެ

ާމިއީާ ާހުރި. ާނުދައްކ  ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާމިލިއަން ާދައްކަންޖެހޭ ާރިސޯޓްތަކުން  1625އޮޑިޓްކުއިރުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާމި ާކަންތައްތައް. ާހުރި ާގުޅިފައި ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާމަޞްލަޙަތ އި އަދުާރައްޔިތުންގެ

އަމިއްލަާމީހެއްގެާމަޞްލަޙަތުާނުވަތަާއަމިއްލަާކުންފުންޏެއްގެާމަޞްލަޙަތުާހިމެނޭާކަމަކ ާގުޅިގެންާ

ާކިތަންމެާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިތ ނގައި ާއެއީ ާވ ހަކައަކީ ާއެދެކެވޭ ާގުޅޭގޮތުން ާޖެނެރަލ އި އޮޑިޓަރ

ާދައްކ ނެާ ާއެވ ހަކަ ާވީނަމަވެސް ާބުނިކަމުގައި ާނުދައްކ ށޭ ާއެވ ހަކަ ާބެންކްާވަރަކަށް ާކުރ ނެ. ާއެކަން .

%ާ ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބެންކް ާމުޅި ާމޯލްޑިވްސްގެ، ާރުފިޔާ 97ާއޮފް ާމިލިއަން  1630އެއްހ ސް

ދެކުންފުންޏަކަށްދީާރައްޔިތުންނ އިާގުޅުންހުރިާއެތައްާލޯނުތަކެއްާމިއަދުާހުއްޓިާއެތަނަށްާލިބެންޖެހޭާ

ނޑުާ ވެރިޔ ާފަހަތުންާނުވަތަާސުނ މީާލޯނުާފައިސ ތަކެއްާނުލިބި،ާއޮޑިދޯނިވެރިޔ ާފަހަތުންާނުވަތަާދަ

ާވަންާމިޖެހެނީާކީއްވެގެންތޯ...ލިބިފައިާހުރިާމީހ ާފަހަތުންާބެންކުާދު

ާ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހަމަ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   1635ާއ ދެ،

ާވަހީދުާާބޭނުންވ ާހަީމދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ނޑު ާއަެަޅުގަ ާނުކުތ އަކީ، ާއެއް

ާއެބައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ނުކުތ . ާގައި ާ)ބ( ާރިޕޯޓްގެ ާކޮމިޓީ ާއެއީ ާތ އީދުކޮށްލަން. ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާހީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާމިހ ރު ާރ އްޖެއަށް ާއެއީ ާރަނގަޅުވަންދެންާއުނިކޮށްފައި. ނަރުކަން

%ާ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާނެގުމަށްފަހ40ާާުއޮޑިޓަރ ާމިމ އްދ  ކުޑަކުރުން.

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާގެންދެވުމަށް ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ ާނެންގެވުމުގެ ާވޯޓެއް ާރިޕޯޓ މެދު  1640ކޮމިޓީގެ

ާގޮ ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާމިދ އިރ ގެާތ އީދުކުރ  ާމިފުރުޞަތުގައި ތުގައި

ާބޮޑެތިާ ާމުސ ރަތަކަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމުސ ރަތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ

ާއެއްކަމަކީ،ާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުފެނޭ. ާގެންނ ކަށް ާއުނިކަމެއް ާކަހަލަ އެއްވެސް

ާއަދަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާދެންާއޮޑިޓަރ ާއޮންނައިރު ާރުފިޔ އަށް ާއެއްލައްކަ ދަކަށް

 1645ދެވަނައަށްާއެމަނިކުފ ނުގެާދަށުގައިާދެވަނައަެަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާމިއޮތީާހަމަާއެއަށްވުރެާވަރަށްާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއޮންނަނީ. ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާރުފިޔ ހެން ާއަށ ވީސްހ ހަކަށް ާއަދަދެކޭ. ކުޑަކުޑަ

ާ ާދަށަށް ާދެން ާހަމަާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާމުސ ރަތަކަކީ ާމުވައްޒަފުންގެ ތިއްބެވި

ާމިހެންާ ާކުޑައޭ. ާނިސްބަތުން ާބަލ އިރު ާއަދަދަށް ާމަސައްކަތުގެ ާކުރައްވ  ާއެބޭފުޅުން މިހ ރުވެސް

ާމަޢުލޫމ ތަށްާ ާއަންދ ޒ ކުރ  ާމަޢުލޫމ ތަށް ާދެއްވ ފައިވ  ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ މިދަންނަވަނީ
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 1650ވަނަާއަހަރަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމުސ ރަތައްވެސ4034ާާްވަނަާއަހަރުނ4030ާާްސްާހަމަާބަލ އިރުވެ

ާދެންާ ާދެވަނައަށް ާދެން ާމަހަކު. ާރުފިޔ  ާއެއްލައްކަ ާމިވަނީ ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާމިއޮތީ މިހެން

ާރުފިޔ  ާއަށ ވީސްހ ސް ާމިއޮންނަނީ ާޑިރެކްޓަރަށްވެސް ާއެސިސްޓެންްޓާއެގްޒެކެޓިވް ާބޭފުޅ  .ާހުންނަވ 

ާއުފުއްލެވުމުގައިވެްސާ ާމިޒިންމ  ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމުގައި ާބޮޑޭ. ާޙަޤީޤަތުގައި ާފަރަޤުވެސް މި

ާމިހެންާ ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާއުޅޭނީ. ާގ ތްކޮށޭ ާފުދޭވަރަކަށް ާހަމަ ާޒިންމ  ާމިދެބޭފުޅުންގެ ހަމަ

 1655ސ ރަތައްާމިހުންނަނީާބ އްވ ފައިާދެންާއަށ ވީސްހ ހުންާފެށިގެންާދަށަށްާދެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންގެާމު

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑު ާއަެަޅުގަ ާދެން ާނޭނގޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކުޑަކުރ ކަމެއް ާމުސ ރަތައް މިބޭފުޅުންގެ

ާޖެނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާދެކެވޭ ާއެބަ ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާދެން ާޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވަނީ،

ާވ  ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާއެކަމަކުާމުސްތަޤިއްލުކަމުގެ ާއެކަން ާނޫނޭ. ހަކައެއް

ާމުސްތަޤިއްލުާ ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރަ ާސ ބިތުކުރައްވ ފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއޮތީ އެމަނިކުފ ނު

ާމިއޮތީާ ާއެނޫންގޮތަކަށް ާއެކަން ާނުކުރެވި. ާއެއޮތީ ާއެކަން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ  1660ވ ކަމަށްވަންޏ 

ާމުސްތަޤި ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރަ ނޑުާސ ބިތުކުރެވިފައި ާއަޅުގަ ާއެނަމުގައި އްލުވެގެން

ާއެނގޭާ ާކަނަޑައެޅިގެން ާހަމަ ާމިހެން ާމިވަނީ. ާގޮސްފައޭ ާޖެހިގެން ާކުލަ ާސިޔ ސީ ާހަމަ ދަންނަވ ނީ

ާމީޑިއ ގައިާ ާޢ ންމުކޮށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަދި ާވ ހަކަތަކ އި ާދެކެވޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ވ ހަކައަކީ

ާޚަބަރުތަ ާކުއްލިާކުއްލިއަށްާއަންނަ ާޒ ތީާއެކިފަހަރުމަތިން ާހަމަ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ކުންާއެބައިނގޭ

ާއަނެއްބައިާ ާހ މަކުރައްވ ފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާކަހަލަ ާބައެއް ާއޮވެގެން ާމަޞްލަޙަތެއް ާސިޔ ސީ  1665ނުވަތަ

ނޑައެޅިގެންާވަކިާގޮތަކަށްާއެމަނިކުފ ނަށްާއެންމެާރަނގަޅުގޮތެއްާ މަޢުލޫމ ތުާހިފަހައްޓަވ ފައިާވަކިާކަ

ާލަފ  ާއެމަނިކުފ ނަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައްާނުވަތަ ާބައެއް ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅުވ  ާއެންމެ ާބޭފުޅުންނަށް ދެއްވ 

ާދޭތެރޭގައިާ ާބަޔަކ  ާވަކި ާހިތްތަކުގައި ާމީހުންގެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހިފަހައްޓަވ ފައި ާނުވަތަ ހ މަކުރައްވ 

ާބައެއް ާވަކި ާހައްދަވ ، ާރިޕޯޓްތައް ާގޮތަކަށް ާއުފެދޭފަދަ ާތުޙުމަތުތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާއެކި ގެާނަފްރަތ އި

ާވަކިާ ާރިޕޯޓްތަކެއްގައި ާދައްކަވ ފައި ާއެކަނި ާވ ހަކަ ާބައެއްގެ ާވަކި ާއޮފީސްތަކެއްގެ  1670ވަކި

ާފޯރުވ ފަދަާ ާއަސަރެއް ާއޭގެ ާފަސޭހައިން ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޚ އްޞަ ާވަކި ނޑިވަޅުތަކެއްގައި ދަ

ނޑިވަޅުތަކުގައިާމިާރިޕޯޓްތައްާހ މަކުރަން.ާސީދ ާއެމަނިކުފ ނުާމީޑިއ ގައިާވަރަށް ގިނަާވަގުތުތައްާާދަ

ާމިހ ރުާ ާވ ކަމަކީ ާނެރުއްވ ފައި ާރިޕޯޓްތަކެއް ާތުޙުމަތުވ ގޮތަށް ާބަޔަކަށް ާވަކި ހޭދަކުރައްވައިގެން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކަމެއްކަމަށް ާގެއްލިގެންދ  ާޙައްޤުތަކެއްވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި އެބައެއްގެ

ާމި ާވިދ ޅުވެފައި ާއެމަނިކުފ ނު ާމުސ ރައޭ، ާބޮޑު ާއޮފީހުގެާޙަޤީޤަތުގައި ާމުސ ރައ އި ާތިމަންނަ  1675އޮތީ

ނޑުާ ބަޖެޓްާކުޑަކުރައްވ ކަމަށްާވ ނަމަާއެކަންާވ ނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސްތަޤިއްލުކަމަށް.ާއަޅުގަ
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ާ ާއިއްޔެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާފޮނުއްވ ފައިވާ 37ާމިދަންނަވަނީ ާމަނިކުފ ނަށް ާލިޔުއްވ  ނޮވެމްބަރުގައި

ާ ާވިދ ޅުވަނީ، ާޢިބ ރ ތެއް. ާބަޖެޓްާސިޓީގައިވ  ާއޮފީހުގެ ާމި ާމުސ ރައ އި ާޖެނެރަލްގެ "އޮޑިޓަރ

ާހުރަހަކަށްކަމަށްާ ާކުރިމަތިވ  ާމުސްތަޤިއްލުކަމަށް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާވ ނީ ާއެކަން ކުޑަކުރައްވ ނަމަ

ާމުސ ރަާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމެއް. ާވެފައި ާހުރަހަކަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއީ  1680ފ ހަގަކުރަމޭ"

ާބޮޑުވެގެން ާދެންާާޙަޤީޤަތުގައި ާމިހ ތަނަށް. ާގެއްލިފައޭ ާމުސްތަޤިއްލުކަން ާމިއޮތީ ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާހަމަާމިހ ރުާދެވަނައަށްާހުންނެވިާބޭފުޅަކ އިާއޮޑިޓަރާ ކުރިއަށްާއޮތްތ ނގައިާއަޅުގަ

ާއެއީާ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާމަސައްކަތެއް ާކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ާފަރަޤު ާއޮތް ާދޭތެރޭގައި ޖެނެރަލ އި

ާއެހެންާއެގް ާޒިންމ ދ ރުން ާތިއްބެވި ާދަށަށް ާދެން ާބޭފުޅުންނ އި ާތިއްބެވި ާޑިރެކްޓަރަކަށް ޒެކެޓިވް

ާއޮޑިޓަރާ ާއަދަދަކަށް ާގ ތްވ  ާމުސ ރަތަކ އި ާއެ ާއަދި ާބޮޑުކުރުމަށ އި ާމުސ ރަތައް  1685ބޭފުޅުންގެވެސް

ާޙަޤީޤަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކުޑަކުރުމަށް ާމުސ ރަ ތުގައިާޖެނެރަލްގެ

ާބޮޑެތިާ ާކުރެވޭ ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ އި ާއެކިފަހަރުމަތިން ާކަވަރުކުރ  ާމީޑިއ  ާމިހ ރު ރ އްޖޭގައި

ާމުސްތަޤިއްލުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފެށުމަކީ ާމީގެ ާކުރެވޭއިރު ތުޙުމަތުތައް

ާހަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރިޕޯޓްތަކެކޭ. ާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ  ާހިތ މަކުރަންާނޫންގޮތަކަށް މަ

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާބަޔަކ  ާސިޔ ސީގޮތުން ާނުވަތަ ާޕްރޮސިކިއުޝަނެއް ާމިހ ރު  1690ސިޔ ސީގޮތުން

ާސ ބިތުވާ  ާއަސްލުގައި ާފެންވަރަށް ާސ ބިތުނުވ  ާމައްސަލަ ާކޯޓަށް ާއެބަހިނގ . ފިއްތުންތަކެއް

ލުާޙަޤީޤަތުގައިާއެބަހިުރާފެންވަރަށްާމަޢުލޫމ ތުާހުށަހެޅޭނީާކޯޓުންާއަނބުރ ާފޮނުވީމަާއެކަމަށްާއަސްާ

ާއަނެއްކާ  ާވިދ ޅުވެފައި. ާބަސްފުޅު ާއެއަށް ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ  ާސީދ  ާއަނެއްކ  ސިޔ ސީގޮތުން

ާކަންތައްާ ާއުފައްދ  ާކޮމިޝަނެއް ާޚ އްޞަ ާބ ރުއަޅުއްވ ފައި. ާއަނެއްކ  ާބަލަން ާއެމަސައްލަ ކޯޓުން

 1695ނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސްތަޤިއްލުކަމަށްާކުރައްވ ފައިާއެބަހުރި.ާމިހުރިހ ކަމެއްގެާފެށުންާމިއަންނަ

ވިދ ޅުވ ާމުސްތަޤިއްލުާގޮތެއްގައިާނެރުއްވ ފައިާއޮތްާރިޕޯޓެއް.ާމިާރިޕޯޓްގައިާމިވަނީާތުޙުމަތުތަކެއްާ

ާދަންނަވ ނީާ ާކީކޭ ާއެއަށް ާހ މަކުރެއްވުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާސީދ  ާގޮތަކަށް. އަންނަކަހަލަ

ާމަޢުލޫ ާބައެއް ާއަދި ާއެބަހުރިާޒިންމ ދ ރުނުވުމ އި ާއަސްލުގައި ާހިފެހެއްޓުމުގައިވެސް މ ތު

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރައްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމުގެާތެރޭގައިާއަސްލުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަކީާއަސްލުާ

ާނޫނޭ.ާ ާބޭފުޅެއް ާމަސައްކަތްކުރައްވ ފައިވ  ާބޮޑަށް ާގޮތެއްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު  1700އަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައިާމިކަން ާތ އީދުކުރަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ން

ާމަސައްކަތްކުރާ  ާދ އިރ ގައި ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާނުވަތަ ާދ އިރ ގައި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ މިހ ރު

ާމުސ ރަާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާވީވަރަކުން ާކުޑަނުކުރުމަށ އި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމުސ ރަ ބޭފުޅުންގެ
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ބޭފުޅުންގެާދެވަނައަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅެއްގެާމުސ ރައ އިާގ ތްކުރ ާފެންވަރަކަށްާބޮޑުކުރުމަށ އިާއަދިާއެާ

 1705ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރަާތިރިކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމުސ ރައާ ާޝުކުރިއްޔ ާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރަ

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމައްސަލައެއް.ާއަޅުގަނޑަކަށްވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާއޮޑިޓަރާާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާާމެންަބރު ާއެއްވަރުވުމަކީާއަޅުގަ

ާއެއްވަރުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުސ ރައ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވީނަމަވެސް ާމަޤ މެއްކަމުގައި ާމުސްތަޤިއްލު ޖެނެރަލް

ނޑަށްވެސްާފެނޭ.ާއަދި،ާކުޑަކުރާ މުސ ރައެއްާލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަާ  1710ކަށް.ާއެާމުސ ރަާކުޑަކުރަންާއަޅުގަ

ާ ނޑު ާމައިގަ ާހިމެނިގެންވ  ާމަޖިލީހުގެތެރޭގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމެދުގައ4ާާިނިސްބަތަކީ ޕ ޓީގެ

ާނިސްބަތްާ ާއެ ާއަދި، ާއެދޭގޮތެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމަކީ ާނިސްބަތަކަށް ާއ ދެވޭވަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ާރަނގަޅުާހަމަޖައްސަވ އިރުގަާ ާހަމަ ާރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަކީ ާމަޤ މުތަކަށްވެސް ާމުސްތަޤިއްލު ާއެހެން އި

ާއެާ ާކުރަމުންދ ގޮތް ާދަޢުލަތުން ާޚަރަދުތައް ާދައުލަތުގެ ާމުޅި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކީ ާވެދ ނެ. ކަމަކަށް

ާކުރިއަ ާއަދި، ާބޭފުޅެއް. ާއޮންނަ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބަލައި  1715ށްާޚަރަދުތައްކުރުމަށްފަހު

ާކަންކަންާ ާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު، ާރަނގަޅުކުރުމުގެ ާކަންކަން އޮތްތ ނގައި

ބަޔ ންކޮށްދިނުމުގެާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއޮންނަާބޭފުޅެއް.ާއެގޮތަށްާބަލ އިރުާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަކީާ

އުފުލުމ ާއަނބުރާ ާހަމަާމުޅިާދަޢުލަތުގެާފަތ ރުންާމީހުންގެާމައްޗަށްާޖިނ ޢީާއެކިއެކިާމައްސަލަތައް

ާކުރިއަށްާ ާތަޙްޤީޤުތައް ާބެލުމ އި، ާކުރަމުންދ ގޮތް ާތަޙްޤީޤުތައް ާއަދި ާހުއްޓ ލުމ  ގެނައުމ އި،

ާޖެނެރަލަށްާ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާބޭފުޅެއް. ާއުފުއްލަވ  ާޒިންމ  ާކަންކަމެއްގެ ާމިހުރިހ   1720ގެންދިއުމ އި،

ާލިބިވަޑައިގަންނަ ާގެންދަވަން ާގެއަށް ާރުފިޔ  ާހ ސް ާޖެނެރަލްއަށްާފަސްދޮޅަހަކަށް ާއޮޑިޓަރ ވ އިރުގައި

ާމިއީވެސްާ ާއޮތުން ާގޮތް ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ާގެންދަވަން ާގެއަށް ާރުފިޔ  ާލައްކަ އެއް

ނޑުމެންާމިާ މުސްތަޤިއްލުާމަޤ މުގެާފަރަޤުާބަލ ލަންާނިސްބަތްާބައިލަންޖެހޭކަމެއް،ާވަޒަނ4ާާްއަޅުގަ

ާޒިާ ާތަފ ތުވިޔަސް ާމަސައްކަތް ާކަމެއް. ާއެއްވަރުކަމަށްާހަމަކުރަންޖެހޭ ާހަމަ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ންމ އ 

%ާ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު  40ާ1725އަޅުގަ

ނޑަކަށްވެސްާނުފެނޭ.ާމިހ ރުާ ކުޑަކުރެއްވުމަށްާކޮމިޓީންާއޮތްާހުށަހެޅުންާއެގޮތަށްާބ އްވަވ ކަށްާއަޅުގަ

ާމު ާއެ ާލިބިފައިވ ގޮތަށް ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ނޑު ާމައިގަ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުޑަނުކުރުމަށް 4ާސ ރަ

ާމުސ ރަާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމުސ ރަ، ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާހުރެ. ސަބަބަކ 

ާމެދުވެރިވެގެންާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާވ ނަމަ ާކުޑަނުކުރައްވ ކަމަށް ާހުރެ ާޙ ލަތްތަކ  އިޤްތިޞ ދީ

ާމުވައް ާދަޢުލަތުގެ ާހަމަޖެހޭގޮތެއްނޫން.ާއެހެން ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުޑަކުރުމަކީ ާމުސ ރަ  1730ޒިފެއްގެ
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ާމުސްތަޤިއްލުާ ާމުވައްޒަފުންނަކީވެސް ާތިއްބަވ  ާއޮފީހުގައި ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއެހެންމެ ާހަމަ އަދި،

ާ ާއިދ ރ ތަކުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާއެހެން ާމުވައްޒިފުންކަމަށްވ އިރު، ާމުސ ރަާއިދ ރ އެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ

ާމުސ ރަާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާހަމައެކަނި ާނޫނީ ާދަނޑިވަޅެއްގައި ާކުޑަކުރައްވ  ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާރަނގަޅުކަމެއްނޫންކަންވެސް ާއޮޑިޓަރ37ާާކުޑަކުރެއްވުމަކީ ނޮވެމްބަރުގައި

 1735އިވ ގޮތަށްާއެާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްތަކާ ޖެނެރަލްާފޮނުއްވ ފައިވ ާސިޓީގައިާއެބޭފުޅ ާއެާހުށަހަޅުއްވ ފަާ

ާއެވިދ ޅުވާ  ާޚިލ ފުވ ނެއޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާނުދެއްވައްފިކަމަށްވ ނަމަ ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާއެ އަދި

ާ ާވ ހަކައެއްނޫން. ާތ ކުޖެހޭ ާތ ކުން ާއެބޭފުޅ ގ439ާާެވ ހަކައަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާރަ ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް.ާމުސ ރައ  ާދޫކުރައްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް އްޔިތުންގެ

ާއެބޭފުޅ އަށްާ ާދ އިރ ގެތެރޭގައި ާއެ ާކުރެއްވީމަ ާގޮތަކަށް ާކުރައްވ ނެ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުން

ާގެއަށްާ ާދެން ާހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވަންޏ މު ާހިތްޕުޅު ާއެއ  ާއޮޕަރޭޓްކުރައްވަން.  1740ޖެހޭނީ

ާއެކަާ ާކަމެކޭާވަޑައިގަންނަވ ނީ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާކުރ ކަމަކީ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ މަކު،

ާގޮތަކުންނެއްާ ނޑައަޅ  ާކަ ާމުސ ރައެއް ާނެތް. ާއެބޭފުޅ އަކަށް ާޙައްޤެއް ާސިޓީފޮނުވުމުގެ ކިޔ ފައި

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާނުވެވޭނެ. ާވިދ ޅެއް ާޚިލ ފުވިއެކޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާ ާކޮމިޓީާދަންނަވަން ާމި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ާވ ހަކަ. ާމިދެންނެވި އަޅުގަނޑު

ާއެާ ާގައި ާ)ބ( ާރިޕޯޓުގެ ާއެ ާތ އީދުކުރަން. ާނުކުތ ތަކަކަށްވެސް ާހުރިހ  ާހިމަނުއްވ ފައިވ   1745ރިޕޯޓުގައި

%ާ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާކުޑަކުރުމަށ40ާާްފ ހަގަކުރައްވ ފައިވ ގޮތަށް

ާތ އީދުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުންތަކަކަށް ާހުރިހ  ާއެހެން ާހުށަހެޅުންނޫން ާއޮތް ހުށަހަޅ ފައި

ާމުސ ރަާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާކިޔ ފައިާ ާއައީއޭ ާހީނަރުކަމެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފެއްގެ ާއެހެން ާކުޑަނުކުރައްވ 

ާފެނޭ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުޑަގޮތެއްކަމަށް ާޒިންމ ދ ރުކަން ާވަރަށް ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ  1750ކުޑަކުރެއްވުމަށް

ާތަނެއްގެާ ާވަކި ާނޫނީ ނޑިވަޅެއްގައި ާދަ ާކުޑަކުރައްވ  ާމުސ ރަތައް ާމުއައްސަސ ތަކެއްގެ ާހުރިހ  އަދި،

ކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާމުވައްޒަފެއްގެާމުސ ރަާކުޑަކުރެއްވުމަކީވެސްާޒިންމ ދ ރުގޮތަކަށްާވ ނެާ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމެންބަރުންނަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ  1755ޝުކުރިއްޔ .

ާމިނިމުނީ.ާ ާމިހިސ ބުން ާމިހ ތަނަށ4ާާްފުރުޞަތުއަރުވ  ާއެބަވޭ ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާފުރުޞަަތށް ވަނަ

ާވިލިފުށީާބޭފ4ާު ާއަދި ާމުއްޠަލިބ އި ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ޅަކު.
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާއަޅުގަ ދ އިރ ގެ

ާމިނެޓުގެާވަގުތުކޮޅެއް.5ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ

ާ1760 

ާދެންނެވިހެންާާޝުކުރިއްޔ ާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުރިންވެސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި، ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާރަނގަޅަށްާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާއެންމެ ާއެމަނިކުފ ނު ާއުފުއްލުމުގައި ާޒިންމ ތައް ާވ ޖިބުތަކ އި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ

ާއޭގެާސަބަބުންާމަސައްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުވ ކަން ކަތްކުރައްވ ފައި

ާއޮފްާ ާބޭންކް ާބޭންކްކަމަށްވ  ާހަމައެކަނި ާހުރި ާރ އްޖޭގައި ާބޮޑު. ާވަރަށް ާގެއްލުންތައް ލިބުނު

 1765ލްޑިވްސްއިންާމޯލްޑިވްސްާއިނދަޖެހިާބަގްރޫޓުވެގެންދިޔައީާއަދިާސީދ ާބޭންކްރަޕްސީާބޭންކްާއޮފްާމޯ

އިޢުލ ނުާނުކުރިނަމަވެސްާޙަޤީޤަތުގައިާބޭންކަށްާއެންމެާބޮޑެތިާވޭނެއްާތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނީާބޭންކްާ

ާއެާ ާއަދި ާއޮތްގޮތ އި، ާފ ހަގަކޮށްފައި ާރިޕޯޓުގައި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާމައްސަލަ ާމޯލްޑިވްސްގެ އޮފް

ާފު ާމިކަމުގެ ާސަބަބުން. ާފޮނުވުމުގެ ާއޮފީހަށް ާފުލުސް ާޖެނެރަލްާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓަރ ާޒިންމ  ރިހަމަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނަންގަނަވަންޖެހޭނެކަމަށް

ާބަޖެޓ އި،ާދައުލަތުގެާ ާދަޢުލަތުގެ ާރިޕޯޓ އި، ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބޭންކް ާއެބައިވޭ ާގިނަފަހަރު  1770ވަރަށް

ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާގުޅުވޭތަން. ާވަކިާާޚަރަދުތަކ  ާމުޅިން ާމޯލްޑިވްސްއަކީ ާއޮފް ބޭންކް

ދީފަިއާނޫނީާލޯނެއްގެާސަބަބުންާާމުސްތަޤިއްލުާކުންފުންޏެކޭ.ާއެކުންފުނިންާމީހަކަށްާދީފައިާއޮންނަ

ާމ ލިއްޔަތަކަށްާ ާދައުލަތުގެ ާނޫނީ ާބަޖެޓަކަށް ާދައުލަތުގެ ާސަބަބުން ާދަރަންޏެއްގެ އޮންނަ

ާސަރުާ ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާތިބޭކަށްނުޖެހޭނެއޭ.ާގެއްލުމެއްނުވ ނެ. ާމުސ ރަނުދެވި ާމުވައްޒަފުންގެ ކ ރު

ާއެފައިސާ  ާތިބޭކަށްނުެުޖެހޭނެ. ާނުކުރެވި ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ާސަބަބުން  1775އެކަމުގެ

ާލޯނުާ ާތަން ާހުރި ާމޯގޭޖްކޮށްފައި ާއެ ާޖެހޭނީ ާބޭންކުން ާއ ދެ، ާފަރ ތުން، ާހުރި ދޫކުރައްވ ފައި

ވިއްކ ލ ފައިާފައިސ ާހޯދަން.ާއެކަމަކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާރިޕޯޓުގައިާނުލިބިއްޖިއްޔ ާއެއެއްޗެހިތައްާ

ާއެކަމަކީާ ާމައްސަލައެއްނޫން. ާތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ ާފޮނުވައިގެން ާފުލުސްއޮފީހަށް ފ ހަގަކޮށްގެން

ފުލުސްއޮފީހުންާބެލޭނެާމައްސަލައެއްވެސްާނޫން.ާޙަޤީޤަތުގައިާފުލުހުންާއެތަނަށްާވަދެގެންާއެއުޅެނީާ

ނޑު ާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާާއަޅުގަ  1780ދަންނަވ ނީާޤ ނޫނީާހަމަތަކ އިާޚިލ ފަށޭ.ާފުލުސްއޮފީހަކުންނެއްާބޭންކް

ާރައީސް،ާހަމައެހެންމެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށެއް ާހަމައެއް ާއެއްވެސް ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ

ާމައްސަލަތަކެއްާ ާޒ ތީ ާއޭނަގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ހަގަކުރުމަށްޓަކައިާނޫނީާސިޔ ސީާބޭނުންތަކަށްޓަކައިާވަރަށްާގިނަފަހަރަށްާރިޕޯޓްތައްާނެރުއްވ ފައިާފ 

ާގެންދިއުމުގައިވެސްާ ާކުރިއަށް ާސިޔ ދަތު ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ހުރިކަން.
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ާއެހެންކަމ އެކު ާއެބަހުރި. ާކުރައްވ ފައި ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާދަތިވ ވަރަށް  1785މިރިޕޯޓް

ާއެހެންާ ާތ އީދުކުރ އިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތަށް ާތ އީދުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަން އޮތްގޮތަށް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމިރިޕޯޓުގައި ާފ ހަގަކުރެއްވިހެން މެންބަރުންވެސް

ާރެކޮމަންާ ާހުރި ާ)ބ(ާއުނިކުރައްވ ފައިާއެާކުރިއަށްާގެންދިއުމުގައިާދެއްވ ފައި ާތެރެއިން ޑޭޝަންތަކުގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1790 

ާހިތަދޫާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެބަވޭ. ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާމިހ ރު ާދެބޭފުޅަކު ާއިތުރު ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔ .

ާކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްއަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދެ

ާ

ާވަރަޙުމަތުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`ާ ާކޮމިޓީންާهللا ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއ ދެ، ާވަބަރަކ ތުހޫ.

ާއަާާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރިޕޯޓަށް ާނޫނީ.ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާޕޮއިންޓަކަށް ާއެންމެ ާހަމަ ާތ އީދުކުރަން ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު  1795ޅުގަ

ާ ާއޭގެ ާއެއީ ާސަބަބަކ5ާާީއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބަދަލުތަކެއްާ ާއިޤްތިޞ ދަށް ާނުވަތަ ާއ މްދަނީއަށް ާކުއްލިގޮތެއްގައި ާރ އްޖެއަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަޅު ާމައްސަލައެއް.ާއައިކަމުގައި ާބޮޑު ާވަރަށް ާފެތުރިފައިވ  ާއެންމެންގެތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާއެންމެބޮޑަށްާ ާބަލ އިރު ާއަތޮޅުތަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ. ާއެކަން  1800ޙަޤީޤަތުގައި

ފައިާމިވަނީާއަތޮޅުތަކުގައިާދިރިއުޅޭާފަރ ތްތަކަށްާއޭގެާސަބަބުން.ާއަތޮޅުތަކުގައިާމިއުޅެނީާއަސަރުކޮށް

ާވެއްޖިއްޔާ  ާކުރީގައިކަމަށް ާއެއީ ާމިއުޅެނީ. ާމުވައްޒަފުން ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ދެދ އިރ އަކުން

ާމިނިސްޓްރީ ާހެލްތް ާދ އިރ .ާދެން ާމިނިސްޓްރީގެ ާހޯމް ާދ އިރ އިން،ާމިހ ރުނަމަ ާދ އިރ .ާއެޓޯލްސް ގެ

ާއަދިާ ާދިމ ވެ ާވަކިކުރެވޭގޮތް ާނުވަތަ ާނޯޓިސްދެވި ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ވަރަށް

ާދިމ ވެގެންާ ނޑޭގޮތް ާކެ ާޕަސަންޓެއް ާއެކަށީގެންނުވ ވަރުގެ ާކޮންމެވެސް ާމުސ ރައިން  1805މުވައްޒަފުންގެ

ާއިޤްތިޞ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަންނަނީ ާވެގެން ާނަތީޖ އަކަށް ާއޭގެ ާދޭތެރޭގައިާގޮސްފައިވޭ. ދ އި

ާފިކުރުކުރަންޖެހިފައިވުން.ާ ާވިސްނ  ާގިނަބަޔަކު ާވަރަށް ާދިރިއުޅުމ ދޭތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާހޯދައިދޭން.ާ ާގޮތްތަކެއް ާޙައްލުކުރެވޭނެ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ އެހެންވީމ ،

ާގޮތްތަކެއް ާފިކުރުކޮށް ާވިސްނ  ާބަލ  ާކޮބައިތޯ ާޙައްލަކީ ާހޯދައިދިނުމުގެާާއެކަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލިސްކަމުގައި ާފަރ ތަކީ ާއެއް ާޒިންމ ބޮޑު  1810އެންމެ

ނޑުމެންނަށްާމިދިމ ވެގެންާއުޅޭާމައްސަލައަކީާކޮބައިތޯާވިސްނ ާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރުމަކީވެސްާ އަޅުގަ
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ހޭ.ާއެއީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާޒިންމ އެއްކަމުގައިާކޮންމެހެންާކުރަންވެއްޖެާކަމެކޭވެސްާދަންނަވ ލަންޖެާ

ާބަޖެޓްާ ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިއަށް ާއަދި ާވަގުތެއްގައި ާމިފަދަ ާރިޕޯޓެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވަން. ނޑު އަޅުގަ

ާއެކަމަށްާ ާނިންމެވުމުގައިވެސް ާމިރިޕޯޓް ާމިރިޕޯޓްވ ތީ ާރިޕޯޓަކަށް ާނިންމަވަންޖެހޭ ާކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ

ާޙަޤީޤަތުގައިާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ފައި ާއަދ ކުރަން. ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު  1815ވ ތީ

ާނިންމަވ ފައިވާ  ާވިސްނަވ ވަޑައިގެން ާކުރިމަގަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިނިންމެވުމަކީ ާކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ާދަންނަވަމުން،ާ ާއެވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ ތީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެނިންމެވުމަށް ނިންމެވުމެއްކަމަށްވ ތީ

ާނޑަށްާމިދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާ

ާހަމައަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުސްވަގުތުކޮޅަކ  ާމިއޮތީ ާއައިއިރު ާމިހިސ ބަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ  1820ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާއެދިވަޑަާ ާދެބޭފުޅަކު ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިހ ތަނަށް ާއ ދެވިފައި. ާއެބައޮތް.ާއަނެއްކ ވެސް އިގެންފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއަދި ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ މިނގިލި

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާهللا. ާވިލިފުށި ާއެބައޮތް. ާދެބޭފުޅަކު ާފުރުޞަތަށް ދެވަނަ

ާދ އި ާދިއްދޫ ާއަދި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާއަޙްމަދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާމިހ ރުާ ާއެދިވަޑައިގަންނަވ ނަމަ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރު  1825ސަމީރު.

ާމަސައްކަތްތައްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެދެން ާރަޖިސްޓްރީކޮށްލަދެއްވުން ސެކެރެޓޭރިއޭޓުގައި

ާމެންބަ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާރ ވ ލުމަށްޓަކައި. ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ގައ00ާާި>3ރުންނަށް

ާނިންމަންާ ާގޮތަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާމިމައްސަލަ ާފަށ ފައި. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެބަާ ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންސް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުގައިވ  ާއެއީ އެބަޖެހޭ.

ާއަޅު ާނިޔަލަށް. ާމިމަހުގެ ާފޮނުއްވަންޖެހޭ ާއިއްވެވުމަށްފަހުާބަޖެޓް ާބަޔ ން ާބަޖެޓް ނޑުމެންނަށް  1830ގަ

ާތެރޭގައިާ ާޑިސެމްބަރުމަހުގެ ާބަޖެޓް ާމިއަހަރުގެ ާގެންގޮސް ާތަރުތީބުން ާހަމަތަކުގެ ޤ ނޫނުގައިވ 

ާއެއޮތްާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރިން. ާދުވަހުގެ ާއެއްވަނަ ާޖެނުއަރީމަހުގެ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާގްެނދިއު ާކަންތައްތައް ާބަޖެޓްާތަރުތީބުން ާވަނީ ާމިހ ރު ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް މަށްޓަކައި

ާމިމަސައްކަތްާ ާމަޖިލީހުން ާގެންދަވަނީ ާއިންތިޒ ރުކުރައްވަމުން ާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައި. އެކުލަވ ލައްވ 

ާފޮނުވުމަށް.ާއޭރުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއޮފީހުގެާބަޖެޓްާއެކޮޅަށް  1835ނިންމުމަށްފަހުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް

ާލިޔެކި ާދެއްވ ނެކަމަށްާބަޖެޓުގެ ާފޮނުވައިދެއްވޭނެކަމަށް، ާފުރިހަމަކުރައްވ ފައި އުންތައް

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާނިންމަން ާމިކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖަލްސ ގައި ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމަ، ވިދ ޅުވެފައިވަނީ.

00ާ>3އެހެންވީމަ،ާއެކަމަށްާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަމުން،ާއަޅުގަނޑުމެންާދެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ
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ާޖަލްސ އަށްާގައިާ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލި ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ .

ާ ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ނޑު. ާއަޅުގަ ާޔަޤީންކުރަން ާތިއްބަވ ނެކަން  1840ަވންދެނ00ާާް>3ވަޑައިގެން

ނޑުމެންާހުސްވަގުތުކޮޅެއްާނަގަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާއަޅުގަ

ާ

ާ]ށ35:04ާްނ34:00ާާް:ާހުސްވަގުތުކޮޅުފުރަތަމަާ[

ާ

ނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްގެންދަން. ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، .`1845 

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު އެންމެފުރަތަމަ

ާއިބްރ ހިމަށް.

ާ

ާޢިއްާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮޑިޓަރާ`. ާއޮފީހުގެ، ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާރައީސް، ާޒަތްތެރި

ާާޤ ިސމްާިއބްރ ިހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއޮފީހުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވައ4030ާާިޖެނެރަލް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ  1850ވަނަ

ާފޮނުއްވަވ ފައިާ ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރިޕޯޓް ާވަރަށްބޮޑަްށާނިންމެވިގޮތުގެ ވ ތީވެ

ާކޮމިޓީންާ ާސަބް ާދަންނަވ ލަންއޮތީ ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު

ާކޮމިޓީންާ ާސަބް ާހިންގ ލ އިރު ާނަޒަރެއް ާބަލައިލ އިރު ާބެހޭގޮތުން ާމަސައްކަތްތަކ އި ކުރައްވ ފައިވ 

ާސަބް ާމުސ ރަފުޅަކަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާވަކިގޮތެއްާާވިސްނަވ ފައިއޮތްގޮތުގައި ކޮމިޓީން

ާފުދޭވަރެއްގެާ ާނިންމަވ ފައިމިވަނީ ާއެ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް.  1855ނިންމަވ ފައެއް

ާ ާމިވަނީ ާބަލ ލ އިރު ާއެގޮތަށް ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާކުޑަކުރައްވ ފައި. ާއަދަދެއް 79ާާބޮޑު ސަތޭކ7ާާަހ ސް

ާބޭާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބަލ ލެވެނީ. ާކަމަށް ާއޭގެއިތުރަށްާރުފިޔ  ާދެންހަމައެހެންމެ ނުންވަނީ،

ާ ާދިނުމުގެބައިގައި ާއޮތްއިރު،7.5ާާޓްރެއިނިންގ ާލަފ ކުރައްވ ފައި ާއެބޭފުޅުން ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާނިންމަވ ފައިމިވަނީ ާކޮމިޓީން ާދެނ4.86ާާްމ ލިއްޔަތު ާބަެައްލަވ ފައި. ާކަމަށް ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާމިބޭފުޅުންާ ާއެނގިފައިވ ގޮތުގައި ނޑަށް ާނުވަތަާާއަޅުގަ ާކިޔަވަން ާމިހ ރު  1860ވިސްނ ވަޑައިގެންފައިމިހިރީ

ާޓްރެއިނިންގާ ާއެގޮތަށް ާބޭފުޅުންތައް ާނުވަތަ ާކުދިން ާތިއްބެވި ާފޮނުއްވ ފައި ާޓްރެއިނިންގއަށް މިހ ރު

ާބަޔަކުާ ާއިތުރު ާއެއްވެސް ާމިއަހަރުތެރޭގައި ާއެލަކޭޓްކުރައްވ ފައި. ާފައިސ  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެވަރަށް

ާމިއަންނައަހަ ާއަޅުގަނޑުާނުވަތަ ާގެންގުޅުއްވ ފައި. ާވިސްނެވުން ާނުފޮނުވ ގޮތަށް ާބަޔަކު ާއިތުރު ރު

ާމިގޮތަށްާ ާބޮޑުވަމުންދ އިރު، ާޒިންމ ތައް ާބޮޑުވަމުން ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޤަބޫލުކުރ ހިތްވ ގޮތުގައި

ާއިތުރުާ ާއެއިން ާނުވަތަ ާއުނިކޮށްލައްވައިފީވިއްޔ  ާބައިން ާއޮންނަ ާދިނުމަށް ާޓްރޭނިންގ  1865މިހ ބޮޑަށް
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ާބަާ ާއ ދެ، ާދުވަސްތަކުގައި ާކުރިއަށްއޮތް ާނެތިއްޖިއްޔ  ާދެވޭނެގޮތް ާޓްރޭނިންގ ވަނ4033ާާަޔަކަށް

ވަނަާއަހަރުާފެށިގެންދ އިރުާއަޅުގަނޑުމެންގެާއޮޑިޓްކުރުމުގެާނިޒ މ4034ާާުނުވަތ4030ާާައަހަރު،ާ

ާޒިންމ ދ  ާއުފުލ ނެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާއޮފީހުގައި ާމީހުންާއޮޑިޓް ރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާފަހަތަށްޖެހިގެންދ ނެކަމެއް. ާވަރަށްބޮޑަށް ާއެދ އިރ  ނުއުފެއްދުމަކީ

ާ ާއެ ާމ ބޮޑޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑުއްވ ފައިއޮތްވަރު ާކަ ާމި ާމިހ ރު  1870މިލިއަނ4.8ާާްދަންނަވ ލ ހިތްއޮތީ

ާތަޢުލީމުާ ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާމިހ ރު ާއިތުރަށް ާތިރިކޮށްލެއްވީެީމަ ހ ޞިލުކުރައްވަންާާރުފިޔ އަށް

ާނުދެވޭނެ.ާ ާކުދިންނަކަށް ާތިބި ާދެން ާފުރުޞަތެއް ާއިތުރު ާއެއްވެސް ޚަރަދުކުރައްވ ފައި

އެހެންކަމަށްވަންޏ މުާއޮޑިޓްާއޮފީހުގައިާއޮޑިޓްކުރުމުގެާމަސައްކަތްކުރަންާތިއްބެވިާއެހެންބޭފުޅުންނަށްާ

ާލި ާއެހެންބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާގުޅެން ާއެދ އިރ އ އި ާގެއްލިގެންދ ނެ.ާނުވަތަ ާފުރުޞަތުތައް ބޭ

ާހޯދަންާ ާޓްރެއިނިންގ ާއެދ އިރ އިން ާނުވަތަ ާކުދިން ާބޭނުންވ  ާވަންނަން ާއެދ އިރ އަށް  1875އަނެއްކޮޅުން

ާއޮޑިޓްކުރުމަކީާ ާހަނިވެގެންދ ނެ. ާވަރަށްބޮޑަށް ާފުރުޞަތުތައް ާކުދިންގެ ބޭނުންވ 

ާކުރެވޭކަމެއްނޫންާ ާފަސޭހަކޮށް ާފަސޭހަ ާމ  ާހަމަާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާސްކިލްއެއް ާވަކި ާއެއީ .

ާވަރަށްާ ާލިބޭފަދައިން ާތަމްރީނު ާދ އިރ ތަކަށްވެސް ާއެހެން ާބެހޭގޮތުންވެސް ާކަންތައްތަކ އި އެެެހެން

ާހުރޭ.ާ ާތަރުބިއްޔަތުތަކެއްވެސް ާލިބެންޖެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާއަދި ާލިބި، ާޓްރޭނިންގ ރަނގަޅަށް

ާއުފުލުން ާޒިންމ  ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާއެމީހުންނަށްާާއެހެންވީމަ،  1880ތަސްކޮށްދީފައި،

ނޑުމެންނަށްާއެނގެނީ.ާއ ދެ،ާ ވަޒީފ ދީގެންާމެނުވީާއެކަންތައްތައްާފުރިހަމައެއްނުކުރެވޭނެކަންާއަޅުގަ

ާރިޕޯޓްތަކުގައިާ ާއޮޑިޓް ާނެރުއްވަމުންގެންދަވ  ާމިހ ރު ާމިއެނގެނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އެކަން

ާއެބައ ާ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ާޕަރސަނަލައިޒްވ ގޮތަށްާއަޅުގަ ާދިމަދިމ ލަށް ާވަކި ދޭ

ާވަކިާ ާގެންދަން. ާއެބަ ާދައްކަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ ާދިމަދިމ ލުމުގެ ާބައެއް ފ ހަގަކުރެވޭގޮތަށް

ާރައްޔިތުންގެާ ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާނެރެވޭގޮތް ާރިޕޯޓްތައް ާތަންތަނެއްގެ ާވަކި ާދިމ ކޮށް ނޑިވަޅުތަކަކ އި  1885ދަ

ާމިއީ ާދެކެވެމުންދޭ. ާއެބ ވަތުގެާާތެރޭގައި ާއެހެންވީމަ، ާވ ހަކައެއް. ާއަޑުއަހަމުންދ  ާގިނަބަޔަކު ވަރަށް

ާރަނގަޅަށްާ ާޓްރެއިނިންގތައް ާލިބެންވ  ާބަޔަކަށް ާޕްރޮފެޝަނަލީ ާނުކުރެވޭނީ ާއެގޮތަށް ކަންތައްތައް

ާލިބިގެން،ާރަނގަޅުާއުސޫލުތަކެއްގެމަތީގައިާހަރުދަނ ގޮތެއްގައިާކަންތައްތައްާކުރެވިގެން.ާއެހެންވީމަ،

ާ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާމި ާތަމްރީނުކުރުމަށް ާމީހުން ާބަލ އިރު ާރުފިޔ ގ7.5ާާެއެނަޒަރިއްޔ ތުން މިލިއަން

ާ ާމަދުވެގެންވެސް ާޤަބޫލުކުރ ހިތްވ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާރުފިޔ ވަރ6ާާުތެރެއިން  1890މިލިއަން

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެއީާކޮންމެވެސްބަޔަކަށްާއިތުރުާފުރުޞަތުތައް މިއަންނަާާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާހުރިާ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބައްޓަންކުރެވިގެންދިއުމަކީ ާމިބަޖެޓް ާދޭންޖެހޭނެގޮތަށް އަހަރުވެސް
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ާމަޤްޞަދުތައްާ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނައްތ ލުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ކަރަޕްޝަންއ އި

ާ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާދެން ާދެކެނީ. ާއަޅުގަނޑު ާމަގުކަމަށް ާމިހ ރުާހ ޞިލުކުރެވޭނެ މުސ ރަފުޅު

 1895ސަތޭކަާރުފިޔ ކަމަށްާބެލެވިފައިއޮތީ.ާކުރީގައ7ާާިހ ސ79ާާްމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިހުެުރީާ

ާ ާހުރިހާ 3ާމިއޮންނަނީ ާޢިނ ޔަތްތަކުގެގޮތުންދޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރަފުޅ އި ާއެއީ ާރުފިޔ ކަމަށް. ލައްކަ

ާއަޅުގަނ ާއަދަދެއްކަމަށް. ާދެވޭ ާލަމްސަމްކޮށް ާތަންކޮޅެއްބޮޑަށްާއެއްޗަކ އި ާއެވަރު ާހީވަނީ ޑަށް

ާއިކޮނޮމިކްާ ާދިމ ވެފައިވ  ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަދުހެން. ާއެވަރު މަދުހެން.

ނޑަކަށްާ ވަރަކަށްހ ސްާރުފިޔާ 90ާއިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތަށްޓަކައިާވިސްނ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާގ ތްގަ

 1900ރިޑަކްޝަންއ އެއްކޮށ47ާާްހ ސްާރުފިޔ ާ%97ާގެންާނުވަތަާމަދުވެގެންވެސްާލިބޭނެގޮތަކަށްާހަމަޖެހި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވިސްނ  ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެކަމަށް އެމަނިކުފ ނަށްވެސް

ާ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގ97ާާެޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ. ާރުފިޔ އަށް ހ ސް

ާހަމައެހްެނމެ،ާމުސ ރަފުޅ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްތަ ާހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.ާއަދި ާކަންތައްތައް 6ާކުގެ

ާއައިޓަމްާ ާއ ދެ، ާޓްރެއިނިންގ. ާމުވައްޒަފުންގެ ާމި ާއިތުރުކޮށްދިނުމަށް ާމިބަޔަށް ާރުފިޔ  މިލިއަން

 1905ގައިާމިއޮތްާމުވައްޒަފުންާތަމްރީންކުރުމ އިާއަދިާފަންނީގޮތުންާމުވައްޒަފުންގެާފެންވަރ5ާާުނަންބަރުާ

ާދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްާމަތިކުރުމަ ާހަމައެހެންމެ، ާއިތުރުކުރަން. ާއެބައި ާޚަރަދުގެގޮތުގައި ާކުރަންޖެހޭ ށް

ާ ާމިއޮތް ާހިންގުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާާ;.3ރ އްޖެތެރޭގެ ާރުފިޔ  ާރުފިޔ އަށ6ާާްމިލިއަން ލައްކަ

ާއަތޮޅުއޮފީސްތަކ ާ ާކުރްަނޖެހޭ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއޭގެމ ނައަކީ ާއޮތީމަ، ާރަށްރަށުާކުޑަކޮށްލައްވ ފައި އި

ާނޯންނ ނޭ.ާ ާކަންތައްތަކެއް ާއެއްވެސް ާއޮޑިޓްކުރުމަށްޖެހޭ ާދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އޮފީސް

ާތިބިާ ާޚަރަދުކުރަން ާއެ ާނުވަތަ ާބަޔަކަށް ާހިންގ  ާއެސަރުކ ރެއް ާސަރުކ ރުން،  1910އެހެންކަމަށްވަންޏ މު

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާފުރުޞަތުތަކަކަށްވެގެންދ ނެ. ާއިތުރު ާދެވޭ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާާބަޔަކަށް

3.;ާާ ާމަދުވެގެންވެސް ާއެންމެ ާތެރެއިން ާރުފިޔ ގެ ނޑުމެނ3ާާްމިލިއަން ާއަޅުގަ ާރުފިޔ ވަރު މިލިއަން

ާފޮނުވައިގެންާ ާމީހުން ާއޮޑިޓްކުރަން ާއެތަންތަން ާއޭރުން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ާދެކެނީ.ާއެހެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވޭނެކަެަމަށް ާއެކަންތައްތައް ާއެވެސް ާހުށަހަޅަން ނޑު 3ާންވީމަ،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީންާ ާމ ލިއްޔަތު ާދެން ާއިތުރުކުރެއްވުމ އެކީގައި ާއިތުރުކުރަން. ާއެބައި ާރުފިޔ   1915މިލިއަން

ާވ ހަކަާ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރައްވަން ާމި ާއެއްގޮތަށް ާރިޕޯޓ އި ާމިއޮތް ނިންމަވ ފައި

ާޖެ ާއޮޑިޓަރ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރާ ދަންނަވ ލަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ނެރަލް

ާބޭފުޅެއްކަމަށްވަންޏ ާ ާގެންގުޅުއްވ  ާމައްސަލަތަކެއް ާޒ ތީ ާނުވަތަ ާއަދ ނުކުރެއްވޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް

ާއޮފީސްާ ާއޮޑިޓް ާއިންސިޓިޓިއުޝަން. ާއަ ާއޭޒް ާމައްސަލައެކޭ. ާވަކި ާއެއީ އެމައްސަލަ
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ާ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުގައިާސްޓްރަކްޗަރކުރަންޖެހޭނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި  1920މަޤްޞަދު

ާނިޒ މުތަކެއްާ ާކުރެވޭނެ ާކަންތައްތައް ާހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދުތައް ބަޔ ންވެގެންވ 

ާއޮޑިޓަރާ ާވަކިބޭފުޅަކު ާއެކަމަކު ާފ ސްކުރަންޖެހޭނީ. ާބަޖެޓް ާއަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮށްދެވޭނެގޮތަކަށޭ

ާ ާމި ާއެގޮތަށް ާކިޔ ފައި ާހުރީތީއޭ ނޑުމެންާޖެނެރަލްއަށް ާއަޅުގަ ާހީނަރުކޮށްލުމަކީ ކުޑަކޮށްލ 

ާތަފ ތުާ ާއެކިއެކި ާދ އިރ ތަކ އި ާއެކިއެކި ާޒިންމ ތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޫނޭ. ކުރަންވ ނެކަމެއް

 1925އިންޑިޕެންޑެންޓްާމުޢައްސަސ ތައްާމިއަންނަނީާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާގިނަވަމުން.ާއެހުރިހ ާތަންތަނެއްާ

ާ ާބެލެހެއްޓުމަކީ ާއެތަންތަންާއޮޑިޓްކޮށް ާއެދެވިގެންވ ކަމެއްކަމަށްވަންޏ  ާއެއްފަހަރު ކޮންމެއަހަރަކު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެންވެސް އޮޑިޓްކުރުމަކީ

ާތަމްރީންާ ާއެކަމަށް ާފުޅ ކޮށް، ާދ އިރ  ާއޮޑިޓްގެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމަށްވަންޏ 

ާމީ ާއެކަންާދެވިފައިވ  ާއެހެން ާމަގުފަހިކޮށްދޭން. ާކުރެވޭނެގޮތް ާކަންތައްތައް ާއަދި ހުންނ އި

ާބޭނުންވ ގޮތަކަށެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަގައިމުވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް  1930ނުވ ކަމަށްވަންޏ 

ާހުއްޓުވާ  ާމިކަންކަން ާނެގުމ އި ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒު ާއަދި ާކަރަޕްޝަންއ އި ާކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ

ާއޮޑިޓަރާކަންތައް ާދަންނަވ ލަންއޮތީ ާއަޅުގަނޑު ާނުގެންދެވޭނެ. ާއަޅުވައިގެން ާހަމަމަގަށް ތައް

ާނުވަަތާ ާޤ ނޫނުގައި ާހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްވަންޏ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެދުގައި ޖެނެރަލްއ އި

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ާއެކަމ މެދުގައި ާގޮތުގެމަތިން ާބަޔ ންވެގެންވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާއިށީނދެލ ނަން.ާލިބިގެން ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަމުން، ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާއިޚްތިޔ ރެކޭ.  1935ވ 

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފޮނަދޫާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރ4030ާާު`. ވަނަ

ާބަޖެޓްާ

ާކޮާާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާމިބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތު ާއަދި ާގެނެސްދެއްވީތީ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވައި  1940ާމިޓީން

ާއެކޮމިޓީންާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޚ އްޞަކޮށް ާމަސައްކަތަށްޓަކައި، ާބުރަ ާކުރައްވ ފައިވ  ާއެބޭފުޅުން ދިރ ސ ކުރެއްވުމުގައި

ާއަޅު ާމަސައްކަތަށް ާކުރައްވ ފައިވ  ާބޭފުޅުންވެސް ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާވަރަށްބޮޑަށްާނެންގެވި ގަނޑު

ާއެންމެބޮޑުާ ާހިމެނޭ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިމަސައްކަތަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކީގައި ޝުކުރުއަދ ކުރަން.

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާވިސްނުންތެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ާތިއްބަވައިގެން ާބޭފުޅުންވެސް ދެޕ ޓީގެ

ާމުހިންމު ާވަރަށް ާކުރައްވ ފައިއޮތް ާކުރައްވައިގެން ާއެހެންކަމަށްވ ތީ،ާާދިރ ސ ތަކެއް  1945މަސައްކަތެކޭ.

ާރިޕޯޓްާ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާތ އީދުކުރަމޭ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު އަޅުގަ



 73 

ާދެންާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާފ ސްކުރަން ާމިމަޖިލީހުން މިއޮތްގޮތަށް

ށްާފޮނުވ ފައިއޮތްާސިޓީގައިާވިދ ޅުވެފައިހުރިާއެއ އެކީގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންނަ

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާޤަސްދުކުރަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައި ާވ ހަކަފުޅުތަކ އި ބައެއް

ާނޫނީާ ާފ ސްކުރެވިގެން ާއެއޮތްގޮތަށް ާބަޖެޓް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިއޮތް ާއެމަނިކުފ ނު  1950މިވިދ ޅުވަނީ،

ާވ ޖިބުާއަ ާޤ ނޫނީ ާޤަބޫލުފުޅެއްނުކުރައްވަމޭ.ާނޫނީާއެމަނިކުފ ނުގެާއެމަނިކުފ ނުގެ ދ ކުރެއްވޭނެކަމަކަށް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާނުވަތަާ ޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުރެއްވުމަށްާހުރަސްތަކެއްާއެބައެޅޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާބޭނުންވަނީ ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާމުސ ރައިގެގޮތުގައ3ާާިއަޅުގަ ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާއަޅުގަނޑުާނަންގަވަ ާކިހ ވަރަކަށްތޯއޭ.ާމިއީ ާއަދ ކުރެވިފައިއޮތީ ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާއެމަނިކުފ ނުގެ އިގެން

ާހަމައަށްާ ާއޮކްޓޯމްބަރުމަހ އި ާމިއަހަރުގެ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާސުވ ލެއް. ާބޭނުންވ   1955ކޮށްލަން

ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާލިބިފައިވ ގޮތުގައިވެއްޖިއްޔ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ހަކަށ46ާާްާއެމަނިކުފ ނު

ާކޮންކަހަލަާ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާކީއްކުރައްވަން ާއެއީ ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް. ދަތުރުކުރައްވ ފައި

ާ ާދަތުރުފުޅުތަކެއްބ ވައޭ.ާމި ާކުރެއްވި ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދ ކުރައްވަން ާވ ޖިބެއް ދަތުރުތަކުގ46ާާެޤ ނޫނީ

ގިނަާޑޮލަރުާޚަރަދުކުރައްވ ފައިާއެބައޮތްާާހ ހަށްވުރ50ާާެލައްކ3ާާަތެރެއިންާހަމަާއެންމެާދަތުރަކަށްާ

 1960ގަޑިއިރެއްހ އިރުާތެރޭގައި.ާއެއީވެސްާހަމަާއެމަނިކުފ ނުގެާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުރެއްވުމުގެގޮތުންާާ:6

ާކަންތައްތަކެއް.ާ ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާދަތުރެއްތޯ.ާމިއީ ާކުރެއްވި ާޚަރަދެއްތޯއ އި،ާއެގޮތުން ކުރައްވ ފައިވ 

ާ ާއަހ3ާާަހަމައެއ އެކީގައި ާދުވަސްތެރެއިން 8ާާރު ާރ އްޖެއިނ8ާާްމަސްދުވަހުތެރޭގައި މަސްދުވަހު

ާއެނގިފައެއްނެތްާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި. ާއުޅުއްވ ފައި ާއެމަނިކުފ ނު ބޭރުގައި

އޮފީސްތަކެއްާހުރެގެންާއެހ ވަރަށްާކުރައްވަންޖެހޭާއޮޑިޓްތަކެއްާރ އްޖެއިންބޭރުގައިާދިވެހިާދައުލަތުގެާ

ނޑުާހިތަށްާމިއަރަނީާއޮޑިޓްާނު  1965ވަތަާބައްލަވަންޖެހޭާބެއްލެވުންތަކެއްާހުރިކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާ ާމިވާ 4030ާއޮފީހުގެ ާގެންނަވ ފައި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާއެމަނިކުފ ނަށް 3ާާބަދަލުތަކަކީ ާދެއްވައިގެން ާމުސ ރަ ާރުފިޔ  ާދ3ާުލައްކަ ާތަޖުރިބާ އަހަރު ވަހުގެ

ާއެމަނިކުނުގެާ ާމަސައްކަތ އި ާކުރައްވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާމަސައްކަތ އި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ކުރެއްވުމަށްފަހު

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބަދަލުތަކެކޭ. ާގެންނަވ ފައިވ  ާގޮތެއްގައި ާއެކަށީގެންވ  ާވަރަށް ޒިންމ އ އި

ާފ ހަގަކޮށްލަ ާހަމައެއ އެކީގައި ާބަދަލުތަކެކޭ. ާވ ޖިބުާތ އީދުކުރ  ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާބޭނުންވޭ  1970ން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާވުރެން ާމަސައްކަތައް ާކުރެވުނު ާއެމަނިކުފ ނަށް ާގޮތުން އަދ ކުރެއްވުމުގެ

ާކުރައްވ ކަމަށް.ާ ާމަސައްކަތް ާހުރެގެން ާވިސްނުންފުޅެއްގައި ާއެހެންކަހަލަ ާއެމަނިކުފ ނު ޤަބޫލުކުރަނީ

ާދަާ ާމުހިންމު ާބައެއްކަހަލަ ާމިދެންނެވީ ާއިންތިޚ ބުތަކ އިާމިހެން ާއެކިއެކި ާދިމ ކޮށް ނޑިވަޅުތަކ އި
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ާހުށަހަޅުއްވަމުންާ ާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓް ާތަންތަނުގެ ާބައެއް ާމުހިންމު ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ދިމ ކޮށް

ާކުރީގައިާ ާހުށަހެޅުމުގެ ާރިޕޯޓެއް ާއޮޑިޓް ާހަމައެއ އެކީގައި ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ާހުރިކަން  1975ގެންގޮސްފައި

ާލިބިާ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާގެންގުޅުއްވަންޖެހޭާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމުގައި ާބޮޑަށް ާއޮތްގޮތުގައި ފައި

ާބޮޑަްށާ ާހުށަހަޅަންޖެހުމަށްވުރެ ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާކުށްވެރި ާބަޔަކު ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ އުސޫލެއްކަމަށް

ާހުރިާ ާފ ހަގަކުރެވިފައި ާއެހެންނަމަެަވެސް، ާުހށަހަޅެއްވުން. ާރިޕޯޓް ާނަޒަރަކުން އިޞްލ ޙީ

ާއެ ާޒ ތީގޮތުންާކަންތައްތަކަކީ ާވަރަށްބޮޑަށް ާހުށަހެޅުއްވުމުމުގެ ާރިޕޯޓްތައް ާހުށަހަޅުއްވ  މަނިކުފ ނު

ާކުރައްވ ފައިހުރިާާ ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމައ އެކީގައި ާހުރިކަން. ާވިސްނ ވަޑައިގެންފައި  1980ކަންތައްތަކަކަށް

ާވިސްނ  ާދޭތެރޭގައި ާކަމ އި ާޞައްޙަށް ާއުފެދޭ. ާއެބަ ާސުވ ލު ާދޭތެރޭގައި ާރިޕޯޓްތަކ އި ލަްނާއޮޑިޓް

ާދޭތެރޭގައިާ ާރިޕޯޓ އި ާއޮޑިޓް ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެޓޯލްސް ާމިސ ލަކަށް ާމިދެންެެނެވީ ާއެހެން އެބަޖެހޭ.

ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ ާފަރ ތްތަކުން ާދިރ ސ ކުރައްވަންޖެހޭ ާބައްލަވ  ާބެއްލެވުންތަކެއް ބެއްލެވި

ނުވ ލެއްވުންާމިއީާއޮޑިޓްާޝަރުޢީާމަރުޙަލ އަށްާފޮނުއްވީމަާއޭތިާއަނބުރ ާދެތިންާހަތަރުާފަހަރަށްާފޮ

ާއޮޑިޓްާ ާތަންތަނުގެ ާބައެއް ާހަމައެހެންމެ، ާކަންތައްތަކެއް. ާއުފެދެންޖެހޭ ާސުވ ލު ާދޭތެރޭގައި  1985ރިޕޯޓ އި

ާމިހެންާ ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ. ާހުރިކަން ާއުނިކޮށްލ ފައި ާނަން ާމީސްމީހުންގެ ާބައެއް ާނެރުއްވ އިރު ރިޕޯޓް

ާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވް ާއޮޑިޓްާރިޕޯޓްާނެރުއްވިއިރުާއޭގެތެރޭގައިާބައެއްާމިދެންނެވީާމިސ ލަކަށް ސްގެ

ާއެވ ހަކަާ ާފ ހަގަކުރައްވ ތީ ާބޮޑުގޮތެއްގައި ާފ ޅުކަން ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާހުރި ާނަންގަވ ފައި ާލޯނު ބޭފުޅުން

ާބޭފުޅުންގެާ ާބައެއް ާތިއްބަވައިގެން ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއެބޯޑުގެ ާގެންދެވިއިރު ދައްކަވަމުން

ާނުވަތަ ާނެގިފައިާާޢ އިލ ތަކަށް ާލޯނުތައް ާވަރަށްބޮޑެތި ާނިސްބަތްވ ގޮތުން ާޢ އިލ އަށް  1990އެބޭފުޅުންގެ

ާދައްކާ  ާއެވ ހަކަ ާއަދި ާނެތް. ާހ މަކުރެވިފައެއް ާނަންތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެރިޕޯޓްގައި ހުރިއިރު

ާހުރީާ ާމަސައްކަތްޕުޅު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫޅޭ. މީހަކުވެސް

ާމ ލިއްޔަތުާއެއްވެ ާގޮތެއްގައި ާއެކަށީގެންވ  ާމިވަގުތ އި ާއަދި ާނޫނޭ. ާގޮތެއްގައެއް ާޒިންމ ދ ރު ސްގޮތަށް

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނިންމެވުންތަކަކީ ާނިންމަވ ފައިވ  ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާމިރިޕޯޓް ކޮމިޓީން

ާއޮާ ާޤަބޫލުކުރ ާނިންމެވުންތަކެކޭ.ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ނޑުމެންާވަރަށް  1995ޑިޓަރާޖެނެރަލްާތ އީދުކުރ ާއަޅުގަ

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރައްވ ާނިންމެވިގޮތަށްާނިންމަވާ 4030ާއޮފީހުގެާ

ާއިށީނނުމުގެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާތ އީދުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަން ާއެ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ގޮތަށް

ާހިމެނިވަ ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާޢިއްޒަތްތެރިާކުރިން ާއެންމެހ  ޑައިގަންވ 

ާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2000 
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ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ4030ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ާމ ލިއްޔަތުާާމ ލިއްޔަތުާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާމިއީ ާބަލ ލ އިރުގައި ާމައްޗަށް ާރިޕޯޓްގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން

ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރައްވ ފައިކަން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާއަގުހުރި ާވަރަށް ާމިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޓީން

ާހޮވ ލެވުނުާ ާތެރެެެއިން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާޚ އްޞަކޮށް ާމިރިޕޯޓްާާއަދި ާކޮމިޓީން ސަބް

ާޙައްޤުވާ  ާޝުކުރު ާހަމަ ާއެބޭފުޅުން ާކަންތައްތަކަކީ ާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ   2005ދިރ ސ ކުރައްވ 

ާއެކިއެކިާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިކޮމިޓީން ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ކަންތަކެއްކަމުގައި

ާ ާލައްވ ފައި ާބައްލަވައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމައްޗަށް ާބައެއްާކަންކަމުގެ ާއެކަމަކު .ާ އެބަހުރި

ާވަރަށްާ ާމިރިޕޯޓަށް ާބޭފުޅުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާނިސްބަތްެެވަޑައިގަންނަވ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ާމިވަނީާ ާހިމެނިގެން ާ ާބޮޑަށް ާކޮމިޓީގައިވެސް ާސަބް ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ފ ޑުކިޔުއްވ .

ާ ާވަރަށް ާއުސް ާފުންނ ބު ާހަމަ ާނިސްބަތްވެގެންވ  ާއެބޭފުޅުންގެާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާބޭފުޅުން.  2010ޙަރުދަނ 

ާކޮމިޓީގެާ ާސަބް ާއެ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާއެކުލަވ ލ ފައި ާމިރިޕޯޓް ތިއްބަވައިގެން

ާފ ޑުކިޔުންާ ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިރިޕޯޓަށް މުޤައްރިރަކީވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާވަރަށްާފުންނ ނުާއުސް

ާއެއްގޮތަކަށްވެ ާވިދ ޅުވުންތަކަކީ ާފ ޅުކުރައްވާ އެވިދ ޅުވ  ާމި ާބިނ ވެގެން ާމަތީން ާރަނގަޅުގޮތެއްގެ ސް

ާެޖނެރަލްގެާ ާއޮޑިޓަރ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާބައެއްބޭފުޅުން ާނޫން. ޚިޔ ލުތަކެއް

ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ާޚިލ ފުކަމެކޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެއީ ާކަނޑައެޅުމަކީ ާބަޖެޓް ާއަދި  2015މުސ ރައ އި

ާރަނގަ ާއެހ  ާއެއީވެސް ާއޭގެާހިއެއްނުވޭ ާއެބޭފުޅުން ާވ ހަކައެއްހެންނެއް. ާދައްކަވ  ޅަކަށް

ާމި ާސަބަބެއްކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާމިބަޖެޓަކީ ާބަޖެޓެއްކަމުގައިާދައްކަވަނީ ފ ސްކުރަންޖެހޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބަޖެޓެއްާބަޔ ންކޮށްފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު އޮންނ ތީ.

ާ ާނޫން. ާއޮތީއަކީ ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ާމިބަޖެޓް ާކޮމިޓީން ާފޮނުއްވ ފައިވާ މ ލިއްޔަތު ާއޮފީހުން އޮޑިޓް

ާ ާބަޖެޓް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހައްދަވ  ާބައްލަވައި ާދިރ ސ ކޮށް ާބަދަލުތަކެއްާއެއަށް ާފެންނަ  2020ގެންނަން

ާހުށަހެޅުއްާ ާމަޖިލީހަށް ާދެން ާހުށަހަޅުއްވަނީ. ާމިމަޖިލީހަށް ާއެރިޕޯޓަކީާހިމަނުއްވ ފައި ާމަޖިލީހުން ވީމ 

އެާމުސ ރަތަކަކީާރަނގަޅުާމުސ ރަތަކެއްކަންާއޭގައިވާ ާ.ހިސ ބަކީާރަނގަޅުާހިސ ބެއްކަންާނުވަތަާއެާ

ާނިންމަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާ ާމިމަޖިލީހުން ާކަންތައްތަކެއްކަން ާރަނގަޅު ާކަންތައްތަކަކީ އެހެނިހެން

ާބަ ާމިރިޕޯޓް ނޑައަޅުއްވަނީ ާކަ ާއެ ާބ ރު ާލިބިދެއްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާއެ ާލ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާވޯޓަާ ާމަޖިލީހުން ާބިނ ކޮށްގެން.ާހެދުމަށްފަހު ާމައްޗަށް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑައަޅ  ާކަ ާއެ ާއަހައިގެން  2025ކަށް

ާޚިލ ފުވާ  ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީ ާހީނުވޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް އެހެންވީމ ،

ާ ާކޮމިޝަންތަކަށް ާއެކިއެކި ާމި ާއެހެންކަމުގައިވ ނަމަ ާނަގަކަމެއްހެންނެއް. މިާާވ އިރުގައިވެސްމީހުން
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ކޮމިޝަންތަކަށްާމީހުންާމިއޮންނަނީާމިމަޖިލީސްާމެންބަރުންާހޮވަންާމިއޮންނަނީާމިމަޖިލީހުގެާރުހުމާ 

ާއެކުގައިާ ާއެކަމަކު، ާފުރަތަމަާ. ާއެންމެ ާއ އިމަ ާމިމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް ާމިހަދ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން

ާނަންފުާ ާއެ ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީއަށް.ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުންާމިފޮނުވ ލަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ އިމަ  2030ޅުތައް

ާނަންފުޅު ާއެ ާއެ ާއަހައިގެން ާވޯޓަށް ާކަނޑައެޅެނީާތަކަށް ާއެ ާއެމަޖިލީހުން ާޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުކުރީމ 

ާނުވަތަާ ާކަމުގައި. ާބޭފުޅުން ާޢައްޔަންކުރެއްވި ާކުރެވުނު ާއިންތިޚ ބު ާއެކަމަށް އެބޭފުޅުންނަކީ

ނޑައެޅެނީ.ާދެންާމިރިޕޯޓްގައިާއެންމެބޮޑަށްާމިވ ހަކަާކަމުގަާމިމަޖިލީހުންާރުހުންާދޭާބޭފުޅުން އިާއެާކަ

ާއޮޑިޓަރާ ާމިހ ރު ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާބެހޭގޮތުން. ާމުސ ރަފުޅ އި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ދެއްކެނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާމުސ ރައެއް. ާވަރަށްބޮޑު ާމުސ ރައަކީ ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ  2035ޖެނެރަލްއަށް

ާމުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަ ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކަ ާމުސ ރައެއްާށް ާއެއްވަރުގެ އޮޑިޓަރާާސ ރައ އި

ާއެންމެމަތީާ ާޤައުމެއްގެ ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ާއެބައޮވޭ. ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ޖެނެރަލްއަށް

ާވެރި ާޔ  ާމީހަކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ. ާލިބޭވަރުގެ ާމުސ ރައެއް ާއެއްފަދަ އޭނައ އި

ާކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރެގެނެއްނުވ ނެ ާމިހ ރު ާޖެނެރަލްއަށް ާއޮޑިޓަރ ާވަނީވިއްޔ  ާއެހެންކަމުގައި .

ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީްނާ  2040މުސ ރައަކީާއެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެާބޮޑުާމުސ ރައެއްކަމުގައިާފެންނ ތީއ އިާއަދި

ާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަ ާއެހެނިހެން ާހެދުމަށްފަހުގައި ާގޮތްގޮތަށްާބަލ ާވިސްނ ާދިރ ސ ކޮށް ކުގެާއެކި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮންނަނީ. ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ާމިހ ރު ާމުސ ރައެއް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ވެރިންނަށްވެސް

ާއެކަމަކު،ާ ާނޫން. ާބޭފުޅެއް ާކުޑަ ާވަކި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެގޮތުން ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަކީ ހިތުން

ާމުސ  ާރުފިޔ ގެ ާއެއްލައްކަ ާމުސ ރައެއް. ާއެއްލައްކަ ާނޯވޭ ރައެއްާއެބޭފުޅ އަކަށްވެސް

ާމުސ ރައަކީާ ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކަ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިއޮންނަނީ ާމިހ ރު ނޑައަޅުއްވ ފައެއް.  2045ކަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމުސ ރައެއް. ާއެއްވަރުގެ ާހަމަ ާމުސ ރައ އި ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސިކިއުޓަރ މިދެންނެވި

އަކީާމަސްޢޫލިއްޔަތުކަންާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެގޮތުންާބަލ އިރުގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކަށްވުރެާވަކިާޕީ.ޖީާ

ާދަރަޖައަކަށްާ ާއެއް ާމުސ ރަތައް ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާބޭފުޅެއް ާކުރައްވ  ާމަސައްކަތެއް ދަށް

ާވަރަށްާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފިޔަވަޅަކީވެސް ާމަސައްކަތުގައި ާކުރެވޭ ގެނައުމަށްޓަކައި

ނޑުާޤަބޫލުކުރަ  2050ން.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާއަޅުގަނޑުވެްސާހަރުދަނ ާރަނގަޅުާފިޔަވަޅެއްކަމުގައިާއަޅުގަ

ދަންނަވ ލ ނީާމިރިޕޯޓަކީާވަރަށްާރަނގަޅަށްާބަލ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައިާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާރިޕޯޓެކޭ.ާ

ާއިޞްލ ޙ އިއެކުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމިހ ރު މިރިޕޯޓް

ާއެދޭގޮތް.ާޝުކުރިއްޔ .ާފ ސްކުރުމަކީާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ާ
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ާާފުވަްއމުލަކުާމެުދދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ4030ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ  2055ާވަނަ

ާޖުާާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރިޕޯޓް ާނިންމެވިގޮތުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން މްލަގޮތެއްގައިާމ ލިއްޔަތު

ާބޭނުންވޭާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އިއެކު ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރެވޭ

ާބޭފުޅެއްތޯާ ާކޮން ާއެއީ ާނ ޒިމްތޯ. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދިއްގަރު ާމުޤައްރިރަކީ މިކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންާނުބަލަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަދިާހަމައެހެންމެާމިރިޕޯޓްާހުށަހަާ ޅުއްވައިދެއްވީާކޮންާބޭފުޅެއްތޯާއަޅުގަ

ާފޮޓޯވެސްާ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާނަޝީދުތޯ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް  2060އެއީ

ާއޮތްގޮތ އި،ާކަންާ ާހިނގ ފައި ާއޮތްގޮތ އި،ާކަން ނޑުމެންާނުބަލަމ ާހިނގ ށޭ.ާކަންާކުރެވިފައި އަޅުގަ

ާގޮތް ާކުރެވެންޖެހޭނެ ާކަން ާގޮތ އި، ާފިކުރުގައިާާހިނގަންވ  ާވިސްނުމ އި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެއީ

ނޑުމެންާދެކެމ ާހިނގ ށޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ނޑުމެންާބަހައްޓ ާއެއްޗެއްގެާގޮތުގައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާކުޑަކުރަންޖެޭހާ ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާކޮންމެހެން ާމިދައްކަނީކީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެހެންނަމަ ާނޫން. ާޚ އްޞަާވ ހަކައެއް ާކުޑަކުރަންޖެހޭފަދަ ާކޮންމެހެން ާޚަރަދުތައް ާދަޢުލަތުގެ  2065ވެސް،

ާމިހ ރުގެާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތްކަން ާދިމ ވެފައި ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޙ ލަތެއް

ާޢަމަލުފުޅުތަކުންާ ާބަސްފުޅުތަކ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާއެބައިނ ނޑުމެންނަށް ާމުސ ރަފުޅުާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ގޭ.

ާބޭފުޅ އަކަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކުރެއްވި ާހަމައެއ އިއެކު ާކުޑަކުރައްވ ފައި. އަމިއްލަފުޅަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދ ދިމިދ ކަށްދުވަހު ާބިލު ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާޙިމ ޔަތ އި، ާޢިނ ޔަތ އި،  2070ލިބިދޭންޖެހޭ

ާހަދަ ާބޮޑުާޤ ނޫނަކަށް ާއެއަދަދުތަކަކީ ާވިދ ޅުވަނީ ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާބޭރުކޮށްލީ. އިގެން

ާމަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ާހަރުދަނ ކުރުމުގެ ާހިންގުން ާދަޢުލަތުގެ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި އަދަދުތަކެއްކަމަށް.

ާހުރި ާގޮސްގެން ާޙ ލަތަކަށް ާކުޑަކުރަންޖެހޭފަދަ ާކޮންމެހެން ާޚަރަދުތައް ާދަޢުލަތުގެ ނޑިވަޅެއްގައި ހ ާދަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާމިގެންދަނީ. ާކުޑަކުރަމުން ާމުސ ރަތައް މުޢައްސަސ ތަކެއްގެ

ާހިންގުމުގެާ ާދަޢުލަތް ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު  2075މުސ ރަތަކެއްގެ

ާޢަދުލްއިން ާބ ރ އި، ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި، ާބ ރު. ާތިން ނޑު ޞ ފްާމައިގަ

ާއަންނަާ ާއުފެދިގެން ާދެން ާބ ރުތައްކަމަށްވ އިރު ާމަތީ ާއެންމެ ާދަޢުލަތުގެ ާމިއީ ާބ ރު. ޤ އިމްކުރުމުގެ

ާމިއީާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުސ ރަތައް ާމުޢައްސަސ ތަކުގެ މިނިވަން

ާރިޢ ޔަތްކު ާމިކަންތައްތަކަށް ާކަންތައްތަކެއް. ާފިކުރުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ރުމަށްފަހުކަމަށްާއަޅުގަ

ާމިގޮތަށްާ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް،  2080ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިދަނީާ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަލައިލ އިރު ާމުޅިއެކު ާރިޕޯޓަށް ާމިވަނީ. ހުށަހަޅުއްވ ފައި
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ާކުޑަކުރެވި ާޚަރަދު ާދަތުރުތަކުގެ ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޮޑިޓްކުރަން ާނެތް. ފައެއް

ާކުރަންޖެހިާ ާދަތުރުތަކެއް ާގިނަ ާތަންތަނަށް ާސެމިނަރފަދަ ާވަރކްޝޮޕް، ާއަހަރަކީ މިހިނގަމުންދ 

ާޖެނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާބޭފުޅުންނ އި ާއުޅުއްވ  ާއޮފީހުގައި ާއޮޑިޓް ާއެކްސްޕޯޝަރތަކެއް އިތުރު

ާމި ާމިއަދު ާޤައުމުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަހަރަކަށްވ ތީ ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާލިބިގެންދިޔަ ާޙ ލަތަށް  2085އޮތް

ާއެހެންާބުނ ފަދަާގޮތަކަށްާ ާއިހަށްާމަޑުޖައްސަމ ާހިނގ ށޭ ާމިއަންނައަހަރުާއެކަންކަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމުވައްޒަފުންތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާހަމައެއ އިއެކު ާމިސިފަކުރެވެނީ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާތަމްރީނުކު ާލިބިދީގެން ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަތުތަކަށްާތަމްރީނުގެ ާތަމްރީނުގެ ާއެ ރަމުންދ ތީ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމިއޮތީ. ާބައްޓަންކުރެވިފައި ާމިބަޖެޓް ާނޫން ހުރަސްއެޅޭފަދަގޮތަކަށް

ާތަމްރީނުގައިާ ާއެކުދިން ާބަލ އިރު ާޙ ލަތަށް ާމިއޮތް ާދިމ ވެފައި ާހަމަ ނޑުމެންނަށް  2090އަޅުގަ

ާކު ާއިތުރު ާމިއަހަރު ާއިހަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުފޮނުވާ ބައިތިއްބައިގެން ާތަމްރީނަށް ދިން

ާފެނިގެންމިދަނީ.ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަޖެޓެއް ާބުނ ކަހަލަ ާމިހެން ާހިނގ ށޭ މަޑުޖައްސ ލަމ 

ާތ އީދުކުރެވޭ.ާ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއަޅުގަނޑަށް ާބަލ އިރު ާޖުމްލަގޮތެއްގައި އެހެންވީމަ،

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެެތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމ ލިއްޔަތުާާހަމައެއ އިއެކު ާއެހުށަހެޅުއްވީ ާވަޙީދު ޢަލީ

 2095ކޮމިޓީގެާރެކޮމަންޑޭޝަންގެާ)ބ(ާގައިާހިމެނޭާމިވ ހަކަާރ އްޖެއަށްާމިހ ރުާދިމ ވެފައިވ ާއިޤްތިޞ ދީާ

%ާ ާމުސ ރައިން ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރަނގަޅުވ ންދެން 40ާހީނަރުކަން

ާއަޅުގަނޑަ ާރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާ%ކުޑަކުރުން. ާއެ ާތ އީދުކުރެވޭ. ާނޫނ40ާާްށް އުނިކޮށްފައެއް

ާނެތިގޮސްާ ާޙ ލަތު ާޚ އްޞަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމ ދަމ ވެސް ާމ ނައަކީ ާމިދެނީ. ާބަޖެޓް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާލިބެންފަށ އިރަްށާ ާމުސ ރަ ާލިބެމުންދިޔަ ާކުރިން ާއެމީހުންނަށް ާމުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ

ާމުވައްޒަފުންނަށްވެާ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާލިބެންފަށ ނެ.ާހަމަ ާމުސ ރަތައް ާއެއުސޫލުގެމަތިން ާހަމަ  2100ސް

ާކިޔ ފައިާ ާމުޢައްސަސ އެކޭ ާމިނިވަން ާވަކި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލ އިރު ާޖުމްލަގޮތެއްގައި އެހެންވީމަ،

ާތަފ ތުކޮށްގެންާ ާވަކިން ާއިސްތިސްނ ކުރެވިގެން ާވަކިން ާމުވައްޒަފުން ާމަސައްކަތްކުރ  އެތ ނގައި

ާއެާ ާހަދައިގެންނުވ ނެ. ާހުރިހ ާއެހެން ާދަޢުލަތުގެ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާގުޅިގެން ާއެންމެން ާހުރިހ  އީ

ާއެންމެހާ  ާހިންގުމުގެ ާދަޢުލަތް ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާސިވިލްސަރވިސްއ އި މުޢައްސަސ ތަކ އި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިޤައުމު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނޫނިއްޔަކ މު ާގުޅިގެން ާމީހުން ާތިބި  2105ވަޒީފ ތަކުގައި

ާމިސް ާބޭނުންވ  ާޒިންމ ދ ރުާގެންދަން ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނުގެންދެވޭނެ. ރ ބަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭނެ. ާކަންކަމެއް ާގޮތަކަށް ޖަވ ބުދ ރީވަނިވި

ާހިނގ ށޭ.ާ ާނުބަލަމ  ާފޮޓޯ ާމީހެއްގެ ާވަކި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން މެންބަރުންނަށްވެސް
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ާބެހޭގޮތުންާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާކަންތައްތަކ އި ާހުރި ާކުރައްވ ފައި ާއެމަނިކުފ ނު ާއުސޫލ  ކަންކުރައްވ 

ާއިބްރ ހީމްާ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއުފެދޭކަމަށްވަންޏ މު  2110ސުވ ލު

ާއެބައޮތް.ާ ާނިންމެން ާއެހެންގޮތަކަށް ާއެކަންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަދައިން އެފ ހަގަކުރެއްވި

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާއަ ާސޫރަ ާމީހެއްގެ ާވަކި ާބަލައިގެން ާފޮޓޯއަށް ާމީހެއްގެ ާވަކި ނޑުމެން ޅުގަ

ާއެމުޢައްސަސ އަކ އިާ ާހިނގ ށޭ. ާވ ހަކަނުދައްކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަހައްޓައިގެން ސިކުނޑީގައި

ާކުރެވޭނެާ ާއެކަންކަން ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ އެމުޢައްސަސ އަކުން

ނޑުމެންާކަންކަންާގޮ ނޑުމެންގެާވިސްނުމ އިާފިކުރުާބަހައްޓައިގެންާއަޅުގަ  2115ތްތަކަށްާބަލައިގެންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމިދައްކ ާވ ހަކައަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާޤައުމުގައިާޤައުމުާހިންގުމާ  ނިންމަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާގަ ާޤ ނޫނ  ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާގެންދަނީ ާކުރަމުން ާކަން ާމީހުން ާތިބި ާއިމުގެާޙަވ ލުވެ ވ އިދުގެ

ާވ ހަކައޭ.ާ ާމީހ ގެ ާހުރި ާޙަވ ލުކޮށްފައި ާއެމަސްޢޫލިއްޔަތު ާބަލަހައްޓަން ާއެކަންކަން ާބަލ  ތެރެއިންތޯ

ާކުރަންވީ.ާ ާއެކަން ާއުސޫލުން ާކުރަންޖެހޭ ާއެކަންކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމުނުދ ކަމަށްވަންޏ މު

ާމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިންގުމަށް ާއެމުޢައްސަސ އެއް ނޑުާއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީން  2120ލިއްޔަތު

ދަންނަވ ނީާހަމަާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައޭާމިރިޕޯޓްާފ ހަގަކުރައްވ ފައިާނިންމަވ ފައިާމިއޮތީ.ާމިއީާ

ާތ އީދުކުރެވޭތީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަން ާއިޞްލ ޙެއްނެތި ާއެއްވެސް ާމިއޮތްގޮތަށް ާމިރިޕޯޓް ހަމަ

ާތ އީދުކޮށް ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  ާއެދޭކަމެއްކަމުގައިާއެގޮތަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ދެއްވުމަކީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ނޑުާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ާދަންނަވ ލަމުން،ާއަޅުގަ

ާ2125 

ނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިގެންފައިވ ާޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ބަރުންނަށް

ާއަޙުމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާވ ހަކައިގައިާާމަދުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަޙްާ ާކުރިންވެސް ާބެހޭގޮތުން ާމިރިޕޯޓ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2130ާޝުކުރިއްޔ 

ާއުންމީދުކުރަނީާފ ހަާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާއަދިވެސް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާތެރޭގައި ާކަންތައްތަކުގެ ގަކުރި

ާއިތުރަށްާ ާކަންކަން ާމިފަދަ ާކުރެވެމުންދ އިރު ާމަސައްކަތްތައް ާމިކޮމިޓީގެ ާއޮތްތ ނގައި ކުރިއަށް

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއޮފީސްާހިންގުމުގެާޚަރަާ ވަނ36ާާަދުާރަނގަޅުވެގެންދ ނެކަމަށް.ާއަޅުގަ

މ އްދ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާޤ ނޫނުގެާ)ހ(ާގައިާބުނަނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއ އިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާ

ާ ާފެށުމުގެ ާއަހަރެއް ާމ ލީ ާކޮންމެ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާމިނިވަންކަން ާކުރިނ0ާާް;އޮފީހުގެ  2135ދުވަސް



 80 

ނޑައަޅުއްވ ާމަސައްކަތުގެާޕްރޮގްރ  މްއެއްާހިމެނޭާޕްލޭންއަކ އިާއެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއެއަހަރަކަށްާކަ

ޕްލޭންގައިވ ާމަސައްކަތްތައްާކުރުމަށްާބޭނުންވ ނެާތަފްސީލުާބަޖެޓެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެމަސައްކަތްތައްާ

ާއެކަންކަންާ ާނެތީމަ ާހުށަހެޅިފައި ާއެބައި ާނެތީމަ ާލިޔެވިފައި ާމީގައި ާވ ހަކަތަކެއް ާގޮތުގެ ކުރަމުންދ ނެ

ާހުށަހަޅަންޖެ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާގޮތުގެމަތިންާއެއީ ާޤ ނޫނުގައިވ  ާޖެނެރަލްއަކަސް ާއޮޑިޓަރ ހޭނެ.

ާއެކަންކަންާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާނަމަވެސް ާވަގުތުގެގޮތުން ާދެން ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.  2140ކަންކަން

އެގޮތުގެމަތިންާއެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއެއްބ ރުލުންާނުލިބޭކަމަށްވަންޏ މުާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާދެންާ

ާޢަމަލުކު ާއޮޑިޓަރާއެކަން ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާގެންދަންވ ނީ. ާކުރިއަށް ާދެން ާގޮތަކަށްހެން ރަންޖެހޭ

ާހުރިގޮތަކ އިމެދުގައިާ ާކަންތައްތައް ާނުވަތަ ާޢަމަލުތައް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމެދުގައި ޖެނެރަލްއ އި

ާބަލައިފިއް ާކުރީކަމަށް ާކަންތައްތައް ާބައްޓަންކޮށްގެން ާއެގޮތުގެމަތިން ާމިރިޕޯޓް ނޑުމެން ޔަކާ އަޅުގަ

ާފަހުންާ ާނުވަތަ ާކުރަންޖެހުން ާފަހުން ާކަންތައްތައް ާއޮތް ާކުރަން ާކުރިން ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު  2145އަޅުގަ

ާމ މިނގިލިާ ާގުޅިގެން ާދަނީއޭ.ާއެކަމ  ާގޮތަކަށް ާކުރަންޖެހުނުކަހަލަ ާކުރިން ާކަންތައްތައް ާއޮތް ކުރަން

ގައިާއެކަމަކ ާގުޅިގެންާމީހަކުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅު

ާއެވަގުތުގައި.ާ ާއެޙ ލަތުގައި ާކުރަންވ ނީ ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއޭނައަށް ާކަމަކުން ކުރ 

ާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވާ  ާޙ ލަތ އިމެދުގައި ާޤައުމުގެ ާމިއަދުގެ ާގުޅިގެން ާމިމަސައްކަތ  ހަމައެއ އިއެކުގައި

ާ)ބ ާމީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާގޮތ އިމެދުގައި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއުނިކުރުމަށްޓަކައި )2150 

ާއެކަންާ ާތ އީދެއްނުކުރެވެއޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާވަޙީދު ާޢަލީ މެންބަރު

ާފުރިހަމަގޮތުގައިާ ާއެންމެ ާމިކަން ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްކަމަށްވ ނަމަ އެގޮތުގެމަތިން

ާއަާ ާގޮތެއްކަމަށް ާކޮމިޓީންާނިމިގެންދ ނެ ާމ ލިއްޔަތު ާސަބަބަކަށްވަނީ ާޤަބޫލުނުކުރެވެނީ. ނޑަށް ޅުގަ

ނިންމ ފައިާއޮތްއިރުވެސްާއެާރެކޮމަންޑޭޝަންާލ ފައިވެސްާއެބޭފުޅުންާމިއޮތީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާ

ާއެޙ ލަތުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެއްވ ގޮތަށް. ާހިމަނައިގެން ާބަޖެޓުގައި ާއަދަދު ާފައިސ ގެ  2155ދޭންވ 

މ ާގުޅިގެންާއެބޭފުޅުންނަށްާއޮޑިޓްާއޮފީހުގެާބޭފުޅުންނަށްާމުވައްޒަފުންނަށްާއެމުސ ރަާނިމުމަކަށްާއައު

ާއެގޮތަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާއޮތީ. ާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައި ާމިބަޖެޓް ާޙ ލަތަކަށް ާދެވޭނެ އެގޮތުގެމަތިން

ާދ ކަމަށްވަ ާއުނިކޮށްފައި ާ)ބ( ާފ ސްކުރެއްވުމަށްދ އިރު ާއެގޮތުގެމަތިން ާމިބަޖެޓް ންޏާ މިބަޖެޓް،

ާއެއ އިމެދުާ ާއުނިގޮތަކަށޭ.ާއެހެންވީމަ، ާތަންކޮޅެއް ާއެކަމުގައި ާއެދަނީ ާއޭރުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކަާ ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ާގެންދެވުމުގައި ާކުރިއަށް ާމިކަން  2160ވިސްނ ލެއްވުމަކީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ
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ާއޮޑިޓްާާލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވި ާމި ާނޫންނަމަ ާބެހޭގޮތުން ާމިރިޕޯޓ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބޭނުންވީާާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއް ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ އި ާހުރި ރިޕޯޓުގައި

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮޅުންއަރައިގެންާބައެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާމީގެ  2165ރުންނަށް

ާޙަޤީޤަތްާ ާއޭގެ ާގުޅިގެން ާދިއުމ އި ާބަހުސްތަކެއް ާހޫނުގަދަ ާވަރަށް ާދިމ ލަށް އެކޮމިޓީއ އި

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ާޙަޤީޤަތް ާނޫނީ ސ ފުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ާއެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާމިހ ރުވެސްާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ކަން

ާމެންބަރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާދެންމެ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ސ ފުވެވަޑައިގަންނަވައިފިހެން.

ާޙަޤީޤަތްާ ާމިހ ރު ާނަމަވެސް، ާހޫނުކޮށްދިޔަ. ާވަރަށް ާކުރީގައި ާފިނިކޮށް. ާވަރަށް ާއެދިޔައީ  2170ވ ހަކަފުޅު

ާދުނިޔޭގެާާހ މަވެގެންާ ާއަދި ާމިސަރުކ ރުންނ އި ާމިއަދު ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެދިޔައީ.

ާމ ލިއްޔަތުާ ާތެރޭގައިކަމަށްވ ތީވެ ާކަންތައްތަކެެެއްގެ ާހީނަރު ާއޮތް ާމިކުރިމަތިވެފައި އިޤްތިޞ ދަށް

ާހަމައެއ އިއެއްކޮާ ާކުރީ. ާމިކަން ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާބަލ  ާކަންތައްތަކެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ށްާކޮމިޓީން

ާކޮށްފައިާ ާމިކަން ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާމިއީާ ާހަމައެކަނި. ާނޫން ާކޮމިޓީއަކުންނެއް ާމ ލިއްޔަތު ާމިއޮތީކީ ާކުޑަކޮށްފައި ާބަޖެޓް  2175މިއޮތީކީ،

ާ ާއެހެންވީމަ، ާއޮތްކަމެއް. ާކޮށްފައި ާަމޝްވަރ ގެމަތިން ާމިނިސްޓަރުގެ ާމިތާ ފިނޭންސް ކޮމިޓީއެއް

ާކަންކަންާ ާއެކޮމިޓީގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާހިސ ބަށް ާވަޅުލ  ާއެމީހުން ފަނ ވެ

ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ާބުނެލުމަކީ ާއެއްޗެއް ާމިތ ނގައި ާމީހަކު ާއެނގޭ ާހިނގ ގޮތް ާވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތަށްއެރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާކަމެކޭ. ާކޮންމެހެންާާކުރަންޖެހޭނެ ާމިވ ހަކަ ރައީސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމިއޮތްގޮތަށް ާހަމަ  2180ދަންނަވ ލަންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑު

ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކުރިންާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއެދުނީ ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަދެއްކިއިރުާ

 2185ާދަންނަވ ނުލެވިހުރިާބައެއްާމުސ ރައިގެާމަޢުލޫމ ތުތައްާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބޭާލިބިދޭ ާގެންދަން ާގެއަށް ާއެއްކޮށް ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ މުސ ރަ،

ާހަތްދިހަާސިޓީއުރައި ނޑިޔ ރު ާފަ ާރުފިޔ .ާއުއްތަމަ ާލައްކަ ާއެއް ާވ ހަކަ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ގެ

ާދެހ ސްާ ާފަސްދޮޅަސް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާރުފިޔ . ާފަންސަވީސް ާސަތޭކަ ތިންހ ސް

ާހިއުމަ ާނަގ ކަމަށްވަންޏ  ާމިސ ލަކަށް ާތެރެއިން ާކޮމިޝަންތަކުގެ ާމުއްތަޤިއްލު ާރުފިޔ . ންާފައްސަތޭކެ
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ާފަންސ ސްާ ާރުފިޔ .ާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލް ާފަސްހ ސް ާރައީސްާސ ޅީސް ާކޮމިޝަނުގެ  2190ރައިޓްސް

ހަތްހ ސްާފައްސަތޭކަާރުފިޔ .ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއެއްާލައްކަާރުފިޔ .ާމިއަދުާހުށަހެޅިގެންާމިއުޅެނީާ

ާމަޖިާ ާމި ާވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމުސ ރަ ާޖެނަރަލްގެ ލީހުންާއޮޑިޓަރ

ާމިއީާ ާދިނުމަށް. ާނިސްބަތަކަށް ާއެއް ާމުސ ރައ  ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ފ ސްކޮށްދެއްވ ތޯ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާވ ހަކައަކީ. ާދެންނެވި ާކުރިން ނޑު އޮޑިޓަރާާއަޅުގަ

 2195ބައެއްގެާމަދަނީާާޖެނަރަލްގެާމަސްޢޫލިއްޔަތަށްވުރެންާނިހ ޔަތަށްާބޮޑުާމަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ.ާއަދި،ާގިނަ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާއެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ. ާގުޅިފައިވ  ާޙައްޤުތަކ އި ާމިނިވަންކަމުގެ ާއަދި ސިޔ ސީ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފަރުދެކޭ. ާވަކި ާމިހިރީ ާހަމަ އަދ ކުރުއްވަންވެސް

ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާއެހެންވީމަ، ާފަރުދެކޭ. ާވަކި ާހަމަ ާމިހިރީ ާފަންސާ ާއަދ ކުރައްވަންވެސް ޖެނަރަލަށް

ާރުފިޔާ  ާލައްކަ ާއެއް ާލިބޭއިރު،ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލަށް ާގެންދަން ާގެއަށް ާރުފިޔ  ާފައްސަތޭކަ ހަތްހ ސް

ާއެއީާ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާނުވިސްނެއޭ. ނޑަކަށްވެސް ާއަޅުގަ ާސަބަބެއް  2200ލިބެންޖެހޭ

ާމުސ ރައެއްކަން. ާއޮތް ާނިންމަވ ފައި ާކުރިން ާމަޖިލީހުން ާއެާާރައްޔިތުންގެ އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާއަލުން ާމުސ ރަތައް،4ާާމުސ ރައ މެދު ާމި ާނެތް.ާމިހިރީ ާސަބަބެއް ާނުވިސްނެންވީ ާފަހަރަކަށް ވަނަ

ާގޮތް.ާ ާއައި ާމުސ ރަތައް ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާއިސް ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ މިއަދު

ާކުޑަނުކުރެވޭނެކަމަ ާމުސ ރަ ާފެންނަގޮތުގައި ާވ ހަކައަކީާއެއްވެސްާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑަށް ާދެކެވޭ ށް

ާޖެނެރަލްގެާ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާއަދި، ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައެއްކަމަކަށް ާހުރި  2205އަސ ސެއް

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކައެއްކަމުގައި ާތ އީދުކުރެވޭ ާހަމަ ާކުޑަކުރުމަކީ ާނިސްބަތަކަށް ާއެއްވަރު މުސ ރައ 

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ނޑުާޝުކުރިާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑަށ4ާާްއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީާއަޅުގަ

ާރިޕޯޓުންާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެއްކަމަށް ާއަދިވެސް ާއިތުރަށް ާވ ހަކައިގެ ާދެއްކުނު ާފުރަތަމަ  2210ދެން

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއޮޑިޓަރާފ ހަގަކުރެވޭ. ާނުވިސްނޭ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް އީސް،

ާމީހަކު،ާ ާމަޤ މަށް ާބަހައްޓައިގެން ާބޭފުޅަކު ާމަޤ މުގައި ާމިރ އްޖޭގައި ާމަޤ މުގައި ޖެނަރަލްގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމުޖުތަމަޢަކުންާ ާކުރީ. ާލ ޒިމުކުރ ތީ ާމިކަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާ ާނުދޭ ާފެނިގެނެއް ނޑުމެންނަށް ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލ44ާާްއަޅުގަ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާރުފިޔ  މިލިއަނެއްހ 

 2215މިކުރ ާމަސައްކަތުގެާއަގުާވަޒަންކުރެވިގެންާދ ތަނެއްާފެނިގެނެއްާނުދޭ.ާއަދި،ާމިކުރ ާމަސައްކަތުންާ

ާޖެނަރަލެއްާ ާއޮޑިޓަރ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާއަދަދުތަކެއް ާބޮޑު ާއެހ  ާފައިސ އިން ާރައްޔިތުންގެ ދައުލަތުގެ
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ާރައީ ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާބޭނުމެއްގައި. ާމިޖެހެނީ ާބަހައްޓަން ސް،

ާރިޕޯޓެއްާ ާލިޔުއްވ ާނެރުނު ާމިވީހ ތަނަށްާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލް ާރައީސް،ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެއީާ ާނުފެނޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާދ ތަނެއް ާޢަމަލުކުރެވިގެން ާރިޕޯޓަކަށް ާއެ ާޤަބޫލުކުރެވިގެން

 2220އޮޑިޓަރާާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލަށްާކަންކުރެވުނުގޮތަކުންާކަމަށްވެސްާވެދ ނެ.ާނޫނިއްޔ ާމުޖުތަމަޢުގައިާމިާ

ާއޮޑިޓަރާ ާމި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެދ ނެ. ާނެތީކަމަށްވެސް ާމުހިންމުކަން ޖެނަރަލްގެ

ާނުފެނޭ. ާކަމަކަށް ާބޭނުންވ  ާއަދި ާދިވެހިރ އްޖެއަކަށް ާމި ާމަޤ މު ާމިފައިސާ ާޖެނަރަލްގެ މީގައި

ޚަރަދުކޮށްގެންާއަޅުގަނޑަށްާމ ާމުހިންމުާމިވަގުތައްާމިާފައިސ އިންާރައްޔިތުންނަށްާލުއިފަސޭހައެއްާ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެންާމިދެންނެވީާ ލިބޭނެާއެހެންާކޮންމެވެސްާކަމެއްކުރުންވެސް.ާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރެއްވައިާއޮންނ ނެާއަ ާމަޖިލީހުގެާއެންމެހައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި  2225ދިާމި

ާނެރުނުާ ާއޮޑިޓްކުރައްވ  ާޖެނަރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއިންނ ނީ. ާފ ހަގަކުރެވިފައި މެންބަރުންނަށްވެސް

ރިޕޯޓްތަކ ާދޭތެރޭގައިާވ ހަކަދެކެވެމުންދ ާގޮތ އިާއަދިާމައްސަލަތައްާބެލެވިގެންާޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަާ

ާއެޅިގްެނދި ާއެއަށް ާއަދި ާރޮނގެއްާމިންވަރ  ާއެޅުނު ނޑުގައި ާކަ ާހަމަ ާމިވީހ ތަނަށް ާފިޔަވަޅަކ . ޔަ

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާމިއިނީ. ާގޮސްފައި ާމި ާވެގެން ާރައީސް،ާމިކަންތައްތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާމަޤ މުތަކުގެާ ާއިސް ާޑިރެކްޓަރުންނ  ާބަލ ލ އިރުގައި ާމަޤ މުތަކަށް ާއޮފީހުގެ ާޖެނަރަލް  2230އޮޑިޓަރ

ާއަދަދަށް ާމަޤ މުތައްާާބޭފުޅުންގެ ާއެއްބައި ާދެބައިކޮށް ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ބަލ އިރުގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ ާމިއީ ާއިނގޭތޯ. ާއޮފީހުގައި ާޖެނަރަލް ާއޮޑިޓަރ މިހުރީ

ާލެވަލެއްގެާ ާއެއް ާބައްލަވ ލައްވ . ާއަދަދަށް ާމަޤ މުތަކުގެ ާމި ާރިޕޯޓަށް. ާބައްލަވ ލައްވ  މިދަންނަވަނީ.

ާއުޅޭާާއެއްާ ާމީހުން ާލައްކަ ާތިން ާދިވެހި ާމި ާގޮސް ާމިކަން ާމިހިސ ބުން ާދެން ާއިނގޭތޯ. ދަރަޖައިގެ

ާޚަރަދުކޮށްފައިާ ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާބ ވީސް ާތަނެއްގައި ާކުޑަކުޑަ ާކަހަލަ ާދިވެހިރ އްޖެ  2235އ ބ ދީއެއްގައި

ާތ ާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމި ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ާބަޖެޓެއް ާބޮޑު އީދުކުރެވޭާމިފަދަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާކަމެއްނޫންާމީކީއެއް.ާއެއީާމުޖުތަމަޢުާބަލައިގަންނަންާނެތީމަ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާގ ސިމްާ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާމ4ާާިއ ދެ، ާއ ދެ ާދަންނަވ ލީ ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާވަނަ

ާސަރުކ ރެއްާމަާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ދެ، ާމައްސަލައެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު  2240އްސަލައަކީ

ާބަޔަކަށްާ ާތިއްބެވި ާސަރުކ ރުގައި ާދ އިރާ ާހިންގަމުންދ އިރު ާއެ ާމުސ ރަފުޅ  ާޖެނަރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާފިކުރުާބޮޑުނުވ ނެކަމެއްނޫން.ާއެއީ ވަރަށްާބޮޑަށްާާފުޅ ވެގެންާދިއުމަކީާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގިގެންދޭ.ާމިއަދުާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާ ފިކުރުާބޮޑުވ ނެކަމެއް.ާއެކަންާއަޅުގަ
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ާޓްރޭނިންގާ ާއަދި ާކުޑަކުރަން ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓް ާބޭފުޅުން ާމިގެންދ  ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

ާ ާއެހެންމެާވޭތުވެދިޔަ ާވ ހަކަފުޅު.ާހަމަ ާމިދައްކަވ  ާބޭފުޅުންވެސްާނުދޭން ާތިއްބެވި  2245ސަރުކ ރަކުންވެސް

ހަމަާއެކަމ ާކަންބޮޑުވ ނެކަންާހަމަާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިއަދުގެާތަޅުމުންާއެބަދޭާއެނގިގެން.ާއ ދެ،ާ

ާވިސްނޭ.ާ ާއެބަ ާހަނިކުރަން ާކުޑަކުރަން ާބަޖެޓް ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުވެސް ާބޭފުޅުން ޑީ.އ ރް.ޕީގެ

ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާިމާާއެކަމަކު، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާމެންބަރުންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތުގައިާއޮންނަންާނިންމަވ ފައިާނިންމެވުމުގެާމައްޗަށްާ ާވަކިާމުއައްސަސ އެއްގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާގޮތަށްާވަނީ،ާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެާބައެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ  2250މިދެންނެވި

ާޒިން ާމި ާފިޔަވަޅެއްބަލ އިރު ާއެފަދަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރުވުމަށްޓަކައި އިރުާއަޅ ާާމ ދ ރު

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާމައްޗަށް ާމިކަންކަމުގެ ާއެބަޖެހެއޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއޮފީސްތަކެއްާ ާމަދު ާވީހ  ާބޭނުންފުޅުވ ނެ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ސ ފުކޮށް

ާސަރުކ ރު.ާއޮޑިޓްާ ާހިނގަމުންދ  ާނުފެންނ ނީ ާހުއްޓަސް ާކަންތައްތަކެއް ާއިތުރަށް ާއޭރުންތ  ކުރެވެން.

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާކުރީގައި ާހަމަ ާކަންތައް ާމިދެންނެވި ާސަރުކ ރުންކަމަށްވަންޏ  ާވޭތުވެދިޔަ  2255ދެން

ާއެއީާ ާމުޢައްސަސ  ާމި ާމިއުޅެނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާފެނިފައި

މުޢައްސަސ އެއްގެާގޮތުގައިާހަރުދަނ ކުރުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ

ާއެބޭފުޅާ  ާކަމުނުދ ކަމަށްވަންޏ  ާއެއީ ާބޭފުޅ  ާހުންނެވި ާއެއީ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަކަށް ާބޭފުޅ  ހުންނެވި

ާލެވިދ  ާމިތަނަށް ާމ ދަމ ވެސް ާމީހަކު ާއެހެން ާރިޕޯޓްތައްާވަކިކުރ ނީ.ާވަކިކޮށްފައި ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

 2260އެއޮތީާގޯސްކޮށޭާއަދިާރަނގަޅަށްާނޫންކަމަށްވަންޏ ާމީހ ާބަދަލުކުރ ނީ.ާމުޢައްސަސ ާހަރުދަނ ކުރަމާ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއަމ ޒަކަށް ާއެއް ާވ ހަކައ އި ާމިދައްކ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޭރުންނޭ ހިނގ ށޭ.

ާދެންނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިދެންނެވީާމަސައްކަތްކުރެވޭނީ. ާކުރީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ވީ

ާ ާއައިޓަމް ާއޮތް ާޢިނ ޔަތްތަކަށް ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާލިބެންވ  ާޖެނެރަލަށް ހ ސ97ާާްއޮޑިޓަރ

ރުފިޔ އަށްާހައްދަވައިދެއްވ ށޭާފަންސ ސްާހަތްހ ސްާރުފިޔ ާފައްސަތޭކަާރުފިޔ ާއެހެންާޢިނ ޔަތްތަކ އިާ

ނޑައަޅުއްވ ފައިާމިއޮންނަނީ،ާއެއްލަކަާމުސ ރަފުޅަށްވީމަާމ ބޮޑުތަންާކުޑަވެގެ  2265ންނޭާއެދަނީ.ާމިހ ރުާކަ

ާފަސްހ ހަށްާ ާހަތްދިހަ ާއެބައި ާގޮތުގައި. ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރަފުޅ އި ރުފިޔ 

ާކޮންމެވެްސާ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދެންނެވީ. ާއަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ށޭ

ާމިއަށްާ ނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު ާދެއައިޓަމެއްާއަޅުގަ ާއަދި ާއެނޫންވެސް ާއަދި ތ އީދުކޮށްދެއްވ ށޭ.

ާރ އްޖެތެރެއަށްާ ާމިއޮތް ާމީގައި ާއ ދެ، ާއައިޓަމ އި ާތިންވަނަ ާއެއީ ާއ ދެ، ހުށަހެޅިން.

 2270ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްާއޮތްާހަތަރުލައްކަާނުވަދިހަހ ސްާރުފިޔ ާއެއްމިލިއަނަށްާބޮޑުކުރުމ އިާއަނެއްބައިާ
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ާކޮންމެވެސްާާހަތަރުމިލިއަނަށްާ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނީ. ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ބޮޑުކުރުން

ާމުޢައްސަސާ  ާއެ ާހީކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޒިންމ އެއްކަމަށް ާނަގަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމި ހަރުދަނ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާމ ދަމ ވެސް ާބަދަލުކުރ ނީ. ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކަމުނުދަންޏ  ާބޭފުޅ  ޤަބޫލުކުރ ތީ.

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  2275ާގެނެސްގެންާއަޅުގަނޑުމެން.ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާފުރުޞަާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދެވަނަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއެދުނީާ`. ާތަކަށް

ާދަންނަވ ލަންާާهللاާޢަބްުދއްރަީހމްާޢަްބދު ާއެއްޗެއް ާއިތުރަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާގުޅޭގޮތުން ާވ ހަކައ އި ާޒިންމ ގެ ާމުސ ރައ އި

ާޤަބޫލެއްނުކުރަމޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑެއް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ބޭނުންވ ތީ.

ާރައީސުލް ާބޭފުޅަކުާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމަޤ މެއްގެ ާއެހެން ާލިބޭ ާމުސ ރައެއް ާއެއްވަރުގެ  2280ޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުންނަކަށްވަންޏ  ާބޭފުޅަކު ާއެގޮތަށް ާޖެހޭނެކަމަކަށް. ހުންނަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާލިބެންވ ނީ ާމުސ ރައެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާދެން ާފިޔަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވެރިންނަށްކަމަށްާރައީސްއަ ާތިން ާތިންބ ރުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ނޑިޔ ރަށޭ. ާފަ ާއުއްތަމަ ށ އި

ާއެއ އެކީގައިާ ާހަމަ ާދެން ާލިބެންވ ނީ. ާމުސ ރައެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކަ.ާ ާޒިންމ ގެ ާމުސ ރައ އި ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ، ާއަނެއް  2285ދަންނަވ ލަންޖެހޭ

ާމަޖިލީހުގެާދައް ާރައްޔިތުންގެ ާމިދަނީ ާއަޑުއިވެމުން ާމީޑިއ އިން ާއަބަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކ އިރު

ާ ާމަސައްކަތްކުރަމުނ84ާާްމެންބަރުން ާއެއްވަރަށް ާމުސ ރައ އި ާއެމީހުންގެ ާނަގައިގެން ާރުފިޔ  ހ ސް

ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާނުފެނުނު ާއަޅުގަނޑަކަށް ާބަލ ލ އިރު ާއެގޮތުން ާހަމަ ާވ ހަކަ. ވޭތުވެދިޔަާާނުގެންދ 

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއެމަނިކުފ ނުގެާ ާގޮތުގައިާނަންގަވައިގެން ތ ނގައިާއެއްލައްކަާރުފިޔ ާމުސ ރައިގެ

ާއެވ ހަކަާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއަދ ކުރެއްވިތަނެއް. ާރަނގަޅަށް ާއެހ   2290ޒިންމ ވެސް

ާއެާ ާއެދޭ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުންކުރީ. ާމިފުރުޞަތުގެ ާމިކޮމިޓީންާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި ދުމަކީ

ާދަންނަވަމުންާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާހަމަ ާއަދިވެސް ާފ ސްކުރަން. ާމިރިޕޯޓް ާމިއޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅ ފައި

ާރިޕޯޓްގައިާ ާމި ާމިހ ރު ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލީ. ާކަންތައްތައް މިދެންނެވި

ާޤަބޫލުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށްކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާދެންނެވިހެންާމިއޮތީ ާކުރިން ާވ ހަކައ އި ކުރ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   2295މުސ ރަާއެންމެާބޮޑުާމުސ ރައެއްާލިބެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދެވެރިންނަށްކަމ އި ާދެބ ރުގެ ާއަނެއް ާދެން ހ ސ84ާާްފިޔަވައި

ާނުކުރ ާ ާމަސައްކަތް ާނަގައިގެން ާބޭނުންވީާާރުފިޔ  ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކެވޭތީ ވ ހަކަ
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ާއެއްވަރަށްާ ާރުފިޔ އ އި ާއެއްލައްކަ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާއެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާޖެނެރަލްވެސް އޮޑިޓަރ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާމިފުރުޞަތުގައި ާވ ހަކަ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރ ކަމަށް މަސައްކަތް

 2300ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަތަކަކީ،ާާިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިމ ފަްނނުާދ  ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނަޝީދުވެސްާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިްނމަނިކުާ ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި

ާވ ހަކަފުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެދެއްކެވި ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުން. ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުކޮށްލަން ާއެއަށް ޅު

ާދައުލަތުގެާ ާއަދި ާއެއްލައްކައަށްވެފައި ާމުސ ރަ ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި  2305ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރުފިޔ ާ ާތިންހ ހެއްހ  ާހަތްދިހަ ނޑިޔ ރަށް ާފަ ާއުއްތަމަ ާއިސްފަރ ތެއްކަމަށް ާއެންމެ ާބ ރުގެ ާއަނެއް

ާރުފިޔާ  ާފަސްސަތޭކައެއްހ  ާދެހ ސް ާފަސްދޮޅަސް ާރައީސްއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ލިބިފައި

ާއެއީާ ާލިބުމަކީ ާރުފިޔ  ާއެއްލަކަ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ާޖެނެރަލްގެ ލިބޭއިރުގައި،ާއޮޑިޓަރ

ާދެ ާނޫން. ާޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ާޙ ލަތެއްގައި ާއެއްވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ންާހަމަ

ާފަންސ ސްހ ހެއްހާ  ާގ ތްގަނޑަކަށް ާވ ގޮތަށް ާފޮނުވ ފައި ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީން ާމި ނޑުމެންނަށް  2310އަޅުގަ

ާރަނގަޅުާ ާދެއްވުމަކީ ާއެއްވަރަށް ާމުސ ރައ އި ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ާއެއީ ރުފިޔ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާދެން ޢިއްޒަތްތެރިާާކަމެއްކަމުގައިާހަމަާތަފ ތުާދެފަހަެަރަކަށްާހަމަާއަޅުގަ

މެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީސްާނެތުމުންާނުވަތަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާ

ާހެޔޮވ ވަރުގެާ ާހަމަ ާދައްކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ އުވ ލުން

ާޤ ނޫނުއަސ  ާއަތުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޫންހެން. ާވ ހަކައެއް ާހަމަ ާމ އްދ ގައިާާ;40ސީގެ  2315ވަނަ

ާހުންނަންވ ނެކަމަށ އިާ ާއޮފީހެއް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާބަޔ ންކުރޭ. ާއެބަ ާމިކަން ާތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް

ާމިއަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ާޖެނެރަލެއް ާއޮޑިޓަރ ާމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު

ާތ ނގައި ާފ އިތުވެދިޔަ ާމިދަނީ ާޖެނެރަލްާާވ ހަކަދެކެވެމުން ާއޮޑިޓަރ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާވ ހަކަތަކެއްކަން ާދެކެވެމުންދ  ާއޭނައ އިމެދުގައި ޢަމަލުކުރައްވ ފައިވ ގޮތުން

ާއޮޑިޓަރާ ާއެވިދ ޅުވިފަދައިން، ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި  2320އަދި

ާއިތުރު ާމިއަށްވުރެ ާމުސ ރަ ނޑުާާޖެނެރަލްގެ ާއަޅުގަ ާކުރ ކަށް ާލ ރިއެއްވެސް އެންމެ

ާއަޅުގަނޑުާބޭނުންކޮށްލަންާ ާމިފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވ ލަން ތ އީދެއްނުކުރ ނަން.ާއެހެންވެާއެވ ހަކަވެސް

ާބަޔަކަށްާ ާނުވަތަ ާހައްދައިގެން ާބަޔަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާއެއްވެސް ާއެއީ ބޭނުން.

ާއަޅުގަނ ާނުޖެހޭ. ާއުޅޭކަށް ާކުރެވެންާބިރުދައްކައިގެން ާމުސްތަޤިއްލުކަމ އެކު ާމިނިވަން ޑުމެން
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ާވަކިާ ާފަރިތަވ ންޖެހޭ. ާއެބަ ާކުރުމަށް ާމިކަންތައް ާހިސ ބުތަކުން ާހުރި ާކުރެވެން ނޑުމެންނަށް  2325އަޅުގަ

ނޑުމެންާވަކިގޮތަކަށްާބޯލަނބ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަދިާ ާބިރުންާއަޅުގަ ާޢަމަލުކޮށްފ ނެތީ މީހަކުާވަކިގޮތަކަށް

ާވ ާ ާމަޖިލިސް ނޑެއްާރައްޔިތުންގެ ާތައްގަ ާރަބަރު ާއެއްޗަކަށް ާފޮނުއްވ ހ  ާސަރުކ ރުން ކަށްނުޖެހޭ

ާއޮންނަާ ާޖެހިފައި ާކުޑަކަކޫ ާކުރިމަތީގައި ާސަރުކ ރުގެ ާނުވަތަ ާވ ކަށް ާތަނަކަށް ާއޮންނަ ޖެހިފައި

ާމިކަހަލަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކަކީ ާހުރި ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާވ ކަެަށްނުޖެހޭ. ތަނަކަށް

ާވ  ާދެއްވިާފުރުޞަތުތަކުގައި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއެކަން ާވ ތީވެ ާކަންތައްތައްކަމުގައި  2330ހަކަދައްކްަނޖެހޭ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިރިޕޯޓްާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަާާވަީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިާނިންމ ލަމުން ާދަންނަވ ލ ނީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއުޅޭތީ. ާތަފ ތުވުންތަކެއް ާޚިޔ ލު ދިވެސް

ާޤަބޫލުކުރެވެނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިދ ންޖެހޭކަމަށް ާވަހުމްތެރެއަށް ާޝައްކ އި  2335ޚިޔ ލުތަފ ތުވުން

ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައިާ ާދައުލަތަށް ާމިހ ރު ާބޭފުޅ  ާހުށަހެޅުއްވި ާބަލަން ާކަންތައްތައް ޚިޔ ނ ތްތެރިންގެ

މިާމެންބަރުންނަށްާއެނގިތިބެާވ ހަކަދައްކަންޖެހުނީމަާކަންނޭނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާާހުރިކަން

ާކުޑަކޮށްފައިާ ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމުސ ރަ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާރިޕޯޓްގައި ާމިާކޮމިޓީ ާހަމަ އެދެނީ

ާއެ ާހަމަ ާބައްލަވ ފައި ާމުސ ރަތަކަށް ާމުޢައްސަސ ތަކުގެ ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާއެކަށީގެންވާ އެއޮތީ ންމެ

ާއިޞްލ ޙުާ ާމ ބޮޑެތި ާރިޕޯޓްގައި ާއެހެނިހެން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ،  2340ގޮތެއްގައި.

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުން ާބައެއް ާއަދި ާނެތް. ާކަންތައްތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

ާއަނބު ާބޭފުޅުން ާއެއްބައި ާކުރައްވައިފި. ާތ އީދުވެސް ާއެބަވިދ ޅުވޭ.ާއިޞްލ ޙަށް ާނަގަންވެސް ރ 

ނޑުމެންާމިހުށަހަޅ ާރ އްޖެއަށްާމިހ ރުާ ނޑުާދަންނަވ ނީާއެާ)ބ(ާގައިާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާއޮފީހުގެާ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާރަނގަޅުވަންދެން ާހީނަރުކަން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮތް ދިމ ވެފައި

%ާ ާމުސ ރައިން ާމުވައްޒަފުންގެ ާއިޞްލ ޙުާާކުޑަކުރުން.40ާމުވައްޒަފުން، ާމި ާހަމަ  2345މިއީ

ނޑުމެންާހަމަާވޯޓަށްާއެހެންޖެހޭނެ.ާއަދިާވޯޓުގައިާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުގެާބޭފުޅުންވެސްާ އަޅުގަ

ާއެާ ާއިސްމެންބަރުންނަށް ާތިއްބެވި ާކޮމިޝަންގައި ާސަރވިސް ާލައްވަންޖެހޭނެއޭ.ާއެއީާސިވިލް މިއަށް

ާއެ ާއެދިން ާދަށުންވިޔަސް ނޑުގެ ާވަތްގަ ާދަށުން ާޚ އްޞަާފައިސ ގެ ާރ އްޖެއަށް ާދެއްވައިގެން އްޗެއް

ނޑުމެންާކުޅުނުާޓީވީާ ޙ ލަތުާއިޢުލ ންކޮށްާއެތަކެއްާމުވައްޒަފުންގެާމުސ ރަާކުޑަކޮށްާމިކަމަކީާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާމީޑިއ ގައިވެސް. ާކޮށްފައިވަނީ ާމިކަންތައްތައް ާހަދ  ާޝޯއަކަށް  2350ރިއަލިޓީ

ާމުވައް ާއެނގިގެންދ ނެ ާދެހ ސްާރަނގަޅަށް ާފަސްދޮޅަސް ާއެދޭ ާކުޑަކުރަން ާމުސ ރަ ޒަފުންގެ
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ާމިއަދުާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުންވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާތިބޭ ާނަގައިގެން ާރުފިޔ  ފަސްސަތޭކަ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާރައްޔިތުންގެ ާބަލ ލަން ާހަމަ ާމިއަދު ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އެނގިގެންދ ނެ.

ާއެންމެ ާދިފ ޢުކޮށް ާމީހެއް ާކުރައްވަނީާާއެންމެ ާކަންތައްތައް ާދިފ ޢުކޮށް ސަރުކ ރެއް

ާމިއަދުާ ާވިދ ޅުވީ. ާބިލެކޭ ާރެކޭ ާއައީ ާމިތަނަށް ާކުރިން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  2355ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ.

މިއޮތީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާފެތޭާބިލެކޭާއައިސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެާމީހެއްާދިފ ޢުކޮށްާއޭނަގެާ

ާކިޔ ފައިާ ާކެނޑުނީއޭ ާމުސ ރަ ާސިވިލްާ، ާއަދި ާނުޖެހޭ. ާކުޑަކުރ ކަށް ާމުސ ރަ މުވައްޒަފުންގެ

ާދިފ ޢުކުރ ކަށްވެސްާ ާނިންމުމެއް ާނިންމ ފައިވ  ާކުޑަކަންމަތީ ާޒިންމ ދ ރުކަން ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ާމެންބަރުވެްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކަނޑިތީމު ާކުރިން ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެހޭ. މިމަޖިލީހަކުން

 2360ދުާދައްވ ކަމަށްވަންޏ ާއެމީހުންާއަތުގައިާހުންނަާފައިސ އެއްާނޫނޭާމަދުކުރަންވީ.ާވިދ ޅުވިާއިޤްތިޞ 

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާތަނަވަސްކޮށްދޭންވީއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދު އެމީހުންނަށްާފައިސ ާލިބޭނެގޮތް

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާލައްވ ގޮތަކުން ާވޯޓު ާއިޞްލ ޙުގައި ާމި ާމިތިބީ ާބަލ ށޭ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ

ާއެނޫންާ ާބޭފުޅުންނ އި ާވަދެތިބި ާމިތަނަށް ާވަކ ލ ތުކުރަން ާޙައްޤުގައި ާރައްޔިތުންގެ އެނގިގެންދ ނެއޭ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާބޭފުޅުންނ އި.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ2365 

ާވަރަެަޙްމަތުާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާއޮފީހުގެާهللاާ`. ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއ ދެ، ވަބަރަކ ތު.

4030ާާ
ާބެހޭގޮތުންާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޕޯޓ އި ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާދިގުލައިާ ާވަރަށް ާމިބަހުސް ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާނަމަވެސް، ާވ ހަކަނުދައްކަންކަމަށް. ާހުރީ ނޑު އަޅުގަ

ާމިބަހުސްގައި ާމިތެދުވީ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާމެންބަރުާާގޮސްފައި. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2370މ މިގިލި

ޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްގެާދެހުށަހެޅުމެއްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ތީާއެާދެހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްލުމުގެާގޮތުން.ާ

ާއޮޑިޓަރާ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބުވެސް ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާ ާވ ހަކަ ާމުސ ރައިގެ ާދެކެވެމުންދ އިރު،ާޖެނެރަލްގެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެބަހައްދަވ .ާ ާބަލ  ާއަޅ ކިޔ  ާމުސ ރައ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ނޑުާދަންނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމުސ ރައ އިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމުސ ރައ އިާ  2375އ ދެ،ާއަޅުގަ

ާއަޅ ކި ާހިނދަކުާމިއީ ާދެމިހުންނެވިހ  ާމަޤ މުގައި ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާނޫނޭ. ާދޭއްޗެއް ޔޭނެ

ާބަޖެޓުންާ ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދުތަކެއް ާހުރިހ  ާއިތުރުން ާމުސ ރައިގެ ާޚަރަދުތަކެއް ާހުރިހ  އެމަނިކުފ ނުގެ

ާޖެާ ާއޮޑިޓަރ ާމުސ ރައ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވ ހިނދު، ާބޭފުޅަކަށް ނެރަލްގެާހަމަޖެހިފައިވ 

ނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާހަމައެފަދައިންާ މުސ ރައ އިާއަޅ ކިޔ ނެާއެއްވެސްާޖ ގައެއްާއޮތްކަމަކަށްާއަޅުގަ
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ާމ ދަމާ  ާހަވ ލުވެފައި ާމިއަދު ާމަޤ މ އި ާއެ  2380ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ

ާޙިމ ޔަތް ާޢިނ ޔަތްތަކަކ އި ާދ ންދެން ާކަށްވަޅަށް ާއ ދެ، ތަކަކ އިާވަކިވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށްވިޔަސްވެސް

ާޖެނެރަލ އިާ ާއޮޑިޓަރ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާވ ހިނދު، ާބޭފުޅަކަށް ާލިބިގެންވ  ރައްކ ތެރިކަމެއް

ާނުދެކޭާ ާއެެެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަކަށް ާޖ ގައެއް ާއަޅ ކިޔ ނެ ާމުސ ރަ ދެބޭފުޅުންގެ

ާޖެ ާއޮޑިޓަރ ާމިދައްކަނީ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާދައްކ އިރު،ާވ ހަކަ ާވ ހަކަ ނެރަލްގެ

ާއެބަވ ންޖެހޭ.ާ ާފ ރަވެރިޔަކަށް ާފ ރަވެރިވ  ާމަޖިލީހަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޖެނެރަލަކީ  2385އޮޑިޓަރ

ާވިޔަފ ރިާ ާބޮޑެތި ާޙިއްޞ ވ  ާސަރުކ ރު ާމުޢައްސަސ ތަކ އި ާއެންމެހ  ާސަރުކ ރުގެ ހަމައެފަދައިން،

ާ ާބަރަދު ާޚަރަދު ާތަންތަނެއްގެ ާމިހުރިހ  ާހިނގާ ކުންފުނިތަކ އި ާމުޢ މަލ ތްތައް ާވިޔަފ ރީގެ އަދި

ާޤ ނޫނުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމިއީ ާޖެނެރަލް. ާއޮޑިޓަރ ާފަރ ތަކީ ާބަލަންޖެހޭ ނުހިނގ ގޮތް

ާއެކަ ާވ އިރު ާކަންކަމެއްކަމަށް ާލ ޒިމްކުރ  ާވަރަށްާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެމަނިކުފ ނު ންކަން

ާއައިޚްާ ާކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް ާތެދުވެރިކަމ އެކު ާހަމައެހެންމެ،ާލ ޞްތެރިކަމ އި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު  2390ޅުގަ

ާމިހުރިހާ  ާކޯޓުތަކ އި ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންސ ފު ާއިތުރުން ާމީގެ ާނޫން ާމިދ އިރ ތަކެއް ހަމައެކަނި

ާޚަރަދުާ ާރަނގަޅަށްތޯ ާދަނީ ާކަންތައްތަކެއް ާމިހުރިހ  ާބެލެހެއްޓުމ އި ާބަރަދުތައް ާޚަރަދު ތަންތަނެއްގެ

ާރަނގަޅަށް ާކުރެވެމުންދަނީ ާވ ހިނދު،ާބަރަދު ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާބެލުމަކީ ތޯ

ާކުޑަާ ާމުސ ރައަށްވުރެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއެެްޒަތްތެރި ާމި ާމުސ ރައަކީ އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާވ ކަށް  2395މުސ ރައަކަށް

ާ ނޑުވެސް ާއެމަނިކުފ ނަށްާއަޅުގަ ާމުސ ރައެއް ާއެއްވަރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ޤަބޫލުކުރަން

ާއެންމެާ ާއޮތުމަކީވެސް ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާގަވ އިދެއްގައި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނެއްގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ ާއެހެނީ، ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާގޮތްކަމަކަށް ދިވެހިާާރަނގަޅު

ާމުޢައްސަސ ތަކުގެާ ާހުރިހ  ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާވ ހިނދު، ާއިސްވެރިޔ ކަމަށް ާއެންމެ ދައުލަތުގެ

ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާބޮޑުވ ންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ާމުސ ރަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  2400ވެރިންނަށްވުރެ

%ާ ާމުސ ރައިގެ ާމިދެވޭ ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާމިހ ރު ޑަވުމަކީާކ64.7ާުއެހެންނަމަވެސް،

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއެވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްކަމަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2405ާއ ދެ،
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ާމިބިލަށްާާްޙމަދުާޢ ިމރުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:އަ ާހުރީކީ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާފަދައިން ާއެހ މަކުރެއްވި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް މެންބަރު

ާބެހޭގޮތުންާ ާމުސ ރައ އި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ވ ހަކަދައްކ ކަށެއް

ާއަޅު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާވ ތީ ާފ ޅުކޮށްފައި ާޚިޔ ލުތައް ާދަންނަވ ލަންާއެކިއެކި ާދެކޭގޮތް ނޑު ގަ

ާމުސ ަރާ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބޭނުންކޮށްލ ނަން. ފުރުޞަތުގެ

ާމުސ ރަާ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާނުވ ނެ. ާއެއްވަރުވެގެންނެއް ާމުސ ރައ އި  2410ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

މުސ ރަާކުޑަކުރަންާޖެހިގެންވެސްާނުވ ނެ.ާާކުޑަކުރިޔަސްާއަދިާއެތ ާއޮޑިޓްާއޮފީހުގެާމުވައްޒަފުންގެ

ާކުޑަވ ންޖެހޭ.ާ ާމީގައި ާހަމަ ާމުސ ރަ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު

އެކުޑަވ ާކުޑަކުރުމަކީާމުޅިާމަޖިލީހުގެާތ އީދ އިާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިންާކުރެވޭކަމަށްާވަނީކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާ%ާއެކަމަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ބ( ާއެއ އިގުޅިގެން ާހަމަ 40ާތ އީދުކުރ ނަން.

ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާނޭދޭ ާއަޅުގަނޑު ާކުޑަކުރަންވެސް ާމުސ ރަ  2415ާމުވައްޒަފުންގެ

ާ

ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޅިގެން ާއައިޓަމ އި ާމި ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ . ވުމަށް

ާމިހިސ ބުންާ ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެދިވަޑައިގެންނެވި

ާނޮޅިވަރަމްާ ާއެފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާވިދ ޅުވަން ާއެއްޗެއް ާފަރ ތުން ކޮމިޓީގެ

ާޢި ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ާރިޕޯޓް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް  2420އްޒަތްތެރި

ާއެފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަފުޅުގައިާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަ.ާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާލިބިވަޑައިނުގަންނަވ  ާޕްލޭން ާވޯކް ާބަޖެޓ އިާާވިދ ޅުވެއްޖެ ާއެރުވިފައިވ  ާއެބޭފުޅުންނަެަށް

ާހުރިހ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަޖެޓް ާމި ާދަންނަވަން.ާދެން ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނެ ާވޯކްޕްލޭން  2425އެޓޭޗްކޮށްފައި

ާޗެކްކޮށްފިން.ާ ާއިތުރަށް ާއަޅުގަނޑުާސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ާވ ކަމަށް ާފޮނުވިފައި ާގެއަށްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ާޗެކް ާކޮޕީއެއްާދެން ާބަޖެޓްގެ ާމި ާގެއަށްވެސް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ކުރިއިރުގައި

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާވ ވ ހަކަ ާއެޓޭޗްކުރެވިފައި ާއެއ އި ާޕްލޭން ާވޯކް ާވ ނެކަމަށ އި ފޮނުވ ފައި

ާނަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާކަންތައްތަކުގައި ާމުސ ރައިގެ ޝީދުާދެން

ާހަމައެއ އެކުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތްގޮތް. ާމައްސަލަ ާއެ ާއެވިދ ޅުވެދެއްވީ ާތަފްސީލުކޮށް  2430ވަރަށް

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއެންމެ ާއޮފީހުގައި ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބޭނުންވޭ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާހަމައެކަނި ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާއެބަ ާވ ނެ ާތ ވަލްތަކުގައި ޑިރެކްޓަރާާލިބިވަޑައިގަންނަވ ފައިވ 
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ާރަޝީދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށި ާގޮތުގައިވެސް ޖެނެރަލުންގެ

ބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާޑިރެކްޓަރުންާފެންވަރުގެާބޭފުޅުންާވަރަށ37ާާްއެފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިންާ

ާބެލުމު ާބެލި ނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާމުޢައްސަސ އެއް ނޑުމެންނަށްާގިނަ ާއަޅުގަ  2435ގައި

ާބޭފުޅުންކަން.ާ ާކުރައްވ  ާމަސައްކަތް ާއޮޑިޓްގެ ާފަންނީގޮތުން ާމިބޭފުޅުންނަކީވެސް ފ ހަގަކުރެވުނު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެެެއް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ އެކަން

ޓްކުރ ާކަހަލަާބައެެެއްާޚިޔ ލުފުޅުތަކެއްވެސްާއެބަވިދ ޅުވޭާއަޅުގަނޑުމެންާއައުޓްާސޯސްކޮށްގެންާއޮޑި

ާމިހުރިާއޮޑިޓްާ ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާރ އްޖޭގައި އެބަާގެންގުޅުއްވ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެކަން ާކެޕޭސިޓީއެއް. ާއެހުރި ާއޮފީހުގައި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާނެތޭ  2440ފޯމްތަކުގައި

ާއޮޑި ާއަދި ާއެާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ާމެންޑޭޓް ާއެ ާބ ރ އި ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާޖެނެރަލަށް ޓަރ

ާއެކަންާ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑަކަށް ާލިބިގެންވ ނެކަމަކަށް މުޢައްސަސ ތަކަށް

ާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަވެސްާ ާވިސްނުމެއް ާވިސްނި ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާނުކުރެވޭނެތީވެ އެގޮތަށް

ާޤ  ާދެން ާއެކަމަށްާދަންނަވ ލީ. ާހުށަހަޅ ފައިވ ވުން ާމިގޮތަށް ާރިޕޯޓްގައި ާމި ާޚިލ ފޭ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާމުޙަންމަދުާ ާއަޙްމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާފުރިހަމައަށް  2445ވަރަށް

ާދެންާ ާނުދަންނަވ ނަން. ާއެއްޗެއް ާއެއަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.

ާއިބްރ ހީމްާޓްރޭ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވ ހަކަ ނިންގގެ

ާފެޝަންއެއްާ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއެނގޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ޅުކުރައްވ . ާއެބަ ކަންބޮޑުވެލެއްވުން

މަސައްކަތްޕުޅުާާއެއީާއަޅުގަނޑުމެންގެާރ އްޖޭގައިާފަންނީާބޭފުޅުންާއުފެއްދެވުންާއެއީާވަރަށްާބޮޑަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމިފުރުޞަތުގައި. ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވަން ާޝުކުރުވެސް ާއެކަމަށް  2450ކުރައްވ .

ާބޭންކްާ ާވޯލްޑް ާފަރ ތުންނ އި ާއެސޯސިއޭޝަންގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާކޮމަންވެލްތް ސީ.ޕީ.އޭ،

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާދަށުން ާއޭޑެއްގެ ާގްރ ންޓް ާމިހ ރުވެސް ާފަރ ތުން އޮފީހަށްާާއިންސްޓިޓިއުޝަންގެ

ނޑުމެންާދައުލަތުންާ އެބަާއެހީތެރިވެދެއްވ ާމީހުންާބިނ ކުރުމުގެާމަސައްކަތްތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާބައްދަލުވުމެެެއްގައިާ ާސީ.ޕީ.އޭގެ ާއަޅުގަނޑު ާދ ދިފަހުން ާވީނަމަވެސް ާމަދުވިކަމުގައި ާހޭދަ ކުރ 

ާވ ހަކަ ާބައްދަލުވުމުގައި ާއެ ާމިއައީ. ާގޮސްފައި ާމުޢައްސަސ ާބަންގްލަދޭޝްއަށް  2455ދެކެވުނު

ާލިބިފައިވ ގޮތުގައިާފަސްލައްކަާ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަންނައަހަރުގައިވެސްާއަޅުގަ ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި

ޑޮލަރުާއިރ ދަކުރެެެއްވިއްޔ ާލިބިގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމުގެާވ ހަކަތައްވެސްާދެކެވެމުންާއެދަނީ.ާ

ާ ާއެއްޗެއް ާލިބޭ ާޓްރެެެއިނިންގއަށް ާނުދ ނެ.ާއެހެންވީމ ، ާއުނިވެގެންނެއް ާއަތުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމިއަދުާ ާޤަބޫލުކުރަންވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާގެންގުޅުއްވ ށޭ. ާއެގޮތަށް އެވިސްނުންފުޅު
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ނޑުމެންގެާރ އްޖޭގައިާގ ތްގަނޑަކަށ3800ާާްސީ.އެޗް.އެސް.ސީގައިާކިޔަވަންާއެބަތިބިާ  2460ކުދިން.ާއަޅުގަ

ާހަދައި ާއޯލެވެލް ާކުދިން ާޖެނެރަލްގެާބ ރަހ ހެއްހ  ާއޮޑިޓަރ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނިކުމޭ. ާއެބަ ގެން

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާހިގަންޖެހޭނެ ާކްލ ސްތަކެއް ާއޯލެވެލް އޮފީހުގައި

ާތިއްބެވިާ ާއޮފީހުގައި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ާމަތިކުރުމަ ާފެންވަރު ާއެހެންވީމ ،ާމުވައްޒަފުންގެވެސް ާކުރަންޖެހޭނެކަން. ާމަސައްކަތްތަކެއް ށްޓަކައި

ނޑުގެާއެދުމަކީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުގެާއެާހުށަހެޅުއްވުންާނަންގަވ ފައިާކޮމިޓީންާ  2465އަޅުގަ

ާއޮޑިޓަރާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ާފ ސްކޮށްދެއްވުން. ާވ ގޮތަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި މި

ާއޮ ާހަމައެކަނިާޖެނެރަލްގެ ާމިއޮންނަނީ ާރެކޮމެންޑްކޮށްފައި ާކުޑަކުރަން ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ފީހުގެ

ާޙ ލަތުާ ާއެ ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޓައިކޮށްފައި. ާއެކަނި ާޙ ލަތަށް ާޚ އްޞަ ާއިޤްތިޞ ދީ މި

ާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހަމަ ާމުސ ރަފުޅު ާއެ ާގޮސްފިއްޔ  މ ދަމ ވެސް

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއެންމެންާއެކައްޗެއްާކިޔޭނެާގޮތެއްވުންާ  2470ވިސްނުންފުޅުާގެންގުޅުއްވައިގެންާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކައެއްކަމުގައި ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު އެއީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާހުޅުވ ލިާޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަހުސްކުރުމަށް ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ އި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ރިއްޔ .

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމިނިމުނީ.  2475ފުރުޞަތު

ާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފަރ ތުންާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޮމިޓީގެ ާމި ާމުާާއ ދެ، ާމެންބަރު ާގެންދެވި ާނަޝީދު،ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  2480ާޙަންމަދު

ލައްކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިވިދ ޅުވަނީ،ާލޯނެއްގެާގޮތުގައިާނުވަތަާއެހީއެއްގެާގޮތުގައިާލިބޭާފަސްާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ންާލިބޭާއެއްވެސްާއެހީއެއްާނުވަތަާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދައުލަތުޑޮލަރެއްގެާވ ހަކަ.ާ

ާދ ންޖެހޭނެކަން.ާ ާވަދެގެން ާއެ ާލިބޭކަމަށްވ ނަމަ ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާލިބޭ ާގޮތުގައި ފައިސ އެއްގެ

ާއެއީާ ާޖެހުނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތީމަ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި މިރިޕޯޓްގައި

ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާޚިލ ފުވ  ާއެހުރިހާ މިޤ ނަެޫނުއަސ ސީއ އި ާލިބޭ ާދައުލަތައް ާދަންނަވ ލަން.  2485ނޑު

ާޤ ނޫނުގައި.ާ ާވ ނެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދ ންޖެހޭނެކަމަށް ާކުރެވިގެން ާބަޖެޓް އެއްޗެއް

ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރީާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

ާ

ާނުކުތ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިރ ސ ކޮށްާނިޒ މ ބެހޭ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެން  2490އެއްނޫން.

ާމިއޮތީާ ާނިންމުން ާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއ ބެހޭގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާރިޕޯޓް. ފޮނުއްވ ފައިވ 

ާވޯޓަށްާ ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހެޅުންތަކަށ އި، ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާމިހުށަހެޅި އެހެންވީމ ،

މިނެޓްގެާރަނގަބީލުާޖައްސަވައިާދެއްވުންާއެދެން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(7ާާޓަކައިާޖަހަންޖެހޭާއެހުމަށް

ާކ ޑުކޮޅުތައްާ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކުރިން ާދަންނަވ ލަމުގެ ާވޯޓަށް ޝުކުރިއްޔ .

ާއަމީންޢ ން ާއެންމެފުރަތަމަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް  2495މު

ާތ އީދުާލިބިފައިވ ާހުށަހެޅުންތައްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާވަހީދުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާާތޮއްޑޫ ާޙަމްދޫންާހުށަހަޅުއްވ ، ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ އިނގުރައިދޫ

ާޢަބްދުާ ާާޙަމީދުهللا ާހުށަހެޅުން ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ  2500ވަނ4030ާާައޮފީހުގެ

ާރިޕޯޓު ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ގައިވ 7.0ާާގެ

ާއޮފީހުާ ާޖެނެރަލް ާކުރުމ ބެހޭާއޮޑިޓަރ ާހަރުދަނ  ާހިންގުން ާހުގެ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ށަހަޅާ ގޮތުން

ާމިޞުރުޚީ ާއުނިކުރުމަހުށަހެޅުންތައް، ާރިޕޯޓުން ާ)ބ( ާދަށުގައިވ  ާށްާގެ ާދ އިރ ގެާ. މ މިގިލީ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުޅ ދޫ

ާ ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާރަޝ ދު ާޖެނެރަލްގެާނ ޒިމް ާއެހެނިހެންާާއޮޑިޓަރ  2505މުސ ރައ އި

ާ ާމަހަކު ާހަމަޖެ 000,97/-ޢިނ ޔަތުގެގޮތުގައި ާކޮމިޓީންާރުފިޔ ކަމަށް ާމ ލިއްޔަތު އްސުމަށ އި،

މިލިއަންާރުފިޔ އަށ6ާާާްރުފިޔ އިންާ 000,860,4/-ގައިވ ާއަދަދ5ާާުގ5.0ާާެރިޕޯޓުގެާހުށަހެޅުއްވިާ

ާ ާއެރިޕޯޓުގެ 5.0ާާބަދަލުކުރުމަށ އި، 6ާާގެ 0ާާ;000,6/-ގައިވ  ާރުފިޔ އަށ3ާާްރުފިޔ  މިލިޔަން

ާބަދަލުކުރެއްވުމަށް.
ާ2510 

ާ

ާވަހީދުާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމިދަންނަވަނީ ާވޯޓަށް އެންމެފުރަތަމަ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޙަމީދުާهللا

ކޮމިޓީންާވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތ4030ާާުއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުގެާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ

ާ ާރިޕޯޓުދިރ ސ ކުރައްވ  ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާހިންގުނ7.0ާާްގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ  2515ގައިވ 
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ާހު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާގޮތުން ާކުރުމ ބެހޭ ާމިޞުރުޚީާހަރުދަނ  ާހުށަހެޅުންތައް، ާދަށުގައިވާ ށަހަޅ  ގެ

ާންނަވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާ)ބ(ާރިޕޯޓުންާއުނިކުރުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ2520 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަމީދު.هللاާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުާާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

 68ާ2525ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

46ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ;3ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 4ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ2530 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 65ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .44ާ ާޖުމްލަ .65ާ.

ާ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއިނގުރައިޫދާއެހެންކަމުން، ހުށަހަޅުއްވ ،

ާޢަބްދުާ ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުންާهللاާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވުން ާހުށަހެޅުއްވި ޙަމީދު

ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާވޯޓަށްާމިދަންނަވަނީާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާތ އީދުކުރެއްވިގޮތަށްާހުށަހަޅުއްވައި، ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު  2535ރި

ާ ާމަހަކު ާޢިނ ޔަތުގެގޮތުގައި ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާޖެނެރަލްގެ ާރުފިޔ ކަމަށ97ާާްއޮޑިޓަރ ހ ސް

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާރިޕޯޓުގެާ ާކޮމިޓީން މިލިއަނ4ާާްގައިވ 5ާާގ5.0ާާެހަމަޖެއްސުމަށ އި،ާމ ލިއްޔަތު

6ާގ5.0ާާެމިލިއަންާރުފިޔ އަށްާބަދަލުކުރުމަށ އި،ާއެރިޕޯޓުގ6ާާެ،ާހ ސްާރުފިޔ އިނ60ާްސަތޭކ8ާާަ

ާ ާރުފިޔ ،0ާާ;6ގައިވ  ާހުށަހެޅުމަށ3ާާްހ ސް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަދަލުކުރެއްވުމަށް ާރުފިޔ އަށް މިލިއަން

 2540ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ
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ާ:ވޯޓުގެާނަތީޖ 

 2545ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:ާވޯޓުާދެއްވީ:

 47ާ2550ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 ާ;ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 55ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .39ާ ާޖުމްލަ .55ާ.

ނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާ  2555އެހެންކަމުން،ާމިހުށަހެޅުންާފ ހެއްނުވި.ާއަޅުގަ

ާ ާމ 4030ާއޮފީހުގެ ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާނިންމެވިގޮތުގެާވަނަ ާދިރ ސ ކުރައްވައި ާކޮމިޓީން ލިއްޔަތު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރެއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙ އެކު ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ރިޕޯޓަށް

ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.

ާ

 2560ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

75ާާދަދު:ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަ

 65ާ2565ާވޯޓުާދެއްވީ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 09ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 66ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .45ާ ާޖުމްލަ .65ާ.2570 

ާ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއަހަރ4030ާުއެހެންކަމުން، ާކޮމިޓީންާވަނަ ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ގެ
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ާއެބަޖެޓްާ ާމަޖިލީހުން ާއިޞްލ ޙ އެކު ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ާރިޕޯޓަށް ާނިންމެވިގޮތުގެ ދިރ ސ ކުރައްވ 

ާފ ސްކުރައްވައިފި.ާ

ާ

ބިލު. .6  2575މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 



ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ  ނޑު ކުޅުދުއްފުށީާާށް.8ާންޑ ާއައިޓަމްާނިމުމ އެކުާއެޖ7ާެއަޅުގަ

ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމިބިލަށްާ ާކުރިއަށްގެންދިއުން. ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ހަމަތައް

ާކޮމިޓީ ާމަސައްކަތު ާބަހުސްކުރެއްވުމަށް ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ ާކަ 6ާާން ާއަދި ާބ ކީ  5ާ2580ގަޑިއިރު.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސ57ާާްގަޑިއިރ އިާ ާފުރުޞަތުގައިާކޮންމެ ާއެބައޮތް.ާފުރަތަމަ 7ާމިނެޓް

މިނެޓްގެާވަގުތުކޮޅެއްާއެރުވޭނެ.ާވ ހަކަފުޅުދައްކަންާބޭނުންވާ 5ާމިނެޓް.ާއަދިާދެވަނަާފުރުޞަތުގައިާ

ާމެންބަރު ާކުރިއަށްދ ނެާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާމަޖިލިސް ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ންނަށް

ާއެދެންާ ާމަޑުކުރެއްވުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަވ ވަރަށް ާކޯރަމް ާއެހެންވީމ ، އިނގޭތޯ.

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާވަޑައިގަތުން.  2585ކޮމިޓީތަކަށް

ާމެާ ާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާކޯރަމް ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާފަޙުމީއަށް. ާއިމްތިޔ ޒް ންބަރު

ާފަޙުމީއަށްާ ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާއަރުވަން.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާމ ފަންނު ާއިމްފުރުޞަތު ތިޔ ޒްާތެރިާމެންބަރު

ާއަޅުގަނޑަށްާފަހު ާއޮވެގެން ާއެހެން ާލިޔުމުގައި ާއޮތް ާލިޔުއްވ ފައި ާސެކްރެޓޭރިއެޓުން މީ.

 2590ާތަކުރ ރުކޮށްވެސްާއެހެންާދަންނަވަމުންާއެގެންދެވުނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާމަޢ ފްކުރައްވ .ާ

ާ

ާާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ. السالم عليكمޝުކުރިއްޔ  ާހަމަތައްާ، ާތަރުޖަމ ކުރުެުމުގެ

ާމެންބަރުާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާމީއިމްތިޔ ޒްާފަހު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާބިލެއް ބަޔ ންކުރ 

ާޢަދުލުގެާ ާޝަރުޢީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާނަޝީދަށް މުޙަންމަދު

ާހަ ާފޯރުކުރެވިގެންދ ނެާނިޒ މް ާއެހީތެރިކަމެއް ާޝަރީޢަތްތައްކުރުމަށް  2595ރުދަނ ކުރަންޖެހިފައިވ އިރުގައި

ާލިޔެވެނީާ ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާފ ސްވެގެންދިއުމުން. ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ބިލެއްކަމަށް

ާޕަ ާނޫނިއްޔ  ާފުރިހަމަ ާމުޅިން ާމުޢ މަލ ތެއްކުރުމަށް ާބަހަކީ ރފެކްޓްާބަސްތަކަކުންކަމަށްވ އިރުގައި

ާބިލުތައްާ ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލިސްތަކުން ާޤ ނޫނުހަދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދި އެއްޗަކަށްވެގެންނުދޭ.

ާއެއަށްާ ާވަރަށް، ާފަރުވ ތެރިކަމ އެކުގައި ާވަރަށް ާހަދަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ
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ާފުރިހަމަާ ާފުރިހަމަވެގެންނުދޭ. ާއެންމެ ާއެހަމަ  2600ސަމ ލުކަމެއްދީގެންކަމަށްވީނަމަވެސް

ާއެއްޗެއްކަމުގައިވެސްާއެއްޗަކަށްވެގެންވެސް ާދެރަ ާފޭރ މް ާވަރަށް ާއެއީ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ނުދޭ.

ވެގެންދޭ.ާއަދިާބައެއްާމަޢުޟޫޢުތަކަކީާވަރަށްާކޮމްޕްލެކްސްާމަޢުޟޫޢުތަކަކަށްވ އިރުގައިާހަމަާކުށް،ާ

ާހަދަާ ާޤ ނޫނު ާހަމައެހެންމެ، ާނުވެނުދ ކަމެއް. ާހަމަ ާފެނިގެންދިއުމަކީ ާއެއިން ާކުށްކުށް ނީާއެކިއެކި

ާގޮތްތަކަކަށްާ ާކުރިއަށްއޮތް ާބަލ ފައިކަމަށްވ އިރުގައި ާޙ ލަތަށް ާމ ޙައުލަށް،ާއެއިރެއްގެ ާއޮތް އެއިރެއްގެ

ާމ ނަކުރުމަކީާ ާޤ ނޫނުން ާއެހެންވެގެން ާފެނިގެންދޭ. ާއެޑްރެސްކުރެވިގެންނުދ ތަންވެސް  2605އެއިން

.ާޤ ނޫނުާމ ނަކުރުމަކީާވަކިާކޮންމެހެނެއްވެސްާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާފަނޑިޔ ރުންާއެކަންކަންާކުރައްވ ނެާ

ާއެއީ.ާ ާކިޔ ކަމެއް ާއެޕްލައިކުރުމަށް ާއެއިޑްސްތަކެއް ާޕްރިޒަމްޕްސްތަކެއް، ާއ ދެ، ހަމަތަކެއް،

ާއ ދެ،ާ ާކުރުމުގެ. ާމިކަންތައްތައް ާކިޔ  ާޕްރިންސިޕަލްސްތަކޭވެސް ާކުރުމަށް ާޖުމްލަކޮށް މިކަންތައްތައް

ާމަ ާޤ ޟީންގެ، ާގުޅިގެން ާޤ ނޫނުތަކ  ާހަދ  ާމ ނަކުރުމަކީާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނުތައް ާހަދ  ޖިލީހުން

ާވަރަށްާ ާއެކަންތައްތައް ާއެބޭބޭފުޅުން ާއެހެންވެ، ާމަސްޢޫލިއްޔަތު. ާއެއް ާއެންމެބޮޑު  2610ޤ ޟީންގެ

ާއެކުލެވޭތީާ ާމ ނަތަކެއް ާގިނަ ާގިނަފަހަރު ާވަރަށް ާއ ދެ، ާގެންދަވ . ާކުރައްވަމުންވެސް ރަނގަޅަށް

ާއެމ ނަ ާއެބަޖެހޭ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއެބަޖެހޭ، ާދ އިރާ ޤ ޟީން ާ ާއަދި، ާމ ނަކުރަން. ާޤ ނޫނު ކުރަން.

ާވަކީލުންގެާ ާއަދި ާމ ނަކުރެވިގެންދ ން. ާއެބަޖެހޭ ާއެކަންކަންވެސް ާއޮންނ ތީ ސ ފުނޫންގޮތަކަށް

ދައުެުރުވެސްާއެކަމުގައިާވަރަށްާބޮޑު.ާވަކީލުންނަކީާކޯޓުގެާއޮފިސަރުންކަމަށްވ އިރުގައިާޤ ޟީންނ އިާ

ނޑިޔ ރުންނަށްާހަނދ ންކޮށްދޭންޖެހޭ  2615ޤ ނޫނުތައްާއޮތްކަމ އިާޤ ނޫނުތައްާމ ނަކުރެވޭނެގޮތްތައް.ާއެއީާާފަ

ާޤ ނޫނުާ ާމ ނަކުރުމުގައި، ާއ ދެ، ާބަޔަކަށްވ ތީވެ. ާފޯރުކޮށްދެވޭ ާއެހީތެރިކަމެއް ނޑިޔ ރުންނަށްވެސް ފަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަދ އިރުގައި ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނުގެ ާހަމައަކީ ާހަމަތަކެއްވޭ.ާއެގޮތުން،ާއެއް މ ނަކުރުމުގައި

ާއެއީާާނިޔަތް ާމ ނަތަކަކަށްނުގޮސް ާއިތުރު ާއެއީ ާމ ނަނެގުން. ާމަތިންމަތިން ާބެލުމަށްޓަކައި އޮތްގޮތް

ާކުރުންާ ާއެމ ނަކޮށްގެން ާމ ނައަކަށްނުގޮސް ާއެނޫން ާއޮތިއްޔ  ާމ ނައެއް ާސ ފު ާފެންނަންއޮތް ހަމަ

ާއެންމެާ ާއެއްޗަކަށްނޫންކަމަށް. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާއެއީ ާވެދ ނެ  2620ބައެއްފަހަރުގައި

ާއަލުންާމަން ާޙ ލަތްތަކުގައި ާއެފަދަ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ، ާއޮތްކަމެއްކަމަށް. ފ ކުރަނިވިނޫންގޮތަކަށް

ާޤ ނޫނުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމެދުވެރިވެގެން. ާމަޖިލިސް ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާޖެހޭނީ އެޤ ނޫނެއް

ާމ ނަާ ާޙ ލަތަކީ،ާމަތިމަތިން ާމ ނައަށް.ާދެން،ާއަނެއް ާއެމަތި ާމަތިފުށުން ނެގުމުންާމ ނަކުރެވިގެންދ ނީ

ާއެކަމުގެާ ާއެވޮއިޑްކުރުމަށްޓަކައި ާއެކަމުން ާމެދުވެރިވެދ ނެކަމަށްޓަކައި ާހެއްވ ކަމެއް ވަރަށް

ާމ ނަާ ާއެރަނގަޅު ާތަންތ ގައި ާއަންނަ ާދެމ ނައެއް ާފުށުއަރުވައިގެން ާމ ނަ ާއެބަޖެހޭ  2625މަޤްޞަދަށްޓަކައި

ާ ާއޮތް ާކުރީގައި ާޙ ލަތަކީ، ާއަނެއް ާކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާއެއީވެސް ާނޫނިއްޔާ ގެނައުން ޙ ލަތެއް
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ާޤ ނޫނެއްާ ާހެދޭ ާފަހުން ާބޭނުމަށްޓަކައި ާޙ ސިލުކުރުމުގެ ާޙ ސިލުނުވިކަމެއް ާޤ ނޫނަކުން ކުރީގައިއޮތް

ާވިސްނަންޖެހޭާ ާއެބަ ާޙ ލަތްތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާމ ނ ކުރުން. ާބަލައިގެން ާއެގޮތަށް ހަދ އިރު

ާމ ނަކުރަމުންދ އިރުގަ ާޤ ނޫނު ނޑިޔ ރުން ާފަ ާނޫނިއްޔ  ާއެކިއެކިާޤ ޟީން ާމ ނަކުރުމުގައި ާއ ދެ، އި.

ާޤ ނޫނުާ ާއެއީ ާމިސ ލަކަށް، ާހުރޭ. ާއެއްޗެތި ާއެބަހުރޭ، ާކަންކަން ާފޯރުކޮށްދޭ ާއެބަ  2630އެހީތެރިކަންވެސް

ާނޯޓްސްތަކ އިާ ާއެސައިޑް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާހިމެނޭ ާއެބިލުގައި ާޤ ނޫނު، ހަދ އިރުގައި

ާމ ނަކުރުމުގެ ާއެބަ ާކަންތައްތަކުން ާހަމައެހެންމެ،ާާޕްރީއެމްބަލްސްފަދަ ާފޯރުކޮށްދޭ. އެހީތެރިކަން

ާއެހީތެރިކަންާ ާކަންތައްތަކުންވެސް ާބައެއް ާހިމެނިގެންނުވ  ާއެޤ ނޫނުގައި ާނޫނިއްޔ  އެބިލުގައި

ާކުރިއަށްދާ  ާފ ސްކުރަމުންދ އިރު ާއެބިލެއް ާމަޖިލީހުގައި ާޤ ނޫނުހަދ  ާމިސ ލަކަށް، އެބަފޯރުކޮށްދެވޭ.

ރޑްާނޫނިއްޔ ާމިފަދަާއެކިއެކިާޑިބޭޓްސްތަކުންާއެކިއެކިާމަޢުލޫމ ތުާ  2635ހޯދައިގެންާމިސ ލަކަށް،ާހެންސަ

މަޢުލޫމ ތުާފޮތްތައްާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާހެދިފައިާހުންނަާފޮތްތަކ އިާމިކަހަލަާޢިލްމީާފޮތްތަކުގެާމައްޗަށްާ

ާކަންތައްތައްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިފަދަ ާފޯރުކޮށްދޭ.ާމިބިލުގައި ާއެހީތެރިކަން ާމ ނަކުރުމަށް ބަލައިގެންވެސް

ނޑުާފ  ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ާވަރަށް ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ހަގަކުރެވިފައިވ ކަން

ާބައެއްފަހަރުާ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައި ާމ ނަކުރ  ާޤ ނޫނު ާއަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ.

ާމައް ާނިމިގެންދ އިރު ާޝަރީޢަތެއް ާއެބައޮވޭ ާސ ފުވެގެން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނޑުމެން  2640ސަލަާއަޅުގަ

ާކޮންމެވެސްާ ާއެބައިނގޭ ާއެންމެނަށްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްކޮޅަކަށްކަން. ާކޮންމެވެސް ނިމޭނީ

ާޚަސްމެއްގެާ ާދެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމައެހެންމެ، ާނިމިގެންދ ނެކަން. އެއްކޮޅަކަށް

ާނިމިގެންދ ނެކަންާ ާއެއްކޮޅަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމައްސަލަ ާގުރިއަތުލިޔަސް ާއެހެންވީމ ،ާދެމެދުގައި .

ާބެލުމަކީާ ާކޮލިޓީއަށް ާވަރަށް ާނިންމުމުގައި ާމައްސަލަތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް މިކަންކަމަށް

ާމީހުންާ ާނިޒ މ މެދުގައި ާޢަދުލުގެ ާޝަރުޢީ ާއޭރުން ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި  2645ވަރަށް

ާޙ ސި ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާއުފެދިގެންދ ނީ. ާކުރާ އިތުރުބ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ލުކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާމަސައްކަތެއްކަމުގައިާދެކޭތީވެާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާ

ާދަންނަވ ނީާ. السالم عليكمާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 2650ވަރަށްާމުހިންމުާބިލެކޭ.ާއެކަމަކު،ާމިބިލަށްާފުރަތަމަާބަލ ލިއިރުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންާާަކެދއްކެވުްނ:ވ ހަާރިޔ ޟްާރަީޝދު

ާއެއްޗެހިާ ާވ ހަކަ ާމ ނަކުރެވިގެންދިޔައީ ާމިބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާފަދައިން ފ ހަގަކުރެއްވި

ާމިކަހަލަގޮތަކަށް ާހުންނަ ާބަހުން ާއިނގިރޭސި ާދެން ާގެންނަގޮތަށްާާމ ނަކުރުމ އި ތަރުޖަމ އެއް

ާކަމުދ ،ާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއީ ާބަލ ލިއިރުގައި ާބިލު ާއެހެންނަމަވެސް، ނޑަށް. އަޅުގަ
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ާުސރުޚީވެސްާ ާއޮތްާމަސައްކަތެއް.ާއެގޮތުން،ާމިބިލުގެ ާވަރަށްާމުހިންމުވެފައި ާކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެގޮތުން، ާބަދަލުކޮށްލަން. ާފެނޭ ނޑަށް ާސުރުޚީއަކަށްާއަޅުގަ ާމިބިލުގެ  2655ފެންނަނީ

ާހަމަތައްާ ާމ ނަކުރުމުގެ ާގަވ އިދުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޢަމަލުކުރ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމިއީ ބ އްވަން،

ާމިދަންނަވަނީ،ާ ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލިޔަން ާމިގޮތަށް ާބިލެވެ. ބަޔ ންކުރުމުގެ

ާމަސަާ ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްޞަ ާރައްޔިތުންގެ ނޑު ާއެމަޖިލީހުންާއަޅުގަ ާއެތަނުން، އްކަތްކުރިއިރުގައި

ާޤ ނޫނުާ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާއޭރުގައި ާދަންނަވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެވުނުކަމެއް ނޑަށް އަޅުގަ

ާއޮންނ ނީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާގަވ އިދެއްގައި ާހަދ ދިޔަ ާއޭރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމީހުން. ާތިބި  2660ހަދަން

ާބެލުމަށް ާނިޒ މެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާކަންތައްާ، ާއެނިޒ މް ާހެދި ާނެގިއިރުގައި ާނިޒ މް ވެރިކަމުގެ

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާހެދިއިރުގައި ާގަވ އިދު ާހެދީ. ާގަވ އިދެއް ާބަޔ ންކުރ  ާއެކަންކަން ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާނަސީބުާ ާމެންބަރެއް ާހިމެނުނު ާކޮމިޓީގެވެސް ާހެދި ާއެގަވ އިދު ނޑަކީ ާއަޅުގަ ސ ފުކޮށް

ާމިއަ ާއެދުވަހުާރަނގަޅުކަމުންކަމަށްވެދ ނެ. ާއެލިބުނީ ާއެފުރުޞަތު ާމިވ ހަކަދައްކަން ދު

ާމިކަންާ ާމ ރަނގަޅަށް ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން،  2665އެހެންވީމ ކަށްވެސްވެދ ނެ.

ާތެރޭގައިާ ާމިވޯޓުނެގުމުގެ ާކޮންމެއަކަސް، ާމިކަންކަންދިޔަގޮތް. ާއޭރުގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާހަނދ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަ، ާބުނެފައި ާއެގަވ އިދުގެ ާގަވ އިދުގެ.46ާާންވަނީ ާމ އްދ އޭ ވަނަ

ާއެއީާ ާއެބުނަނީ، ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާގުނަންޖެހޭނެއޭ.ާއޭގައި ާއެރަށެއްގައި ާވޯޓު ާނަގ  އެރަށެއްގައި

ާގުނުމަށްާ ާއެވޯޓެއް ާތަނެއްގައި ާނެގި ާއެވޯޓެއް ާވޯޓެއް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާގަވ އިދު. ނޑައެޅި ާކަ ނޑުމެން ާނުލިބިާއަޅުގަ ާއަދި ާނަމަވެސް ާލިބިގެން ާބ ރު  2670ދަށުން

ނަމަވެސްާތަފ ތުގޮތަކަށްދިޔަ.ާއޭގައިާމިދެންނެވިާމ އްދ ވެސްާތަފ ތުގޮތްގޮތަށްާއޭރުގައިާރައްޔިތުންގެާ

ނޑުާފ ހަގަކުރަންާ މަޖިލީހުގައިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމ ނަކުރަމުންާގެންދިޔައީ.ާއޭރުާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުގަ

ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާކޮމިޓީގައިވެސްާާމިހ ރުގެ ާމިދެންނެވި ާމަޖިލީހުގައި. ާހުންނެވި ާއޭރުގައި ޖެނެރަލް

ާއޭގެންާ ާމަޤްޞަދު ާނެންގެވީ. ާމ ނަ ާއޭގެން ާތަފ ތުގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި.

ާހެދޭާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެކަންކުރީކީ.  2675ސ ފުވ ގޮތަކަށެއްނޫން

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުތައްވެ ާއަޅުގަ ާމ ނަ ާއޭގެއަސްލު ާނޫނީ ާހ ސިލުވ ގޮތަށް ާމަޤްޞަދު ާއޭގެއަސްލު ސް

ދޭހަވ ގޮތަކަށްާކުރުކޮށްާބުނަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލުންާއެކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުގަނޑަށްާ

ާއެާ ާހަމަޖެހިގެންދ ނެކަން. ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާއެބަދޭ ާޔަޤީންކުރެވިގެން 4ާގޮތުން،ާމި

ާބަދަލުކޮށްލަންވެސްާ ާތަންކޮޅު ާތަރުޖަމ އިން ާފޮޅުވަތުގައިވެސް ާދެވަނަ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޯޓުތަކަށްވެސްާ ާޝަރުޢީ ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާހަމައެހެންމެ، ާފެންނަކަމެއް. ނޑަށް ާއަޅުގަ  2680އެއީވެސް



 100 

ާމިދެންނެވިގޮ ާމ ނަކުރުމުގައި ާޤ ނޫނުތައް ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ ާބޮޑަށް ާސިފައިާވަރަށް ާލުއިފޮތެއްގެ ތަށް

ާހަމައެހެންމެ،ާ ާމިކަންކުރެވިއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ . ާދޭހަވ ގޮތަށް ާމ ނަ ާއަސްލު ާއޭގެ ނޫންނަމަ،

ނޑުާހަމަާމިބިލުގެާ ނޑުާބަލ ލަން.ާއޭގައިާ)ނ(ާގެ،5ާާއަޅުގަ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާށްާވެސްާއަޅުގަ

ާފުާ ާމ ނައަށްވުރެ ާދޭހަވ  ާފޮޅުވަތުގައި، ާތިންވަނަ ާޤ ނޫނެއްާއެމ އްދ ގެ ާހެދޭ ާއޭގެމ ނައަކީ، ޅ ނުވުން.

ާގޮސްގެނެއްާ ާފުޅ ވެގެން ާމ އްދ  ާއެބައްޓަންކުރެވޭގޮތަށް ާބޭނުންވ ގޮތަކަށް ާޤ ޟީ  2685ފުޅ ވެގެންނުވ ނެއޭ،

މިއީާވަރަށްާރަނގަޅުާވ ހަކައެއް.ާމިާޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާއެގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާނުވ ނެއޭ.ާއަޅުގަނ

ާހަދައިފިކަމަށްވަންޏ  ާބަޔަކުގެާާޤ ނޫނެއް ާލައިގެން ާއޭގައި ާކަންތައްވެސް ާހުރިހ  ާނެތް ާޤ ނޫނުން އެ

ާހުރިާ ާމީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ނެ. ާއޮވެގެނެއް ާކުރެވޭގޮތަކަށެއް ާޙުކުމެއް މައްޗަށް

ނޑަށްާވަރަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމ އްދ އެއް.ާއަދި،ާ މުހިންމުާޕޮއިންޓްތަކަށްާބަލ ލ އިރުގައިާއެވެސްާއަޅުގަ

ނޑުާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަން.ާހަމައެހެންމެާއެއަށްާއަ  2690.ާޤ ނޫނެއ4ާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ6ާާެޅުގަ

ާބޭނުންތެރިާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެވެސް ާއެނގުން. ާމަޤްޞަދެއްގައިކަން ާކޮން ތަޢ ރަފުކުރީ

ާފ ހަގަކުރަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާދ ކަމަށް ާޙައްލުވެގެން ާސަބަބުންވެސް ާއޭގެ ާކަންތައްތަކެއް ން.ާމުހިންމު

ނޑުާހަމަާމިާފ ހަގަކުރަން.ާދެން،ާޖުމްލަކޮށްާމިބިލުގައ6ާާިހަމަާއެއ އެއްކޮށްާ)ށ(ާގެާ ވެސްާއަޅުގަ

މިނެޓްތެރޭގައިާނުދެއްކުނުކަމަށ7ާާްހުރިާގިނަާކަންތައްތަކަކީ،ާހުރިހ ާވ ހަކަތެއްާއަޅުގަނޑަށްާލިބޭާ

ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމީގެއިން ާމިހެދޭާާވީނަމަވެސް  2695މަޖިލީހުން

ާދިވެހިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާކޯޓުތަކަށ އި ާޝަރުޢީ ާމ ނަ ާނެގޭ ާޤ ނޫނުތަކުން ާއެ ޤ ނޫނުތައް

ާމިއަދުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެނގިގެންދ ނެ. ާމިކަން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާބައެއް ާޙ ލަތްތަތަކުގައި ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާމިހ ރުާއަޅުގަ މެންނަށް

ާމިާ ާވަރަށްފަހުން ާއެބަދޭ. ާނަގަމުން ާމ ނަ ާކަންކަމުގެ ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވެސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޓީއެއްގައި ާމަޖިލީހުގެ ާފެނިގެންދިޔައީ ނޑަށް ާއަޅުގަ  2700ވަނަާާ;;މަޖިލީހުންވެސް

ާގަވަ ާއެމް.އެމް.އޭގެ ާހ ޒިރުކުރީ ާމަޖިލީހަށް ާއެ ާދަށުން ާއިލެކްޝަންްސާމ ެ އްދ ގެ ރުނަރ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހ ރު ާކޮމިޓީއެއްކަން ާކޮން ާއެއީ ާހ ޒިރުކުރީ. ާބައެއް ާމިކަހަލަ ކޮމިޝަނަރއ އި،

މެންބަރުންނަށްާސ ފުވެވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާއެދުވަހުާކަންދިމ ވިގޮތުންާއެާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާވަޑައެއްާ

ާހުާ ާމުޤައްރިރަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާއެދުވަހު ާބުރަާނުގަންނަވ . ާއެންމެ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ންނެވީ

ާއިބްރ ހީމް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާގ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ  2705މަސައްކަތްކުރެއްވި

އެކަންާކުރަމުންާދިޔައިރުގައިާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެތ ނގައިވެސްާފ ހަގަކުރަމުންާދިޔައީާ

ާތިކަމެާ ާދަށުން ާބިލެއްާތިމ އްދ ގެ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭނެއޭ. ާނުކުރެވޭނެއޭ. އް
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އައިސްފިކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްޒ ވެސްާއެާތ އީދުކުރ ފަދައިންާ

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާމ ނަ ާލިޔެވޭ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދެބަސްވުމެއްނެތި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއޮންނަ ާހަމަާފެންނަން ާއަޅުގަނޑު ާއެއްގޮތަކަށްވެސް، ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ،  2710ންޖެހޭނެ.

ާކުޅުދުއްފުށިާ ާވިސްނުންފުޅަށް، ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ހައިރ ންވެސްވަން

ާމިާ ާމިކަންކުރަން ާވިސްނުންފުޅަށް ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ލިބިާމިކަންާކުރެއްވީތީވެާއެއީާހަމަާއަޅުގަނޑުާހަމަާހައިރ ންވ ވަރުާކަމެއް.ާމިހ ާޅަފަތުގައިާާޚިޔ ލު

މަޖިލީހުގައިާމިކަހަލަާބިލެއްާމިތަނަށްާގެނައުމަކީާއެއީާއެމަނިކުފ ނުާކުރެއްވިާރަނގަޅުކަމެއް.ާދެން،ާ

ާއެ ާކުރީގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެމަނިކުފ ނު ާކުރީގައި ާނުދަންނަވ ނަން ނޑެއް ާމިތަނަށްާއަޅުގަ ާބިލު،  2715އް

ާއެކުރިާ ާމަޤ މުގެގޮތުން ާހުންނެވި ާއޭރުގައި ާދެންނެވިން، ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާބިލަކ  ފޮނުއްވި

ާއެހެންާ ާނުދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެކަމަކު، ާއައީ. ާއެބިލު ާސަބަބުންނޭ އަސަރުތަކެއްގެ

ާޤަބޫލުކުރެވެ ާއަޅުގަނޑަށް ާހަމަ ާމިއީ ާކަމެކޭ. ާކުރެއްވި ާމިއޮތީާއެމަނިކުފ ނު ާފޮނުވ ފައި ާމިބިލު ނީ

ހަމަާޤ ނޫނުތަކުގައިާއެކިގޮތަށްާއެކިާބޭފުޅުންާމ ނަާނަންގަވ ތީވެ.ާއެއްާފޮތެއްގައިާމީގެާސީދ ާނެގޭާ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާފޮނުވި ާގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ާހަމައަށް ނޑުމެނ  ާއަޅުގަ  2720މ ނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާބަޔ ންކުރުމުގެާާރުާގެާެމންބަާތިމަރަފުށީާދ ިއރ  ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާބިލެއްާ

ާމެންބަރަށްާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް  2725ާމި

ާވަރަށްާމުހިންމުާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާއަޅުގަނޑަށްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާހުށަހެޅުން ާމިއީާމިވަގުތު ާހީވަނީ ާހަމަ ވެސް

ބިލެއްހެން.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާހަމަތަކ އިާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާވ ހަކަދައްކ އިރުގައިާ

ާގެއްލިފައި.ާ ާރ އްޖެއިން ާމި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބަހުއްޓޭ ާސަބަބުން މިކަމުގެ

ނ ޑުާކުޑަކުޑަާމިސ ލެއްާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާދ ދިފަހުންާމިރ އްޖޭގައިާހިނގިާމައްސަލައެއްގައި.ާއަޅުގަ

ާދުވަސްވަރުގައިާ ާހޮވުމުގެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދުވަސްވަރުގައި ާއިލެކްޝަންސް  2730އެއީ

ާ ާގުޅ78ާުއެއީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެމައްސަލައަކ  ާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ާކޮންމެާވަނަ ންހުރި

ާމިމ އްދާ  ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާލިބިދޭކަމަށް. ާޙައްޤު ާއިސްތިޢުނ ފުކުރުމުގެ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ މީހެއްގެ

ާ ާކިޔ ލ ނަން. ާމަދަނ78ާާީރަނގަޅަށް ާމައްސަލަތަކުގައްޔ  ާޖިނ ޢީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި

ާއިސްތިޢުނ ފަ ާއަމުރުތައް ާކޯޓު ާނެރޭ ާޙުކުމްތަކ  ާއިއްވ  ާޙައްޤުާމައްސަލަތަކުގައި ާހުށަހެޅުމުގެ ށް



 102 

 2735މައްސަލައ ާގުޅުންހުރިާކޮންމެާމީހަކަންމެާލިބިގެންވެއެވެ.ާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ގޮތް.ާއެކަމަކު،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސްޕްރީމްާކޯޓުންާރަނގަޅު.ާސްޕްރީމްާކޯޓަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުާ

ާއެކަމަކު ާފަރ ތް. ާލިބިދޭ ާޙައްޤު ނޑައަޅ ާާމ ނަކުރުމުގެ ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑައެޅިގެން ކަ

ާއެއީާ ާމަޙްރޫމްކޮށްލުން ާއެ ނޑައަޅ  ާކަ ާނުލިބޭކަމަށް ާޙައްޤު ާއެ ާއޮތްހިނދު ާމިގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައި

ާޖެހުނީ.ާ ާކުރިމަތިލ ން ާގެއްލުންތަކަކ  ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ާމަޙްރޫމްކޮށްލުން އެމީހ 

ާގި ާވަރަށް ާކެންޕޭނެއްގައި ާބޮޑުާއެނގިވަޑައިގެންނަވ ނެ ާމިއީ ާއަނެއްކ  ާކުރ ނެ. ާޚަރަދުތަކެއް  2740ނަ

ާމައްސަލައަކީާ ާމައްސަލަތަކަކަށްވީ.ާހަމަ ާބޮޑު ާމުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ާމައްސަލައަކަށްވީ ާޤައުމީ ސިންގ ހަ

ނޑުާދަންނަވ ނީާ ޤ ނޫނުާމ ނަކުރުމުގެާސަބަބުންާދިމ ވިާމައްސަލައަކަށްާމިއޮތީާވެފައި.ާދެން،ާއަޅުގަ

ާ ާމައްސ4ާަމިސ ލަކަށް ާމިފަހަރުާވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމެއްގައި ާކިޔ  ާމީހަކަށް ލައަކީ

ާއޭނައަށްާ ާބިލްގޭޓް ާނަން. ާކުންފުންޏެއްގެ ާމަޝްހޫރު ާދުނިޔޭގެ ާފަހަރެއްގައި ބޭނުންކުރަންޖެހިދ ނެ

ާއެާކުންފުނިާ ާވ އެއްޗަކީ ާބުނީމަ ާމައިކްރޯސޮފްޓްާބިލްާގޭޓް ާކިޔ އިރުގައި  2745ކިޔަނީ،ާބިލްގޭޓްާއޭނައަށް

ާއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމައިކްރޯާދަރ ފައިއޮތްއޮތުމަކަ ާދަރ ފައި ާމިބުނަނީާކީކޭތޯ.ާމައިކްރޯާސޮފްޓުންނޭ ށް

ާޤ ޟީާ ާޙުކުމްކުރި ާކޯޓުގައި ާދަށު ާއުފުލަންޖެހޭނީ. ާޒިންމ  ާއަދ ކުރަންޖެހޭނީ ާދަރަނި ާއެ ސޮފްޓޭ

،ާމިވިދ ޅުވަނީާބިލްގޭޓްާމައިކްރޯސޮފްޓް.ާއެކަމަކު،ާއެާކުންފުނީގެާނަމަކީާމައިކްރޯސޮފްޓް.ާނަމަވެސް

ާލައިބިލިޓީާ ާލިމިޓެޑް ާކުންފުންޏަކީ ާއެއީ ާނުޖެހޭ. ާއުފުލ ކަށް ާޒިންމ  ާއެ ާއޭނ  ފަރުދީގޮތުން

ާޝަޚްސެއް.ާއެކަމަކު،ާކޯޓުގެާ ާޝަޚްސެއް،ާމީހ އަކީވެސް ާޤ ނޫނީގޮތުން  2750ކުންފުންޏެއް.ާކުންފުންޏަކީ

މަާމިބުނަނީާޤ ޟީއަށްާލިޔުމުގައިާމީނަާމިލިޔަނީާމީހ ގެާނަންާގެނެސްފައިާކުންފުނީގެާނަން.ާގެނައިާ

ާޖެހޭނެއޭާ ާއޭނަ ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާގެނެސްފައި. ާނަން ާއޭނަގެ ާޙުކުމްކޮށްފައި ާމިއޮތީނޫންހޭ ޤ ޟީ

ާއިންނަނީ.ާ ާޖަހ ފަ ާނަމޭ ާކުންފުނީގެ ާހޯލްޑަރަކީ ާއެކައުންޓް ާކުންފުނީގެ ާއެ ާބައްލަވ  ޒިންމ ވ ން.

ާއުފުލަންޖެ ާޒިންމ  ާއޭގެ ާއެހެންވީމަ، ާޖަހ ފަކ . ާނީނދެއޭ ާނަމެއް ާލައިބިލިޓީާމީހ ގެ ާލިމިޓެޑް ހޭނީ

 2755ކުންފުންޏަކަށްާވީހިނދުާއެާކުންފުނިާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނީ.ާއެއްވެސްާޙ ލެއްގައިާފަރުދީގޮތުންާއެާ

ާއެތަކެއްާ ާރ އްޖޭގެ ާކަމެއްގައި ާއެތައްއެތައް ާމި ާގޮސް ާމިހެން ާނުވ ނެ. ާއުފުލައިގެނެއް ާއޭނަ ޒިންމ 

ބުންާމިގޮތްގޮތަށްާމ ނަކުރުމުގެާސަބަބުންާގެއްލިފައިާބައެއްގެާޙައްޤުތައްާވަނީާމިާމ ނަކުރުމުގެާސަބަާ

ާއެއްބަޔަކީާ ާނަގ  ާއެޑްވ ންޓޭޖް ާމީގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރަށް ާމީގެ ާއަނެއްކ  ާދެން، ވަނީ.

ާހިފައިގެންާ ާލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް ާތަންކޮޅެއް ާކިރިޔ  ާމިމީހުންނަކީ ާވަކީލުން. މިރ އްޖޭގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެއްވެސްާޙ ލެއްގައިާދުއްވައިގަންނަާބައެއް.ާމިރ އްޖޭާ  2760ގައިާތިބިާވަކީލުންނަކީާއަޅުގަ

މިއީާފުރަތަާމިާޤ ނޫނަށްާއަހުލުވެރިކޮށްާފުރަތަމަާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރަންާދަސްކޮށްދޭންޖެހޭާ
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ާމިރ އްޖޭގައިާ ާއެކަމަކު، ާވަކީލުން. ާއެބައުޅޭ ާއެބަެިތިބި، ާތަންތ ނގައި ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ. އެއްބައެއް

ާވަާ ާއެމީހުންގެާމިއުޅޭ ާގިނަފަހަރު ާވަކީލުންނަކީ ާއުޅޭ ާމިރ އްޖޭގައި ާބައެއްނޫން. ާމިކަހަލަ ކީލުންނަކީ

ާޤ ޟީންނަށްާ ާބިރުދައްކައިގެން ާސިފައަށް. ާސްޓ ރުންގެ ާގޭންގް ާމިހުންނަނީ ާގޮތް އުސޫލުތަކ 

ާނުކުންނަ ާނޫނިއްޔ  ާދައްކައިގެން ާގުޅޭކަން ާއޭނައ  ާޤ ޟީއ  ާމީހުންނަށް ާއެހެން  2765ާބިރުދައްކައިގެން

ާމިއީާ ާގުޅިފައޭ. ާއެހެރީ ާޤ ޟީއ  ާތިމަންނ އ  ާބުނ ނެ ާއެއްލަފ ނެ. ާލޯ ާއޭނައަށް ާޤ ޟީ ވަގުތު

ާއަޅުގަނޑުާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާއެހެންވީމަ، ާހުރިވަރު. ާފެންވަރު ާވަކ ލ ތުކުރުމުގެ މިމީހުންގެ

ާމު ާވަރަށް ާމިއީ ާބިލެކޭ، ާނުވ ވަރުގެ ާދޫކޮށްލަން ާބަލައިނުގަނެ ާމިތަނުން ާމިއީ ހިންމުާދަންނަވ ނީ

ާކޮމިޓީާ ާގޮތަށް ާހުރި ާއޮއްޓަރު ނޑުމެން.ާއަދި،ާމިއަށްތުރެން ާއަޅުގަ ާފ ސްވެސްކުރަންޖެހޭ ބިލެކޭ.ާމި

 2770ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާލެވަލްގައިާއަޅުގަނޑުމެންާޖެހޭނެއޭާބަލައިގަންނަންވެސްާޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާރައީސްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިާ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލެއް ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާ.ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިވަނީާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާވަޑައިގަންނަވ އިރުާ ާވިސްނ  ާއޮތްތަނަށް ާކުރިއަށް ާނޫނީ ާއަދި ާމިވަގުތު ާބިލެއްގެާބޮޑަށް ާމިފަދަ ވެސް

ާނަތީޖ އެއްގެާ ާއޭގެ ާބޮޑުކަމުން ާބޭނުންވެފައިވ ލެއް ާއެކަމަށް ާއެނގިވަޑައިގެން ާހަމަ  2775މުހިންމުކަން

ނޑުވެސްާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަންާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާ ގޮތުންނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާމިހ  ާމުހިންމުކަން ާބިލެއްގެ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާރައީސް،ާހަމަތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑުވެފައިވ ކަމަށް. ރު

ާމިާ ާމިބިލުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމ ނަކުރުމުގައިވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާއަދި ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ވިދ ޅުވ ފަދަާކަންތައްތަކ ާދޭތެރޭާރިޢ ޔަތްކުރުމެއްާނެތިާއެކިާޙ ލަތްތަކުގައިާއެކިގޮތަށްާއޭގައިާހުރިާ

ާގޮތްގޮ ާއެކި ާބޭނުންކޮށް ާޤ ނޫނުތަކާ ބަސްތައް ާއަދި، ާއެބަފެނޭ. ާވަމުންދ ތަން ާކަންތައްތައް  2780ތަށް

ގަވ އިދުތަކުގައިާއެބަސްތައްާބޭނުންކުރެވެމުންާދ އިރުާއެއްާބަހެއްގެާމ ނަާނޫނީާއެާހ ސިެިލުކުރަންާ

ާއެކަންކުރަންާ ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާނިމިފައިވ ގޮތް، ާއެކަން ާގުޅުވައިގެން ާމަޤްޞަދ  ބޭނުންވ 

ާހި މަނ ފައިވަނީާކޮންާބޭނުމެއްގައިާކޮންާމަޤްޞަދެއްގައިކަންާއެންމެާރަނގަޅަށްާބެލިާނޫނީާއެބަސް

އެނގިގެންާކަންތައްތައްާކުރުމަކީާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާއެއްާހަމައެއްާއެއްާއުސޫލެއްާކަންކަމުގައިާ

ާޤ ނޫނަ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ. ާބޭނުންވެއްޖެ ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ  2785ށްާގެންގުޅުމުގައި

ާގޮތަކަށްާ ާޙ ޞިލުވ ނެ ާމަޤްޞަދު ާމިދެންނެވި ާފ ހަގަކުރެވޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް ބަލައިލ އިރު

ނޑުާހަމަާމިވަގުތުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާ މީގެންާބައްޓަންކުރެވިފައިވ ކަމުގައި.ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުގަ

ާމ  ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާޤ ނޫނެއް ާގޮތްގޮތަށްާމިފަދަ ާތަފ ތު ނަކުރުމުގައި
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ާޤަބޫލުކުރަނީާމިކަމުގެާސަބަބުންާ ާހ ދިސ ތައްާހިނގ ފައިވ ކަންވެސް.ާއަޅުގަނޑު ާތަފ ތު ޢަމަލުކުރެވި

 2790އެކަމަށްާޙައްލެއްާލިބިާމ ނަކުރުމުގައިާވަރަށްާއެއްގޮތްާވަރަށްާހަމަހަމަާއުސޫލުތަކެއްާގެންގުޅެވިގެންާ

ނޑުާމީގެންާއެންމެާބޮޑަށްާބ ރުއަޅ ާފ ސްކުރަންާބޭނުންވާ ދ ނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަ ޅުގަ

ާއެއަށްާ ާބަލައި ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާމެދުވެރިވީ ާޙ ލަތު ާއެ ާނޫނީ ާހެދުނީ ާޤ ނޫނެއް ާކަންތައްތަކަކީ އެއް

ރިޔ އަތްކުރުމަށްާމ ނަކުރުމުގެތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާބ ރުއަޅ ފައިވ ކަން.ާއަދި،ާމަޖިލީހުގައިާއޭރުގައިާ

ާޤ ނޫ ާކޮމިޓީތަކުގައިާމި ާއަދި ާވިސްނުމ  ާގެންގުޅެފައިހުރި ާހެދިއިރު ާޤ ނޫނެއް ާއެ ާނޫނީ ާހެދިއިރު ނު

ާކަންތައްތަކަކާ  ާކޮންކޮން ާމެދުވެރިވެގެން ާސަބަބެއް ާކޮންކޮން ާއެއީ ާމަސައްކަތްތަކ  ާހުރި  2795ކުރެވިފައި

ާބ ރުއަޅ ފައިވ  ާމީގައި ާރިޔ އަތްކޮށްލަން ާޤ ނޫނެއްތޯވެސް ާހެދިފައިއޮތް ނޑުާގުޅުވައިގެން ާއަޅުގަ ާއެ ތީ

ާކެމެކޭ.ާ ާސަޕޯޓްކުރ  ާވަރަށް ާއެކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެ ދަންނަވ ނީ

ާރަނގަޅުގޮތުގައިާ ާކޮށް ާއެއްގޮތަކަށް ާވީހ ވެސް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާއެއީ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ާމިާރައްޔިތުންނަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު

ާއަދިާ ާބައްޓަންކުރެވި ާޤ ނޫނުތައް ާއެއްގޮތަކަށް ާވީހ ވެސް ާއަދި، ާޒިންމ އެކޭ.  2800މަޖިލީހުގެ

ާއެއްާ ާއުސޫލަކުން ާއެއް ާވީހ ވެސް ާހަމަތައް ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާލަފުޒުތަކ  ާއިބ ރ ތްތަކ  ބޭނުންކުރެވިފައިވ 

ާމަސައްކަތްކުރު ާއެގޮތަށް ާބަލައި ާހިފެހެއްޓޭތޯ ާއެއީާހަމައެއްގެތެރޭގައި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު މަކީ

ާޤަބޫލުކުރަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ. ާބޭނުންތެރި ާކޮންމެހެންވެސް ހަމަ

ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާމެންބަރުާާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަ ާހަމަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ ާމިބިލު ާނަޝީދު ާމިކަންތައްތަކަށްާމުޙަންމަދު  2805ނގަޅަށްވެސް

ބޭނުންވެފައިވ ތީވެާއެކަންާއެނގިވަޑައިގެންާއަދިާއެމަނިކުފ ނަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާދ އިރ ގައިާ

ާބޭފުޅެއްގެާ ާހިންގަވ  ާފ މެއް ާލޯ ާހައިސިއްޔަތުން ާވަކީލެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކ  ކޯޓުތަކުގެ

ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާމަގެއްާާހައިސިއްޔަތުންވެސް ާފޫބެއްދޭނެ ާއުނިކަން ާއަންނަ ާސަބަބުން ނެތުމުގެ

ާތަފ ތުާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނިޔަތުގައިކަމަށް ާހެޔޮ ހޯއްދެވުމުގެ

ާމީހެއްާ ާއެއްވެސް ާއައިސް ާއުނިކަމެއް ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާސަބަބުން ާމ ނަތަކުގެ ާކުރެވޭ  2810ގޮތްގޮތަށް

ާދިއުމަކީ ާގެއްލިގެން ާއެއްވެސްާާޙައްޤު ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެއީ

ާއެކަމ ާރުހިާޤަބޫލުވ ނެާކަމެއްނޫނޭ.ާ މެންބަރަކުވެސްާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެއްވެސްާރައްޔިތަކުވެސް

ާވެގެންާ ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން

ާފުރިހަމަގޮތުގައިާާދިއުންާ ާއެންމެ ާމަޤްޞަދު ާބޭނުންވ  ާމި ާހ ސިލުކުރަން ާމިބިލުން ާއަދި، .

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާފުރުޞަތު ާއެ ާދިއުން. ާތަނަވަސްވެގެން ާމަގު ާދިއުމުގެ  2815ހ ސިލުވެގެން
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ާމީގައިހުރިާ ާޖުމުލަގޮތެއްގައި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުން.

ާމަސައްކަތްާާމ އްދ ތަކަށް ާމިބިލުގެ ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާއެހެންވީމަ، ާތ އީދުކުރެވެއޭ. ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ . ާއަވަސްކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް  2820ންނަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާބިލެތްދޫާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާދެންމެ ާމިގެންދަނީ. ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާނިޒ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީ ާގެނެސްދޭެނާ`.ާއަޅުގަނޑުާހިތުން ާފުރިހަމަކަމެއް ާމަށްާވަރަށް

ނޑުމެންާކޮންމެހެންާބޭނުންވެފައިވ ާބިލެއް.ާއ ދެ،ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:  2825ބިލެއްާމިބިލަކީ.ާމިބިލަކީާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެ ާއެ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާމިބިލު ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއް. ާބަޔ ންކުރުމުގެ ރިާހަމަތައް

ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާހިތުންާާމެންބަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމެއް.ާ ާބޭނުންތެރި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއުސޫލުތަކަކީ ތަރުޖަމ ކުރުމުގެ

ާއިތުބ ރުާ ާމިނސިެްޓަރެއްގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދ ދިފަހުން އެހެނީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާނެ ާނޯޓިސްއަކީ ާދެވުނު ާމިނިސްޓަރަށް ާއެ ާނެގުނުއިރުވެސް ާވޯޓު  2830ތްކަމުގެ

ާމިފަދަާ ާދިޔަ. ާސުވ ލުކުރެވެމުން ާނޯޓިސްއެއްތޯވެސް ާއޮތް ާހިމެނޭގޮތަށް ާމުއްދަތު ބުނެފައިވ 

ާވިސްނު ާކޯޓުތަކުގެ ާއަދި ާމަގު ާކޯޓުތަކަށް ާރިޔ އަތްކުރުމުގައި ާއެކަންކަމަށް ާއޮތުމުން ންާއުސޫލުތައް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފަސޭހަވެގެންދ ނެކަމަށް ާއެއްގޮތްކުރުމަށް ާވިސްނުން ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާއަދި ފަހިކުރަން

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ާހިތު ާއަޅުގަނޑު ާނުޖެހޭ. ާދެބަސްވ ކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެދު ާމުހިންމުކަމ  ާބައެއްާއޮތުމުގެ  2835ން

ާބޭނުންވާ  ާގެނެސްދޭން ާމިބިލުން ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ މިސ ލުތައް

ާއ ދެ،ާކުރީގެާ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙައްލުތަކަށް ާޙައްލުތަކުގެތެރެއިން ާއެ މުހިންމު

ާ 34ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާމ3ާުވަނަ ާވަރަށް ާއޮވޭ. ާބުނެފައި ާމިއީާގައި ާމ އްދ އެއް. ހިންމު

ނޑުާއަބަދުވެސްާ ނޑަށްާއަބަދުވެސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކުރީގެާނޫާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާއެމ އްދ އެއްގެ ާމ އްދ އެއް. ާއުފ ކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް  2840އެމ އްދ އެއްގެ

ާ ާބުނަނީ ާއެމ އްދ ގައި ާއ ދެ، ާމ އްދ އެއް. ާވ34ާާަފަޚްރުވެރިވި ާމ އްދ ގެ ާބ ރުގ3ާާެނަ ާބުނަނީ ގައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާނުވަތަ ާބިރުދައްކައިގެން ާބ ރުގެ ާނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން
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ނޑުވ ލުމަށްާ ާކަ ާބ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމީހ އ އި ާމަސައްކަތްކޮށްފި ާއުވ ލުމުގެ ާމީހ އ އި އުވ ލައިފި

ާރ ވަާ ާކަމެއް ާމިއިން ާމީހ އ އި ާކުށުންާމަސައްކަތްކޮށްފި ާޚިޔ ނ ތުގެ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމީހ  ާމީހަކު، އިފި

ާއެނގޭކަމެއްާ ާއެންމެނަށްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތިެރ  2845ކުށްވެރިވ ނެއޭ.

ާކުރީގެާ ާބ ރުތައް ާގިނަ ާބ ރުތަކުގެ ާދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނޫ ާކުރީގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާވެރި ާނުވަތަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ނޑުވ ލ ފައިާސަރުކ ރުން ާކަ ާބޭފުޅުން ާތިބި ާގޮތުގައި ންގެ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހަރުއަޑުން ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށ38ާާްއޮތްކަން. ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާ ާތުހުމަތު، ާތުހުވަކީލުން ާހަރުއަޑުންާކުށުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައިގައި ާނުދޭ ާމީހުނަށް ާމަތުކުރެވޭ

ާއެހެ ާދައްކަމުންދިޔައިން. ާއެވ ހަކަ ާމި ާއޭރުގައި ާމަޖިލީހ އި،38ާާންނަމަވެސް، ާރައްޔިތުންގެ  2850ވަނަ

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބީރުކަންފަތެއް. ާއެކަމަށްދިނީ ާފަރ ތުން ާވެރިކަންކުރ  އޭރުގައި

ާ ާއެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުކުތ އަކީ 66ާާބޭނުންވ  ާމ އްދ ގެ ާބުނެފައިއޮވޭ،4ާާވަނަ ގައި

ާ ާމަޤ މުގައި ާމަޤ މުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއޭނ ގެ ާހުރިއިރު ާއެމަޤ މުގައި ާމީހަކު، ހުރި

ާކޮށްފައިވާ  ާޚިލ ފުނުވެ ާޤ ނޫނ އި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިލ ފްނުވެ، ާޤ ނޫނ އި ހައިޞިއްޔަތުން

ާއޭނ ގެާ ާވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް ާމަޤ މުން ާއޭނ  ާކަމަކ މެދު ާދޫކޮށްލ ފައިވ  ާނުކޮށް ާނުވަތަ  2855ކަމަކ މެދު

ާފަ ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހެއްގައިވިޔަސްާމައްޗަށް ާއެހެން ާޝަރީޢަތުގެ ާނުވަތަ ާގެއެއްގައި ނޑިޔ ރު

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމިހ ރު ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވޭނެއޭ. ދައުވ އެއް

ާއިޙްތިޖ ޖުކުރެވޭާ ާއެންމެބޮޑަށް ާނުވަތަ ާއަސަރ އެކު ާއެންމެ ާނުވަތަ ާހަރުއަޑުން ާއެންމެ ތެރޭގައި

ާމިހ  ާޙައްޤުތަކަށްާއެއްކަމަކީ ާއަސ ސީ ާބުނެފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާސަރުކ ރުންވެސް ރުގެ

ާމިހ ރުާ ާއެބަގެންދަވ  ާވ ހަކަދައްކަމުން ާޚ އްޞަކޮށް ާޕ ޓީތަކުން  2860ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތައޭ.

ާގެންދެއޭ.ާ ާއެބަ ާހިފަހައްޓަމުން ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާދީފައިވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާދަންނަ ނޑު ާއަލީގައިާއަޅުގަ ާބިލުގެ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ވ ލަން

ކުރީގެާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހޯދައިނުދިންާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާދިފ ޢުކުރަންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާ

ާޙައްޤުތައް،ާ ާއަސ ސީ ާބުނެފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާކުރީގެ ނޑިޔ ރުން ފަ

ާނެހެދުނަސް،ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް ާއ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާދަޢުވ ކުރަމުންދިޔައީ ާއަބަދުވެސް ނޑު  2865އަޅުގަ

ާމިއޮތްގޮތަށްާ ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާތަންފީޒުކުރެވުންނަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ކުރީގައިއޮތް

ާމިހ  ާތަންފީޒުނުކުރެވިއޮވެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ނެކަމަށް. ނޑުމެންނަށްާޑިމޮކްރަސީ ާއަޅުގަ ރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާވ ސިލުވެވުނީ. ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާއ  މި

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާއުސޫލުތައްާ މެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިއޮތްާބިލުގެާއަލީގައިާއަޅުގަ
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ާއަސ ސީ ާބުނެފައިވ  ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވެރިޔަކަށްާާބޭނުންކޮށްގެން ާއެއްވެސް  2870ޙައްޤުތައް

ާކަންތައްތަކުގެާ ާހިނގ ފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާކުރީގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެގޮތަށް

އަލީގައިާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާތަރުޖަމ ކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެހުށަހަޅުއްވ ފައިއޮތްގޮތަށްާޙައްލުާ

ާއަސ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާހޯދައިދިނުމ އި، ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާއުސޫލުތައް ސީ

ާފަޭސހައިންާ ާބޮޑަށް ާމިކަންކަން ާވީހ ވެސްބޮޑަކަށް ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

 2875ދެނެގަންނ ނެާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނެާޓެކްނިކަލްާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުއްވައިގެންާމިބިލުާވީހ ވެސްއަވަހަކަށްާ

ާޤ  ާމިބިލުާފ ސްކޮށްދެއްވައި ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހަދައިދިނުން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޫނަކަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހ ލު، ާޝުކުރުދަންނަވ  ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި

ާމިކަންކަންާ ާރަނގަޅަށް ާބަލައިގަނެ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާމިބިލު ާގޮވ ލަން، ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާކުރިއަށްގެންގޮސްދިނުމަށް.

ާ2880 

ާބަޔ ންކުރުމުގެާާފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާައޙްަމދުާނައި ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާބިލެއްާ

ާމުޙަންމަދުާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވީތީ، މިމަޖިލީހަށް

ާޝުކު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވަނީާނަޝީދަށް ާމިބިލު ާއެމަނިކުފ ނު ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ރުދަންނަވަން.

ާދަތިތައްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާކަންތަކުގައި ާކުރުމުގެ ާޝަރީޢަތް ާނެތުމުގެސަބަބުން ާބިލެއް  2885މިފަދަ

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމަ، ާތަޞައްވަރުކުރެވޭތީ. ާރަނގަޅަށް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާސީދ  ކުރިމަތިވަމުންދ ކަން

ާ ާރަނގަޅަށްާބިލަކީ ާތަޖުރިބ އިން ާއަމިއްލަ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާބިލެއްކަން ާއޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން

ާނެތުމުގެސަބަބުންާ ާމިހ ތަނަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ދެނެވަޑައިގެންފައިވ ތީ.

މިބިލުާާޝަރީޢަތްކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވަރަށްާދަތިާއުނދަގޫާކަންތައްތައްާމެދުވެރިވެފައިާއެބަހުރި.ާދެން

ާބިލޭާ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާހީކުރީ ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު  2890ފުރަތަމަ

ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާ ާގޮސް ާކޯޓަށް ާބަސްބަސް ާބޭރު ާމިއީ ާފުރަތަމަ ާހީކުރީ ނޑު ާއަޅުގަ އޮެޮތީމަ

ާއެހެންނޫންކަ ާއެނގިއްޖެ ާކިޔ ލީމ  ާރަނގަޅަށް ާބިލު ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއީާބިލެއްކަމަށް. ން.

ާހަދ ފައިއޮތްާ ާއެއްގޮތްކުރުމުގެގޮތުން ާމ ނަކުރުމުގެ ާގަވ އިދުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމިހަދ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުވެސްާބޮޑަށްާމީގެާސުރުޚީާމ ނަކުރުމުގެާހަމަތައްާބަޔ ންކުރުމުގެާ ބިލެއްކަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާތަންކޮޅެއްާބިލުާއޮތުންާމ ބޮޑަށްާރަނގަޅުކަމަށްާފެނޭާތަރުޖަމ ާއޮތުމަށްާ  2895ވުރެ.ާއެާއަޅުގަ

ާގަވ އިދުތައްާ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމިބިލަކީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމ ނަކުރުން. ާފަސޭހައީ ދެނެގަންނަންވެސް
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މ ނަކުރުމުގެާބިލެއްާމިބިލަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާތަރުޖަމ އަށްވުރެާމ ނަކުރުމުގެގޮތުންާތަންކޮޅެއްާކިޔ ލަންާ

ނޑަށްާހީވަނީ.ާއަ އަހ ާމީހުންނަށްާދެނެގަންނަންވެސްާތަންކޮޅެއްާފަސޭހައީާފަސޭހަހެންާއަޅުގަ ނެއްކާ 

ާމ ނަކުރުމަށްާ ާކޮންމެތަނެއް ާތަރުޖަމ އޮތް ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގައި ާފެންނަނީ. ާއޮތުމުންކަމަށް އެގޮތަށް

 2900ބަދަލުކޮށް،ާސުރުޚީވެސްާބަދަލުކުރުމަކީާވަރަށްބޮޑަށްާފެންނަކަމެއް.ާދެންާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންއޮތްާ

ާމައްސަލަތައްާވ ހަކަާ ާދަތި ާގިނަ ާވަރަށް ާއޮޅުމުން ާމ ނަކުރެވޭގޮތް ާނިމުމުގައި ާމައްސަލަތައް އަކީ

ާބަދަލުވެގެންދ ގޮތްާ ާޙައްޤު ާއަނެއްފަރ ތަށް ާނޫން ާފަރ ތް ާޙައްޤުވެރި ާއޭގެ ާއެބަހުރި. ކުރިމަތިވެފައި

ާއެމައްސަ ާޤ ޟީއަކު، ާނިންމަވ  ާމައްސަލަ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާއެއީ ލަާމެދުވެރިވެފައިހުރި.

ާއަރާ  ާމ ނަކުރުމުގައި ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރައްވ ކަމެއްނޫން. ާނިންމަވަންވެގެން ނުބައިގޮތުގައި

ާތަފ ތުާ ާބަދަލުވެގެންދަނީ. ާމިސްރ ބަކަށް ާއެހެން ާނޫން ާމިސްރ ބު ާދ ންވ  ާއެ  2905އޮޅުމެއްގެސަބަބުން

ާދިމ ވަ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާމ ނަކުރެވޭތީ ާއެކިގޮތަށް ާއެކިބޭފުޅުންނަށް ާބިން.ާގޮތްގޮތަށް ާމިސ ލަކަށް ނީ.

ާދިރިއުޅޭނެާ ާތިމ  ާވިއްކޭނީ ާބިމެއް ާމިއޮންނަނީ ާވިއްކުމަށް ާބިމެއް ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ބިމ އި

ާދިރިއުޅޭނެާ ާމިމ ނަކުރައްވަނީ ާބައެއްބޭފުޅުން ާމިއޮންނަނީ.ާއޮންނައިރު ާމީހަކަށޭ ާއޮންނަ އެހެންތަނެއް

ާ ާއޭނައަށް ާގޭގައި ާދަރިއަކުގެ ާއޭނަގެ ާމިބަލ  ާނުވަެަތަާތަނެއްކަމުގައި ާމެދުވެރިވުންވެސް. ހުރެވޭގޮތް

ާއޭނ އަށްާ ާދަށުން ާއެގްރީމެންޓެއްގެ ާހިފައިގެން ާކުއްޔަށް ާތަނެއް ާނުވަތަ ާބުނުންވެސް.  2910ބަހައްޓ ނަމޭ

ާއަދިާ ާމ ނަކުރައްވ . ާބައެއްބޭފުޅުން ާއޮތީކަމުގައި ާދިރިއުޅޭތަނެއް ާއޭނަ ާއެއީ ހުރެވޭގޮތްވުންވެސް.

ާއެގޮތުގެމައްޗަށް ާމައްސަލަތައް ާމައްސަލަާާބައެއް ާއެގޮތަށް ާއެބަހުރި. ާނިންމަވ ފައި ބުރަވެގެން

ާބަދަލުވެފައިާ ާއެމައްސަެަލަ ާހަމަ ާހުށަހަޅުއްވައިގެން ާއެހެންފަރ ތަކަށް ާއެމައްސަލަ ނިންމުމުން

ާއޭނަާ ާނަމުގައި ާއޭނަގެ ާސީދ  ާމ ނައަކީ ާއޮތުމުގެ ާތަނެއް ާދިރިއުޅޭނެ ާއެހެންގޮތަކަށް. އެބަހުރި

ާއޮތުާ ާއެހެންތަނެއް ާއަސްލުާދިރިއުޅޭނެ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާމި ާމިބެލެވެނީ. ާޙަޤީޤަތުގައި  2915ންކަމަށް

ާނަމުގައިާ ާއޭނަގެ ާބުނުމަކީ ާއެބުނ  ާއޮތުމޭ ާތަނެއް ާދިރިއުޅޭ ާއޭނ  ާހިމެނެނީ މަޤްޞަދުތެރޭގައިވެސް

އެހެންާތަނެއްާއޭނަާދިރިއުޅެވޭގޮތަށްާއޮތުމޭ.ާއެހެންމީހެއްގެާނަމުގައިާއޮންނަާތަނަކުންާއެހެންމީހަކުާ

ތަނެއްގެާއެތަނުގައިާހުރެވޭނެގޮތްާމެދުވެރިވުމެއްާނޫނޭާއޭނަާދިރިއުޅޭާތަނެއްާއޮތުމަކީއެއް.ާާގެންގުޅޭ

ާމިޤ ނޫނުާ ާއެބަހުއްޓޭ ާނުކުމެފައި ާމައްސަލަތައް ާޤ ނޫނީ ާވަރަށްބޮޑެތި ާމިކަހަލަ އެހެންވީމަ،

ާއެމަޤްޞަ ާމިބިލުން ާއެހެންވީމަ، ާހަމަޖެހިފައިނުވ ތީ. ާގޮތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށްާާމ ނަކުރުމުގައި  2920ދު

ާފެތިގެންާ ާބަހަށް ާދިވެހި ާހަމަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބިލަކީ ާއެބައެނގޭ.ާއަނެއްކ  ާސ ފުކޮށް ރަނގަޅަށް

ާބަލ ލީމާ  ާމިބިލު ާއެހެންމީހުންނަށްވެސް ާޢ ންމުކޮށް ާފަސޭހަ ާވަރަށް ާކިޔ ލަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއެނގޭކަހަލަގޮތަ ާސ ފުކޮށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބުނ އެއްޗެއް ާމި ާބައްޓަންކުރެވިފައިއޮތްާބިލުން ކަށް
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ާޝަރީޢަތްކުރާ  ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާބަލައިގަނެ، ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ބިލެކޭ.

ާމިބިލުާ ާމަޖިލިސްއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާލިބިދިނުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަކަން ާމިލިބިދޭންޖެހޭ  2925ފަރ ތްތަކަށް

 ޑަށްާއެދެވިގެންވ ކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާބަލައިގަތުމަކީާވަރަށްބޮ

ާ

ާހިތްގައިމުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިފެންނަނީ ާމިބިލު ނޑަށް ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ާާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ ނޑުމެންާމިބިލ އިާދޭތެރޭގައި ާހަކަދައްކ އިރުާބައެއްފަހަރަށްާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއްގޮތުގައި.ާއަޅުގަ

ާކަންކަންވެސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާބައެއް ާވިސްނުމަކަށްދ ންޖެހޭނެ ާދެވަނަ ާނުވަތަ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނެ ނޑުމެން  2930އަޅުގަ

ާއެހެންާ ާއުސޫލުވެސް ާބައެއް ާނުހިނގ ނެ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާމިސ ލަކަށް، ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ. އެބަ

ާ ާމިސ ލަކަށް، ާލެވިފައި.ާވ48ާަހުރެދ ނެ. ާޝަރުތު ާއެހުންނަނީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމ އްދ . ނަ

ާ ާނުވަތ48ާާަމިސ ލަކަށް، ާއިދ ރ އަކަށް ާވަކި ާނުވަތަ ާމަޤ މަކަށް ާވަކި ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާހޯދައިގެންކަމަށްވ ނަމަާ ާރުހުން ާވަކިފަރ ތެއްގެ ާޢައްޔަންކުރެވެނީ ާމީހަކު ާމުޢައްސަސ އަކަށް ވަކި

ާވަކިފަރ ތެއްާ ާވަކިާނުވަތަ ާވަކިކުރުމުގައިާނުވަތަާއެމީހަކު  2935ގެާހުއްދަާހޯދައިގެންކަމަށްވ ނަމަ،ާއެމީހަކު

ާނުވަތަާ ާރުހުން ާއެފަރ ތެއްގެ ާހިފެހެއްޓުމުގައިވެސް ާއަދ ކުރުން ާވ ޖިބު ާއޭނ ގެ ާވަންދެން މުއްދަތެއް

ކަންކަމުގައިާާހުއްދަާހޯދަންޖެހޭނެކަމުގައިާބައްލަވަންވ ނެއޭ.ާމިސ ލަކަށް،ާމީގައިވެސްާއެބަހުރިާބައެއް

ާހޯދައިގެންާ ާރުހުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިނިސްޓަރަކު ާމައްސަލަ. ާމިނިސްޓަރުންގެ ާމިސ ލަކަށް ޝަރުތު.

ާކަންކަމުގެާ ާއެކަހަލަ ާވަކިކުރ އިރު ާމިނިސްޓަރުކަމުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެދުނީ. މިނިސްޓަރުކަމަށް

ާކަންބޮާ ާއެބަހުރި ާކަންކަމުގައި ާބައެއް ާދެން ާލެވިދ ނެ. ާކަހަލަާކޮންޑިޝަންސް  2940ޑުވ ންޖެހޭ

ާ ާމިސ ލަކަށް ާހުރިގޮތުނ54ާާްކަންކަންވެސް. ާކަންކަން ާމިހ ރުގެ ާއެއީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާވ ހަކައެއް.ާ ާޕ ރސަނަލް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއީ ާބަދަލުވެދ ނެ. ާއެކަންކަން ާފަހުން އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާސޮއިކުރަންޖެހޭކަމަށ54ާްމިސ ލަކަށް ާކަނޑައެޅިގެން ާވަޒީރަކު ާމ އްދ ގައި ާބުނާ ާވަނަ ޤ ނޫނުގައި

ާޕ މަނަންޓްާ ާވުޒ ރ އެއްގެ ާޙަވ ލުވެހުރި ާވަޒީރަކު ާއެ ާލިޔުންތައް ާއެހެން ާފިޔަވައި ލިޔުންތައް

ާމިސ ލަކަށްާ ާބެލެވޭނެއެވެ. ާކަމުގައި ާސޮއިކުރީ ާއެވަޒީރަކު ާސޮއިކުރުމުން  2945ސެކްރެޓަރީ

ާރަ ާއެހ  ާތަޖުރިބ ތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ ހައުލުގައި ާމިވަގުތު ނޑުމެންގެ ާނޫން.ާއަޅުގަ ނގަޅެއް

ާއެބަހުރޭ.ާ ާކަންކަންވެސް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާވެދ ނެ. ާރަނގަޅު ާމިކަން ާފަހުން އެހެންނަމަވެސް،

ާހުރިާ ާރޫހުގައި ާފެއަރާޕްލޭ ާމިސ ލަކަށް ާކަންތައްތައް، ާފައްކ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއެބަހުރި އަނެއްކޮޅުން

ާ ާފ ހަގަކޮށްލެވުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް ާކަންކަން. ާވ55ާަބައެއް ާއޭގެތިރީގައި ވަަނ55ާާނަ

ާ ާގުޅޭ ާކުށްކުށ  ާމިއިންނަނީ  2950ކުފެއްކުރަދް އުޅުދް އެއީކ ވަކި ކުފެއްކަމުގައި އެ ކުފާގުޅޭ މ އްދ ގައި
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ޤާދޫދުގައި ކަދޑައަޅައިކ އެ ކުފަފް ވަކި އަދަބެއް ކަދޑައަޅާފައިދުވާ ޙާލަތުގައިކ ކުފެއް 

ރުމުދް ދިދުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ ކުރަދްއުޅުދް އެއީ ކުފެއްކަމުގައި ބަލައިކ އެ ކުފެއް ކު

ާއިދްސައްތައަފްވުރެ ބޮޑު ދޫދ 97 އަދަބެއް އެ ކުފް ކުރަދްއުޅުދު މީހާގެ މައްޗަފް ޝަރުޢީ ެް

ާކޯޓަކަފ  ވަދަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވެސް އަޅުގަދޑަފް 34ކަދޑައެޅިދާދެއެވެ. ހަމައެގޮތަފް ެް

 2955ވަދަ މާއްދާގެ )ރ( އާދެކ  34އް ކަދްތައްތައް. ޕްލޭ ރޫހުގެ ބައެފާހަގަކޮފްލެވުދު ހަމަ އެ ފެއަރ

ޢުޤޫބާތް ކަދޑައެޅޭ ޤާދޫދުތައްކ ކުފުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަފް ފަހިވާގޮތަފް ތަރުޖަމާކުރުދް. 

އެހެދްވީމާކ މީގެ ސަބަބުދް ވަރަފްބޮޑެތި ދަތީޖާތަކެއް އެބަ ދިކުމޭ އަޅުގަދޑުމެދްދަފް މީގެ 

އްފަހަރަފް ޚިޔާލަފް ގެދްދަދްވެސް އުދދަގޫ. އެހެދްވީމާކ ސަބަބުދް ދިކުދްދާދެ ދަތީޖާތައް ބައެ

ނޑުާމިހިތަެަށްއަރަނީާމިކަހަލަާބިލަކ ާދޭތެރޭާވަރަށްާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީާ އަޅުގަ

ާމިކަމ އިމެދުާ ާފުންކޮށް ާމިހ  ާދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުންކަމަށް ާމުހިންމު ާމީގެ ާމުހިންމު  2960ވަރަށް

ާއަާ ާއެހެންވީމ ،ާވިސްނަންޖެހެނީ. ާކުރ ނެ. ާތަޖުރިބ ތަކެއްވެސް ާގުޅިގެން ާމިއ އި ޅުގަނޑުމެން

ާމަޝްވަރ ާ ާކޮމިޓީގައި ާއުންމީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާކަންކަން ާޒ ތުގެ ާމިފ ހަގަކުރި ނޑު އަޅުގަ

ާބަލައިގެންފައިާ ާއަދި ާބަލައިގަތުމަށް. ާމިބިލު ާއެދެނީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއަދި ކުރ ނެކަމަށް.

ވ ާމިއ އިދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނ ާހަމަާއަވަހަށްާފ ސްކުރަންވެސްާރަނގަޅުާބިލެއްާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނު

 2965ާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެކަންކަންާފ ހަގަކޮށްލީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާާ

ާ

ާރަނގަބީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާކޯރަމް ާއެހެންވީމ ، ާގެއްލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާދެއްވުންާޝުކުރިއްޔ . ާޖައްސަވައި ލު

ާ އެދެން.ާ
ާ

 2970ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

ާބިލަކީާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާ

ާތްތެރިާމެންބަރަކުވެސްާފ ހަގަކޮށްފިާހަމަތައްާބަޔ ންކުރުމުގެާބިލު.ާއަޅުގަނޑުާމިބިލުގެާއެހެންާޢިއްޒަާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ

ާނޫންކަމަށް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާރަނގަޅު ާއެހ  ާޢިބ ރ ތް ާމިއޮންނަ ާފެށުމުގައި ާނުވަތަ ާސުރުޚީގައި  2975މިބިލުގެ

ާނޭނގޭާ ާކަމެއްކަމަށް ާކޮން ާހަމަތަކުގެ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާދިވެހިރ އް ާމިއަންނަނީ. ާހެދޭާކަހަލަގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ޖޭގެ

ާއަޅުގަނޑަށްާމައްސަލައެއްާނެތް.ާ ާއިންކަމުގައިވިޔަސް ާތަރުޖަމ ކުރ ާއެގޮތަށް ާމ ނަކުރ ާއަދި ޤ ނޫނު
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ާހަމަާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްފި. ާއެކަން ާމެންބަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނައިފަރު

ާމ ނަެައި ާމި ާމިާޤަބޫލުކުރަން ާބަދަލު ާމި ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާނުވަތަ  2980ގަ

ާބިލަކީާ ާސުރުޚީންވެސް ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާއެއީ ާބަދަލުކޮށްލަދެއްވުން. ާމެންބަރުވެސް ޢިއްޒަެަތްތެރި

ާހަމައެއ އެކުގައިާ ާމުހިންމު. ާއެނގުން ާބިލެއްކަން ާހެދޭ ާބޭނުމަކަށް ާކޮން ާމަޤްޞަދެއްގައި ކޮންކަހަލަ

ާއެބަހުރިކަންާާގިނަ ާމިބިލުގައިވެސް ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާރ އްޖޭގައިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިބިލަކީ ާމ އްދ ތައް. ާބައެއް އިޞްލ ޙުކުރެވެންޖެހޭ

ާއެން ާއޮތީކީ ާކަންތައްތައް ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުތައް ާނުވަތަ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމިބ ވަތުގެ  2985މެާކުރެވޭ

ާއެދެވޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންކޮށް ާބަސް ާއެކި ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާގޮސްފައި.ާއަދި ާނޫން ރަނގަޅަކަށް

ާނޫންގޮތަކަށްާ ާއެންމެާފަސޭހަ ާއެ ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާޒަރީޢ އިންާނުވަތަާޝަރުޢީ ާޤ ނޫނުގެ ނަތީޖ ތައް

ާމަާ ާއެބަހުރި ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމ ، ާމިފެންނަނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައިާދ ތަން ނޑު އިގަ

ާލުޔެއްާ ާހިންގުމ އި ާޝަރީޢަތްތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާމިއަދަށްވެސް ާމިއަދުން ާމުހިންމުކޮށް ވަރަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބަޔ ންވެފައި. ާކަނޑައެޅި ާއުސޫލުތަކެއް ާމ ނަކުރެވޭނެ ާކަހަލަގޮތަކަށް  2990ލިބޭނެ

ާ ާއެބަ ާބޭނުން ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ާޤަބޫލުކުރޭ ާއެބަ ާމިޤ ނޫއެންމެންވެސް ާއަދިާވ ކަން ނުތައް

ާއެއްާާޤ ނޫނުއަސ ސީވެސް ާނުވަތަ ާތަރުޖަމ ނުކުރެވި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެ ތަރުޖަމ ކުރެވެން.

ާނެތިގެންާ ާޤ ނޫނެއް ާނުވަތަ ާގަވ އިދުތަކެއް ާނުވަތަ ާބަސްތަކެއް ާހަމަތަކުގެމަތިން ާއެއް އުސޫލަކުން

ާމިބި ާޙައްލުކުރުމަކީ ާއުނދަގޫތައް ާދިމ ވ  ނޑުމެންނަށް ާއެކަންާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލުން

ާމީގައިާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއަދި ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާއެހެންވީމަ،  2995ފަސޭހަވެގެންދ ނެ.

އިޞްލ ޙެއްާނުވަތަާކަމެއްާއޮތްކަމަށްވަނީނަމަާމިބިލުާހުށަހެޅިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވިސްނުމ އިާ

ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިބިލުާާއަދި ާއެއްގޮތްކުރުވައިގެން ާވިސްނުން ާއެންމެން މަޖިލީހުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކުރީގައިވެސް ާހަމަ ާއެދޭކަމެކޭ. ާއަޅުގަނޑުވެސް ާފ ސްކޮށްލަދެއްވުމަކީ ާއަވަހަކަށް ވީހ 

ާހަމަާ ާމިސުރުޚީއަށް ާހަމަ ާބިލުތަކުގައި ާއަންނަ ާމިތަނަށް ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ދެންނެވިގޮތަށް

ާ ާބަދަލުވެގެންދ ނެހެންާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާސުރުޚީވެސް ާމީގެ ާއެހެންވީމަ، ާމިދަނީ.  3000ބ ރުއަޅަމުން

ާމ ނަކުރުމުގެާ ާޤ ނޫނުތައް ާހެދޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި "ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބިލު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެއިޞްލ ޙު ާފެނޭ. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތުން ާއެގޮތަށް ބިލަށް"،

ާމިބިލާ ފަރ  ާދެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމަށް ާވަރަށް ާބަދަލުގެންނަވައިފިނަމަ ތުން

ާޤ ނޫނީާ ާއަދި ާފޮނުވ އިރުވެސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާބިލަކަށްވ ތީ ާޓެކްނިކަލް ާމިއީ ބެހޭގޮތުން

ާއެާ ާވިސްނުމ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާގެނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަށް ާބޭފުޅުން ާބަހުގެ ާއަދި  3005ބޭފުޅުންގެާބޭފުޅުންނ 
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ާކޮމިޓީާ ާމިބިލު ާއެއްގޮތްކުރުވައިގެން ާބޮޑަކަށް ާވީހ  ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާހަމަތައް ބަހުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނިމިގެންދ ނެކަމަށް ާތަޅުމުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނިމިގެން މަރުޙަލ ގައި

ދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ ާއުންމީދުކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާމެންބަރުާާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  3010ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކު.ާފުރުޞަތުާދޫކޮށް.ާދެވަނަާފުރުޞަތު.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދެާާޝުކުރިއްޔ  ާމިބިލަށް ނޑު ނޑުާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ާވަނަ

ާާަމނިކުާާއަުޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން ާހަމަާާ;33.400.;ވ ނީ ާނަމަވެސް،ާމިއަދު ާވ ހަކަދައްކ ފައި. ާމަރުޙަލ ގައި ާފުރަތަމަ ާމިބިލުގެ ާގައި

ާމުހިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލުގެ ާއަދި ާބަސްފުޅުތަކ އި ާބައެއް ާވިދ ޅުވެދެއްވި ާމެންބަރުން  3015ންމުކަމ އިމެދުާބައެއް

ާއެދުނީ.ާ ާފުރުޞަތަށް ާއެދި ާދަންނަވ ލުމަށް ާފުރުޞަތެއްގައިވެސް ާދެވަނަ ާދެކޭގޮތެއް ނޑުވެސް އަޅުގަ

އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާފަދައިންާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާހަމަތައްާބަޔ ންކުރުމުގެާބިލުާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާ

ާހުށަހެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ުޛ ާމެންބަރު ާފުރަތަމަާދ އިރ ގެ ާމިބަހުސްގެ ާދުވަހު ޅުއްވި

ާބައެއްާ ާމިއަދުގައި ާވ ހަކަދައްކަވަން. ާމިއަށް ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާވ ނެ ާއަޅުގަނޑުމެން ދުވަހުގައި

ާސުރުޚީއ އިާ ާމީގެ ާގެންދަވ  ާއެބަ ާވިދ ޅުވަމުން ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާމެންބަރުން  3020ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަމަާބެހޭގޮތުން.ާމ ވަށު ާއަބޫބަކުރުާވަނީާއެ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު

ާއެާ ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާދުވަހު ާކުރިން ާބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެގޮތަށް

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބިލު ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާއެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާމެންާ ާމިގެންދެވޭާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްކޮށް ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާއެގޮތަށް ބަރު

ާމިާ ާއ ދެ، ާޔަޤީންކުރ ކަމެއް. ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާކުރައްވ ނެކަން ާއެމަސައްކަތް  3025ކޮމިޓީއަކުން

ާހަމަާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާވ ހަކަދައްކަވަމުން ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ތަރުޖަމ ކުރުމުގެ

ާކަންތައްތަކަށްާއެބޭފުޅުާ ާބައިބައި ާއެހެން ާއަދި ާޙ ދިޘ ތަކ އި ާއަމިއްލަ ާބައެއް ާދިމ ވެފައިހުރި ންނަށް

ާމިކަމުގައިާ ާފ ހަގަކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާތެރޭގައި ާއޭގެ އިޝ ރ ތްކުރައްވައިފި.

ކުނުާދ އިރ ގެާނިމުމެއްާއަންނ ނެާއިރަކީާކޮބައިތޯާއަޅުގަނޑުމެންާފ ހަގަކުރަންވެއްޖެ.ާކުޅުދުއްފުށިާދެާ

ާހަމަތައްާ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމިވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު  3030މެންބަރު

ާހިސ ބަށްާާ ާހަދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާބިލެއް ާހަމަޖައްސ ނެ ާހަމަތައް ާމިބިލުގެ ާއަނެއްކ  ބަޔ ންކުރުމަށް.

ާމ ާ ާބައެއް ާހުރި ާމީގައި ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާއެއްބައި ާވިދ ޅުވެދެއްވ ފައިާމިހިނގައިދ ނެ. އްދ ތައް
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ާބައެއްާ ާއެބަ ާހުރީތީވެ ާކަންތައްތައް ާއެހެން ާއެނޫންވެސް ާނުވަތަ އެނވަޑައިނުގަންނަވައިގެން

ާނޭނގޭާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާއިރެއް ާއަންނ ނެ ާހަމަ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާވިދ ޅުވޭ. ވ ހަކަތައް

 3035ނޫނީާވަކީލުންާމިބިލުންާލިބިގެންދ ނެާއެއްޗެއް.ާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުގައިާތިއްބެވިާޤ ޟީންނ އިާއަދިާޤ 

ާތިއްބެވިާ ާހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއިތުރުން ފުރިހަމަކަމެއްގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭކަމަށް ާއެއްޗެހިތަކެއް ާމުހިންމު ާމިބިލުން މެންބަރުންނަށްވެސް

ާބިލެތްދޫ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާޙަމްޒ އަކީާާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެމުމުން ާފުރޮޅ  ާބ ވަތަށް ާއެކި ާމ އްދ ތައް ާއެކި ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާ ާބޭފުޅެކޭ. ާއޮތް ާރެކޯޑް ާޓްރެކް ާއެބޭފުޅާ 38ާރަނގަޅު ާމަޖިލީހުގައި  3040ވަނަ

ނޑުާހަމަާގ  ތުންާމަޖިލިސްާމޮނިޓަރކޮށްާދިރ ސ ކުރަމުންދިޔަާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންދިޔައިރުާއަޅުގަ

ާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދަންނަވަން ާހައިސިއްޔަތުން ާދ އިރާ 39ާމީހެއްގެ ާފ.ބިލެތްދޫ ާމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ާއެކިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެކިގޮތަށް ާއެކިއިރު ާއިންނަވ އިރުގައިވެސް ާއެމަނިކުފ ނު ތަމްސީލުކުރައްވަން

ާއެމަނިކު ާދެމުމަށް ާއައްސަރިބަހ އިާމ އްދ ތައް ާހަމަ ާބޭފުޅެއް. ާމޮޅު ާކުޅަދ ނަ ާހަމަ ފ ނަކީ

ާނަމަވެސްާ ާބަޔ ންނުކުރެވުނު ާފ ޚިރ ގައި ާރުތުބަތުލް ާތެރެއަށް ާތ ރީޚުގެ ާއަދި  3045ސ ބަސްދެއްވަންޖެހޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާއެނޫން ާއަދި ާޖެހޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާބޭފުޅެކޭ ާއެފެންވަރުގެ ހަމަ

ންނަށްާހަމަާރަޢުޔަށްާއަންނަގޮތަކަށްާތަރުޖަމ ކޮށްލ ާނިންމަނީ.ާއެއްބައިފަހަރުާބޭފުޅުންވެސްާއެބޭފުޅުާ

ާރައްޔިތުންގެާ ާހިތ މަކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކުނުދޭ. ާވަކީލުން ާއަނެއްބައިފަހަރު ާކަމުނުދޭ. ޤ ޟީން

ާމިގޮތަށްާ ާވ ހަކަތައް ާބަހުރުވައ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންގެާމިތަނުގައިާ ާގުޅުމެއްާނެތްާނުވަތަާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާމިމަސައްކަތ   3050ބައްޓަންކޮށްފައިާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނެއްވެސްާ ާހަމަތަކ އިބެހޭ ާމިފަދަ ާނިންމ ލ ކަން. ާވ ހަކަދައްކ  ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާބަޔަކ  ާނެތް އެ

ާޢިއްޒަ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުާގެންނަވަންވެއްޖެކަމަށް ތްތެރި

ާދުވަހަކުންާ ާކޮންމެވެސް ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑުމެންާވ ހަކަދެއްކުމުގެާހަމަތަކ އިާއަދިާވ ހަކަދެއްކުންާ އެފަދަާބިލެއްވެސްާގެންނަވ ނެކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާހުށަ ާބިލެއްވެސް ާބަޔ ންކުރ  ާހަމަތައް ާދ ންޖެހޭާހުއްޓ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއެހިސ ބަށް  3055ހަޅުއްވަފ ނެކަމަށް.

ާއެދުވަހުވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާއެހެންވީމަ، ާކަންތައްތަކުގައި. ާމިކަހަލަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާޓެކްނިކަލީ ާހަމަ ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާތ އީދުކޮށްފައި. ާބިލަށް ާމުހިންމު ާމި ވ ނީ

ާމި ާމިއީ. ާބިލެއް ާސަބަބުތައްާމުހިންމު ާއެތައް ނޑު ާމައިގަ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ތަނަށް ބިލު

ާމިތެދުވެާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާވިދ ޅުވެފައި. ާއެވަނީ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި



 114 

ާއަބޫބަކުރުާ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާދ އިރ  ާމ ވަށުގެ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާހޯދ ލީ  3060ފުރުޞަތު

ާއަވަހަށްާއެހުށަހެޅު ާދަންނަވ  ާފުރިހަމަކަމަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާބިލު ާއަދި ާތ އީދުކުރުމަށ އި އްވިގޮތަށް

ާވ ހަކަާ ާފައިދ ކުރ ނެ ާޤައުމަށް ާމުޅި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިމުމަށް ާފ ސްވެ ާފޮނުވައިގެން ކޮމިޓީއަކަށް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާފުރަތަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކުާޝުކުރިއްޔ .ާމިވަގުތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް  3065މަ

ާއެދިވަޑައިގެންފައިާ ާމެންބަރަކު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެ ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާދެވަނަ ނެތް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއިތުރު ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާވަޑައިގެން ާމިމ ލަމުގައި ާމިވަގުތަކު ާއެކަމަކު، އެބައޮތް.

ނޑުމެންގެާބަހުސްާމިހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާމެންބަާ ރަކުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިނުގަންނަވ ނަމަާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވުމަށް ާފަހުބަސް ާގޮތުން ނިންމ ލުމުގެ

 3070ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ނޑުގެާމިބިލަކީާމިބަހުސްާނިމުންއިރުާދެންާމިހ ހިސ ބަށްާާގެާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ  ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެއްޗެހިާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާލިޔެވިފައިވ  ާބޭރުބަހުން ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިބިލަކީ ާއުފ ކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެވުނީތީ

ާތަރުޖަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއްޗެހިންާދިވެހިެިބަހަށް ާހުންނަ ާލިޔެވިފައި ާދިވެހިބަހުން ާމިބިލަކީ ާނޫން. ާބިލެއް މ ކުރުމުގެ

ާމ ނަާ ާމަޙައްލުގެ ާމ ނަ،ާއޭގެ ާމަޖ ޒީ ާމ ނަ،ާއޭގެ ާއިސްތިލ ޙީ ާނުކުންނަކަމަށްވ ނަމަ ާމ ނަ  3075އެކިއެކި

ާއެކިާ ާބޭނުމަކީ ާމިބިލުގެ ާބިލެއް. ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ާދޭހަކޮށްދިނުމަށް ާމ ނަތައް އެކަހަލަ

ާޤ ނޫނުތައްާމުނ ސަބަ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިާހުންނަ ާދުވަސްވަރުމަތިން ާއެކި ާއެކިާވިސްނުމުގައި ތުތަކުގައި

ާބަލ ފައިާ ާއެބިލު ާކޯޓުތަކުން ާޝަރުޢީ ާއެ ާދިޔައިމ  ާކޯޓުތަކަށް ާޝަރުޢީ ާއުފެދިގެން މައްސަލަތައް

ާކުރިއަށްދ ނެާ ާދަސްކޮށްދިނުމަށ އި ާކޯޓުތަކަށް ާޝަރުޢީ ާމ ނައެއްކަން ާކޮން ާނަގަންވީ މަގެއްާާއެއިން

ނޑައަޅައިާސ ބިތުާގޮ  3080މިއީާބޭރުގެާޤައުމުތަކުގައިވެސްާނުމަށްާއެހީތެރިވެދޭާއޮނިގަނޑެއް.ާދިތްތަކެއްާކަ

ާމ ނަކުރު ާޤ ނޫނުތައް ާޤ ނޫނެއް ާޔުނިވަރސަލް ާއޮންނަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާއެހީތެރިކަން ހުރިހާ މުގައި

ާކުާ ާހިނގ . ާގަވ އިދުތަކަކަށްވެސް ާމިސ ލެއްޤ ނޫނުތަކަކަށ އި ާާޑަކުޑަ ގިނަާާވަރަށްދަންނަވ ލ ނަން.

ާބ ރުާ ާހެދުމުގެ ާގަވ އިދު ާހަދ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާފ ސްކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤ ނޫނުތަކުގައި

ާސުވ ލަ ާމީހަކަށެވެ. ާމިވެނި ާލިބިގެންާލިބިގެންވަނީ ާއޭނައަށް ާހަމައެކަނި ާހެދުމުގެާކީ ާގަވ އިދު ވަނީ

ާމިކަހަާ ާއަބ ރުތޯ. ާބިލެއް ާއެހީލަ ާއިތުރު ާއެއަށް ާޤ ނޫނެއްގެާއިމަ ާމީހަކަށް ާގެނެސްދޭ ާއެބަ  3085ތެރިކަމެއް

ާގަވ އި ާއެގަވ އިދުާދަށުން ާބ ރ އި، ާބަދަލުކުރުމުގެ ާއެގަވ އިދެއް ާލިބިދެންޏ  ާބ ރު ާހެދުމުގެ ދު
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ާއެާ ާބ ރ އި، ާބަދަލުގެނެސްއުވ ލުމުގެ ާއެާާގަވ އިދަށް ާބ ރ އި، ާގެނައުމުގެ ގަވ އިދަށްާއިޞްލ ޙު

ާލިބިގެންވެއޭާާހުއްޓ ލުމުގެއިދުާކަމެއްާގެނައުމުގެާބ ރ އި،ާއެގަވ އުނި ާއެމީހަކަށް އެކަހަލަާާ.ބ ރުވެސް

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއެހީތެރިކަންާލިބިގެން ދ ނެ.ާއްލުވެގެންޙަާދިޔައިމަާވަރަށްގިނަާމައްސަލަތައްާއަޅުގަ

 3090ވާ ދޭާދުވަހ އިާމުއްދަތުާހަމަދުވަހުގެާނޯޓިސް.ާސުވ ލަކީާނޯޓިސ9ާްދެނީާށްާކަމެއްގެާނޯޓިސްމީހަކަ

ާާދުވަހ އިާ ާނުވަތަ ާގުނ ނެތޯ 9ާާއެއްކޮށް ާސ ފު ާހިމެނެންޖެހެނީ ާގޮތުގައިތޯ.9ާާދުވަސް ދުވަހުގެ

ާ ާސ ފު ާމެދުތެރެއިން ާނުހިމަނ  ާއޭގެތެރޭގައި ާތ ރީޚު ާހަމަވ  ާނޯޓިސް ާދުވަހ އި ދުވަސ9ާާްނޯޓިސްދޭ

ފ ތުވާ ކުމެާޚިޔ ލުތައްާތައަށްވުރެާގިނަާމ ނަާނުލިބެންޖެހޭނެތޯ.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކުގައިާއެއްާމ ނަ

ާމިކަ ާއިންޓަރޕްރިޓްކުރުމުގައިހިސ ބުތަކުގައި ާއެއްޗެހިތައް ާކުރިއަށްދ ނެ ާހުރީމ  ާޤ ނޫނުތައް ާހަލަ

ާއެމީހުންނަ ާވަސީލަތްތައް ާއެކިއެކި ާފަހިވެގެންކުރިއަށްދ ނެ ާއައުމުގެާށް ާޤ ނޫނެއް ާމިކަހަލަ  3095ދޭ.

ާޙ ލަތްތަާ ާއެއްގޮތް ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވިހެން ާއެއްގޮތަށްާބޭނުމަކީ ކުގައި

ާތަރުޖަމ ާތަރުޖަމ ކު ާމީހަކު ާކޮންމެ ާނަތީރުމަށ އި ާއެއް ާނެރެވޭނެގޮތަށްާކުރިޔަސް ޖ އެއް

ާތައްޔ ރުކޮށް ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ާޤ ނޫނެއް. ާމިބަހުސްގައިާފައިވ  ާމެންބަރުން މިކަމަށްޓަކައި

ާމިބިލ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ާޝަޢުޤުާދެއްވ  ާފ ޅުކުރެއްވި ނޑުާރިާވެދޭތެރޭގައި ާއަޅުގަ ކަމަށްޓަކައި

ާޝުކުރު ާމިހ ރު ާމިހިރީ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާއޮޅޭާވެރިވަން. ާމ ނަކުރުމ އި  3100ހިސ ބުގައި

ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކޮބައިކަން. ާމިވިސްނޭގޮތުގައިާމ ނައަކީ ާއިވޭގޮތުން ާއަޑުތައް ާމި ހ ރު

ާދިވެހިާ ާބޭރުބަހުން ާތަރުތަރުޖަމ ކުރުމަކީ ާއެއްޗެއް ާދިވެހިޖަމ ކުރުބަހަށް ާމ ނަކުރުމަކީ ބަހުންާން.

ާދޭ ާއެކިއެކި ާނިކުމެދ ނެ ާތެރެއިން ާއެއްޗެއްގެ ާއޮތް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިޔެފައި ހަތައް

ާމ ނަކުވިސްނައި ާހަމަތައް ާޤ ނޫނުގެ ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުގައިާދިނުން. ާބިލުގެ ރުމުގެ

ާއަޅުގަކުރިއަށް ާގޮދިއުމަކީ ާހިތްގައިމު ާއެންމެ ާމީގެ ާހީވަނީ ާވަރަށްާތްކަމަށްނޑަށް  3105ބޮޑަށްާާވ ނެކަމަށް.

ާފުރުޞަތު.ޝުކުރިއްޔ ާމި

ާ

ާނިންމެވުން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ޝުކުރިއްޔ .

ާނެގު ާވޯޓު ާނަގަންޖެހޭ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބެހޭގޮތުން. ާގެންދިއުމ  ާާމަށްޓަކައިކުރިއަށް 7ާޖަހަންޖެހޭ

ާ ާމިނެޓުގެ ާއެދެން. ާޖައްސަވައިދެއްވުން ާވޯޓަށްާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ރަނގަބީލު  3110ޝުކުރިއްޔ .

ާޗެކްކޮށްލެއް ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާދަންނަވ ލުމުގެ ވުމަށް

ާ ާމުާއަރުވަން. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާނަޝީދުާކުޅުދުއްފުށީ ޙަންމަދު



 116 

ާކުރިއަށްގެންދިއުމ މެދުާ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ3115 

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 50ާ3120ާވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެ

ާ;4ާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 -ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ3125 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި ާ;4ވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .37ާ ާޖުމްލަ .4;ާ.

ާދ އިރ  ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދުާއެހެންކަމުން، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްާ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާމަޖިލީހުންާ ާކަންތައް ާކޮމިޓީއެއްގެ ާމަސައްކަތްކުރ ނެ ާމިބިލުގެ ާއޮތީ، ާދެން ފ ސްވެއްޖެ.

ާހުޅު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކަށްާނިންމަވައިދެއްވުން. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  3130ހެންވޭރު

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުރިހާ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއީ ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއަދި ާމައްޗަށް ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނުތަކެއްގެ ާބެލިގެން އަށްވެސް

 3135ބިލަކަށްވ އިރުގައިާމަޖިލީހުގައިާވީހ ވެސްާގިނައިންާޕ ޓީެީތައް،ާތަފ ތުާޚިޔ ލުގެާމީހުންާތިބިގޮތަކަށްާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން ާކޮމިޓީއަކަށް ބައިވެރިވެވޭ

ާއެހެންވީމ  ާހުށަހަޅަން. ާމިގޮތަށް ނޑ9ާާު، ާއަޅުގަ ާގެންދަން ާމީތި ާކޮމިޓީއަކަށް ާވަގުތީ މެންބަރުންގެ

ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމެންބަރުާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިެިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،  3140ާޝުކުރިއްޔ .
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ާތ އީާާންާޙުަސއިންާއަްޙމަދުާނިހާ  ާމިލިސްޓަކީ...އެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ާއ ދެ، ނޑު. ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ލަން ާލިސްޓެއް ާއަދި ާދުކުރަން.
ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއެއްވެސް ާއިތުރު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުން ާކަންތައް، ލިސްޓެއްގެ

ާ ާއެދިވަޑައިގަންނަވ ތޯ. ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  3145ހުޅުހެންވޭރު

ާ ާމިވަނީ ާތ އީދުކުރައްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު 9ާހުށަހަޅުއްވ ،

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމަށް.ާއެއްވެސް ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާމިބިލު ާކޮމިޓީއަކަށް މެންބަރުންގެ

ާނުެުކުރައްވ  ާއިޢުތިރ ޟް ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށް ާނިންމެވީކަމަށް. ާމަޖިލީހުން ާއެގޮތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ތީ

ާ ާއެކޮމިޓީ، ާހުޅުވ ލަން.9ާާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ މެންބަރުން

 3150ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

ާާރުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަ ާހުށަހަޅ ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާލިސްޓަކީ،9ާާއ ދެ، ާމެންބަރުންގެ

ާދ އިރ ގެާާންާޙުަސއިންާއަްޙމަދުާނިހާ  ާދުވ ފަރު ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ

ާޒުބައިރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު މ ފަންނު

ާއުތުރުާ ާޙަމްޒ ،ާފުވައްމުލަކު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަހުމީ،ާބިލެތްދޫ  3155އިމްތިޔ ޒް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާޙަސަން، ާރަފީޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާމުޙަން ާއަޙްމަދު ާޑރ.އަފްރ ޝީމްާމެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާއަދި މަދު

ާޢަލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބުނަންޖެހޭނެތޯ.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނަން ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާލިސްޓަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު  3160ާޢިއްޒަތްތެރި

ސައިންާމަނިކު.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުކަމުގައިވ ާއެބޭފުޅ .ާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަޙްމަދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހެޅުމެއްނެތުމ އެކު ާއިތުރު ޝުކުރިއްޔ .

ާހުށަހަޅުއްާ ާމަނިކުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ   3165ވ ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެ

ާބަލައިގަންނަން.ާ ާފ ސްކުރައްވައިފިކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާކޮމިޓީކަމަށް ާއެއީ ާލިސްޓު އެތ އީދުކުރެއްވި

އައިޓަމްާ ނޑުމެންާއެޖެންޑާ  ާމިހިސ ބުންާނިމުނީ.8ާާއަޅުގަ

ާ
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ބިލު. .7 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ3170 

ނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާާރިޔ ސަތުން އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާށްާމިދަނީ.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢ9ާިއަޅުގަ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއިޞްލ ޙުގެނައުމުގ4ާާެ/:400ޢީސ  ާޤ ނޫނަށް ވަޒީފ އ އިބެހޭ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާބިލުގެާދެވަނަާކިޔުމުގެާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްގެންދެވުން.ާއަޅުގަާ

ާއަޞުރުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއަށްފަހު، ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް. ާމިމައްސަލަ ާއަރުވ ނަން ފުރުޞަތު

ާދ އިރ ގެާ ާކެނދިކުޅުދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ ލ ނީ. ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާވަގުތަށް  3175ނަމ ދު

ާން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށްާފުރުޞަތުއަރުވަ

ާ

ާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 4ާާ/:400ޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުގެ ާވަނ73ާާަވަޒީފ އ އިބެހޭ

ާމުސްލިމްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޢީސ  ާކޮންމެ ާހުށަހަޅަން.ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާތިރީގައިމިވ ގޮތަށް މ އްދ 

ާޢިނ ޔަތުގެމުވައް ާރަމަޟ ންމަހުގެ ާރަމަޟ ންޒަފަކަށް ާއެއަހަރެއްގެ ާފެށުމުގެކުރިންާގޮތުގައި  3180މަސް

ާ 4000ާާމަދުވެގެން ާމ އްދ  ާމަތީގައިވ  ާއަޅުރުފިޔ ދޭންވ ނެއޭ. ާބޭނުންވާ އިތުރުކުރަން ނޑު ގަ

ާމުވައްޒަފަކަށްާދޭންޖެހޭގޮތަށްާއޮތުމުންާމުވައްޒަރަމަޟ ންސަބަބަކީ،ާ ފުންގެާމަހުގެާޢިނ ޔަތްާކޮންމެ

ާދޭންޖެހޭ.ާ ާޢިނ ޔަތް ާއެ ާމުސްލިމުންނަށްވެސް ާޢައިރު ާނުހިފ  ާރޯދަ ާހިމެނޭ ތެރޭގައި

ާވަޒީފ އަދ ކުރާ ރަމަޟ ން ާމަޤްޞަދަކީ ާހަމަޖެއްސުމުގެ ާދޭގޮތަށް ާޢިނ ޔަތެއް މަހަށްޓަކައި

ާއިތުރަށްާ ާއެއްޗަކަށްވުރެ ާލިބޭ ާމުސ ރައަށް ާވަޒީފ ގެ ާއެމީހުންގެ  3185މުސްލިމުންނަށް

ާރޯދަާމަހަށްޓަރަމަޟ ން ާޢިނ ޔަތް ާމި ާއެހެންކަމުން ާދިނުމެވެ. ާޢިނ ޔަތެއް ާޚ އްޞަ ާފައިސ ގެ ކައި

ާމުސް ާޢައިރު ާމުސްލިާނުހިފ  ާހިފ  ާރޯދަ ާދޭންޖެހޭގޮތަށްާލިމުންނަށްވެސް ާއެއްގޮތަެަށް މުންނެކޭ

ާ ާއޮތުމުން ާގެއްލުނީކަމަށްާރަމަޟ ންޤ ނޫނުގައި ާމަޤްޞަދު ާދިނުމުގެ ާޢިނ ޔަތެއް މަހަށްޓަކައި

ނޑުާޤަބޫ ލުކުރަން.ާޢިނ ޔަތުގެާގޮތުގައިާދެވޭާފައިސ ގެާމިންވަރުާމުސ ރައިގެާތިންބައިކޮށްފައިާއަޅުގަ

ާ ާމަދުވެގެން ާބަދަލުގައި ާކުރެވ4000ާާޭއެއްބައިގެ ާމިފައިސ އަކީ ާހުށަހެޅީ ާދިނުމަށް  3190ރުފިޔ 

ާ ާނުވުމ އެކު ާއުޖޫރައަކަށް ާދެވޭ ާފައިސ އަކީާރަމަޟ މަސައްކަތަކަށް ާޢިނ ޔަތުގެ ާދެވޭ ާންމަހަށްޓަކައި

ރޯދަހިފ ާމުސްލިމުންނަށްާދެވޭާޚ އްޞަާޢިނ ޔަތަކަށްާވ ތީާމިފައިސ ާދިނުމުގައިާތަފ ތުކުރުމެއްާނެތިާ

ާގޮތްކަމަށްާ ާއިންސ ފުވެރި ާއެންމެ ާއޮތް ާދިނުމަށް ާޢިނ ޔަތެއް ާމިފަދަ ާކުރުމަކީ ާހަމަހަމަ އެންމެން

ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއް ާކުޑަކުޑަ ާހަމަ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ތީ. ނޑު ާމިހ ރުާއަޅުގަ ނަން.

 3195މަހުގެާޢިނ ޔަތްާއިންގޮތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާމުސ ރަތައްާއަދިވެސްާޚ އްޞަކޮށްާރަމަޟ ންޤ ނޫނުގައިާ
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ާމުސ ރަތައްާ ާއެވްރެޖް ާހުރީ ާމުސ ރަތައް ާމުވައްޒަފުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް

އެއްބައިާދޭގޮތަށްާއޮތުމުގެާސަބަބުންާހުރީާވަރަށްާދަށުގައިކަމަށްވުމުންާމުސ ރައިގެާތިންބައިކޮށްފައިާ

ާ ާއެއްޗެއް ާކުޑަކުޑަ ާބޮޑުާރަމަޟ ންވަރަށް ާމީހުންގެ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތުގެ މަހުގެ

ާހަމަާ ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާނޫން ާއިންޞ ފެއް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާލިބޭލިބުމަކީ ބަޔަކަށް

ާ ާއަޅުާރަމަޟ ންމިދެންނެވިހެން. ާދީނީ ާއެ ާމުސްލިމަކުާމަހުގެ ާގެންދ ނީ ާފުރިހަމަކުރަމުން  3200ކަން

ާއިޙްސ ސްއެއް.ާ ާއެއް ާހަމަ ާތަޙަމަލްކުރ ނީ ާއެއްގޮތަކަށް. ާހައިސިއްޔަތަކުން ާއެއް ާހަމަ ވެއްޖެއްޔ 

އެސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުގަނޑެއްާޤަބޫލެއްނުކުރަންާބޮޑުާމުސ ރަާލިބޭާމީހަކަށްާވަރަށްާބޮޑުާޢިނ ޔަތެއްާ

ހަކަށްާވަރަށްާކުޑަކުޑަާޢިނ ޔަތެއްާލިބުމަކީާއެއީާއިންސ ފެއްކަމަކަށް.ާލިބިފައިާކުޑަާމުސ ރަާލިބޭާމީާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅީ. ާމިއިޞްލ ޙު ާއަޅުގަނޑު އެސަބަބަށްޓަކައި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާމިކަމަށް  3205ާމަޖިލީހުން

ާ

ާހުސްކޮށްާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާވަގުތުކޮޅެއް ާމަސައްކަތުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހިސ ބުން ނޑުމެން ާޢަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ 

ާމިއީ.ާ ާވަގުތުކޮޅެއް ާނަގ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާދުވަހަކުވެސް ާކޮންމެ ާވަގުތަށް ާއަސުރުނަމ ދު އެބަނަގަން.

ގައި.ާޢިއްޒަތްތެރ50ާާި>5ސުރުނަމ ދަށްފަހުާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީާއަ

ާބިލ އިާ ާއެހުށަހެޅުއްވި ާދެންމެ ާއޮންނ ނީ ާއެހިސ ބުން ާއެދެން. ާވަޑައިގެންދެއްވުން  3210މެންބަރުން

ނޑުމެންާބަހުސްކުރުމުގެާމަރުޙަލ .ާޝުކުރިއްޔ . ާބެހޭގޮތުންާއަޅުގަ

ާ

ާ]ށ37:58ާާްނ37:08ާާްދެވަނަާހުސްވަގުތުކޮޅު:ާ[
ާ

ާާެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަންޖެހެނީާ`.  3215ހިތ މަޔ އެކު

ކޯރަމްާހަމަާހިފިާނުހިފިާމިހިރަާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާމަސައްކަތްއިލްތި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެނިހެާމ ސްކުރަން ާގެންދެވޭގޮތަށް ާމަސައްކަތްޕުޅުތައްާކުރިއަށް ން

ާއަާ ާގެންދެވުމަށް. ާކުރައްވަމުން ާތަރުތީބު ާމިވަނީ، ާކުރިމަތީގައި ާދ އިރ ގެާޅުގަނޑުމެން ކެނދިކުޅުދޫ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ވަޒީފ ބެހ4ާާޭ/:400ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަހުސްކު ާމިބިލަށް ާބިލު. ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާކޮމިޓީންާޤ ނޫނަށް ާމަސައްކަތު  3220ރެއްވުމަށް

ނޑއަ ާކަ 3ާާޅުއްވ ފައިވަނީ 50ާާގަޑި ާމިނެޓް. ާފުރުޞަތުގައ ާދެވަނ7ާާަފުރަތަމަ ާއަދި މިނެޓް

ާ 5ާާފުރުޞަތުގައި ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާކޮމިޓީނ5ާާްމިނެޓް. ާމަސައްކަތު މިނެޓް
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ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ާހުޅުވ ލަން. ާބަހުސަށް ާމި ާއަޅުގަނޑު ާދ އިރ ގެާލަފ ދެއްވ ފައިވަނީ. ާމ މިގިލި ހު(

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަ ާށްާއަޅުގަ
ާ3225 

ާރައީސް މ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވަނީާކެނދިކުޅުދޫާާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާާދ އިރ ގެާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާއޮތް ާއަޅުގަ އިޞްލ ޙަށް

ާބޮޑުާ ާއޮންނަގޮތުން ާޤ ނޫނުގައި ާމިހ ރު ާސަބަބަކީ ާތ އީދުކުރ  ާއެ ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރަމޭ. ފުރިހަމައަށް

ާލިބޭާ ާއޭނައަށް ާއޮތީމަ ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާޕަސެންޓެއް ާމުސ ރައިގެ ާމީހަކަށް ާލިބޭ އަދަދުާާމުސ ރައެއް

ާލިބޭާމީހ އަށްާމިލިބެނީާބޮޑުވެގެންދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާނިވަރަށްާ ާއ ދައިގެާދަށްާމުސ ރައެއް  3230ކަމެތި

ާ ާކުޑަކުޑަ ާއޮތްގޮތުންވަރަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާއެހެންވީމ ، ނޑުާާއެއްޗެއް. އަޅުގަ

ާހަމައެހެންމެ، ާއެހެންވެގެން.ާއަދި ާމިދަންނަވ ލީ ާވ ހަކަ ާމިއޮންނަނީާޤ ނޫނުާތ އީދުކުރ  ާބުނެފައި ގައި

ާރަމަ ާޢިނ މި ާމި ާމިދެންނެވީ ާމީހަކަށް ާހިފ  ާރޯދަ ާއެހެންވީމ ،ާޟ ންމަހުގައި ާވ ހަކަ. ާދޭ ޔަތް

ާރަމަ ާލިބެނީ ާޢިނ ޔަތެއް ާޟ ންމަހުގެ ާއެ ާއެއްޗެއްކަވަކި ާދޭ ާއެގޮތަށްާސަބަބަކަށްޓަކައި ށްވ ތީ

ާއެާ ާދަންނަވ އިރުވެސް ާމިހެން ާދެން ާދަންނަވ ލީ. ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުގަ ާބައެއް  3235ބައިނގޭ

ނޑުމެންނަށްާފ ހަގަކޮށްލެވޭާތަފ ތުތަކުންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ މެންބަރުންގެާވ ހަކަފުޅުތަކުންާމިއީާއަޅުގަ

ާއ39ާަ ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާހަމަހަމަކަން، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދި ވަނ40ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާނުދެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިލ ފުވ ކަމަކަށް ާމިާމ އްދ އ އި ާކެން ާކުރުމަކުން. ާމިކަން ާޚ އްޞަކޮށްާގޮތަށް އަދި

ާ ާވަކިކަމަކަށ39ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޙ ލަތްތަކެއްގައި ާވަކި ާމިބުނަނީ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުރުމަކީ ާއެހެންވީމ ،39ާާކަންތައްތަކެއް ާނޫންކަމަށް. ާކަމެއް ާޚިލ ފުވ  ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  3240ވަނަ

ނޑުާމިދަންނަ ހ ސްާރުފިޔ ާމުސ ރ50ާާަށްާހ ސްާރުފިޔ ާނުވަތ40ާާަާވ ލީ.ާއެއީާމިސ ލަކަށްއަޅުގަ

ާ ާކަމަށްވަންޏ  ާއޮތް ާބުނެފައި ާދޭންވ ނޭ ާއެއްބައި ާތިންބައިކުޅަ ާމުސ ރައިގެ ާމީހަކަށް 30000ާލިބޭ

ރުފިޔ ގެާމުސ ރަާލިބޭާމީހަކަށ5000ާާްރުފިޔ ާއެބަާލިބޭ.ާއެކަމަކު،ާއ ދައިގެާމަސައްކަތުާމީހަކަށްާ

ެރާކުޑަާމުސ ރައެއްާލިބޭާމީހަކަށްާވިއްޔ ާއެއަށްވުާ.ާނުވަތަާއެއްވުރެރުފިޔ 3000ާާއޭނައަށްާލިބޭނީ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްޗެއް. ާބަދަލުގައިކުޑަ ާއަޅުކަމަކަށްهللاާާއޭގެ ާކުރ  ާއެކަމުގައިާއަށްޓަކައި  3245ވީހިނދު

ާކަންތައްތަކެއްގެާތަހައްމަލުާާއޮތް ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާއަދި ާއިހްސ ސްތަކ އި ކުރަންޖެހޭ

ބޭާހައިސިއްޔަތުާތަފ ތުވުމަކުން،ާއޭނަާއޭނައަށްާލިާނުވަތަާއިާއޭނަގެާމުސ ރަާބޮޑުވުމަކުންާދިމ ވުމުގަ

ާމިދެންނެވިގޮތަށްާހުރި ާތަފ ތުވުމަކުންނެއް ާރަމަާހައިސިއްޔަތު ާދޭންޖެހޭ، ާއޭނެއަށް ޟ ންާބަލ އިރު

ާހިފ ތީާ ާރޯދަ ާޢިނ ޔަތެއްާމަހުގެ ާދޭންޖެހޭ ާކިޔ ފައި ާކުޑަވެގެންނެއްާއޭ ާއެ ނުވ ނެކަމަށްާާކަމަށްވަންޏ 

ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ  ާފުރިހަމައަށް ާޢީސ އަށް ާއަޙްމަދު ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު  3250އަޅުގަ
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ާއެވ ހަކަާ،ާޤަބޫލުކުރ ހިނދު ާއެދޭތީ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް ާމި ާއޮތްގޮތަށް ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ  ާ.ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`400:/4ާާ ޤ ނޫނަށްާވަޒީފ އ ބެހޭ

 3255ާވަނަާ

ާދޭތެރޭގައިާމުޙަްނމަދުާުޒަބއިރުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ގޮތ އި ާއިޞްލ ޙު ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާވަރަށްާާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ

ާފ ޅުކުރަން.ާއެކަމަށްޓަކައިާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާހޭާހިތްހަމަޖެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު،ާކަން މިއިޞްލ ޙު

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ާޢީސ އަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ މެންބަރު

ާކޮންާ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާއ ދެ، ާދަންނަެަވަން. ާރަމަާޝުކުރު ާމުވައްޒަފަކަށް ާމުސްލިމް މަހުގެާޟ ންމެ

ާ ާރަމަޟ ންޢިނ ޔަތެއްގެ ާއަހަރެއްގެ ާއެ ާގޮތުގައި ާމަދުވެގެން ާކުރިން ާފެށުމުގެ  3260ރުފިޔާ 4000ާމަސް

ާ 4000ާާދޭންވ ނެއެވެ. ާނޫން 5000ާާރުފިޔ އެއް ާއަދި ާކަމުގައިވުޔަސް ރުފިޔާ 7000ާރުފިޔ 

ޖެހިފައިާއޮތުމަކީާކަމުގައިވިޔަސްާއެންމެންނަށްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާއެާޢިނ ޔަތްާލިބޭދޭގޮތަކަށްާހަމަ

ާ ާތ އީދުކުރ ކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާތިންބައިކުޅަާއ ދެ، ާމުސ ރައިގެ ާލިބޭ ާއޮންނަނީ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުގައި

ާޢިނ ޔަތުގެ ާމެންާދޭންވ ނެއޭާާގޮތުގައިއެއްބައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާއ ދެ، ާޤ ސިމްާ. ބަރު

 3265ރުފިޔ ާއެބަާލިބޭ.ާއ ދެ،30000ާާފަކަށްާރުފިޔ ާލިބޭާމުވައްޒ50000ާާަފަދައިންާއިބްރ ހީމްާވިދ ޅުވި

ާވަރަމަ ާމިދެވެނީ ާޢިނ ޔަތް ާރަމަޟ ންމަހުގެ ާއ ދެ، ާސަބަބަކަށްޓަކައި. ާޚ އްޞަާކި ޟ ންމަހަކީ

ާގަންނަންޖެހޭާ ާއެއްޗެހިތަކެއް ާޚ އްޞަ ާތެރޭގައި ާކުރުމުގެ ާއަޅުކަން ާމައްސަރެއް. ާކުރ  އަޅުކަމެއް

ާއަ ާދެވޭކަމަށް ާޢިނ ޔަތް ާމި ާއެގޮތުން ނޑުމައްސަރެއް. ާާޅުގަ މިހ ރުާޤަބޫލުކުރަނީ.

ާ ާމުސްލިމެކޭ ާޣައިރު ާޢަމަލުކުރަމުންދ ގޮތުން ާތެރޭގައިާމުސްލިމެކޭ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހަމަ. އެއް

ާފަންތީ ާމަތީ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާރިސޯޓްތަކުގައި ާމުސްލިމުން.ާޚ އްޞަކޮށް ާޣައިރު ާމީހުންނަކީ  3270ގެ

ާކީއް ާޢިނ ޔަތް ާމިލިބިދޭ ާޣައިރުާމުސްލިމަކަށް ާާވެގެންތޯއޭ ާއެގޮތުންާމުސްލިމަކަށް ލިބެންވީ.

އިޞްލ ޙުގައިާމިއޮތްާފަދައިންާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާކޮންމެާމުސްލިމްާމުވައްޒަފަކަށްާހަމަހަމަާއުސޫލުންާ

ާވ ހަކަކޮޅުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާކަމެއްކަމަށް ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދިނުމަކީ ޢިނ ޔަތެއް

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ3275 

ާޝުކުާގެާމެްނބަރުާހުޅުީމދޫާދ އިރާ  ާރައީސް.`. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދުާާރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާކެނދިކުޅުދޫ
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ާމިއޮންނަނީާާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމީގައި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާހުށަހެޅުއްވި ޢީސ 

ާމު ާމުސްލިމް ާކޮންމެ ާރަމަވައްޒަފަކަވަޒީފ އަދ ކުރ  ާޟ ންށް ާޢިނ ޔަތުގެ ާއެާމަހުގެ ގޮތުގައި

ާރަމަޟ ންާ ާއަހަެަރެއްގެ ާމަދުވެގެން ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާދޭންވ ނެއ4000ާާޭމަސް ާޢިނ ޔަތެއް .ާރުފިޔ ގެ

ާއުފެދޭނެާ ާސުވ ލު ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ  3280ދެން

ާމުސްލި ާކިހިނެއްކަން ާބޭރުާކަންނޭނގެ ާރ އްޖެއިން ާއެއީ ނޑުމެންނަށް. ާއަޅުގަ ާއިނގޭނީ ގެާމެއްކަން

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޔަކު ާއަދ ކުރަމުންާއެތައް ާވަޒީފ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާއެކި ދ އިރު،ާތެރޭގައި

ާކިހިނެއްތޯ.ާ ާދެނެގަންނ ނީ ާނޫނީ ާބަލައިގަންނ ނީ ާމުސްލިމެއްކަން ާއޭނައަކީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާހީވ ގޮތުގައި ނޑަށް ާކޮންޓްރެކްޓްގައިާއަޅުގަ ާވަޒީފ  ާނަމަވެސް ާނުރަސްމީކޮށް ނޑުމެންނަށް

ާއެކަންާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނެތްކަމުގައިވިޔަސް ާބަޔ ންވެފައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާދީން  3285އޭނަގެ

ނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެާކަމެކޭ.ާދެންާކޮންމެކަމެއްގައިވެްސާ އިނގޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާހަމަާއަޅުގަ

ާ ާނ ޖ އިޒް ާހަދ އިރުާއެކަމެއްގެ ާގަވ އިދުތައް ާޤ ނޫނ އި ާތިބޭނެ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަޔަކު ފައިދ ާނަގ ނެ

ާ ާނުލިބޭގޮތަށް ާފުރުޞަތު ާއެކަހަލަ ާބޮޑަށް ާވީހ ވެސް ާއެ ާއެކަންާއެކަން ާއެއީ ާކުރެއްވުމަކީ ބައްޓަން

ާއޮންނަގޮތުންާ ާޤ ނޫނުގައި ާވަޒީފ ގެ ާމިހ ރު ާދެކެނީ.ާދެން ާއަޅުގަނޑު ާކަމުގައި ާގޮތް ާއޮންނަންޖެހޭނެ

 3290އިގެާތިންބައިކުޅަާއެއްބައިާރަމަޟ ންމަހުގެާމުސ ރަތިންބައިކުޅަާއެއްބައި،ާާއެބޭފުޅެއްގެާމުސ ރައިގެ

ާދަންނަާޢިނ ޔަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވެނީއޭ ާތަފ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ވ ނީ.ާދިނުމުން

ާ ާމިއޮތްގޮތަށް، ާއެހެންވީމ ، ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއޮތްގޮތަށް ާމިހުށަހަޅ ފައި ރުފިޔ ގ4000ާާެމީގައި

ާޢިނ ޔަތްތައް.ާ ޢިނ ޔަތެއްާދޭންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާސަބަބަކީާބޮޑުާމުސ ރަާލިބޭާމީހ އަށްާބޮޑު

ާލިބޭ ާމުސ ރަ ާއެންމެބޮޑު ާހަމަ ާރަމަާއެކަމަކު ާހަމަ ާހިފަނީ ާހަމަ ާއެންމެާމީހ ވެސް ާރޯދަ ޟ ންމަހުގެ

ާލިބޭާ ާމުސ ރަ ާދަށް ާރަމަޟ ާއ ދައިގެ ާހަމަ ާމިހިެިފަނީ ާއެހެންވީމ ،ާންބޭފުޅުންވެސް ާރޯދަ.  3295މަހުގެ

ާލިބުމަާ ާހަމަހަމަާގޮތެއްގައިާމިކަން ާގޮތްކަމުގައިހުރިހ ާއެންމެންނަށް ާއެކަށޭނަ ނޑުާާކީާއެންމެ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާތ އީދުކުރަމުން ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ދެކޭތީ

ާރައީސް.

ާ

 3300ާއ ދެ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާމެންބަރުާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙަކީާ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުންާ ާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތުންާވަރަށްބޮޑަށްާއަޅުގަ

ާމުވައްޒަފުންާާ ާފަރ ތ އި ާދޭ ާވަޒީފ  ާއަދި ާވަރަށްބޮޑެތިާބަލ  ާބައެއްފަހަރު ާދޭތެރޭގައިވެސް ނ އި

ާރޯދައަށްާ ާމީހަކަށް ާނުހިފ  ާރޯދަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކުރިމަތިވ ކަމެކޭ. މައްސަލަތައް
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ާއެއްޗެއްާހު ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް އެއުސޫލުން

ާމީގައިާ ާއެހެންާމެންބަދެންމެގައިާާއެހެންވީމ ،ާދެން  3305އިލްޔ ސްާރަކުާފ ހަގަކުރެއްވިހެން،ާޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާވަރަށްާފަސޭހަހެންާއެކަންާވިހެންާއެކަންާދެނެގަންނ ނެގޮތް،ާލަބީބްާފ ހަގަކުރެއްާ

ާއޮ ާވެއްޖިއްޔ  ާމީހަކަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާއޮފީހެއްގައި ާއުނދަގުލެއްނުވ ނެ. ފީހުގެާދެނެގަންނަން.ާއެހ 

ާފ ހަގަކުރެވޭނެާ ާއެކަން ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއެހެން ާމަސައްކަތްކުރ  ާއޮފީހުގައި ާއެ ާނުވަތަ ވެރިންނަށް

ާދިވެހީންނަކީާ ާމިސ ލަކަށް ާލިޔ ނީތޯ ާޤ ނޫނުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއިނގޭނެ. އެކަން

ނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާކޮންމެާމީހަކަށްވ300ާެމުސްލިމްާ%  3310ސްާމިާޙައްޤުާޤައުމަކަށްާވ ތީވެާއަޅުގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮންނ ނޭ. ާއެބަފެނޭ، ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާލިބޭާވެސް ާމަޢުލޫމ ތު ާޚަބަރުތަކުން އެބަ

ާ ާމަދުން ާމީހުން ާނުހިފ  ާރޯދަ ާބަނގްލަދޭޝްާރަމްޟ ންމަހު ާހަމައެހެންމެ ާއުޅޭކަން. ނަމަވެސް

ާއެބައުޅޭާމީހުންނަކީ،ާ ާގިނަބަޔަކު ާމަސައްކަތްކުރ  ާމިތ ނގައި.ާދޭބަނގްލަާރ އްޖޭގައި ާރައްޔިތުން ޝް

ާމީހުންގެާމުސްލިމްާއެއީާ ާމަސައްކަތު ާމިތަނުގެ ާޤައުމެއް. ާާތެރޭހަމަ ާއެވްރެޖްކޮށްާބޮޑު، ާއ ބ ދީ

 3315ކޮންމެާމީހަކަށްާމިހެންާއޭގެާދޭޝްާމީހުންާރ އްޖޭގައި.ާއެހެންވީމ ،ާބަލ އިރުާއެންމެާގިނައީާބަނގްލަ

އިންޑިޔާ ހިެީންނ އިާބަނގްލަދޭޝްާމީހުންނ އި،ާމިސ ލަކަށްާދިވެދޭންާޤ ނޫނުގައިާމިހެންާލިޔ ނީތޯ.ާ

ާ ާނުކުރެވޭނެާމީހުން،ާއެހެނެއް ާއެކަމެއް ާވ ނެ. ާދަތިކަމަކަށް ާވަރަށް ާއެއީ ާގޮތްާ. ާދެނެގަންނ ނެ ދެން

ާއޮންނ ނެކަމަށް.ާ ާއެނގިފައި ާއެކަން ާފަރ ތަށް ާދޭ ާވަޒީފ  ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާމުސ ރަ ާއޮންނަގޮތަކީ ާމިހ ރު ާއެންމެާއެހެންވީމ ، ާމިއީ ާމިގޮތް ާދިނުން. ާއެއްބައި ާތިންބައިކުޅަ އިގެ

 3320ށްާދޭންޖެހޭާޢިނ ޔަތެއްާޣައިރުާމުސްލިކަމަށްާދޭންޖެހޭތީވެާކަމުދ ގޮތްކަމަށްާނުވ ތީވެާއަދިާމުސްލިމަކަ

ާދޭންޖެހޭތީވެ.ާ ާމި ާމީހަކަށް ާރޯދަނުހިފ  ާކަންބޮޑުވ ކަމަކީ.ާނޫންނަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ މިއީ

ާމުހިންމުކަމެއް.ާާއެހެންވީމަ، ާލިޔުމަކީ ާކުރ ނެގޮތެއް ާމިކަން ާމިޤ ނޫނުގައި ާސްޕެސިފިކްކޮށް ވަރަށް

ާފުޅ ވެގެންދިއުމަކީވެސްާ ާއިޞްލ ޙު ާމިގެނެވޭ ާމިންވަރަށްވުރެ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާހަމައެހެންމެ، އަދި

ާބޮ ާވިދ ޅުވެއްޖެ، ާމެންބަރުން ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދޭކަމެއް. ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ނޑު ޑުާއަޅުގަ

 3325މުސ ރަާލިބޭާމީހ އ އި،ާކުޑަާމުސ ރަާލިބޭާމީހ އ އިާދޭތެރޭގައިާއޮންނަންޖެހޭާތަފ ތަކީާއެއީާމ ބޮޑުާ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއޮންނަންޖެހޭނެ،ާހަމަހަމަވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ތަފ ތެއް

ާ ާމިހުށަހެޅޭ ާޢިނ ޔ4000ާާަމިހ ރު ާއެއްއަހަރުދުވަހުގެ ާމިއީ ާވަރަށްާުރފިޔ އަކީ ާދޭން ތެއްގޮތުގައި

ހ އ47ާާިކުޑަކުޑަާއެއްޗެއް.ާރަމަޟ ންމަހުގެާޢިނ ޔަތްާވ ންޖެހޭނެާވަޒީފ އަދ ކުރ ާމީހެއްގެާއެމަހުގެާ

ާނުކުރެވޭވަރުކަމެއްާ ާއެމުސ ރައިން ާމުސ ރައަށްވުރެ ާލިބޭ ާއޭނައަށް ާމުސ ރަ، ާހަމަ ާއޭނަގެ ހަމައަށް

 3330ލިބޭކަމަށްވެއްޖިއްޔާ 7000ާވީާމިސ ލަކަށްާއޭނައަށްާކުރެވޭވަރުއެއްޗަެަކަށްާއެާވ ންޖެހޭނެ.ާމިދެންނެ
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ާޢިނ ޔަތުނ7000ާާް ާމިލިބޭ ާޚަރަދުވ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާއޭނަގެ ާރަމަޟ ންމަހު ާއޭނަ ާރުފިޔ  ހ ސް

ާއެބަހުރިާ ާގޮތްތަކެއް ާތަފ ތު ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާމުސ ރައަށްވުރެ. ާއޭނަގެ ާއެމަހު ބޮޑުވ ންޖެހޭނެ

ާއަ ާއެހެންވީމަ، ާކުރަން. ާގެނެވިގެންާމިކަން ާއިޞްލ ޙު ާމިޤ ނޫނަށް ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ޅުގަ

ާ ާނޫނ4000ާާީއަންނައިރުގައި ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބ އްވ ކަށް. ާޢިނ ޔަތެއްގޮތުގައި ާއެއީ ރުފިޔ 

ާ ާމަދުވެގެން ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު 5700ާާއަޅުގަ ާއަދަދެއ5000ާާްއ އި ާދޭތެރޭގެ  3335ރުފިޔ އ އި

ާއަޅުގަނ ާދަށްވެގެން. ާއެންމެ ާރަމަޟ ންމަހު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއެވަރުގ7000ާާެޑު ރުފިޔ 

ާމިާ ާމުސްލިމުންނަށް ާއެއީ ާކުރެވެންޖެހޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަން ާތެރެއިން ނޑެއްގެ މިންގަ

ާލިބިގެނެއްނުދޭ.ާ ާރަމަޟ ންމަހުގައި ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާއިތުރު ާމިނޫން ާއެއީ ފޯރުކޮށްދޭއިރުގައި،

ނޑުމެންާޢިނ ޔަތެއްާގޮތުގައިާއެހެންވީމަ،ާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާއޮންނަާ މިފަދަާމ ތްާމަހެއްގައިާއަޅުގަ

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ާގެނެސްގެންނަމަވެސް ާމިޤ ނޫނަށް ާއެތަނަށް ާނަން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި  3340ޚ އްޞަކޮށް

ާކަމަށްވަންޏާ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާދ ނީ ާހުށަހަޅ ކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިމައްސަލަ ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ކުރުމަކީ

ާއިތުރަ ާކޮމިޓީން ާމުސ ރައިގެ ާއެއީ ާއެދޭކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރުމަކީ ާމިހ ރ5/3ާާުށް ބައި

ރުފިޔ އަށްާބަދަލުވެގެންދިއުމަކީާޙަޤީޤަތުގައިާވަރަށްބޮޑުާބަދަލެއް.ާއެހެންވީމަ،4000ާާއޮވެފައި،ާމިާ

ާބައިކުޅަބައިާ ާމުސ ރައިގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަދަލަކަށް. ާރަނގަޅު ާބަދަލުވެގެންދ ންވ ނީ މި

ާވަކިާއޮތް ާކުންފުނިތަކުންވެސް ާބައެއް ާއަމިއްލަ ާއަދި ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިހ ރު  3345ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ާދިމަދިމ ލުންާ ާބައެއް ާހަމަހަމަގޮތަކަށް ާއެންމެންނަށް ާއަދަދު ާއެ ާކަނޑައަޅައިގެން ލިމިޓެއް

ާޖުމްލަާ ާއެހެންވީމަ، ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެވެސް ގޮތެއްގައިާދޫކުރަމުންދ ކަންވެސް

ާއިޞްލ ޙެއްާގެންނަންޖެހެއޭ.ާ ާމިއަށްވުރެބޮޑު ާދަންނަވ ނީާމިއަށް ނޑު ާމިއ4000ާާީއަޅުގަ ރުފިޔ އަކީ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާކުޑައޭ. ާމ ބޮޑަށްވެސް ާމިއަދަދު ާއަދަދެކޭ. ާކުޑަ ާއެލަވަންސަކަށް ރަމަޟ ންމަހުގެ

ާމިމަ ާއެހެންވީމަ، ާފެނެއޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަތިކުރަން ާމިއަށްވުރެ ާކޮމިޓީއަކުންާމިއަދަދު ާދ   3350އްސަލަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމަތިވެގެންދިއުމަކީ ާމިއަދަދު ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި ާއިތުރަށް ބެލުމަށްފަހުގައި

ާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާ

ާ

ާރ އްޖޭގެާާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދ ކުރަމުންދ  ާވަޒީފ  ާރ އްޖޭގައި ާމިބިލަކީ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ

ާބިލެއް.ާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއިންޑަސްޓްރީއަށް ާޓުއަރިޒަމް ާއިންޑަސްޓްރީކަމަށްވ   3355ާއެންމެބޮޑު

ާދަންނަވ ނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއިޞްލ ޙުތަކެއް.ާއަޅުގަ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިއީ ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާމި ހަމަގައިމުވެސް

ާއަާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމީހުންގެާކެނދިކުޅުދޫ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާމި ާޢީސ އަކީ ޙްމަދު
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ާއެކަމަށްޓަކައިާ ާބޭފުޅެކޭ. ާކުރައްވަމުންގެންދަވ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ޙައްޤުގައި

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާޙައްޤު ާއަޅުގަނޑު ާއެމަނިކުފ ނަށް މިފުރުޞަތުގައި

ާމިކަހަލަ ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާވަޒީފ އަދ ކުރާ ާބޭނުންވަނީ ާދިމ ވަމުންއެބަދެއޭ  3360ކަންތައްތައް

ާރިސޯޓެއްގައިާ ާމިދިޔަމަހުތެރޭގައި ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ މީހުންގެތެރޭގައި.

ާ ާދަރިފުޅު، ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމީހެއްގެ އަހަރުވެފައިވާ 47ާވަޒީފ އަދ ކުރަމުންދިޔަ

ާއެޑްމިޓްކޮ ާއައި.ސީ.ޔޫގައި ާބަލިވެގެން ާއެދުމުން،ާދަރިފުޅެއް. ާދ ން ާރަށަށް ާއޭނަ ށްގެން

ާރިސޯޓަށްާ ާއަނބުރ  ާވަޒީފ އަށް ާއެ ާއޭނަ ާއަނބުރ  ާނިޔ ވެގެން ާއެކުއްޖ  ާއަދި އެފުރުޞަތުނުދީ

ާމިއީާ ާފޮނުވ ލިކަން. ާއޭނަ ާއަނބުރ  ާނުދީ ާއޭނައަށް ާމުސ ރަވެސް ާކުރީބައިގެ ާއެމަހުގެ  3365އައީމަ،

ާސަލ މަ ާމީހުން ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާކަންތައްތަކުން ާމުހިންމުާމިކަހަލަ ާވަރަށް ާމިއީ ތްކުރުމަށްޓަކައި

ާއައިާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއަދު ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ބިލެއްކަމަށް

ާ ާމިލިބޭ ާމަހެއްގެތެރޭގައި ާޑޭއަށް، ާއޮފް ާމިބުނަނީ ާމ ލ6ާާެފޯނުކޯލެއްގައިވެސް ާއޮފްޑޭއަށް ދުވަސް

ާ ާއަނބުރ  ާނުދެވިއްޖެއްޔ ،6ާއައިއްސަ ާޓްރ ންސްފަރާނެތިގެންާާދުވަސްތެރޭގައި ާމިސ ލަކަށް އެއީ

ާވ ހަކަ.ާ ާކެނޑިގެންދ  ާމުސ ރަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނުދެވިއްޖިއްޔ ވެސް  3370ރިސޯޓަށް

ާކަންތައްތައްާ ާއިހ ނެތިކޮށް ާދޭތެރޭ ާމުވައްޒަފުންނ އި ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަހަލަ އެހެންވީމަ،

ާވަރަ ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ، ާމިއަްށާކުރެވެމުންދ ތީ. ާފ ހަގަކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާބިލެއްކަމަށް ާމުހިންމު ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާމިބިލު ާވީހ އަެަވަހަކަށް ތ އީދުކޮށް

ާރައީސް.ާ

ާ3375 

ާކެނދިާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫޞުފްާ ާޤ ނޫނަށް ާވަޒީފ އ އިބެހޭ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާކުޅުދޫ

ާތ އީދުދޭންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްާ ާއެއިޞްލ ޙަކަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވ ލަން.ާމީގެއިތުރުންާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙެއްކަމުގައި ާތ އީދުދޭނެ ާއަދި ބޭނުންވ 

ާ ާމެންބަރު ާރަމަޟ ންމަހުގެާއެޢިއްޒަތްތެރި ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާވިދ ޅުވެފައިވ ފަދައިން އިޞްލ ޙުގައި

އަދ ކުރ ާމީހުންނަށްާއެާދޭާއުޖޫރައަކީާ  3380ޢިނ ޔަތެއްގެގޮތުންާނުވަތަާރޯދަމަހުގެާއެހީއެއްގެގޮތުންާވަޒީފާ 

ާހަދަންާ ާއެއްޗެއްކަމުގައި ާދެވޭ ާދަށުން ާމިންގަނޑެއްގެ ާއެއް ާނުވަތަ ާދަށުން ާއުސޫލެއްގެ އެއް

ާމިއިޞްލ ޙުގައިާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ާދޭން ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ނޑުވެސް

އަދަދަކީާއަޅުގަނޑަށްވެސްާކަންބޮޑުވ ާއަދަދެއް.ާތަންކޮޅެއްާކުޑަާއަދަދެއްކަމުގައިާ ނޑައަޅ ފައިމިވާ  ކަ

ާވ ހަކަފުޅުގައިވެސްާ ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާމިގޮތުން ާދަންނަވަން. ނޑު އަޅުގަ
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ާފ ހަގަ ާމިއަދަދު ާތ އީދުކުރެވޭ ާހަމަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ 4700ާާކުރެއްވިފަދައިން  5000ާ3385ނޫނީ

ާމިކަމަށްާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާދ  ާމިއިޞްލ ޙު ާއެހެންވީމ ، ާޖައްސ ލުން. ރުފިޔ އ އިހިސ ބަށް

ާއިޞްލ ޙުާ ާލިބޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫންނަމަ، ާހީކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ވިސްނަވ ނެކަމުގައި

ާ ާދެއްވިާހުށަހެޅުމުގެ ާދަންނަވަން. ާހުށަހަޅ ނެކަމުގައިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއިޞްލ ޙު ފުރުޞަތުގައި

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ3390 

ާތ އީދުކުރުމުގެގޮތުންާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމިބިލަށް ާމިތެދުވީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަޒީފ އަދ ކުރުމުގައިާާަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާމެން ާވ ހަކައެއްާދަންނަވ ލުމަށް.ާމިބިލުގައިާމުސްލިމުން،ާވަޒީފ އަދ ކުރ ާމުސްލިމުން

މަސްތަކުގެތެރޭގައިާރަމަޟ ންމަހ އިާދިމ ވ އިރުާރަމަޟ ންމަހުގެާޢިނ ޔަތުގެގޮތުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ތަކުރ ރުވަމުންދާ 

ބިލުގައިާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަކީާވަޒީފ އަދ ކުރަމުންާރ އްޖޭގައިާދ ާއެންމެހާ ާޢިނ ޔަތެއްާދިނުމަށް

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާއުޅޭތީވެ ާމިޚިޔ ލު ާނޫންތޯ ާމައްސަލައެއްތޯ ާއަސަރުކުރ ނެ ާހަމަހަމަކަމަށް  3395މީހުންގެ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންވެގެން. ާއެއްޗެއް ާފެންނަ ނޑަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއަޅުގަ 40ާާދެކޭގޮތުގައި

ާމީހަކަށް.ާ ާކޮންމެ ާހަމަ ާއެބައޮވޭ ާލިބިދީފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާޙައްޤު ާހަމަހަމަކަމުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ރައްޔިތަކަށްާއެކަންޏެއްނޫން،ާދިވެހިރ އްޖޭގައިވ ާކޮންމެާމީހަކަށް.ާޤ ނޫނުގެާކުރިމަތީގައިާއެމީހެއްގެާ

ާހަމަހަމަވެގެ ާމީހަކީވެސް ާކޮންމެ ާހިންގުމުގައި ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެާމައްޗަށް ާއަދި ާމީހެކެވެ. ންވ 

ާކޮންމެާ ާހަމަ ާލިބިދިނުމަކީ ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާމަންފ ތައް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުން  3400ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާ ާބޭނުންވަނީ،ާމިމ އްދ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޙައްޤެކޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަން ވަނ40ާާަމީހެއްގެވެސް

ާތަރުޖަމ ކުރެ ާޙައްޤު ާހަމަހަމަކަމުގެ ާލިބިދޭ ާތިބިާމ އްދ އިން ާޙ ލަތުގައި ާއެއްގޮތް ާނުވ ނެއޭ ވިގެން

ާމ ނައަކީ،ާ ާހަމަހަމަކަމުގެ ާހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށް. ާޢަމަލުކުރުމަށް ާއުސޫލުން ާއެއްގޮތް މީހުންނަށް

ާނަސްލަކަށްާ ާކޮންމެ ާމީހ އ އި ާދިވެހި ާމީހ އ އި ާމުސްލިމް ާމީހައ އި ާބިދޭސީ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ރ އްޖޭގެ

ާނިސްބަތްވިކަމަށްވީ ާދީނަކަށް ާމ ނައެއްާކޮންމެ ާޢަމަލުކުރުންކަމަކަށް ާއުސޫލަކުން ާއެއް ާހަމަ  3405ނަމަވެސް

ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ާރަމަޟ ންމަހު ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާތިބި ާއެވަގުތަކު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެއޭ.

ާބަހަކީާ ާބުނެވޭ ާޢިނ ޔަތްދޭންޖެހޭނީ ާއުސޫލަކުންނޭ ާއެއް ާމީހަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާހަމަ މަސައްކަތްކުރ 

ާމ ރަ ާމަހުވެސްާއަދި ާރަމަޟ ން ާތިބޭނެއޭ ާމަސައްކަތްކުރަން ާވ ހަކައެއްނޫނޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ނގަޅު

ާއެއްޗެއްާ ާލިބޭ ާމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާމުސްލިމް ާރޯދަހިފ  ާމީހުން. ާނޫން ާމުސްލިމް ރޯދަނުހިފ 

ާ ާއަދި ާލ ޒިމްކަމެއްނޫނޭ. ާލިބުމަކީ ާއެމީހުންނަށް ާތަރުޖަމ ކޮށްގެނ40ާްކޮންމެހެން ާމ އްދ   3410ާވަނަ

ާއަބަދުވެސްާ ާމ ނައަކީ ާލިބެންޖެހޭނެގޮތަށް.ާހަމަހަމަކަމުގެ ާއެހަމަހަމަކަން ާއެމީހުންނަށްވެސް ނުވ ނެއޭ
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ނޑުމެންާވިސްނަންވ ނެއޭާއެއްގޮތްާޙ ލަތެއްގައިާދެމިތިބިާބައެއްގެާމެދުގައިާއެއްގޮތްާޙުކުމެއްާ އަޅުގަ

ާރޯ ާއެހެންވީމ ، ާގެންގުޅުންކަން. ާއުސޫލެއް ާއެއްގޮތް ާމުސްލިމްާގެންގުޅުންކަން. ާޣައިރު ދަނުހިފ 

ާދޭތެރޭގައިއޮތްާ ާއެދެމީހުން ާލިބުމަކީ ާމީހ އަށް ާމުސްލިމް ާރޯދަހިފ  ާއެއްޗެއް ާނުލިބޭ މީހ އަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ރުލިބިދޭ ާމިއަށް ާހަމަ ާއަދި ާނުބެލެވޭނެއޭ.  3415ވަނ39ާާަތަފ ތުކުރުންކަމަށެއް

ާހަމަާ ާމިނިވަންކަމ އި ާމިއީ ާތެރޭގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބިދީފައިވ އިރުގައިާމ އްދ ގައި ހަމަކަން

ާޤައުމަށްާ ާއުފަންވީ ާއެއީ ާއެބައޮވޭ. ާބަޔ ންކޮށްދީފައި ާޙ ލަތްތަކެއް ާތަފ ތުނުކުރަންވީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޖިންސަށްާ ާބަލައިގެންނުވ ނެއޭ، ާކުލަޔަށް ާނުވ ނެއޭ، ާބަލައިގެން ާނަސްލަށް ާނުވ ނެއޭ، ބަލައިގެން

ާނުާ ާބަލައިގެން ާއުމުރަށް ާނުވ ނެއޭ، ާނަފްސ ނީާބަލައިގެން ާނުވަތަ ާޖިސްމ ނީ ވ ނެއޭ،

ާވިސްނުމަކަށްވެސްާ ާއެނޫން ާސިޔ ސީނޫންވެސް ާނުވ ނެއޭ، ާބަލައިގެން  3420ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ާއުފަންާ ާޢ އިލ އަށް، ާނުވ ނެއޭ، ާބަލައިގެން ާފުދުންތެރިކަމަކަށްވެސް ާމ ލީ ާނުވ ނެއޭ، ބަެަލައިގެން

ާވ ހަކައެާ ާދީނުގެ ާނުވ ނެއޭ. ާބަލައިގެން ާއެހެންވީމ ،ާރަށަކަށްވެސް ާގެނެސްފައެއްނެތް. ާއެއަށް އް

ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާހަމަހަމަކަމުގެާތަރ ދުންާކިރ ކަމަށްވ ނަމަާޣައިރުާމުސްލިމުންނ އިާ އަޅުގަ

ާނުޖެހެއޭ.ާ ާގެންގުޅޭކަށް ާޢިނ ޔަތްދިނުމުގައި ާރަމަޟ ންމަހުގެ ާއެހަމަހަމަކަން މުސްލިމުންނ ދެމެދު

ާހަމަ ާބިލަކީ ާބިލެކޭ.ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާތެރޭގައި ާދ އިރ ގެ  3425ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާތަފ ތުކުރުމެއްނޫނޭ.ާ ާއަސަރުފޯރ  ާހަމަހަމަކަމަކަށް ާތަފ ތުކުރުމެކޭ. ާގެންގުޅެވިދ ނެ އެތަފ ތުކުރުމަކީ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާމެންބަރުާގެންގުޅުއްވ ފައިވ ާވިސްނުންފުޅަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޢިއްޒަތްތެރި އެބިލު

ާރަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކު

ާ

ާއިތުރުާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޙައްޤުތަކ އި ާއިތުރު ާމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  3430ާޝުކުރިއްޔ 

ާމުސްލިމަކަށް،ާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާކޮންމެ ާއަދި ާތ އީދުކުރ ކަމެއް. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާލިބުމަކީ ާފައިދ  ާރައްކ ތެރިކަމ އި

ާފައިދ އ އިާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާމުސްލިމުންނަށް ާހުރިހ  ާޢ ންމުކޮށް ާއަދި ާޙ އްޞަކޮށް ާމުސްލިމުންނަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާތ އީދުވެސްކުރަން ާއެކަމަށް ާއަދި ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބައެއްާ…ރަނގަޅުގޮތްތައްވުމަށްވެސް ާމީގައި .

ާމި ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޑުއަހަމުންދިޔައިރު ާވ ހަކަ ާރޯދަާާމެންބަރުންގެ ާމިއީ ޢުޖޫރައަކީ

ާ ާމިޖެހެނީ ާއެހެންވީމ ،ާރޯދައަކަށް ާހިސ ބުކޮށްލިއިރު ނޑު ާއެއްޗެކޭ.ާއަޅުގަ 88ާާހިފ ތީދޭ  88ާ3435ރުފިޔ 

ާ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ، ާއިނގޭތޯ. ގަޑިއިރ34ާާުލ ރި

ާއެހެންވީާ ާމިވަރު. ާކުޑަހެން ާތަންކޮޅެއް ާއަދިާމިމަސައްކަތްކުރުމުން ާހަދ ލ ފައި ާގަޑިއެއްގެއިރަށް މ ،

ާވަޒީފ އަދ ކުރ ތީވެާ ާމަސައްކަތްކުރ ތީވެ ާމީހުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާމިއީ ާއެބަކުޑަވޭ. ތަންކޮޅެއް
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ނޑަށްާ ދޭއެއްޗެއްތޯާނޫންތޯާވަކިާމުނ ސަބަތަކ ާގުޅިގެންާނަމަވެސް.ާއެސުވ ލުާއެބައުފެދޭހެންާއަޅުގަ

ާމަސަާ ާމިއުޅެނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫނިއްޔާ ހީވަނީ. ާރައްކ ތެރިކުރަންތޯ ާޙައްޤުތައް  3440އްކަތްތެރިންގެ

ާމިއަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހީވަނީ. ާއުފެދިއްޖެހެން ާމިސުވ ލު ާއިނ މުދޭންތޯ. ާއަޅުކަމަށް އަޅުކަމެއްކުރީމ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާސުވ ލުތަކަކީ ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭނުންވޭ. ާވަރަށް ތ އީދުކުރަން

ނޑުާހިތަށްއަރ ާމިއަދުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާއެއްޗެއް.ާއަޅުާ ގަ

ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެާ ާއެ ާނުވަތަ ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ސްވެފައިއޮތްނަމައޭ.ާއެއީ ާޤ ނޫނު 40ާާމ ނަކުރުމުގެ ާމ އްދ އ އި  3445ވަނ39ާާަވަނަ

ާ ާ)ހ( ާވިސްނުންތަކާ މ އްދ ގެ ާގެންގުޅުނު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލުމުގައި ާއެ ާއަދި ބެލުމުން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއުޅޭކަމަށް ާޚިލ ފުތަކެއް ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ާއެއްޗަކ  ާވިދ ޅުވި ާދެންމެ އެމނަެިކުފ ނު

ާ ާވިދ ޅުވިހެން ާއެމަނިކުފ ނު ާއ ދެ، ނޑައެޅިގެނ39ާާްޤަބޫލުކުރެވޭ. ާކަ ާމިބުނަނީ، ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއުމުރުާދީ ާއެބައ ދޭ. ާވ ހަކަ ާތަނުގެ ާއުފަންވީ ާއެބައ ދޭ. ާނަސްލު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުބުނޭ. ނެކޭ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައ ދޭ. ާވ ހަކަ ާވިސްނުންތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާއެބައ ދޭ. ާޖިންސު  3450އެބައ ދޭ.

ނޑުމެންާާހީވަނީާއެމަނިކުފ ނުާއެހުށަހެޅުއްވީާމ ނަކުރުމުގެާބިލުާފ ސްވެފައިއޮތްނަމަާއެާމިހ ރު އަޅުގަ

ާ ާފެނުނީސްހެން. ާއަލިމަގެއް ާކަންތައްތަކަށްވެސް ާޤ ނޫނުގެ ާބުނަނ40ާާީމިބަހުސްކުރ  ާމ އްދ  ވަނަ

ާމީހަކީވެސްާ ާކޮންމެ ާހިންގުމ އެކު ާޤ ނޫނު ާމައްޗަށް ާއެމީހެއްގެ ާއަދި ާކުރިމަތީގައި ޤ ނޫނުގެ

ާޤަބޫލުކުރެާ ާއެންމެންނަށްވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމީހެކެވެ. ާޤ ނޫނުއަސ ީސާހަމަހަމަވެގެންވ  ާއަދި ވޭ

ާރައްޔިތަކީާ ާކޮންމެ ާދިވެހި ާއެނގޭ ާއެންމެނަށްވެސް ާމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރު  3455އިޞްލ ޙުކުރުމަށް

ާޙައްޤުތަކ އިާކަންކަން.ާކޮންމެާ ާރައްޔިތުންނަށްާޚ އްޞަކުރ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިބުނަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހިމެނިގެންވ ާ ާސަރަޙައްދުގައި ާދިވެހި ާބުނެފ ނެ ާއެހެންވީމ ،ާާމީހެކޭ ާމައްޗަށް. ާމީހެއްގެ ކޮންމެ

ާއެމީހެއްގެާ ާލިބުމަކީ ާހަމަހަމަކޮށް ާމަންފ ތައް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުން ާރައްކ ތެރިކަމ އި ޤ ނޫނުގެ

ާއެމަނިކުފ ނުހެންާ ާއަޅުގަނޑަކީވެސް ާތަފ ތުކުރުން. ާދީނީގޮތުން ާބުނުމުގައި ާބުނ  ޙައްޤެއްކަމަށް

ާއެމަޖިލީހުގަ ާހަމަ ާނީންނަމަވެސް ާމިއީާރިޔ ސަތުގައި ާއަދި ާއެހެންވެ ާމީހެއް. ާމަސައްކަތްކުރި  3460އި

ާވިސްނުްނާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާމަސައްކަތްކުރި ާކޮމިޓީގައިވެސް ޑްރ ފްޓިންގ

ނޑުގެާވިސްނުންާރަނގަޅުވުމެއްާލ ޒިމެއްނޫން.ާމިމަޖިލީހުންާކަމެއްާ ނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއަޣް ާމަޖިލީހުގެ ާތަކުރ ރުކޮށްާރަނގަޅުވިކަމަށްވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުން. ާފ ސްކުރ  ލަބިއްޔަތު

ގިނަާ މިދަންނަވަނީާރ އްޖޭގެާމީހުންނަށް،ާރ އްޖޭގެާމުސްލިމުންނަށްާއަދިާމަސައްކަތްތެރިންނަށްާވީހާ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާތ އީދުކުރަމޭ. ާއެކަންކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ  3465ކަންތައްތަކެއްވުމަށް
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ާ ނޑުމެން ާޤ ނޫނެއްާއަޅުގަ ާއަދި ާބަދަލުކޮށް ާވިސްނުން ާވަކިގޮތަކަށް ާއެންމެން ާބޭނުންވުމުން ކަމެއް

ާއެނބުރިގަނެގެންާ ާމިގޮތަށް ާމިދ ގޮތަށް، ާމިހ ރަކަށްއައިސް ާކިޔ ފައި ާހެވޭ ާނެތަސް އޮތަސް

ާމިއީާ ާކުރުންތޯ. ާކަންކަން ާބަލ ފައި ާއޮތްނެތްގޮތް ާރަނގަޅަށް ާމިކަންކަން ާނޫނިއްޔ  ކަންކަންކުރުންތޯ

ާ ާދަތިވ ކަމެއްނޫން.ާދެން ާއެއްވެސްާޙ ލެއްގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުފެދޭާސުވ ލަކީ.ާމިކަންކުރުމަކީ މީގައި

ާދުނިޔެމަތީގައިވެސްާ ާމިއީ ާއަޅުކަންކުރުމަކީ ާމިއަޅުކަންކުރުމ އި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  3470އަމުދުން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިވަނީ. ާދޭހަވ ގޮތް ާމިހ ރު ާފައިދ އެއްވ ކަމެއްކަމަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ

ާވޯޓުދިނުމުގައިވެސް.ާމި ާއޮތްކަމެއްނޫން ާމައްސަލައެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ ބޮޑަށް ކަންކަމަކީވެސް

ާމިކުރެވޭކަމަކުންާ ާކަމެއްކުރ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކައަކީ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަ

ާސުވ ލުތަކަކ މެދުާ ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ާއަދި ާނަތީޖ އަކ މެދު ާނުކުންނ ނެ

ާއިތުުރާ ާމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާރަނގަޅުކަމެކޭ. ާކުރިއަށްދިއުމަކީ ާވިސްނ ލ ފައި ނޑުމެން  3475އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާސ ބަސްދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ާތިކުރައްވ  ާހަމަ ާހޯދައިދިނުމަށް ޙައްޤުތައް

ނޑުގެާތ އީދުާއޮންނ ނެާމަސައްކަތެއް.ާ ާހިތްވަރުވެސްދެން.ާއެމަސައްކަތަކީާއަޅުގަ

ާ

ާމިއ ދެވުނީ.ާމިހ ތަނަެަށްާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާހިސ ބަށްވެސް ާނިންމ ލ  ާމަސައްކަތް ާމިއަދު ނޑުމެން ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާސުވ ލުތަކަށްާ ާބައެއް ާފ ޅުކުރެއްވި ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި  3480ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި

ާއެރުވުމުގެގޮތު ާފުރުޞަތެއް ާފުރަތަމަާޖަވ ބުދެއްވުމުގެގޮތުން ާއެންމެ ާމ ދަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ން

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ފުރުޞަތުއަރުވ ނީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެން ާއެދިވަޑައިގެންފައިވ  ާފުރުޞަތަށް ާއެއަށްފަހު، ޢީސ އަށް.

ާފުރުޞަތުއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާ

ާ3485 
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