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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
5/2011 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 5 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  އަންާގރަ،  2011 މާޗް 15 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10 

   އިަގ 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:09ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  13:11ން  12:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  3113:1މެންދުރު  މެދުކަނޑާލި ގަޑި: 

 ަގއި  14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 11ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

   ހާޒިރީ 
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 II 

 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  ެގމަޖިލީހުރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    52އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   50މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  67ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،ންބަރުންމެ

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا  މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މަޢުޞޫމްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާެގ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ތި 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާ 

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

   

 ންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެ : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 
 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  
 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

 

 ބަބެއް ނާންގަވާ ވަކި ސަ 
 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

    

އަލްފާޟިލް  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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 ވަނަާޖަލްސ .05ާާދައުރުެގާާފުރަތަމަވަނަާއަހަރުެގ2011ާާާާނަންބަރުާ:ާާއުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާާއަންގ ރ2011ާާަާމ ރޗ15ާް ާާތ ރީޚްާ:
ާ 

ާ
ާ

. ާާ. ާދުޢ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

. .ާީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.25ާވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުވެާަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާާމި

 

. .ާްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.2011/1ާ/5/މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީާއޖއ ދެ،ާާ-3.1

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ދީާާަގއިާއިޤްތިޞާ 9:30ދަންނަވ ލ ނަން.ާާމިއަދުާކޮމިޓީތަކުެގާބައްދަލުުވންތައްާމިއަދުާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތްާއަޅުަގނޑު

ަގއިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއ އިާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮިމޓީާއ އިާަގވ އިދުާކޮމިޓީ.11:15ާާކޮމިޓީާއ އިާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީ.ާާ

ެގާބިލުާާކުރުމުޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްާަގއިާދައުލަތުެގާވ12:30ިޖަހ އިރުާޤައުމީާތަރައްޤީެގާކޮމިޓީ.12:00ާާާާ
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ކޮމިޓީ.ާާދިރ ސ  ހޮްއވެިވާ ސަލ މަތ2:30ާާީކުރެްއވުމަށްާ މިނިވަންާަގއިާ އަދިާ ކޮމިޓީ.ާ ބެހޭާ ޚިދުމަތްތަކ ާ

ާޖަހ އިރުާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީ.3:00ާމުއައްސަސ ތަކުެގާކަންތައްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ.ާާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ 5ާާާާއ ދެ،ާ ަވުގތު. އެީއާސުވ ލުެގާ މިއޮތްާސުވ ލަކީާާައށް.ާ މިއަދުެގާ

މިނިސްޓަ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އެންަވޔަރވިލުފުށީާ އެންޑުާ ހައުސިންާ އޮފްާ މަންޓުާރާ

ާއަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމ ާކުރައްވ ާސުވ ލު.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާސުވ ލުކުރެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާ

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ކ ރިސ 2004ާާޑިސެމްބަރ26ާާާާ`.ާ އަށްފަހުާސުނ މީާ

ލޮނުވެފަ ފެންވަނީާ ކ ރިސ ާާތ.ދިޔަމިިގލީާ އެާ އަދިާ އަށްާާއެވެ.ާ އަޑިާ ބިމުާ ވަޅުތައްާ ހިންދ ާ ނަޖިސްާ ުގޅިެގންާ އ ާ

ފެ ރަށުެގާ މުޅިާ ިމކަންާފަޅައިެގންޮގސްާ ެއވެ.ާ ތަޢައްޔަރުވެފަާ މިންވަރަށްާ ބޭނުންނުކުރެވޭާ އިންސ ނުންނަށްާ ންވަނީާ

ރަށުަގއިާނަރުދަމ ާނިޒ މުާޤ އިމުކުރެވޭނެާާާރަށުަގއިާނަރުދަމ ާނިޒ މެއްާޤ އިމުކޮށްެގންނެެވ.ާވީމ ،ާއެާާއްލުވ ނީާއެާހަ

އެ އަދިާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.ާ ބޯފެންާާއިންތިޒ މެއްާ ސ ފުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޕްލ ންޓެއްާފޯރުކޮށްދިާާރަށުާ ފެންާ ނުމަށްާ

ާދިނުމަށްާވިސްނ ފަިއޭވތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ބަހައްޓައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާދަންނަވަންާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާންޓުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުއޮފްާހައުސިންާެއންޑުާއެންަވޔަރމަމިނިސްޓަރާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާކުރެއްވިާސުވ ލުަގއިާތ.ދިޔަމިިގލީަގިއާާ

2004ާާާާޑިސެމްބަރ26ާާާާ ްއޔަރުވެފަިއވ ާާރަށުެގާފެންާތަޣަާާއަށްފަހުާރަށުެގާފެންާލޮނުވެފައިާއަދިާއެާކ ރިސ ސުނ މީ

ާާކަމަށް ވަނަާއަހަރަށްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިާބަޖެޓުާހުށަހަޅ ފައިާއޮންނ ނ2011ާާާާީާވިދ ޅުވެފައިާއޮތްާމަްއސަލައިަގއި

ހިމަނ ފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ އެާ ޮގތަށް.ާ ބަޖެޓެއްާ އެކ2011ާާާާިވ ނެާާާާޕްރޮްގރ މްާ ސަރުކ ރުންާ ައހަރުާ ވަނަާ

ހުރި ކަނޑައެޅިފައިާ ހިންަގންާ މަޝްރޫޢުތައްާ އެާާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރެގާ ހިންަގންހުރިާާާާތަންތަނ އި،ާ ތަންތަނުަގއިާ

ދިޔަމިިގލީަގއިާނަރުދަމ ެގާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުރުމަކަށްާާާާވަނަާއަހަރުާތ.2011ާާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާއަކީާކޮބައިކަން.ާާ
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ޓަނުެގ10ާާާދިޔަމިިގލީަގއިާާާއަށްފަހުާތ.ސުނ މީާކ ރިސ 2004ާާބަޖެޓުަގއިާހިމަނ ފަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް

އިންސްޓޯލްޑީސަ ޕްލ ންޓެއްާ މަޢުާާކުރެވިފައިލިނޭޝަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ޕްލ ންޓުވ ާ އެާ އަދިާ ލިބެނީ.ާ ާާލޫމ ތުާ

ހައްޓަމުނާްާބަލަރ ތުންާއެާޕްލ ންޓުާާއްދުެގާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުންޏ ާހަވ ލުކޮށްާއެާކުންފުނީެގާފަހަވަނީާއެާސަރަާާމިހ ރު

ާާފަހުންާޕްލ ންޓުާާާލީޓަރު.ާއެންމ2000ާާެޓަނު.ާއެއ2ާާާާީކުރުމުެގާކެޕޭސިޓީާައކީާާެގންދަނީ.ާއެާޕްލ ންޓުެގާފެންާސްޓޯ

ާާާާހިންގ ފައިާއޮތީާވޭތުވެ ތަނުންާމީހުނާްާާާޓަނުާފެންާއުފައްދ ފައިވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާއ2ާާެދިޔަާހަފްތ ެގާތެރޭަގއި.

ަގނެފައި އޮތީ،ާ ެގންގޮއްސަާ ާާާާފެންާ ތ.36ާާވަނީ ފެން.ާ ާާާާލީޓަރުެގާ އެާމ800ާާީދިޔަމިގިއްޔަކީ އެއްާ އ ބ ދީާ ާާހުންެގާ

ާާ ާާ، މީހުންެގާއ ބ ދީާެއއް.ާރަށުަގއިާހުރިާޖުމްލަާެގތަކުެގާފުރ ޅ800ާާުރަށުަގއިާދިރިއުޅޭާރެޒިޑެންޓްާޕޮޕިއުލޭޝަން

ާާ އޭރިއ  ކެޗްމެންޓްާ ދިވެހިރ އ5301ާާްއެއީާ ސަރަހަާއަކަމީޓަރު.ާ އެާ ާާޖޭެގާ ނިސްބަތަކީ ވ ރޭެގާ ވެހޭާ 1994ާާއްދަށްާ

ވ ރޭާާާާ،ރަށުަގއިާފެންާާނެވިާކެޗްމެންޓްާއޭރިޔ ާއަށްާވެހޭާޖުމްލަާފެނުެގާއަދަދުންާއެމިލިމީޓަރުާއަހަރަކު.ާމިާދެންާ

ާާ 10570ާާާާފެންާނަގ ާރައްކ ކުރުުމެގާކެޕޭސިޓީާއަކީ 2500ާާލީޓަރުެގާފެން.ާރަށުަގއިާސަރުކ ރުންާދެއްވ ފައިާއެބަވޭ

ާާ ޮގތުަގ103ާާލީޓަރުެގ ޭގޭގަގއިާބަހައްޓަން.ާއަދިާކޮމިއުނިޓީާފެންތ ނީގެގާ ާާތ ނިގާ 5000ާާާާިއ ތ ނީގ.8ާާާާލީޓަރުެގ

29ާާާާލީޓަރުެގ2500ާާާާ ާާ)ތިނ362500ާާާްތ ނިގ.ާމިދެންނެވިާހުރިހ ާތ ނިގތަކެއްެގާޖުމްލަާސްޓޯރޭޖްާކެޕޭސިޓީާއަކީ

ދެ ފަސްދޮޅަސްާ ާާާާލައްކަާ ފަސް ލީހ ސްާ ޑަބްލިޔުސަތޭކަ(ާ ފެންާ.އެޗް.އޯާސްޓޭންޑަޑުާޓަރު.ާ ދުވ ލެްއެގާ މީހެއްެގާ ަގއިާ

ާާކޮންސަމްޝަނަށްާކަނޑައަޅ ފައި ލީޓަރުާދުވ ލަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާރަށުެގާއ ބ ދީެގ،20ާާާާާއޮންނަާމަދުާމިންަގނޑަކީ

ާާާާދިރިއުޅޭެގާއ ބ ދީެގާނިސްބަތުންާފެންާބޭނުންވ ،ާމީރު ލީޓަރު.ާއަހަރަކ1600ާާާާުފެންާބޭނުންވ ާމިންވަރަކީާދުވ ލަކު

އަށްާާފަސް އަށްާާމިލިއަންާ ސ ޅީސްާާސަތޭކަ،ާ މިހ ތ ކަާާލަްއކަާ ފެން.ާ ލީޓަރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާހ ސްާ ށްާ

މެނޭޖްމެންޓުމިނިސްޓްރީއަ ޑިޒ ސްޓަރާ އަދިާ ފެނަށާްާާާކަށްާ މީރުާ ނޫނީާ ބޯފެންާ ރަށުަގއިާ މިާ ވެސްާ ސެންޓަރަކަށްާ

ކުރަންާާ ސަޕްލައިާ އުސޫލުންާ އޮތްާ ސަޕްލައިކުރަންޖެހިފައިާ ފެންާ މީރުާ ރަށްރަށަށްާ ބަެއއްާ ރ އްޖޭެގާ ފެންާ ޖެހިެގންާ

އެ ނެތް.ާ އެއްާ ާާޖެހިފަާ މެންބަރުހެންވީމ ، ކަންޢިްއޒަތްތެރިާ ނިޒ މުެގާ ނަރުދަމ ާ ފުރަތަމަާ ސުވ ލުަގއިާ ތައްާކުރެްއވިާ

ކެޕޭސިޓީާާާާުގތުާލިބެންހުރިާޮގތ އިާސްޓޯރޭޖުވަާާާދީފިން.ާއަދިާސ ފުާބޯފެންާރަށުންާމިއޮތްޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވައިާ

ދަންނަާާއޮތް ވެސްާ ާާަވއިޮގތްާ ުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑުާ ޢިއްާދީފިން.ާ މެންބަރުއަޅުަގނޑުާ ކުރެއްވިާސުވ ލަށްާާޒަތްތެރިާ

ާދެވިއްޖެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާޖަވ ބު

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ ަވޒީރުާ ނިޒ މ20011ާާާުޢިއްޒަތްތެރިާ ނަރުދަމ ާ ދިޔަިމިގލީެގާ ވެސްާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ެއކުލަވ ލ ފައިޤ އިމު ފައިސ ާ ާާކުރުމަށްާ ފަދައިންާސުނ މީެގ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ކަމަށް.ާ ޑިސެމްބަރ،26ާާާާނުވ ނެާ

ކ ރިސ 2004ޑިސެމްބަރ26ާާާާސުނ މީާާ ސުނ މީާ ރަށެްއާެގާ އަދިާ އަތޮޅެއްާ ލިބުނުާ ެގއްލުމެއްާ ބޮޑުާ ަގއިާ
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ާދިޔަމިިގްއޔަށްާހަމަޖައްސަދެވެންާނެތިެގންތޯާއެކަންާެއްއވެސްާފަންޑަކުންާއެވަރުެގާކަެމއް،  އެހެންވީމާ ދިޔަމިިގްއޔަކީ.ާާ

މިހ ތަނަށްާނުކުރެވިާއޮތީ.ާއަދިާއެކަންާކުރުމަށްާިވސްނ ފައިާއޮތީާކިހ ތަނެްއގައިތޯ.ާއެކަންާސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ.ާާ

ކަމަށް.ާާާާަގއިާހުރިރަށުާާކުރެވޭނެާފެސިލިޓީޒްާއެރުާވ ރޭފެންާސްޓޯރޭޖުއެކުާވިދ ޅުެވްއޖެާވަރަށްާބައިވަދިާހަމަާއެއ އަ

ތަނުންާމުވައްޒިފުންާާާއެކަމަކުާެއކަންާކުރ ނީާކޮންބައެއްތޯ.ާެއކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމަނިކުފ ނުާމިނިސްޓްރީންވ ނެތޯާއެ

ާދެއްވ ފައި.ާާހަމަޖައްސަވައި

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއްމަދުާއަސްލަމުމަންޓުާމުޙައޮފްާހައުސިންާެއންޑުާއެންަވޔަރމިނިސްޓަރާ

ޢި ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ނޯންނ ނ2011ާާާެްއޒަތްތެރިާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ ެއީއ2011ާާާާވ ހަކަ. ހިމަނ ފައިާނޯންނ ނެާވ ހަކަާއެއްާނުދަންނަވަން.ާ ވަނަާއަހަރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާ

ރުމަށްާކަނޑ ައޅައިފ ާތަނަކަށްާނުވ ތީ.ާރ އްޖޭެގާާއެްއވެސްާހ ލަތެްއަގއިާދިޔަިމިގއްޔަކީާނަރުދަމ ެގާނިޒ މެއްާޤ އިމުނުކު

ާާ ނަރުދަމ ެގ ނިޒ މުެގ،ާ ނަރުދަމ ާ ރަށްރަށުަގއިާ ިގނަާ ާާހ ވަރަށްާ ޯގސްކޮށް. ވަރަށްާ ހުރީާ ރަށުަގިއ198ާާާާލަތުާ

ޤ އިމު އަޅުަގނޑުމެނަނަށްާ ނިޒ މުތައްާ ނަރުދަމ ެގާ ދިރިއުޅޭއިރުާ މީހުންާ ދިޔުދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ެއއްާކުރަމުންާ ާާމުަގއިާ

ާާފަހަ ދަތިތަކެއް ކުރުމަށްާ އެކަންާ ރަށްރަށެއްަގިއާ ބައިވަރުާ އެހެންވީމ ރ ާ އެބަހުރި.ާ ެއއްސެިވާާ،  ވެސްާ ވިދ ޅުވިާ ދެންާ

އ ދެ،ާާ ޖަވ ބަކީާ ކުރުާ ދެންާ ނުވަނީތޯ.ާ ލިބިފައިާ އެްއާ ފައިސ ާ ކުރުމަށްާ އެކަންާ ފަންޑަކުންާ ެއއްވެސްާ ސުވ ލަކީާ

ވ ކަންާާާާނަރުދަމ ެގާނިޒ މުާޤ އިމުކުރަންާފަިއސ ާއެއްާލިބިފައިާާއެްއވެސްާފަންޑަކުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދިޔަމިިގލީެގ

ާާއަޅުަގނޑަކަށްާމަޢު ކެޕޭސިޓީާއ އިާރަށުަގިއާފެންާރައްކ ކުރުމުެގާކަންތަްއާާާާއެއްާނެތް.ާދެންާސްޓޯރޭޖުލޫމ ތުާލިބިފަ

ކުރަނީާކޮންބަެއއްތޯ.ާކޮިމއުނިޓީާފެންތ ނިގތަކަކީާކޮމިއުނިޓީަގއިާދެންާމިހ ރުާއެކަންާކުރަމުންާެގންދ ނީާއަޅުަގނޑުާާ

އިންތި ރަޚ އުއްމީދުކުރަނީާ އެއީާ ކުރިންާ ދަށުންނޭ.ާ ބެއްލެވުމުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ރަށުާ ށްރަށުެގާާބުވެފައިވ ާ

އޮފީސްތަކުެގާބެއްލެވުުމެގާދަށުންާބަލަހައްޓަވ ާތަންތަން.ާދެންާޢ އްމުާފަރުދުންެގާޭގގައިހުރިާފެންތ ނިގތަކަކީާހަމަާ

ޒިންމ ާނަންގަވައިެގންާބަލަހައްޓަވަމުންާެގންދ ާތަންތަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާާާާއެާފަރުދުންާއަމިއްލަާއަށްާއެ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާރ ެގމަޑަވެލިާދ އި

ފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިލުާާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ނުހިމެނުނު މިާސުވ ލުެގާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެިއންާ ކުރ ާސުވ ލުެގާ ނަރުދަމ ެގާާާާވަޒީރ ާ ގދ.ތިނަދޫެގާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ

ާާ ބަޔ ނުަގިއާާނިޒ މު ރިޔ ސީާ މިފަހަރުެގާ ދެންާ އަންނަނީ.ާ ދެކެވެމުންާ ވ ހަކަތަކެއްާ އެޅުމުެގާ ފެށިެގންާ ކުރިންާ ވަރަށްާ

ަވޒީރުާކުރުކޮށްާާ ފ ހަަގކުރެްއވި.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާ ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެސްާއެާވ ހަކަާ
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ނަކަށްާާރކީ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަމުަގއިާވަރަށްާބޮޑުާކޮންސ ޖަވ ބުދެއްވަފ ނަންތޯާމިާމަސައްކަތްާފެއްޓޭނެާތ ރީޚަ

ާވެެގންާއުޅޭތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއަސްލަމުާމަންޓް،ާމުޙަްއމަދުއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިއަދުެގާސުވ ލ ާސީދ ާުގޅުންާނެތް އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާކަމުަގއިާވިޔަސް

ާާކަމަށްާދެވޭނީކީާއެއްާތިނަދޫެގާނަރުދަމ ެގާނިޒ މުެގާވ ހަކަާމިާާާއަޅުަގނޑުާއެހ ާބޮޑަށްާަގވ ިއދުންާބޭރަކަށްާނޫން

ގދާ. ދައްކ ލުުމަގއި.ާ ނިޒ މުާާާތަނުަގއިާ ނަރުދަމ ެގާ އެއީތިނަދޫެގާ ފްރެންޗުާއެޅުމަށްާ ފަހުާ އަށްާ ސުނ މީާ ެވސްާ ާ

ާާކުރުމަށްާރޭވިާެއާމަސައްކަތްާހިނގ ތ ާތިާއެހީއެްއެގާދަށުންާއެާމަސަްއކަތްލޮޕްމަންޓްާއޭޖެންސީާ)އޭ.އެފް.ޑީ(ެގާާޑިވެ

ާާާާވިދ ޅުވިހެންާވަރަށްާޒަމ ން ާާހަެވއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރ  ދިޔަީއާާާވެެގންާމިާާއަހަރ2ާާުވ ލުވިާފަހުންާވެސް

އޭ.އެފް ނުފެށި.ާ މަސައްކަތެއްާ ޢަމަލީާ ރަށުެގާާއެކަމުަގއިާ ލައްވ ާ ކޮންސަލްޓަންޓަކުާ ޢައްޔަންކުރެްއވިާ ފަރ ތުންާ .ޑީެގާ

ކުރިއަ މަސަްއކަތްާ ޑިޒައިންކުރުމުެގާ ނިޒ މުާ ސްޕީޑުނަރުދަމ ެގާ ދ ާ މަސައްކަތްާ އެާ ޮގސްާ އަދިާާާާށްާ ލަސްކަމުންާ

ާާމަސައްކަތްާފުރިހަމަނުވ ތީާސަރުކ ރުންނ އިާއޭ.އެފް.ޑީާއިންާމަޝްވަރ ކޮށްާނިންމީާއެާކޮންސަލްޓަންޓު ެއާާއަތުން

ކޮންޓްރެކްޓެއްާޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެކަމަށްޓަކަިއާާާާމަސައްކަތްާނަގ ފައިާޑިޒައިންާއެންޑުާބިލްޑު

ެއޮގތަށްާާ ެއކަންާ ވ ހަކަދެކެިވާ ތިބެެގންާ މޭޒުދޮށުަގއިާ ެއްއާ ެއކީަގއިާ ސަރުކ ރ ާ އ އިާ އޭ.އެފް.ޑީާ އޭ.އެފް.ޑީަގއި،ާ

ބޭފުޅުންާާާާކުރިއަށްާެގންދަންާނިންމ ފައިާވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭ.އެފް.ޑީަގއިާސ ފު،ާއެާާއުސޫލެްއެގާޮގތުންާެއކަން

ކަމަށްާވިދ ޅުވެާެއކިާފަހަރުާއެކިާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާާާސ ފުކުރަްއވަްއވަންޖެހޭާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާހުރި

ދެންނެވިާއުސޫލުންާެގންދިއުމަށްާވެސްާާާާއްކަތްާމިެވސްާެއާމަސަވ ނެ.ާއަދިާމިހ ރުާާބޭފުޅުންނަށްާފޯރުކޮށްދީފައިާާާއެ

ާާާާ، ވ ތީާާލަސްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ ވ4ާާަައޅުަގނޑުާ ޑިވެހަފުތ ތެރޭަގއިާ ފްރެންޗުާ މަސަްއކަތްކޮށްފިންާ ލޮޕްމަންޓްާރަށްާ

ފްރެންޗުާާއޭޖެންސީ ހުންނަާ ސިލޯނުަގިއާ މިާާާއެންބެސަޑަރާާއ އިާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ ބައްދަލުވުމެއްެގާ އެކީަގއިާ

ބޭފުޅުންެގާޓެކްނިކަލްާމުވަްއޒަފުންނ ާެއކީަގިއާާާާކަތްާނިންމ ލެވޭތޯާއަޅުަގނޑުެގާޓެކްނިކަލްާުމވަްއޒަފުންނ އިާއެާމަސައް

ބޭފުޅުންނަށްާާާއެާާ،ވ ތީާާބޭފުޅުންނަށް،ާއޭ.އެފް.ޑީެގާޓެކްނިކަލްާބޭފުޅުންާތިއްބަވަނީާދިއްލީަގއިާކަަމށްާާއަޅުަގނޑަށްާއެ

ލްަގއިާކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާވަނީ.ާާއޭޕްރ4ާާީންނަނީާއެންމެާައވަހަށްާވެސްާާންާއައަޅުަގނޑުމެންނ ާބައްދަލުވުމެްއާބޭއްވެ

ާާާާސަރުކ ރުންާމިހ ރުާނިންމަވ ފައި ާހިސ ބަށްާމިކަންާދާ ާާލ ާހަމައަށްާމިާމަސައްކަތްާލަސްނުކޮށްާއެހ އޭޕްރ4ާާީވަނީ

ާާސަރުކ ރުެގ،ާސަރުކ ރުންާއެާސަރަހަާާާވަންޏ ާާކަމަށް ާާއްދުާޔޫޓިލިޓީސްާކުންފުންޏ ާއެ ހަވ ލުކޮށްެގންާެއާާމަސައްކަތް

ާާޮގތުންާކުރެާއަވަހަށްާެއކަންާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާޮގތަކަށްާާާޮގތަކީާކޮބައިތޯާބަލައިާމިާދެާާކުރެވެންާއޮތްމަސައްކަތް

ާން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.އެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިޔު

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢީމުފްާނަފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސު

ާއ ާުގޅިެގންާނޫންަގއިާބޮޑުާރ ޅުާއެރުމުެގާކ ރިސ 2004ޑިސެމްބަރ26ާާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާާ

ވ ާބޭނުންވ ާރަށްތައްާވަރަށްާިގނަ.ާއަދިާސ ފުާާާާކަމުަގއިާިވޔަސްާރ އްޖޭަގއިާނަރުދަމ ާއ އިާސ ފުާބޯފެނަށްާޖެހިފައި

މިފަދަާާާ،ތަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދޭންޖެހޭާއަސ ސީާޙައްޤަކަށްާވީހިނދުބޯފެނ އިާނަރުދަމ ެގާޚިދުމަ

މި ސަރުކ ރުންާ ހުރީތީާ ރަށްތައްާ ަގސްތުިގނަާ ެގންދަންާ ކުރަމުންާ މަޖިލީހުގާެާކަންކަންާ މިާ ކޮބައިތޯާ އުސޫލަކީާ ކުރ ާ

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާމިއަދުާދަންނަވ ލަދެއްވަފ ނަންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއަސްލަމުާމަންޓް،ާމުޙަްއމަދުއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާޓަރމިނިސް

ާާ އޮތް ނިންމަވ ފައިާ ެގންދިއުަމށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 2ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސަރަހައު އުސޫލަކީާ މަިއަގނޑުާ ާާސޫލަކީ،ާ ހުރި އުފެދިފައިާ ފަރ ތްތަކުންާއްދުތަކުަގއިާ ެއާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީސްާ

ކުންފުނިތަކަށްާާ ޔުޓިލީސްާ ކުރުމުެގާ އެކަންާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ އެާ ހޯއްދަަވއިެގންާ ފައިނޭންސްާ

ފައިނޭންޝިއަ ދޭންޖެހޭާ ފެސިލިޓޭޓުސަރުކ ރުންާ ލޯނުާ އަދިާ ެގރެންޓީާ އެހީތެރިެވާާލްާ ސަރުކ ރުންާ ކޮށްދިނުމުަގިއާ

ހަާ އަދިާ އޭދިނުން.ާ ބަޖެޓުއިތުެގމަާ ސަރުކ ރުެގާ ސީދ ާ ވެސްާ އެރުންާ ހިމަނައިެގންާ ކުރިައށްާާާާަގއިާ މަސައްކަތްތައްާ

ާާން.ާފެނިވަޑަިއަގންނަވަާެގންދިޔު ލަތުެގާބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިވ ނެާރަށްތަކެްއެގާާވަނަާއަހަރުާދައ2011ާާުންާހުންނ ނެ

ދިވެ އެީއާ އެހެންނަމަވެސްާ ގ އިމުކުރުމަށް.ާ ނިޒ މުާ ރަށެއްެގާނަރުދަމ ެގާ ހުރިހ ާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ހިރ އްޖޭަގއިާ

ާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާހިމަނ ފައިާވ ނީކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.2011ާާާނަރުދަމ ެގާނިޒ މެއްާނޫންާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުނާްާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާޢި

ވަނަާއަހަރުެގާކުރިންާމިާރ އްޖެާއަށްާކިތައްާނަރުދަމ ާއ އިާބަނދަރުާގ ތްަގނޑަކަށްާހެދިފައިވޭތޯ.ާއަދ2008ާާާި

ާމިހ ރުާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާކިތައްާރަށުެގާނަރުދަމ ާއ އިާބަނދަރުާހަދަމުންާެގންދަންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއަސްލަމުާމަންޓް،ާމުޙަްއމަދުއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާނިސްޓަރމި

ކުރެންާާ އަޅުަގނޑުާ ައދަދެއްާ ސީދ ާ ސުވ ލަކީާ ކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސުވ ލަކަށް ކުރެްއވިާ މަޢުލޫމ ތުާާާ،ވީތީާާއަހަންާ ކިޔަންާ ސީދ ާ އަދަދުާ ފްލޯަގއިާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގއިާނެތީތީާއެކަންާކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާދަތި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ ާިގނަާރަށްރަށެއްެގާނަރުދަމ ެގ

ރަށްާިގނަާރަށްރަށުެގާބަނދަރުެގާާހަމައަށްާައިއިއރު.ާއެހެންނަމަވެސްާވ2008ާާައެްއާނެތްާާނިޒ މުތަކެއްާގ އިުމކުރެވިފަާ
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ހުރީ.ާާ ކުރެވިފައިާ ފެންަވރަށްާ ެއކިާ މަސަްއކަތްާ ބަނދަރުެގާ ރަށްރަށުެގާ އެކިާ ކުރެވިފައި.ާ ހުރީާ މަސައްކަތްާ

ވެސްާޮގތަކަށްާއެާރަށަށްާާރަށެއްަގއިާމެނުވީާކޮންމެވެސް،ާކޮންމ11ާާާެއެހެންނަމަވެސްާވަރަށްާމަދުާރަށެއްަގއިާމެނުީވާާ

ާާކުރެވިފައިާޮއތީާއެންމެާއެކަށީެގންވާ ތ ނެގާއެކަންާމަސައްކަތްާާޮއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާިގނަާތަންފޭބުމުެގާޮގތެއްއަރ 

ނުވޭާބަނދަރުެގާސުވ ލުާެއއީާމިއަދ ާާާއްތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިޔެާޢިއްޒަ،  ފެންވަރަކަށެއްާނޫން.ާއެހެންީވމ 

ާުގޅުންހުރިާސުވ ލެއްހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާ:ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން

ވަނީާމިާތ.ދިޔަމިިގލީއ ާއެއްފަދައިންާމިާިގނަާރަށްރަށުަގިއާާާާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުން

ާާ ދ ތީވެ ލޮނުވަމުންާ ޕްރޮްގރ މުފެންާ އަޅުަގނސަރުކ ރުެގާ ދަށުންާ ބިލެެގާ ދ އިރ ާ މަޫގދޫޑުެގާ ިމާާތްދޫ،ާ ފީއަލީ.ާ ާ،

ާާކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާޕްރޮްގރ މެއްާރޭވިފައިާވަތަާބޯފެނުެގާކަންތައްާރަނަގޅުާރަށްރަށުެގާވެސްާނަރުދަމ ެގާކަންތައްާނު

ާވޭތޯ.ާެއކަންާސ ފުކޮށްލަންާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަސްލަމުާމުޙައްަމދު، މަންޓްެއންޑުާއެންަވޔަރާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ފެނ އި ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޕްރޮްގރ މު،  ޝުކުރިއްޔ ާ އޮންނަާ އެާ ހިމެނިފައިވޭާ އ ދެ،ާ ޕްރޮްގރ މެއްާ ެގާާނަރުދަމ ެގާ

ޕްރޮޖެކްޓު ހިންޭގާ ދުަވސްތެރޭަގއިާ ވަރަށްާ ޕްރޮްގރ ަމކީާއޭެގާނޭޗަރަގއިާ ެއއްާ ހިންެގނީކީާ ުމއްދަތަކަށްާާާާ،ތަްއާ ދިުގާ

ދެންާާދެމިެގން ކަމެއް.ާ ހުރިާާދ ާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮްގރ މުެގާ އެާ ޕްރޮޖެކްޓްސް.ާ ހުންނަނީާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮްގރ މުެގާ އެާ ާ

ާާ ަގއިާހިމެނިފައިާހުރީާާއަހަރުެގާބަޖެޓުާާވަނ2011ާާަޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުެގާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދައްކަމުންާމިާެގންދަނީ.

ޭއެގ އަދިާ ޕްރޮޖެކްޓްސް.ާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮްގރ މުެގާ އެާ ާވެސްާ ހިާ އައިސްފަިއާާކުރިންާ ނަގމުންާ

ޕްލ ންލްއިންސްޓޯ ފެންާ ހުރިާ ނަރުދަޓުކުރެވިފައިާ ހުރިާ ހިންިގފަިއާ އެސްޓަބްލިޝްތަކ އިާ އ އި،ާ ހުރިާާމ ާ ކުރެވިފައިާ

އަންނަާ ހިނަގމުންާ ތެރެއިންާ ޕްރޮްގރ މުެގާ އެާ ނަރުދަމ ެގާ ފެނ އިާ ހަމަާ ވެސްާ ނިޒ މުތަކަކީާ ފެނުެގާ އ އިާ ނަރުދަމ ާ

މެންާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާއެބަާެގންދަންާވަރަށްާބޮޑަށްާފެނ ާނަރުދަމ ެގާކަންތައްތައް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ

ންޖ ާުގޅުވަިއެގންާއެާޕްރޮްގރ މުެގާާކަންތަކަކީާޚ ްއޞަކޮށްާފެނުެގާމައްސަލަާއަކީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކްލައިމެޓްާޗޭ

ާުގޅުވޭތޯާވަރަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާއެބަާކަމަށްާާޤަބޫލުކުރެވިެގންާެއއ ާާހޯދުމަށްާހޯދިދ ނެާކަމެއްާާތެރެއަށްާފަންޑު

ެގންދަން.ާހަމަާއޭެގާނަތީޖ ެއއްެގާޮގތުންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާއެބަާކުރަުމންާެގންދަންާރ އްޖޭެގާދެާާ

ުގޅިެގންާރ އްޖެާއަށްާވެާާާެގާފަރ ތުންާކްލައިމެޓުރަށެއްަގއިާފެނުެގާނިޒ މުާޤ ިއމުކުރުމަށް.ާޔޫއެސްާއެިއޑުާ ާާޗޭންޖ ާ

ާދެއްވ ފަިއވ ާއެހީއެްއެގާދަށުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ިމ2004ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރުާކައިރިންާއަހ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާާ ަގއިާ

އިންނަނީ.ާއޭެގކުރީަގއިާކިތައްާރަށުަގއިާނަރުދަމ ާއ އިާމިާފެނުެގާކަންތައްތައްާކުރަްއވ ފަިއާާާާއައިސްފައިާމިސުނ މީާާ

ރ.އަތޮޅުާާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ދެންާ ނުނިމި.ާ އޮތްތޯާ ބ ކީާ ރަށްާ ކިތަްއާ ހަވ ލުވެލެއްިވއިރުާ ސަރުކ ރ ާ ތިބޭފުޅުންާ އޮތްތޯ.ާ

ތަނެއްާމިާހުޅުމ ލެާއަކީ.ާހުޅުމ ލޭަގއިާައދިވެސްާެއއްކަލަާނަރުދަމ ާާާކުރިރިކްލައިމްހުޅުދުއްފ ރ އި،ާމ ކުރަތ ާއަދިާމިާާ

ތި ނުކުރެޭވާ ެއއީާާކަންތައްތައްާ ކަމެއްތޯާ އޮތްާ އަތްމަތީަގއިާ ދ އިރ ާާާާބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންާ ވެސް.ާ

ތިާ ބެދެމުންދޭ.ާ ހަމަާ އިންާ ދޭތެރެދޭތެރެާ ނަރުދަމ ާ ވެސްާ ދެކުނުާ އެާާމައްޗަންޮގޅިާ ތައްާކަންާާބޭފުޅުންާ

ާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.މޮނިޓަރ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިއަދުެގާސުވ ލުެގާދ އިރ އ ާުގޅުންހުރިާކަމަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބައިތަކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަސްލަމުާމުޙައްަމދު، މަންޓްއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެހ ާސ ފެއް ނުވިާސީދ ާމިއަދުެގާސުވ ލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާސީދ ާާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގހުރިާމަޢުލޫމ ތުތައްާފެނ އި،ާނަރުދަމ ާކިޔ ތީާއެރުވޭތޯާމަސައްކަތްކުރާ 

ނޭާއަނެއްކާ  ދަންނަވ ކަށްާ ލެވޭނެހ ާވެސްާ ުގނ ާ ިއނިގލިންާ ހަމަާ ރަށެއްަގއިާ މަދުާ ވަރަށްާ ކިޔ ކަށެއް.ާ އަދަދުާ ނެގާ

ާާ މަސައްކަތް ނަރުދަމ ެގާ ފެނ އި،ާ އޭެގ2004އަދަދަކަށްާ ދެންާ އޮންނ ނީ.ާ ކުރެވިފައިާ ކުރީަގއިާ ފެނ ިއ،ާާާާެގާ ފަހުންާ

މަސައްކަތަށް އަހްމިއްޔަތުނަރުދަމ ެގާ ބޮޑުާ ތަންކޮޅެއްާ ދެިވެގންާ މަސައްާާާކަމެއްާ އަިއސްާާކަތްއެާ ކުރެވެމުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގާނަތީޖ ާިގނަާރަށްރަށެއްަގއިާއެާނަރުދަމ ާއެޅިފަާއެއްާނެތް.ާދެންާައޅުަގނޑުާމިާޤަބޫލުކުރަނީާ

ބ ވަތުންނ އިާއެ ރަށްރަށުެގާފަސްަގނޑުާއޮންނަާާއެާކަމުެގާ ޮގތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޚަރަދުެގާ ޮގތުންާާާާކަމަށްާހިނގ ާ

ޒ މުާޚ ްއޞަާޮގތެްއަގއިާއެޅުމުަގއިާހުރޭާއުނދަޫގތަކެއް.ާބައެްއާސިސްޓަމުތަކަކީާޚ އްޞަކޮށްާާނަރުދަމ ެގާނިާާފެނ އި

އަޅުަގނޑުމެާ ފަހުންާ އެާސިސްޓަމުސުނ މީެގާ ސިސްޓަމުތަކަކީާ ބައެއްާ އިންސްޓޯލްކުރެވުނުާ ރަށްރަށުަގއިާ ތައްާާންނަށްާ

އެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންާއިތުރުާވިސްނުމަކަށްާާާާތަކެއް.ދުތަކެއްާހިނގ ާސިސްޓަމުއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާޚަރަ

ސިސްޓަ އެާ އެބަޖެހޭ.ާ ޭއަގިއާާމުާދ ންާ ވެސްާ ޒ ތުންާ ކަުމެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ެއއްޗެްއތޯާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ ތައްާ

ހުޅު މުޅިާ ހުޅުމ ލޭަގއިާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއވިާ ހުޅުމ ލޭެގާ ދެންާ އ ދެ.ާ އިންފްރ ސްޓައުނދަޫގތަކެއްާ ކްޗަރާާމ ލޭެގާ

ޑިވޮލަޕްމަންޓްާކޯޕަރޭޝަނ ާއެާމަސައްކަތްާާާާންމަށްާކަނޑައެޅިފަިއާއޮންނަނީާއެޗް.ޑީ.ސީ.ާހުޅުމ ލެާހައުސިޤ އިމުކުރު

ޤ އިމުާ ނިޒ މުާ ނަރުދަމ ެގާ ފެނ އި،ާ ހުޅުމ ލޭެގާ ލިބެނީާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ އޮންނަނީ.ާ ހަވ ލުކުރެވިފައިާ
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މިންވަރަކު އ ބ ދުކުރެވެމުންދ ާ މީހުންާ ދަނީާ ތަރައްޤީއ ާާކުރެވެމުންާ އެާ ިމންވަރަކުންާ އޮތްާ ޕްލޭންކުރެވިފައިާ އެާ ންާ

ރަށު މުޅިާ ނެތްއެކީަގއޭ.ާ އަޅ ފައިާ ސިސްޓަމްާ ެއާ ޢިްއޒަތްތެރިާަގއިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އިނޭގ.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންާ

ާރައީސްާ.

ާ

ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ

އެހެން ސުވ ލަކީ،ާ ހެދޭނީާާާއަޅުަގނޑުެގާ ބަނދަރުާ މައިބ ދޫާ ބަނދަރ އިާ ދަނބިދޫާ ފެންވަރަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ވިއްޔ ާ

ތި މިދިޔަާާާކޮންއިރަކުންތޯއޭ.ާ ސުވ ލަކީ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެީއާ ހެދޭނެތޯއޭ.ާ ކުރިންާ ނިމުމުެގާ ވެރިކަންާ މިާ ބޭފުޅުންެގާ

ާ،ާމިާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެްއވުންާއެދެން.ާއަހަރުާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާސުވ ލުކުރިން.ާއެހެންވީމ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަސްލަމުާމުޙައްަމދު، މަންޓްއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ވަޒީރުންނ ާާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ އޮންނަ ހަމަާސުވ ލުކުރުންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއކީަގއިާ ހަމަާ އެކަމަކުާ މަސައްކަތްކުރަން.ާ ހިފެހެއްޓޭތޯާ ަގވ ިއދުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރަްއވ ާސުވ ލުތަކަށްާއަޅުަގނޑަށްީވާމިންވަރަކުންާމިާަގވ އިދ ާޚިލ ފުނުވެާޖަވ ބުާދެވޭތޯާާ

ރައީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދ ނަން.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ާސްވެސްާ އެކަުމަގިއާާާ ވެސްާ

ވިދ ޅުވިާޮގތަށްާާާާންާއެއީާައޅުަގނޑުާއެދޭާޮގތެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއުްއމީދަކީާތިއިންސްޓްރަކްޓުކުރަްއވަމުންާެގންދިޔު

ާތިާމަސައްކަތްާެއއްކޮށްާނިންމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާިވލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ާަވރަށްާސ ފުކޮށްާބުނަމުނ44ާާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިދ ާަގވ އިދުެގާާ

ނޭޅުމަށްާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތައްާހުރަސްާާންބަރުންާވަޒީރުންނ ާކުރ ާސުވ ލުާއަދިާމަޖިލީހުގައިއެބަދޭާމަޖިލީހުެގާމެ

ދަނީ.ާާާތަނުަގއިާމިކަންާފަހަކަށްާއައިސްާވަމުންާާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތަކުރ ރުކޮށްާމި

މި ެވސްާ ސަރުކ ރަށްާާއިްއޔެާ ހަމަާ ސުވ ލެްއަގއިާ ކުރިާ ައށްާާާާތަނުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިާ ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާ
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ނޫން ފަރ ތްތަކަށްާ ސުވ ލުކުރ ާ ިމާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ބޭފުޅުންާ އްޔިތުންެގާާރަާާ،ނަމަާާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ވ ހަކަ މިތ ާ މިފަރ ތުންާ އުސޫލުންާ ކުރ ާ ޖެއްސުންާ މީހުންނަށްާ ކުރަމުންާާދައްކ ާ ކަންތައްތައްާ ދ އިރުާތަނުަގއިާ

ފ ހަަގރިޔ ސަ މިާވ ހަކަނުކުރައްވ ތުންާއެކަންާ މިތީވެާއަޅުަގނޑުާ މީހުންެގާވ ހަކަާ ދައްކަނީ.ާއެާާާދެއްކީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާ

މި ކުރަމުންާ މިކަންާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ މިާާޕ ޓީާ ވ ހަކަާ ދ ާ އެކަންާާާާދަންނަވަނީ.ާާތަނުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ކުރ ާއުސޫލުންާމިއީާރަނަގޅުާނިޔަތުަގިއާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކެްއާާހުއްޓުަވއިދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެއް.ާމަލ މ ތް

ހޯދުމަށްޓަކައިާމިތ ާމިާމަސަްއކަތްކުރަނީ.ާކުރީެގާސަރުކ ރުާޯގސްކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުާބަދަލުކުރީ.ާކުރީެގާާ

ާސަރުކ ރު....ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާ އ ދެ،...ާ މެންބަރު.....ާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ބެހޭ..ާ ނިޒ މ ާ އ ދެ،ާ

އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާވިލުފުށީާ

ެއހެ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭާދ އިރ ެގާ ނިޒ މ ާ ންވީމ ،ާ

އްޒަތްތެރިާާކަންތައްާހިނަގމުންދ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާޢިާާާމައްސަލަާެއއްާކަމަށްާބަލައިަގންނަން.ާސަބަބަކީ،ާތަކުރ ރުކޮށްާއެ

ނަސޭހަ ތަކުރ ރުާތްތެމެންބަރުންނަށްާ ކަންތައްތައްާ އެާ މެންބަރުނާްާރިވަންާ އެހެންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ

ދަްއކަވާ  އެވ ހަކަފުޅުާ އިހުާާއިރުާ ާާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ަގވ އިދަށް މަޖިލީހުެގާ ހިތްތެވުމަށް.ާހުތިރ މުކުރަްއވ ާ ރުމަތްތެރިކޮށްާ

ާއަރުވަނީާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޤަސަމުމަދުާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމި

ރުންާާކޮންމެާދުވަހަކުާދެދަޅަާއަށްާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާމިޮގތަށްާެގނެސްާސުވ ލުކުރުމުންާއެާރަށަކަށްާހިންގ ާސަރުކ 

ހު ޕްރޮޖެކްޓުރ ވ ފައިާ އެހެންާންނަާ އަންނ ނެތޯއޭ.ާ ބ ރުމިނެއްާ ހަލުވިމިނެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ މަސައްކަތައްާ ތަކަށްާ

ވަރަކަށްާއަހަރުާެވއްޖެާމަސަްއކަތްާޕްލޭންކުރެވިފައިާއޮންނަތ .7ާާާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާތިނަދޫާނަރުދަމ ާވެސްާމިާާ

ާާޮގތަކަށްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާކަމަށްާަވނީާާާންީވމ ،ާމިކަހަލައެްއވެސްާކަހަލަާޢަމަލީާމަސައްކަތެްއާނުފެށިާވ ތީ.ާއެހެ

ޮގތަށްާިވސްނ ތީވެާއެްއވެސްާކަހަލަާސްޕީޑެްއާާާާނަމަާއަޅުަގނޑުާވެސްާދުވ ލުާތިންާހަތަރުާސުވ ލެއްާކޮށްލަންާއެ

މި ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ައންނ ނެތޯާ ބަދަލެއްާ ކަހަލަާ މިނިާާއެްއވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސްޓަރާުާޮގތަށްާ

ާޮގތަށްާސުވ ލުކުރުމުން.ާއެާމަސައްކަތުެގާސްޕީޑަށްާއެްއވެސްާކަހަލަާހަލުވިާކަމެއްާއަންނ ނެތޯ...ާެގނެސްާމި
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަސްލަމުާމުޙައްަމދު، މަންޓްއެންަވޔަރާެއންޑުާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުނާްާާާއެކީަގއިާމިާާއުފަލ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށް

ޮގތުންާާާކުރަްއވ ާސުވ ލުތަކަށްާހަމަާޖަވ ބުދޭންާތައްޔ ރަށްާމިހިރީ.ާދެންާއަޅުަގނޑ ާސުވ ލުކުރީމ ާދެންާކަމަކ ާބެހޭ

ހު ކައްސ ލ ފައިާ ހަނދ ނުންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ އ ދޭ.ާ ހަނދ ނަށްާ އަބަދުވެސްާ އެކަމެއްާ ންނަާވ ހަކަދެްއކީމަާ

ކަންތައްތައްާހަނދ ނަށްާއައުަމށްާބ ރަކަށްާވ ނެާއެކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާވަޒީރުންެގާާ

ންނެްއާެއީއާާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުކޮށްފައިާކޮންމެާދުވަހަކުާރިޕީޓެޑްލީާެއއްާސުވ ލެއްާކުރަމަކު

ރަނަގޅުާ ނަތީޖ ާ ކަމެއްއަދިާ މިާާާވ ނެާ ކަމެްއާ ކުރ ާ ުއފަލުންާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާކަމަކަށް.ާ

ހަމަާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާއައިސްާއެާކަމަށްާޖަވ ބުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާކުރައްވ ާސުވ ލުތަކަށްާ

ާތަނަށްާހ ޒިރުވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާދޭންާމި

ާ

ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ..6ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާާ-6.1 ޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާ ަވުގތުާނިމުނީ.ާއ ދެ،ާދެާާޝުކުރިއްޔ ާ ންާާހިސ ބުންާމިއަދުެގާސުވ ލުކުރުުމެގާ

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ 6ާާއޮތީާ ކަންކަން. ހުށަހަޅ ާ މޭޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ާފިނޭންސްާާއޮފްާނިސްޓްރީމ6.1ާާި.ާ

ާމ އްދ ގެާާވަނ116ާަާޤ ނޫނުައސ ސީެގާ،ވ ތީާާބަދަލުެގންނަވ ފައިާބަެއއްާދ އިރ ާއަށްާމަސަްއކަތުެގާޓްރެޜަރީެގާއެންޑު

ާާމައްސަލަ.ާމިާމައްސަލައ ާުގޅޭާާފ ސްކުރުމުެގާަމޖިލީހުންާދ އިރ ތައްާމަސައްކަތުެގާާއެާޮގތުެގާމަތީންާވ ާާގައި(ހ)

އަމީންޢ އްަމށްާާޮގތުންާާ އިްއވ ލަދެއްވުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ސިޓީާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާދަންނަވ ލަން.

 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލައެއްތޯ.ާާ

ާ
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާއަޅުަގނޑަކީާޖަޕ ންާމޯލްޑިވްސްާފްރެންޑްޝިޕްާ

ވީާހުކުރުދުވަހުާޖަޕ ނަށ11ާްޗްާމަހުެގާާރވެފަިއާމިާހިނގ ާމ ާާކަމަށްާާހިމެނޭާއެބަިއެގާރައީސްާާެގާމަޖިލީހުގައިރޫޕުްގ

ުގޅިެގންާުއފެދުނުާސުނ މީެގާސަބަބުންާއެތައްާހ ސްާބަޔަކުާމަރުވެ،ާާންހެލުމ އިާައދިާއެާބިންހެލުމ ާާއައިާބ ރުަގދަާބި

ާާ ވ ތީާާާާފަދަާބޮޑެތިާެގއްލުންތަކެއްާލިބިފައިާާނުކުރެވޭއެތައްާތަނެއްާހަލ ކުވެ،ާޖަޕ ނުެގާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާައދަދު

އ އިާޖަޕ ނަކީާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެންމެާިގނަާއިންާހިލޭާއެހީާދީފައިވ ާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަރައްޤީަގއިާއެންމެާބޮޑުާ

ވީހިނދު ޤަުއމުކަމަށްާ ވެދީފަިއވ ާ އެއްާ މުވ ،  ހިއްސ ާ ތަޢުލީމީ،ާ ޢުމްރ އަދިާ އިޤުތިޞ ދީ،ސަލ ތީ،ާ ތިމ ޢާީާއިޖުާާނީ،ާ

އެހެންމެާޚ ްއޞަާާާާހަމަާާ،އެތައްާދ އިރ ތަކަކުންާރ އްޖެާއަށްާއެތައްާއެހީތަކެއްާވެދީފަިއވ ާޤައުމަކަށްާޖަޕ ންާވީހިނދު

ެވށިާާ ވެރިރަށް،ާ ރ އްޖޭެގާ ލައިދީާ ތޮށިާ ކަނޑުާ ތޮއްޓ އިާ އެްއަގމުާ ވަށަިއެގންވ ާ މ ލެާ ވެރިރަށްާ ޮގތެްއަގއިާ

ރ އް އަށްރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށ އިާ ކ ރިސ ޖެާ ކުރިމަތިވިާސުނ މީާ އަށްާާ ރ އްޖެާ އެހީތަކެއްާ ިގނަާ އެންމެާ ވެސްާ ަގއިާ

ެއއްާޤައުމަކަށްާޖަޕ ންާވީހިނދުާާވެދީފައި ޖަޕ ނުެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާމިާދަނޑިވަޅުަގއިާއިޚްލ ޞްތެރިާާާާ،ވ ާ

ދެކޭ ދިވެހިންކަމަށްާ ބަޔަކީާ އެއްާ ބޮޑުާ އަޢުލ ކަންާ އެންމެާ ފ ޅުކުރުމަށްާ މަޖިލީހުެގާާާ،ތީހަމްދަރުދީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ޮގތުެގާމަތީންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއެކަމުަގއިާހިތ މަފ ޅުކޮށްާާާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާހުރިހ ާމެންބަރުންާޝ މިލުވ

ބައިވެރިެވެގން އެްއކޮށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ިމާާާާޖަޕ ނުެގާ ައޅުަގނޑުާ ހ މަކޮށްލުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ވ ކަންާ

ެއހެންވީމ ފުރުޞަތުެގާާ ޝުކުރުާާާާ،ބޭނުންކުރީ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ މިާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއވުން:ާާާއިދ ރީ

ޝ ހިދަށް.ާވެދުންާސަލ މަށްފަހުާދަންނަވަމެވެ.ާމިާއޮފީހުގާެާهللاާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާއަލްފ ޟިލްާޢަބްދު

 /2/2009/1ސިޓީާއ އިާތިޔަާމަޖިލީހުެގާނަންބަރ2008ާާުޑިސެމްބަރPLD-1،ާ4ާާު/101/2008/57 ނަންބަރުާ

D-57 ،ާާ4ާާާާ CBO(L)-1،ާާ23ާާާާ/16/2009/57ސިޓީާއ އިާމިާއޮފީހުެގާނަންބަރ2009ާާާާުޖެނުއަރީ 2009ާާމ ޗް

އ އި އެންޑުާާސިޓީާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ ދ އިރ ާާމިނިސްޓްރީާ މަސައްކަތުެގާ ބަދަލުާާޓަރެޜަރީެގާ ާާއަށްާ ޖޫނ1ާާާްާެގނެސް

ވަނ2010ާާާަޖޫނ14ާާާާްހުންާާުގޅިެގންާތިޔަާމަޖިލީާާހުންާފޮނުވިާސިޓީާއ އި،ާއެާސިޓީއ ވަނަާދުވަހުާިމާއޮފ2010ާާީ

ސިޓީއ ާހަވ ލ ދ2010ާާީޖުލައLAO-1  ،15ާާާި/1019/2010/57ދުވަހުާފޮނުވިާސިޓީާއ އިާމިާއޮފީހުެގާނަންބަރުާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާިއންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 116ާާާާދަންނަވަމެވެ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ އިޚްތިޔ ރުެގ ލިބިދޭާ ޕްރޮކިއުމަންޓުދަށުއަށްާ ސެންޓަރަލްާ ާާާާންާ ނަމުަގއި 17ާާާާއޮފީސްެގާ ވަނ2011ާާާަޖެނުއަރީ

ޓްރެޜަރީެގާާާނޭންސްާއެންޑުތަނަކީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިާާދުވަހުންާފެށިެގންާސަރުކ ރުެގާވަކިާއިދ ރ ާއެއްާއުފައްދ ާއެ

ހިނަގމުން މަޖިލީާާދަށުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ުގޅިެގންާ ހަމަޖެއްސުމ ާ ޮގތުަގއިާ ތަނެއްެގާ ފ ސްކުރައްވ ފަިއވާ ދ ާ ާާހުންާ

ާާާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑު ެއާވުޒ ރ ާއަށްާާާާ،ައއިސްފައިވ ތީާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ާއަށްާބަދަލުޓްރެޜަރީެގ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދ އިރ ާ މަސައްކަތުެގާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ )ހ(ގައ116ާާިމިހ ރުާ މ އްދ ެގާ މަތީންާާާވ ާާވަނަާ ޮގތުެގާ

ހުރައްޔި މަޖިލީހަށްާ ދެންނެވީށަހަޅުއްަވއިތުންެގާ އެދިާ ފ ސްކޮށްދެއްވުންާ މަޖިލީހުންާ ސެންޓްރަލްާާދެްއވ ާ މެވެ.ާ

ބޭނުންވ ާާާާޕްރޮކިއުމަންޓު އޮފީސްތަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ އުފެއްދީާ އެއްާ އިދ ރ ާ ަވކިާ ސަރުކ ރުެގާ ނަމުަގއިާ އޮފީހުެގާ

މަ މަސައްކަތްތައްާ މަރ މ ތުެގާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ އޮފީސްތަކުންާ ޚިދުމަތ އިާ ހިންގ ާާމުދަލ އިާ އޮފީހަކުންާ ރުކަޒީާ

ބެލެހެއްޓޭނެާހަރުދަނ ާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުރުމަށްާކަމުަގއިާދެންނެވީމެވެ.ާސެންޓްރަލްާޕްރޮކިުއމަންޓްާއޮފީސްާއުފެއްދުމ ާ

މިނިސްޓް އެންޑުުގޅިެގންާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާރީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ޓްރެޜަރީެގާ

ާާ ލ132ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިންާ މ އްދ ާ ބަދަލުވަނަާ ދަށުންާ އިޚްތިޔ ރުެގާ ެގނެސްާބިދޭާ

ހަމަޖެއްސި އަލުންާ ާާާާމަސައްކަތްތައްާ ނަންބަރު މަޖިލީހުެގާ ތިޔަާ ލިޔުންާ ޖެނުއަރD-57،ާާ4ާާާާީ/2/2009/1ޮގތުެގާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓ2009ާާަ މަޖިލީހުެގާ ތިޔަާ ފަދައިންާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ސިޓީއ ސިޓީަގިއާ މިާ ފޮނުވީމެެވ.ާާާާކައިާ އެކުާ

10ާާާާކުރެއްވުންާެއދެމެވެ.ާާއިހުތިރ މުާޤަބޫލު 1432ާާ.13ާާާާރަބީޢުލްއަްއވަލް .ާޚ ދިމްކުމްާމުޙައްމަދ2011ާާުފެބްރުއަރީ

ާނަޝީދު.ާ)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ (ާ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާމައްސަލައިަގއިާބަހުސްއ ދެ،ާމި ޢިއްޒަތްތެރިާާާާ،ގަޑިއިރުެގާވަުގތުާކަނޑައެޅިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ 1ާާކުރެްއވުމަށް

ދަންފަޅީަގއިާ މިާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ އެދިވަޑައިެގންނެވުމަށްާ ފުރުޞަތަށްާ ރިޔ ސަތުާާާމެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ

ަވޑަިއެގންދެއްވުމަށްާދަންނަވ ލަން.ާާދެްއވުމަށްާވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަލަހައްޓަވައި ބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާ

މުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާެގާމަސައްކަތައިެގންާކުރިއަށްާދިޔު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާމަޖިލީހު

ފިނޭން އޮފްާ އެންޑުމިނިސްޓްރީާ ވ ތީާާސްާ ބަދަލުެގނެވިފައިާ ބައެއްާ އަށްާ ދ އިރ ާ މަސަްއކަތުެގާ ެއާާާާ،ޓްރެޜަރީެގާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ޕ ޓީތަކަށްާ އަށްާ މައްސަލަާ ފ ސްކުރުމުެގާ މަޖިލީހުންާ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ
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ާާ ަގޑިއިރު.ާެއއީާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމިހ ރ1ާާާުވަުގތުކަނޑައެޅިފަިއވ ާޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިކަމަށްާކަނޑައެޅިފައިާވަނީ

ާާ ވަނީ އެމ21ާާްހަމަޖެހިފައިާ ާާމިނެޓް،ާ އަށް ިޢްއަޒްތެތިރ  ،  ިމނެޓ23ާާް.ޑީ.ޕީާ ިންސަބްތުނވާ  ޕީާޓައަކްށ  ަވިކ 

އަދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާެވސްާާާާމިނެޓ3ާާުނެޓް،ާޤަުއމީާޕ ޓީާއަށްާާމ6ާާިމިނެޓް،ާޕީ.ޭއާއަށ33ާާާާްެމްނަބުރްނަންށ  

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާާާާމިާުއސޫލުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާދެމުންާެގންދ ނަން.،  ވީމ މިނެޓް.ާއެހެނ3ާާް

هللاާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުވަނީާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިާާއަތުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތަކަށްާއެދިވަޑަިއެގންފައިާމި

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ، މަޢުޞޫމް.ާއެހެންވީމ 

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މްާމަޢުޞޫهللاާލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

އޮތްާާ ފޮނުވ ފައިާ ަމޖިލީހަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ މިއީާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.`

ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާމިކަމ ާބެހޭާާ،ވ ތީާާސިޓީަގއިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްެގާމަސައްކަތްާބަދަލުެވފައި

އަޅުަގނޑު ސަރުކ ރުންާ ނަަގންބޭނުންވަނީާ އަތްމައްޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ބ ރުތައްާ ފެންނަނީާ ތަފ ތުާާާމެންާ ހަމަާ ވެެގންާ

އޮފީހެއްާހުރުމަކުންާއެީއާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާެއާާާާތުަގއިާސެންޓަރަލްާޕްރޮކިޔުމަންޓުކަންތައްތައްާކުރ ކަން.ާޭއެގާޒާ 

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާފެންނަނީާމިހ ރާުާާާއްޔ ާރަނަގޅުާވެސްާވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ަގއިާމެނޭޖުކުރެިވއްޖެރަނަގޅުާޮގތުާ

ކަރަޕްޝަނު ޚ އްޞަކޮށްާ ިވޔަސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ވެސްާ ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދ އިރ  ބަލައިލ އިރުާާެގާ އަށްާ

ކަރަޕްޝަނުާާެގޕްރޮކިޔުމަންޓު ިގނަާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތެރެއިންާ ތަންާ ހުންނަާ ހިނގ ފަިއާ ޢަމަލުތައްާ ެގާ

ާންނައިރުާމިހ ރުާމުޅިާދައުލަތަށްާބޭނުންވ ާހުރިހ ާއެއްޗެްއެގާތެރެއިންާިގނަާއެއްޗިހިާެގންނަންފެންނަނީ.ާއެހެންާއޮ

ވަނީާކުންފުނިތަކެއްާހައްދަވ ފައި.ާއެާކުންފުނިތަކަށްާސަރުކ ރުންާބޭނުންާބަޔަކުާެއާާާާވެެގންާސީދ ާސަރުކ ރުންާމި

ންާދ އިރ ތައް.ާސަރުކ ރުެގާމިނިސްޓްރީތަކ އިާއެކިެއކިާާވަނީާލައްވ ފައި.ާދެންާއޮތީާސަރުކ ރުެގާއޮފީސްތަކ އިާއެހެނިހެ

އިޚްލ ޞްތެރި ތެދުވެރިާ ޤައުމަށްާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ބަޖެޓުއޮފީސްތަކުަގއިާ ދ އިރ ަގިއ،ާ މިާ ބޭފުޅުންާ ދ އިރ ަގިއ،ާާ ެގާ

މި މިހެންާ ެގންދަވ .ާ އެބަާ މަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާ ދ އިރ ަގއިާ ކުރައްވަމުންާާާޕްރޮކިއުމަންޓްާ ހަމަާ ާކަންތައްާ

ާރަލްާޕްރޮކިއުމަންޓްާއޮފީހެއްާހައްދަވ ފައިާމިނިސްޓްރީެގާދަށަށްާވަކިންާސެންޓްެގންދަވަނިކޮށްާއަނެއްކ ާފިނޭންސްާމި

ވިސްނ  މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރައްވ އިރުާ ޤ އިމުކޮށްފަިއވ ާާާާކަންތައްާ

އޮފީސްާޤ އިމުކުރެވޭިއރުާާާާރެވޭ،ާސެންޓަރަލްާޕްރޮކިއުމަންޓުސްާޤ އިމުކުސިސްޓަމަކީާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީަގއިާއޮފީ

ންާބަލަންޖެހޭ.ާއެާއޮފީސްާދެފުށްާފެންނަާޮގތަށްާރަނަގޅަށްާހިނގ ތޯާހުރިހ ާކަމެއްާހަމަޖެހިފައިާހުރިތޯާައޅުަގނޑުމެ

ޕްރޮކިޔުމަންޓު އަާާމިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ ވެސްާާނެއްއޮފީހުންާ މިހ ރުާ ޕޮއިންޓަކީާ ާ

ތަޢުލީމީާޢ އް ވިޔަސް،ާ ޚިދުމަތްކަމަށްާ ޞިއްޚީާ އެއީާ ކަންތައްތަްއ،ާ ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މުާ

ވެސްާމައްސަލަޖައްސަނީާބޭފުޅުންާއަބަދުާާާއެާާރިންސިޕަލުންނ އިާޑޮކްޓަރުންނ ޚިދުމަތްކަމަށްާވިޔަސްާސްކޫލުތަކުެގާޕް
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ބޭފުޅުންނަށްާކަންތައްތައްާައވަހަށްާނުވ ތީ.ާއެއީާމައިާސަރުކ ރުާާާާމުެގާތެރެއިންާވެސްާއެމިހ ރުާހުރިާބައެއްާނިޒ 

ކުރ  ޕްރޮކިއުމަންޓުާާމެދުވެރިކޮށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ތީ.ާ މިާާކަންތައްތައްާ މިާާާއޮފީހެްއާ ހަދައިެގންާ ާާޮގތަށްާ

ާާއްާބަރ ބަރަށްާހިންގިއްޖެކަންތަ ރައްޔިތުންާވަރަށްާބޮޑުާާާާނުހިންގިއްޖެއްޔ ާރަނަގޅުވ ނެ.ާއެހެން ނަމަާދިވެހިާހުރިހާ 

މި އަިއސްާ ހުއްޓުމަކަށްާ މަސައްކަތްާ ޮއފީސްތަކުެގާ އުފުލަންޖެހޭނެ.ާ އެހެންވީމާ ާާތަކްލީފެއްާ ދިމ ވ ނެ.ާ މިާ،  ކަންތައްާ

ތ  މިާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ އޮތްާ ޕްރޮކިއުމަންހުށަހަޅ ފައިާ ސެންޓްރަލްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ އޮފީސްާާާޓުއީދުކުރަނީާ

މަުގފަހިނުވ  ކަރަޕްޝަނަށްާ ިމއީާ އެކުލަވ ލެވިާ ނިޒ މުާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޮގތަށްާާާހަދ އިރުާ އޮފީހެއްާ ހިންޭގާ ޮގތަށްާ

މި ބައްޓަންކޮށްެގންާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާާހުރިހ ާ ކުރުމަށްާ އެާކަންތައްާ ޮގތުަގިއާ ދަންނަވަމުން.ާާާކަމެްއެގާ ވ ހަކަާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާާރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާސަރުކ ރު،ާިމއަދުެގާސަރުކ ރުންާވަރަށްާސ ފުކަމާ عليكم ާاسالم 

ާާ މަސައްކަތަށްާއަޅުަގނޑުާހިތްވަރުދެން.ާއަދި މިއަދުެގާާއެކުަގއިާކަންތައްތައްާކުރުމުެގާހެޔޮާނިޔަތުަގއިާމިހެންާކުރާ 

މަުގފަހިވ  ކަރަޕްޝަނަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ތެރެއިންާ ހުރިާާާސަރުކ ރުެގާ ޮގތަށްާ

ކަންތައްތައްާއެތެރެާފެންނަާޮގތަށްާސ ފުކޮށްާމަސައްކަތްތަކެއް،ާއެކަންކަންާސ ފުކޮށްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާެއާާ

ާާ މަސައްކަތަށް ެގންދ ާ އެކުރަްއވަމުންާ ހިތްވަރުދެން.ާ މުއަާާއަޅުަގނޑުާ މިފަދަާ ތަނެއްާޮގތުންާ މިފަދަާ އެއް،ާ އްސަސ ާ

ދައުލަތަށްާބޭނުންވ ،ާސަރުކ ރަށްާބޭނުންވ ާތަކެތިާަގތުމަށްޓަކައިާަވކިާތަނެއްާއުފެއްދުމަކީާމީެގާސަބަބުންާމިއަދުާ

ދ ާކަންތައްތައްާހުއްޓުވުމަށްާއެޅޭނެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދ ާކަރަޕްޝަނަށްާމަުގފަހިވ ާޮގތަށްާމިާހިންަގމުން

މުޢ މަލ ތުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާރައްޔިތުންެގާާާާންާެއއްާފަރ ތަކަށްާމިކަންކަމ ރަނަގޅުާފިޔަވަޅެއް.ާއަދިާމިކަމުެގާސަބަބު

ްއސަސ ތަކަށްާލިބިެގންދ ނެ.ާއެއީާމިއަދުާސަރުކ ރުެގާތަފ ތުާއޮފީސްތަކުންާާހަށ އިާއަދިާއެހެންާމިނިވަންާމުއަމަޖިލީ

އެްއޗިހިާ އެާ ހޯދައިެގންާ އަުގާ އަުގތަކެްއަގއިާ ތަފ ތުާ ަގތުމަށްާ ޕްރޮޑަކްޓެއްާ އެއްާ ތަފ ތުާ ނަންނަމުަގއިާ ތަފ ތުާ

ވިާނަމަވެސްާާާދ ކަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބަާއެނޭގ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާސަރުކ ރުާސީދ ާނޫންކަމުގައިާާަގންނަމުން

ދަނީާމިދެންނެވިާޮގތަށް.ާއެހެންކަމުންާމިކަހަލަާބަދަލަކ ާުގޅިެގންާާާދައުލަތުެގާކުންފުނިތަކުންާެވސްާމިކަންާކުރަމުން

އެ އަދިާ ަގންނ ނީާ ވެސްާ ތަކެތިާ ހުރިހާ  ބޭނުންވ ާ ދައުލަތަށްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ުއއްމީދުކުރަނީ،ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޤ އިުމކޮށްދީ ފެސިލިޓީސްތަކެއްާ ހުރިހާ  މިާ ހޯދައިާ އަުގތަްއާ ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތްާާތަންތަނަށްާ މާިާމިާ ފޯރުކޮށްދޭނީާ ާ

އެހެންވެއްޖެމުއަ ކަމަށް.ާ ދަށުންާ ފެންނަމުންދ ާާާާކަމަށްާާއްސަސ ެގާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަންޏ ާ

ޚިޔ ނ ތ ކަރަޕް އ އި،ާ ފަސ ދަާ ފިޔަަވޅުާާާާމިާާޝަނ އި،ާ މިާ ފިޔަވަޅަކަށްާ ރަނަގޅުާ ެއޅޭާ ހުއްޓުވުމަށްާ ކަންތައްތައްާ

ވެެގންދ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއަޑުިއވިެގންދޭާމިއަދުާމިާސަރުކ ރުންާކުރ ާބައެއްާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގއިާިމާާ
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ޚ ާާމައުޟޫޢ  އަދިާ ަގތުމ އިާ ބޮޑުކޮށްާ އަުގާ ތަކެތިާ ހުރިާ ުގޅުންާ ކަހަސީދ ާ ވަކިާ ޕްރޮޖެކްޓުއްޞަކޮށްާ ާާލަާ ވަކިާާތައް

ދ ކަންާާާލ ާމިއަދަކު.ާމިކަހަލަާއެތައްާބައިވަރުާކަންތައްތަކެއްާމިާޤައުމުަގއިާހިނަގމުންމީހަކަށްާދިނުމ އިާނުވެސްާބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގ.ާއަޑުަގދަާމީހ ާއަށްާެއއްޗިހިާލިބޭާއުސޫލު.ާއަޑުަގދަާމީހ ެގާރުްއާިގނަވ ާއުސޫލު.ާާ

ާާ އޮތްާއުސޫލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަހަކަށްާއައިސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔައީާއެމް.ޑީ.ޕީާާމިއީާމ ާކުރިން

ޭއެގާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއަދުެގާ އެކަމަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަންޒަރުތަކެއް.ާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ތެރެއިންާ

ލިބޭ ވެސްާ މިންވަރުާ އެހެންވީމ ާާޒައްރެއްެގާ ނޫން.ާ މިއަދުާާ،  ކަންތައްތަކެއްާ ޒިންމ ާ އެާ ެއޅުވުމަށްޓަކައިާ ހަމަމަަގށްާ

ކަމަށް އޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާ ފެންނ ނެާާާ،ވ ތީވެާާާހަވ ލުވެފައިާ ަވރަށްާރަނަގޅަށްާ ފަތިފުށްާ ބޭފުޅުންެގާ މިާ

ޮގތަށްާާާާވ ާާމަނިކުފ ނުާދަނީާކަންތައްތައްާކުރަްއވަމުން.ާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާކަރަޕްޝަނަށްާމަުގފަހިާާޮގތަށްާއެާ

ާކަންތައްތައްާކުރ ާމީހުންެގާކަންތައްތައްާބޭޒ ރުކުރަްއވަނީާެވސްާއެމަނިކުފ ނޭ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ހަމަވީ.ާ ަވުގތުާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަނީާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާމަޑަވެލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

 ާމަޑަވެލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`116ާ ިއންާާާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އިޚްތިޔ ރެއް އޮންނަާ ލިބިދީފައިާ އަށްާ ހިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިދ ރ ތައްާ ުވޒ ރ ތަކ ިއާ ސަރުކ ރުެގާ ންުގުމެގާާ

ކަންތައްތައްާހަމަޖައްސައިދިނުން.ާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހެުގާމެންބަރުންެގާދައުރަކީާާާކަންތައްތަްއ،ާއެންމެހައި

އެ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީމ ާާއެކަންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތެާާ،މަނިކުފ ނުާ ާާއެކަމަށްާ ނިންމައިދެއްވުން.ާާއް

ެއއް.ާާާާއެ،  އެހެންވީމ  ވ ހަކަާ ދަްއކަމުންދ ާ އަބަދުމެާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ މިކަމަކީާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ

ސަރުކ ރުެގާހޯދަންޖެހޭާތަކެްއޗ އިާއަދިާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއާހޯދަންޖެހޭާތަކެތިތައްާެއއްާ

އެ ދަށުން،ާ ައއިސްެގންދ ނޭ.ާފުރ ޅެއްެގާ ހައްލެއްާ މައްސަލަތަކަށްާ ދިމ ވ ާ ކުރީަގއިާ ކުރެވުނީމަާ އެކަންާ ތަނަކުންާ އްާ

އޮންނ ނެ.ާާ އެއް.ާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ އޮންނަާ ކަރަޕްޝަންާ މިދަނީާ ވ ހަކަދައްކަުމންާ އެންމެންާ އ ދެ،ާ

އޮތީ ހަދ ފައިާ ތަނެއްާ ދެކޮޅުާ އެކަމ ާ ބެހޭ،ާ ެއކަމ ާ ހިނގ ނެތީވެާ އެންޓިކަރަޕްޝަންާ ެއީއާ-.ާ ބޯޑު.ާ ކަރަޕްޝަންާ

ބެލުމަށްޓަކައިާވެސްާފަސޭހަެވެގންދ ނެާ ހިނަގމުންދ ާކަމެއް.ާއެކަންާ ދުނިޔޭެގާކޮންމެާތަނެއްަގއިާވެސްާ ހިނގ ނެ.ާ

ކުރ ާާ އެާ އޮފީސްތަކުންާ ތަފ ތުާ ހިނަގމުންދ އިރުާ ކަމެއްާ ހުރިހާ  މިާ ތަނަކުންާ ެއއްާ ދަށުން،ާ ފުރ ޅެްއެގާ އެއްާ

ފު ެއއްާ ކަންބޮޑުވަނީާކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދ ނެ.ާ ފަސޭހަވެެގންާ ެއކަންާ ައއިސްފިއްޔ ާ ދަށަށްާ ރ ޅެއްެގާ
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މި މިާލަފްޒުާބޭނުންކުރަމުންާމިދަނީާމިާކޮންާބަޔަކަށްތޯ،ާކޮންާކަމަކަށްތޯާނޭނިގާ ާާސަރުކ ރުާމިާކިޔަނީާނުވަތަާ

އަޅުަގނޑު ދައްކަވ .ާ އެބަާ ވ ހަކަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެްއާ އަންނަނީާާތަނުަގއިާ ިމާ ކަންބޮޑުޭވ.ާސަރުކ ރެއްާ ާ

އެ އަޣުރައްޔިތުންާ އޮންނަާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ކުރަންޖެހާޭާާ ސަރުކ ރުންާ ނަމެއް.ާ ކިޔ ާ ބަޔަކަށްާ ޮއންނަާ ލަބިއްޔަތުާ

ކަންތައްތަްއާކުރ ނެ.ާސަރުކ ރުެގާނުފޫޒުާނޯންނަާޮގތަކަށްާނުވ ނެ.ާނުފޫޒުާއޮތީތީވެާސަރުކ ރެއްާެއކުލެވެނީ.ާރ އްޖޭެގާާ

ވަނީ.ާދެންާކިހިނެއްތޯާސަރުކ ރުެގާނުފޫޒުާާާާނަާރަްއޔިތުންެގާނުފޫޒުާެއާމައްޗަށްާއެކުލެވުނީމ ާސަރުކ ރަކަށްާމިިގ

ކަެމްއ.ާސަރުކ ރުެގާނުފޫޒުާއޮންނ ނެ.ާސަރުކ ރުެގާއެންމެާމަތީާެވރިޔ ާއަކީާއެާދައުލަތުެގާާާާކަނޑުވ ލ ނީ.ާނުވ ނެާއެ

ޤ ނޫނުއަސ  ނުފޫޒުާ އޭނ ެގާ ވެރިޔ .ާ މަތީާ ކިހިނެއްތޯާާއެންމެާ ދެންާ ލިބިދީފައި.ާ އޮތްާ އެބަާ ޤ ނޫނުތަކުންާ އ ިއާ ސީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއަޅުަގނޑުމެންާއުވ ލ ނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިާއޮތްާބ ރުތަކެއް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިާ

އަންނަންވީ ސަރުކ ރަކަށްާ ކަނޑުވ ލުމަށްޓަކައިާ ނުފޫޒުާ ކަމަކީާ ކުރަންޖެހޭާ ދެންާ ޙައްޤުތަކެްއ.ާ ސަރުކ ރުާއޮތްާ ާ.

އޮތީާނުފޫޒުާކެނޑިފައިާެއާސަރުކ ރުެގ.ާާާާބަދަލުވ ންވީ.ާސަރުކ ރުާބަދަލުވީމ ާރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުކުރީމަާއޭރުންާއެ

ދެންާއޮތްާސަރުކ ރެްއެގާނުފޫޒުާއޮންނ ނީ.ާޤ ނޫނ އިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާއަދިާހެދިފައިާހުރިާއުސޫލުތަކުެގާާ

ާާވަނަާމ އްދ ާކަށަވަރުކޮށްދޭާކަމެއްެގާވ ހަކަާމިއަދުާމ115ާާިއެާއުސޫލުެގާތެރެއިންާާމަތީަގއިާެއކަންާހިނަގމުންދ ނީ.ާާ

ނޫންާއެހެންާޮގތްޮގތުންާާާާދައްކަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެާކަމެއްާއަދިާސަރުކ ރުންާބިލެއްާހުށަހެޅިޔަސްާއަދިާއެާ

ވ ހަކަ.ާސަރުކ ރުާ ކަނޑުވ ާ ނުފޫޒުާ ހުށަހެޅިޔަސް،ާސަރުކ ރުެގާ ބިލެއްާ ކަނޑުވ ާާމިތަނަށްާ ނުފޫޒުާ ކުންފުނިތަކުެގާ ެގާ

ދިޔައީާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަކުަގިއާތިބިާއެމް.ޑީންާކަނޑައަޅ ނީާވެސްާާާާވ ހަކަ.ާއަދިާިއއްޔެާހަތަރުދަުމާދައްކަމުން

އެހެންނަާާމި ތަނެއްތޯ.ާ ނެތްާ ނުފޫޒުާ މިތަނަކީާ މެންޑޭޓުތަނުންނޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގިއާާާާމަވެސް،ާ

ކުރީމ ާހަމަޔަކަށްާއެޅިެގންާާރޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރ ާއިމުެގާތެނޫނުއަސ ސީާލ ޒިމުނޑުމެންނަށްާޤ އަޅުަގ

ނުފޫޒުންާ ސަރުކ ރުެގާ އޮންނ ނޭ.ާ ނުފޫޒުާ ސަރުކ ރުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނެ.ާ

ބުނ ާބަހެއް.ާސަރުކ ރުެގާކަންތައްތައްާބޭރެއްާނުކުރެވޭނޭ.ާެއއީާސަރުކ ރަކީާރައް ޔިތުންާއެކުލަވ ލެވޭާިގނަާމީހުންާ

ލަބިއްޔަތުންާހޯދ ފައިާއޮންނަާސަރުކ ރެއް.ާމިއީާޤ ނޫނީާސަރުކ ރެއް.ާޤ ނޫނީާސަރުކ ރަކުންާމީހުންާއަޣުާާއ ދެ،ާއެ

ާާ މަސައްކަތްތަކެއް.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާމިާމައްސަލަާއަށްާއަވަސް ާާއްލެއްާހޯދައިދީާއަދިާމިހަކުރަމުންދ ނީާޤ ނޫނީާ

އެހެންކަ އަދިާ ހޯދައިދިނުން.ާ ޮގތެއްާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަށްާާާާމުަގއިާ ކޮމިޓީާ ޮގތަކަށްާ

މަސައްކަތަށްާާ މިާ ައަވހަކަށްާ ވީހ ާ ވެސްާ ކޮށްެގންާ ެއކުލަވ ލައިެގންާ ެއއްާ ކޮމިޓީާ މަސައްކަތުެގާ އަދިާ ފޮނުވަިއެގންާ

ކޮށްާާނޑުމެންާވީހ ާައވަހަކަށްާމިކަންއަޅުަގާާ،ވ ތީާާންޖެހޭނެާކަމަކަށްއްލުާހޯދައިދީާއަދިާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާކުރަހަ

ާނިންމައިދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(116ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ އިޚްތިޔ ރުެގ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޕްރޮކިއުމެންޓުއިންާ ސެންޓްރަލްާ އޮފީހެްއާާާާދަށުންާ

ނިންމެވިާާާގ އިމުރައްވ  ައޅުާާޮގތަށްާ މަރުހަކަމަށްޓަކަިއާ ަގބޫލުކުރ ަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ެއްއާާާާބ ާ ޮގތުަގއިާ

ތަނުންާބަލައި،ާއެާޓެންޑަރކޮށްާެއާާާާފުރ ޅެއްެގާދަށުަގއިާސަރުކ ރަށްާނުވަތަާދައުލަތަށްާަގންނަާހުރިހ ާއެއްޗެއްާއެ

ކަމެ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އެއީާ ބެހެއްޓުމަކީާ ޮގތަށްާ ަގންނަާ ޚަރަދުކަންކަންާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ކިތަންއް.ާ ވެސްާާ މެހާ 

އެންޓި އިތުރަށްާ މީެގާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ގ ތުންާާ-ކުޑަވ ނެާ ވިޔަސްާ ތަންތަނުންާ އެހެންާ އަދިާ ިވޔަސްާ ބޯޑުާ ކަރަޕްޝަންާ

ނޫންާކަންކަންާެވސްާބަލަހައްޓަންާފަސޭހަވެެގންާވެސްާދ ނެާާާާބަލައިާެއާެގންދ ާޓެންޑަރާޕްރޮސެސްާއ އިާއަދިާއެާ

މަުގފަހިވުން ކަރަޕްޝަނަށްާ ގައިމުކުާާކަމެއް.ާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ އެއްޗެހިާާޑަެވެގންދ ނެާ އެކިާ ތަންތަނުންާ ެއކިާ ވެސްާ

އެންެމާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ެއއްާ އެީއކީާ ަގންނަމުންދ އިރުާ އަަގށްާ އެކިާ އުސޫލުންާ އެކިާ ަގންނަމުންާ

ެގާދަށުަގއިާއެކަންާކުރުން.ާާރަނަގޅުވ ނީާސެންޓްރަލްާޕްރޮކިއުމަންޓްާއޮފީހެއްާެއއްާއޮފީހެއްެގާދަށުަގއިާެއއްާފުރ ޅެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމީެގާއަހަރުތަކެއްާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާފ ސްކުރިއިރުާވެސްާވިސްނ ފައިާއޮތީާާ

ާާާާޑަވ ނީާފިނޭންސްެގާދަށަށްާބަޖެޓުކުދުސަރުކ ރަށްާޚަރަ މިކަންކަންާކުރުންާކަމަށް.ާެއާާެގނެސް،ާފިނޭންސްެގާދަށުން

ފުރޫހު އެންމެާ ވ ނީ.ާާަގއިާ ފ ސްކޮށްފައިާ ވެސްާ ފ ސްކުރިއިރުާ މިތަނުންާ ޤ ނޫނެއްާ މ ލިއްޔަތުާ ރަތަމައިނުންާ

ވެސްާވަރަކަށްާކަރަޕްޝަންާކުޑަކުރުމ އިާއަދިާއެްއާފުރ ޅެްއެގާާޮގތަށްާވީހާ ާާއެހެންކަމ އެކުާކަރަޕްޝަނަށްާމަުގފަހިނުވ 

ާކަމަކީާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނު...ާމިެއކީަގއިާއަދިާާމ ާޚަރަދުާވެސްާކުޑަެވެގންދ ނެތީއ ދަށުންާމިކަންާކުރީ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާކުރިއަށްާެގންދަވ ާއިނޭގތޯ.ާމިހ ރުާކޯރަްމާހަމަވެއްޖެ.

ާ

ާާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާވެސްާއެްއޮގތަށްާދ ާކަމެއްާކަުމަގިއ...ނޫނުެގާރޫހ ާޤ މ ލިއްޔަތު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާމިާނެީގާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޗެއަރޕ ސަންާއަދިާމަްއޗަންޮގޅިާާ

ވަޑައިަގންނަވ ާާ ނިސްބަތްވެާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދަްއކަވަނިކޮށް،ާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ޢިއް ދ އިރ ެގާ މެންބަރ އިހޯރަފުށީާ ާާ،  ޒަތްތެރިާ ހަމަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ކޯރަްމާަގސްތުމަޑަވެލީާ ަގއިާ

ާނަގ ލ ފައިާބޭރަށްާވަޑަިއަގތީމަ.ާއެކަންާހަމަާޔައުމިްއޔ އަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  ތިއީާ އިނޭގތޯ.ާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ަގބޫލެއްޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަކަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ާާާ

ވ ހަކަާއިތުރަށްާދެއްކުުމެގާޖ ަގާއެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާނުކުރަން.ާމިހ ރުާކޯރަމްާމިާަވނީާލިބިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ އަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާ މިހ ރުާ ެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ ކަިއާާމެންބަރުާކުރިއަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ެމންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމ ލޭާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ

ާމޫސ ާމަނިކު.ާކުރިއަށްާެގންދަވ ާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާޝުކުރިއްޔ ާ އޮންނ ނީާ އެއްބަސްެވފައިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ދެާ ބޮޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

ވެސްާާ ޕ ޓީއަކުންާ ކޮންމެާ ކުރިއަށ10ާާާްޖަލްސ ަގއިާ ބައިތިއްބަިއެގންާ ދެނާްާާާމެންބަރުންާ ޮގތަށް.ާ ެގންދ ާ

އިާއެބަާތިބި.ާދެންާހަމާަާތަނުަގާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާބައްލަވ ލެއްވީމަާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާމެންބަރުންާމި

ހަމާަާާާކޮންމެ އަބަދުއަބަދުާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަމަާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ފަހަރަކުާ

ެގންދަވ  އެހެާާޮގންޖައްސަވަމުންާ އޮތުަމކީާާ،  ންވީމ ކަމަށް.ާ ލިބިފައިާ އެއްާ ޮގނޑިާ އެންމެާ އަށްާ ޕ ޓީާ އެާ

އެވަރުކުރަންޖެހޭ އެމް.ޑީއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެކެން.ާ ކަމަކަށްާ ކަމެއްާ މެންބަރުންާާާ .ޕީެގާ

ާާ ާާާާއެކުާތިއްބެވުމަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާއެދެންާޑީ.އ ރު.ޕީންާމިކެތްތެރިކަމ  މެންބަރުނ10ާާާްާތަނުަގއިާބައިތިްއބަންޖެހޭ

ާތަނަށްާެގނެސްދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާމަނިކުފ ނުާމި

ާ

ާ
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 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

ތިާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މާ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގނައީތީ ސަމ ލުކަމަށްާ ެގނައި،ާ އެކަމަާާ، މައްސަލަާ މަސައްކަތްައޅުަގނޑުެމންާ ޢިްއޒަތްތެރިާާިއެގންާ ވ ހަކަާ ކުރ ނެާ

ާާ އަރުވަނީާހަމަާކުރިންާވެސްާވ ހަކަދަްއކަވަމުންާާާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިމެންބަރުންނަށްާދަންނަވަން.ާދެންާމިހ ރު

ާދީދީާއަށް.ާެގންދެވިާމަްއޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދު

ާ

 ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޒ މީާނުކުތ އެްއެގާދަށުންާފ ހަަގކުރެއްވިާއެާފ ހަަގކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާއ ދެ،ާމިތ ާމެންބަރުންާނި

ކޯރަމްާނަގ ލެއްވުުމެގާާާާްއޓަކ ދައްކ ާހުާ.ޕީެގާޗެއަރޕ ސަންާވ ހަކަާދަްއކައޮތީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއެްއވެސްާެމންބަރެއްާއެމް.ޑީ

އަޅުގަާ ޔަޤީންކަންާ ކަމުެގާ ނުކުމެަވޑައިނުަގންނަވ ނެާ އެްއާާޮގތުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެބައޮތޭ.ާ ނޑުެގާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާާކުޑަވ ނެާކަމެއްންުގމަކީާހަމަގައިމުާވެސްާޚަރަދުކަންކަންާހިާާފުރ ޅެއްެގާދަށުންާމި

މަށ އިާއަދިާޮގތަށްާމިކަންާކުރީމަކަާާކަމެއްާކަމަށ އިާއަދިާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުެގާރޫޙ ާވެސްާއެއްޮގތަށްާމިކަންާދ ނީާމިާ

ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާއ އިާއަދިާކޮރަޕްޝަނަށްާމަުގފަހިވުންާކުޑަެވެގންާާާކޮރަޕްޝަނ ާދެކޮޅަށްާހިނގ ާޢަމަލެއް

މި އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ވޯޓުެގާާާާދ ނެކަންާ މިއަދުެގާ އުއްމީދަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ކިޔ ،ާ މަރުޙަބ ާ ކަމަށްާ

ޕްރޮކިުއމަންަގ ސެންޓްރަލްާ ސަރުކ ރުންއޮފީާާޓުޑީަގިއާ ހެއްދެވުމަށްާ އޮާާހެއްާ ވޯޓަށްާާހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ހުށަހެޅުމަށްާ ތްާ

ާެއކަންާމިއަދުާނިންމައިދެއްވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާއައްސަަވއި،

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާާޝުކުރިއްޔ  އެްއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާސަރުކ ރުެގާކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަހައްޓ ާ

މި ެގންދަންޖެހޭާ މިވަުގތުަގއިާސަރުކ ރުންާކުާާާފ ރަވެރިވަމުންާ ަވޒީރުންާާާާރިންާ ހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާދައުލަތުެގާ ތަނަށްާ

ބޭނު މިާ ެގންނަންާ ބަދަލެއްާ ިއތުރުާ ތ ވަލަށްާ މަސައްކަތުެގާ ހިންުގުމެގާ ުވޒ ރ ތައްާ ރ އްޖޭަގިއާާނުވަތަާ ންވަނީާ

މިާާޒަމ ނުއްސުރެ އ އިާ ފަސ ދަާ ކޮރަޕްޝަނ އި،ާ އޭެގކަންާާއޮތްާ ޮގތުން.ާ ނައްތ ލުމުެގާ ސަރުކ ރުެގާާކަންާ ތެރޭަގއިާ

ތަކެތިާ ބޭނުންވ ާ މުައއްސަސ ތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދައުލަތުެގާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ މީހުންާ ތިބިާ ުވޒ ރ ތަކުަގއިާ އެކިއެކިާ

ކުރީަގިއާާ އަދިާ މީހުންނ އިާ ތިބިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ ސަބަބުންާ ުއސޫލުެގާ ެގންުގޅެފަިއވ ާ ަގތުމުަގއިާ

ލި ފަރ ތްތަކަށްާ ެގންދިޔަާ ހިންަގމުންާ އަޅުަގނޑުމެންސަރުކ ރުާ ތަނަވަސްކަންާ މ ލީާ އޮތްާ ދިމ ތަކަށްާާާބިފައިާ އެކިާ

އެ ހަމަބަލައިލުމުންާ އަދިާ އިމްޕޯޓުާާނޭގ.ާ މުދ ާ ުގޅުންހުރިާ ފަރ ތްތަކ ާ އެފަދަާ މުދ ާއެއ ެއކީަގއިާ ފަރ ތްތަކ އި،ާ ކުރ ާ
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ފަރ ތް ބަެއއްާ ކޮރަޕްޝަނުުގޅިާާާތަކ ެގންުގޅޭާ ހުރިާ ހިންގ ފަިއާ ާާެގންާ ހުރުމުެގ ަމއްސަލަތައްާ ނަތީޖ އަކަށްީވާާެގާ

މައްސަ ކުންފުނިތަކުެގާ ިވޔަފ ރިާ ބޮޑެތިާ ފަދަާ ާާއެސް.ޓީ.އޯާ ފެންމަތިވެެގން މިއަދުާ ާާލަތައްާ އިނ800ާާާްައންނައިރުަގއި

ހަމ1000ާާަ އަންނަކަން.ާ ވ ހަކަދެްއކެމުންާ ައޅުަގނޑުމެއެއ ާާމިލިޔަނުންާ މިއަދުާ ވަރަށްާެއކީަގއިާ މިއޮތީާ ންނަށްާ

ރ އްޖޭަގއިާކަންކަންާބެލޭނެާާާރަޕްޝަންާކޮމިޝަނެއްާއެބަހުރި.ާއަދިާމިާންޓިާކަރ އްޖޭަގިއާއެާާނެގންާމިސ ފުކޮށްާއެ

މިނިވަންކަމާ  އެބައޮތް.ާާާާމުއައްސަސ ތައްާ ކުރުންާ ކަންކަންާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެބަހުރި.ާ އެކީަގއިާ

ާާ ރޭޑިއޯާޗެނަލްތަކުންާވެސްާާކުރީަގއިާަވއްކަންކުރަންާއުޅުނުާބައެއްާމީހުންާހަދ ނެާޮގތްާހުސްވެެގންާހަދ ފައިާހުރި

ބަލ އިރުަގިއާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާރަށްާބޮޑަށްާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާކުރިއ ޮގތަށްާވަާާމިކަންކަންާމިހ ރުާފ ހަަގކުރެވޭާ

ވެރިކަންކުރެވޭ ވީހ ާާާދަށުންާ ނެތިާ ފުރުޞަތުާ ހިނުގމުެގާ ކަެމއްާ މިކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ އިރުަގއިާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުެގާހަނދ ނަށްާއަންނަނާީާޮގތަށްާއޮތުަމކީާހަމަގައިމުާާވެސްާކުޑަކުރެވޭ

ވިއްާ ޕެޓްރޯލްާ ކަންކޮޅުތަކުންާ އެކިާ މ ރުކޭޓުމ ލޭެގާ ދޫކުރުމ އި،ާ ބިންާ ނަމުަގިއާާާާކުމަށްާ ދޫކުރުމުެގާ ބިންާ ހެދުމަށްާ

ނެތި ބިޑުކުރުމެްއާ ކަހަލަާ ފަރ ތްތަކަކުާާ،އެްއވެސްާ ކަންކަންާާއަިމއްލަާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ފައިދ ތަކެއްާ އޭރުަގއިާ ންާ

ވ ކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއަދިާއެސް.ޓީ.އޯާއިންާޑޮލަރުާވިްއކުމުެގާނަުމަގިއާާާާކުރެވިފައި

މުަގއިާދީފަިއވ ާާިމކަހަލަާބައިވަރުާކަންތައްތައްާޑޮލަރުާަގތުމުެގާނަާާވ ކަމ ާާހަމަާބައެއްާފަރ ތްތަކަށްާރުފިޔ ާދީފައި

ެގާަމއްސަލަާާޭވާބަެއއްާބޭބޭފުޅުންާކޮރަޕްޝަނުރުފިޔ ެގާވ ހަކަާއ ިއާއަދިާހަމަާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެ

ތިބެާމީސްމީހުންެގާމުދ ާާާާހިނގ ފައިާހުރިާމިންަގނޑުތަކަށްާބަލ އިރުާއެ ޖަސްޓިސްާމިނިސްޓަރުކަމުަގއިާ ބޭބޭފުޅުންާ

ާާކުންފުނިތައްާބައިބަޔަށްާބަހ ލަިއ،ފޭރިަގތުމަށްޓަކައިާކައިރިާރަށްރަށުަގއިާތިބިާބަެއއްާޤ ޟީންާެގނެސްެގންާބަެއއް

ބޮޑުވ  ބައިާ ބަންޑ ރަާާާތިމ މެންނަށްާ އަދިާ ދެކެވޭ.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންެގާ ބައެއްާ ކޮށްފަިއވ ާ ކަންކަންާ ޮގތަށްާ

ރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާމުދަލުެގާޮގތުަގިއާބަހައްޓ ފައިާހުރިާބަެއއްާމުދަލުެގާާާނައިބުކަމުެގާމަޤ މުަގިއާތިއްބަވަިއެގންާމި

ބަެއއްާާ ެގންޮގސްފައިވ ާ ނަަގިއެގންާ ަވަގށްާ އޮފީހުންާ ސީދ ާ ހަމަާ ތަކެތިާ ފަދަާ ކޮމްޕިުއޓަރުާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ

ދ ކަންާާާޓީާފޮނުވަމުންފަރ ތްތަކުންާެވސްާމިއަދުާވެސްާތަންތަނަށްާސިާާފަރ ތްތަކުންާސިޔ ސީާޕ ޓީާހަދައިެގންާއެ

އެ މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮރަޕްޝަނަށްާ ހުންނަނީާ މިާ މިއަދުެގާާާފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަދިާ ކަންކަން.ާ ކުރ ާ ފަރ ތްތަކުންާ

އެާ ތެރޭަގއިާ ާާާާސަރުކ ރުެގާ ތިބެެގން ދުރަށްޖެހިާ ސަރުކ ރ ާ ނުވުމުންާ ކަންކަންާ ޮގތްޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ 20ާބޭބޭފުޅުންާ

ޚަރަދުކޮ ރުފިޔ ާ ަގނެމިލިޔަންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްލައިށްެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލަންާާެގންާ

އެާާއުޅޭ ވ ހަކަދެކެވޭކަންާ ވެސްާ ފަިއސ ާާކަމަށްާ މުދަލ އިާ ދަުއލަތުެގާ ފަރ ތްތަކަކީާ ބައެއްާ މިފަދަާ އަދިާ ނޭގ.ާ

ޮގތުންާއަތުަގއިާއެްއވެސްާެއއްާ ޮގސްާކަނޑުެގާައޑިާާާޗެއްާނެތްާމީހުންނަހަމަޮގތުަގއިާބޭނުންކުރުމުެގާނަތީޖ އެއްެގާ

އެ މިއަދުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބައެްއާ ތިއްބެވިާ ހެދިފައިާ އަށްާ އަމިއްލަާ ދަންދެންާ އެއަރޕޯޓަށްާ މަގ އި،ާ ަވއިެގާ ާއ ިއ،ާ

ބޭފުޅުންނަށްާހިތަށްާކުޅަދ ނަނުވ ނެކަންާާާާފަރ ތްތަކަށްާނ ޖ އިޒުާފައިދ ާނުނެުގނީމަާކުރ ނެާައސަރުތަކުެގާސަބަބުންާއެ
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ާާ އެާވެސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެކަމަކު،ާ ާާާާނޭގ.ާ ެގންދ ާާާތަމްސީލުކުރަމުންރ އްޖޭަގއި

ހުރިހ ާ ހުރިާ ޮގތަށްާ ޚިޔ ނ ތްތެރިެވޭވނެާ އަށްާ ފައިސ ާ މުދަލ އި،ާ ރައްޔިތުންެގާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ސަރުކ ރަކީާ

ަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެާމިފަދަާމައްސަލަތައްާދޮރުތަކެއްާބަންދުކުރެިވެގންާހިންގ ނެާސަރުކ ރެއްާކަމަށްާައޅު

ާާ ހުށަހަޅައިެގން މަޖިލީހަށްާ ރުހުމ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ަގތުމުެގާާާރައްޔިތުންެގާ ތަކެތިާ ސަރުކ ރަށްާ އެކީަގއިާ

ަގން މުދ ާ ސަރުކ ރަށްާ ހަމައެކަނިާ ނިންމަވަންޖެހޭނީާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ

މުެގާބަދަލުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހ އިާއަދިާއްާއެއްާތަނެްއެގާދޮށަށްާެގންދިޔުތަންތަންާޕްރޮކިއުމަންޓްާޑިޕ ޓްމަންޓެ

ދައުލަތުެގާމިނިވަންާއެހެންާމުއައްސަސ ތަކ އިާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވިެގންދ ާޢަދުލުއިންޞ ފުާގ އިމުކުރުުމެގާާ

ކަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގފަިއާާންނަންޖެހޭނީާމިާދެންނެވިާދ އިރ އިންާާތަކެތިާަގދ އިރ ާއަށްާވެސްާަގންނަންޖެހޭ

އެހެާ ޮއވޭ.ާ ވެސްާ ކޮމިޓީާ ޢ ްއމުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކ ޕެޓުއޮތުން.ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބަދަލުކުރެވި،ާާންނަމަވެސް،ާ ތައްާ

ަގނެވިާާސްކްރީންތަކ ާާމިތަންތަނަށް ިމއޮތީކަާާމިާާ،އެއްޗެހިާ ކުރެވިފައިާ މިއަދުާާާންކަންާ ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

ތެރެިއންާާ އުސޫލުެގާ އޮތްާ ކުރ ންާ މިކަންކަންާ ކޮމިޓީަގއިާ ޢ އްމުާ މެންބަރެއް.ާ ކޮމިޓީެގާ ޢ އްމުާ އަޅުަގނޑަކީާ ވެސްާ

ލ ފައެއްާނޫންާމިކަންކަންާކުރެވިފައިާވަނީާއަކީ.ާމަޖިލީހުެގާބަޖެޓުާމިއަހަރަށްާއެކުލަވ ލުމުަގއިާމަޖިލީހުަގއިާބަޖެޓުނާްާ

ކުރެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮތީާއަންގ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަންކަންާބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއާާޚަރަދު

ހ މަ އަށްާ ކޮމިޓީާ ޢ އްމުާ އަދިާ ޚަރަދެއްާ އެްއވެސްާ ކުރެވެމުންދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޑާުާބޮާާއަުގތައްާ

އެއްާުގދުާއޮތްާމީހ އ ާދިމ ލަށްާުގދޯުގދޯާޮގވ ާާާާ،ތްާުގދުާޮއތްާމީހ އަޅުަގނޑުމެންާހަ،  ޮގތެްއަގއިާނޭނޭގ.ާއެހެންވީމާ 

ކު ކަންކަންާ ޕްރޮކިއުމަންޓުއުސޫލުންާ މިފަދަާ ާރ ިއރުަގއިާ ފައިސ ާާާ ދައުލަތުެގާ އުފެދިެގންާ ޑިޕ ޓްމަންޓެއްާ

ޚަރަދުކުރެިވެގންާަގނެވޭާހުރިހ ާއެްއޗެއްާަގނެެވެގންޖެހޭނީާައދިާކުންފުނިތަކަށްާމަސައްކަތްތައްާހަވ ލުކުރެވެންޖެހޭނީާ

ާާކަމަށްާާާންހަމަާމިާދެންނެވިާމުޅިާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެޭވާހުރިހ ާފައިސ ާެއއްާހޭދަކުރެވޭނީާއެްއާދިމ ލަކު

އެދޭ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ މިާާކަމެއްާާވުމުންާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ފުރުޞަތުަގިއާާާކަމުަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާާ އުސޫލުންާ ދެންނެވިާ މިާ ހިނަގންޖެހޭނީާ ތެރެއިންާ އޮފީހުެގާ މިާ އުފައްދަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކު އެްއާ ހޭދަާ ކުރެވޭާ ބަޖެޓަކުންާ ފ ސްކޮށްފައިވ ާ ޕްރޮކިއުމަންޓްާާމަޖިލީހުންާ އެާ އަކީާ ހޭދަާ ހުރިހ ާ ރެވެންޖެހޭާ

ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކަކުންާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅ ފައިާ ތެރެއިންާ އޮތުން.ާާާާޑިޕ ޓްމަންޓުެގާ ކަުމަގިއާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ޮގތަށްާ

ކޮންެމާާ ެވސްާ ދައުލަތެއްަގއިާ ކޮންމެާ އަދިާ ވެސްާ ސަރުކ ރެްއަގިއާ ކޮންމެާ ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުންނ ނެޤައުމެ މަްއސަލަތައްާ ފަސ ދައިެގާ ކޮރަޕްޝަނ އިާ ވެސްާ ހިލެމުންާާާކަމަށްާާްއަގއިާ އެކަންކަންާ އަދިާ ވ ތީާ

ދީ.ާމުސްތަޤިއްލުާމިނިވަންކަމ ާރަޕްޝަންާކޮމިޝަނެއްާއުފެއްޤައުމުަގއިާއެންޓިާކަާާއަންނ ނެތީވެާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާާޅ ާބަެއއްާމައްސަލަތައްާހުށަހަޅަިއާ،ފަރ ތްތަކަށްާހުށަހަާާއެާާދ އިރުަގއިާާފަރ ތްތަކުންާަމސައްކަތްކުރަމުންާާއެކީަގއިާއެ

އެާާއެ މައްސަލަާހުށަހަޅ ާފަރ ތުންާ ބޭފުޅުންާބޭނުންނުވ ާކޮންމެާފަހަރަކާުާާާފަރ ތްތަކުންާމައްސަލަތައްާބަލަންފެށީމަާ



 23 

ދ އިރުަގިއާާާާބުނަމުންާާތަނަކަށްާތިާމައްސަލަާެއއްާހުށަެއއްނ ޅަމޭާާބޭފުޅުންާއަިމއްލަފުޅަށްާތިމަންނަމެންާތިާާނުކުމެާއެ

ހޭލ ާތިބެެގންާމައްސަލަާފޮނުވ ާބަެއއްާސިޔ ސީާާާ،ތަށިތަވީދުާލިޔަންާކުރީާޒަމ ނުަގއިާޭގޭގަގއިާމީހުންާހޭލ ާތިބޭހެން

މެންބަރުންާ ނެުގމުަގއިާ ލ ރިާ ދޭންޖެހޭާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ އިންާ ފައިސ ާ ދަުއލަތުެގާ އެއީާ އެބަހުރި.ާ ޕ ޓީތައްާ

ދ އިރ ެއްއަގއިާެއާމަސައްކަތްކުރ ާސިޔ ސީާާާންނަވ ލަނީާހަމަާމިކަމ ާުގޅިެގންާވަރަށްާފުޅ މަދުވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަ

ތި އެްއ،ާ ކުރ ާާޕ ޓީާ ހަމަެއކަނިާ ޕ ޓީއަކުންާ އެާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބައިވަރުާާާާބޭފުޅުންނަށްާ އޮންނަނީާ ކަަމކަށްާ

ސަރުކ ރު ފޮނުވުން.ާ މައްސަލަާ ތަންތަނަށްާ ލިޔެެގންާ ސިޓީާ ސިޔ ސީާާލެޓަރހެޑުަގިއާ ބަހަންާ ލ ރިާ ދައުލަތުންާ ެގ،ާ

ޕ ޓީތަކަށްާފޮނުވ ާކޮންމެާފަހަރަކުާތިމަންނަމެންާކުރިާސިޔ ސީާމަސައްކަތުެގާނަމުަގއިާބޮޑުާފައިލެއްާފޮނުަވއިެގންާާ

ބަދަލުަގިއާާ ފ ރަވެރިވުމުެގާ ކަންތައްތަކަށްާ ކުރ ާ ދައުލަތުންާ ބަޔަކުާ ތިބޭާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ލ ރިާ އެާ ނަގައިެގންާ ލ ރިާ

އެރައްޔި ނިސްބަތުންާ ކުންފުނިތަކުެގާ ޢ އްމުާ ކުރަމުންާާތުންނ އިާ އެާާާމީހުންާ ޖެއްސުންކޮށްާ ވިޔަފ ރިތަކަށްާ ާެގންދ ާ

ހަލ ކުކުރަމުން ވިޔަފ ރިތަްއާ މީޑިޔ ތަކ ާާމީހުންެގާ ބައެއްާ ކުރަމުންާާެގންދ ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ދިޔައިަމާާާާުގޅިެގންާ

ހ މަ ބަދަލުަގއިާކަންާއޮތްޮގތްާނޫންާއެހެންޮގތެްއަގއިާކަންތަާާާބޮޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަކަށާްާާާއްތައްާއެނުގމުެގާ

ބަދަލުވެެގން އެދ ާާކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ހިމެނޭާކަންާ ފަސ ދަާ ކޮރަޕްޝަނ އިާ ބުނާެާާާނޭގނެ.ާ ކަމަށްާ

ކަންކަންާނެތުމުންާާާާއެކީަގިއާއެާމައްސަލަތައްާބަލ އިރުަގިއާއެާާބައެއްާފަރ ތްތަކަށްާމަްއސަލަާހުށަހަޅ ާމިނިވަންކަމ 

ދެންާވެސްާއިތުރުާޮގތެއްާހޯދައިެގންާކޮންމެހެންާވެސްާހަމަާވަކިާމީހަކުާނުވަތަާވަކިާބަޔަކުާނުވަތަާމިާސަރުކ ރުާ

މަސައްކަތްކުރި ެގންދަންާ މަަގށްާ ެއކަހަލަާާާކަމުަގއިާާާކޮރަޕްޝަނުެގާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ވިޔަސްާ

ދ އިރ ެއއްަގއިާނުވަދެާއެކަންކަުމންާސަލ މަތްވެާއުޅެވޭނެާާާާވެސްާފުޅ ފަސ ދަިއެގާމަްއސަލައަކަށްާވީހ ާާކޮރަޕްޝަނ އި

ދަންނަވަން.ާއަދިާމިާސަރުކ ރުަގިއާާާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރ ނެ ކަމުެގާޔަޤީންކަންާވެސްާމަޖިލީހަށްާ

ތަކުަގއިާވެސްާތިބިާިއާވެސްާއަދިާދައުލަތުެގާުމއަްއސަސ ވެސްާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީަގިއާވެސްާއަދިާސަރުކ ރުާހިންުގުމަގ

ޮގތަށްާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓުމަކީާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާާާވެސްާބޮޑަށްާކޮރަޕްޝަނ ާދުރުކޮށްާކަންކަންާކުރެވޭނެމީހުންާވީހ 

ޚ ްއޞަކޮށް ކަމެއް.ާ ިމއުޅޭާާއޮންނަންޖެހޭނެާ ސަރުކ ރުާާވެެގންާ ކުރީާ ބަދަލުވުމުންާ ސަރުކ ރެއްާ ތިބިާާޮގތަކީާ ަގއިާ

ާާ މީހުންނ ކޮރަޕްޝަނ އި، އަނިޔ ކުރިާ އެފަދަާާާާމީހުންނަށްާ މަުގމައްޗަށްާ ނ ޅ ާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާާ ދޫކޮށްފައި ާާފަރ ތްތައްާ މިނިވަންކަމ  އެތިބުމުންާ އޮތީމަާ ފުރުޞަތުތައްާ ވ ހަކަދެްއކޭނެާ ޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާ ާއެކީަގއިާ

ވެސް މ ދަމ ާ ދެންާ ަވއްޓ ލައިެގންބޭބޭފުޅުންނަށްާ ސަރުކ ރުާ ެގންދެވޭނީާ ކުރިއަށްާ ކަންކަންާ ނޫނިްއޔ ާާާާ ކަމަށްާ

ލަދުަގންނަވ  ބަޔަކުާ ތިބިާ ހިންަގންާ ެއބައިބައިާާއިނދަޖަްއސ ލައިެގންާާާ،ސަރުކ ރުާ ނުވަތަާ ެއކިާާާާކަމަށްާ މީހުންނަށްާ

ފުރައްސ ރަކޮށްެގންާ ކުރިކަމުަގއިާާޮގތްޮގތުންާ އެކަންކަންާ ދެކެާ ސަރުކ ރަާާކަމަށްާ ނުކުޅެވޭނެ.ާާވިޔަސްާ ވެސްާ ކ ާ

ޔަޤީންކަމ  ވަރަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ ކުރަމުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ުމއަްއސަސ ތަކުންާ ދައުލަތުެގާ އަދިާ ެގންދ ާާާއެކީގައި.ާ

ކުރެވޭނެ.ާާ ނުވެސްާ އެކަމެއްާ ކުރިޔަސްާ މަސައްކަތެއްާ ކިތަންމެާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ހުއްޓުވުމަކަށްާ މަސައްކަތްތައްާ
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މިނިވަން،  އެހެންވީމ  ފުޅާ ާާކަމ މިފަދަާ ެވސްާ ވީހ ާ ޮގތްާާާާއެކީަގއިާ ހޭދަކުރެވޭާ ފައިސ ާ ރައްޔިތުންެގާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

މިފަދަާއިދ ރ ާއެއްާސަރުކ ރުންާހުޅުވުމަށްާނިންމެވީ.ާާާއަންަގއިދިނުމަކީާމިާސަރުކ ރުންާބޭނުންވ ާކަމަކަށް ވ ތީވެާ

ހަނދ ންވަނީ ާާާާ، އަޅުަގނޑުާ މި ދައުރުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ބެހޭމިދިޔަާ މިކަމ ާ ެވސްާ ޮގތުންާާާާމަޖިލީހުަގިއާ

ޔުޓިލިޓީާާ މިާ އިންާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ އެއީާ ބަހުސްކުރެވިފަިއވޭ.ާ މަތިންާ ފަހަރުާ ތަފ ތުާ

ކުންފުނިތައްާއުފެދިާއަދިާއަތޮޅުާއިދ ރ ތަކ އިާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކ އިާއެކިއެކިާދ އިރ ތަކުންާމިފަދަާޚަރަދުތައްާކުރަމުންާ

އޮފީހެއްާެގ މިފަދަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިނދުާ ފ ހަަގކޮށްފައިވ ާ މިކަންާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ންދ ތީާ

ސްާމެންބަރުންާިވޔަާާކަމުގައިާާހުޅުވަންާނިންމެވުމުންާމިކަމުަގއިާކިތަންމެާފ ޑުކިޔުމެއްާމިާމަޖިލީހުަގއިާެގންުގޅުްއވި

ެގާާއެއްބ ރުލުންދެްއވަިއ، ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުެގާމިކަންާ އުއްމީދުަގއިާ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ނެކަމުެގާ ޮގތަކަށްާ ންދެވޭނެާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާޢިއްާއަރުވަނީާހިތަދޫާދެކުނުާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމި

.ާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާއެއަށްފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރު

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހިތަދޫާދެކުނު

އަްއސަލ މް ވަރަޙުމަތުާާ`.ާ ާޢަލައިކުމްާ އޮނިަގނޑުާާهللا އިދ ރީާ ފިނޭންސްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ފ ސްކުރެްއވުމަށްާ އޮނިަގނޑުާ އެާ ނިންމަވ ފައިާ އުފަްއދަވ ާ އޮފީހެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އިތުރަށްާ ހަމަޖެއްސެވުމަށްާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައިަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ެއބަހުއްޓޭާ މީަގއިާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ ންނަވ ނީާ

ޮގތުަގއިާހަމަާވަރަށްާފުރިހަމަާނިންމެވުމެއް.ާާާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއް.ާމިާނިންމެވުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުރިންނަމަވެސް،ާއޭެގއެހެ

ސަރުކ ރުެގާާ ހަމަޖައްސަވ ފައިވ ާ ޮގތުަގިއާ މަސައްކަތެއްެގާ ފުރަތަމަާ އޮފީހުެގާ މިާ ތެރޭަގިއާ އޭެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

،ާލައިންތަކ އިާޮގތުެގާަގވ އިދުތަކ އި،ާަގިއޑުާާޕްރޮކިއުމަންޓ ާބެހޭާސިޔ ސަތުތަކ އި،ާޕްރޮކިއުމަންޓުެގާކަންތައްާހިނގ ނެ

އެްއޮގތަށްާޕްރޮކިއުމަންޓ ާބެހޭާހުރިހ ާކަމެއްާހިންުގމ އި،ާސަރުކ ރުެގާއޮފީސްތަކުެގާާާާނޑުތަކ އުސޫލުތަކ އި،ާމިންަގ

ެއކުާާނޑުާދަންނަވ ނީ.ާހަމައެއ ކަމަށްާައޅުަގާާޕްރޮކިއުމަންޓުެގާކަންތައްާވިލަރެސްކުރުން.ާމިއީާވަރަށްާފުރިހަމަާޮގތެއް

ކަންތައްތަ ބެލެހެއްޓެވުމުެގާ ހިންގ ާ ގ އިުމކޮށްާ ނިޒ މުާ މަސައްކަތެްއެގާާއެާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެއއީާ ވެސްާ ކަކީާ

ހަމަ ެވސް.ާ ބަިއަގއިާ ދެވަނަާ ތެރޭަގިއާާާާޮގތުަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ ކަންބޮޑުވ ާ ދަންނަވ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންމެާ
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ާާ އޭެގ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އޮފީސްތަކަށ4ާާާްއަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގާ މިއޮންނަނީާ ޮގތުަގއިާ ނުކުތ ެއއްެގާ ާވަނަާ

ބޭނުންވ ާމުދަލ އިާޚިދުމަތުެގާތެރެއިންާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާމިންވަރަށްވުރެާކުޑަާޚަރަދެްއާާ

ާާ ޚިދުމަތް މުދަލ އި،ާ ހޯދުމ ހިނގ ނެާ ފަރ ތްތައްާ އެދޭާާާާފޯރުކޮށްދޭނެާ އެކަމަށްާ ޚިދުމަތްާ މުދަލ ިއާ ހޯދ ާ މިޮގތުންާ

އެންމެހައޮފީސްތަކަ ބެހޭާ ފޯރުކޮށްދިނުމ ާ ހިންާާއިށްާ ވެއްޖެކަންކަންާ މިޮގތަށްާ ބެލެހެއްޓުން.ާ އަޅުަގނޑުާާގ ާ ްއޔ ާ

ާާދަންނަވ ނީާޓެންޑަރާބޯޑުާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާމިންވަރަށްވުރެާކުޑަާޚަރަދެއްާކުރަންޖެހުނުކަމުަގއިާ

އެ ނުވަތަާ ވެރިންނަށްާ ތިއްބަވ ާ އޮފީހެްއަގއިާ އެާ ޚަރަދެއްާސަރުކ ރުެގާ އެާ ނިޒ ެމްއެގާާތަނެއްގަާާާވިޔަސްާ އޮންނަާ އިާ

ރޭިވެގން އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނުކުރެވޭާ ކަންތައްތައްާ އެާ ވެއްޖެާާދ ާާތެރެއިންާ ޚިދުމަތްތަްއާާކަމަށްާ އްޔ ާ

ކު ދަތިތަކެްއާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ ދިނުމުަގިއާ ަވކިާާރިމަތިވެެގންދ ނޭރައްޔިތުންނަށްާ ހުންނަނީާ މިާ ކަންތަްއތައްާ ކުދިާ ާ.

ޓެންޑަރަ މިސ ލަކަށް،ާ ެއއީާ ހުށަހަޅަންނުޖެހާޭާާާށްމިންވަރެއްަގއި.ާ ބޯޑަށްާ އިވެލުއޭޝަންާ ޢ އްމުކޮށްާ ހުޅުވ ލަިއެގންާ

އޮތުމަކީާާ އޮފީސްތަކަށްާ ކަމެްއާ ލުއިފަސޭހަާ އެކަހަލަާ ތެރެއިންާ މީެގާ ނިޒ މެއްާ ކުރެޭވނެާ ޚަރަދުތައްާ މިންވަރުެގާ

ކަަމށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާާާާތްާދިނުމުަގިއާވަރަށްާމުހިއްުމާކަމެއްާޚިދުމަތަށްާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާައވަސްާޚިދުމަ

ހަމަާ ފ ހަަގކޮށްލީ.ާ ނުކުތ ާ ާާާާއެާ ދަންނަވ ނީ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގ5ާާާާއެއ އެކުާ މިއޮންނަނީާ ނުކުތ އަކަށްާ ވަނަާ

ބޯޑަށް ތެރެއިންާޓެންޑަރާއިވެލުޭއޝަންާ މަރ މ ތުެގާމަސައްކަތުެގާ ބޭނުންވ ާ ކުރުމަށްާ ހުށަހަޅަންޖެހާޭާއޮފީސްތަކުންާ ާ

މަސައް ހޯދައިާ ފަރ ތްތައްާ ކޮށްދޭނެާ މަސައްކަތްތައްާ ހިނގ ނެާ ޚަރަދެއްާ ކުޑަާ ބެހޭާމިންވަރަށްވުރެާ ހަވ ލުކުރުމ ާ ކަތްާ

ކަންކަންާހިންގ ާބެލެހެއްޓުން.ާއެހެންެވއްޖެއްޔ ާެއާހުރިހ ާކަމެއްާެއއްެވސްާކަެމއްާެއްއވެސްާއޮފީހަކުންާާާާއެންމެހައި

މިސ  އެކުރ ކަށްނުޖެހޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ އެތަނަށްާ ކަނޑަައޅ އިރުާ ބަޖެޓުާ އެތަނަށްާ މީހުންާާާލަކަށް،ާ

ާފ ހަަގކޮށްފައިާހުންނ ނެ.ާކޮންމެާއަހަރެއްެގާބަޖެޓުަގއިާވެސްާކަންތައްތައްާފ ހަަގކުރެވިފައިާޮއންނ ނެ....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެ މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށްާ މެންބަރުާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ކޯރަމްާ ދަންނަވަން.ާ ާދިާ ޖެހިފައި.ާާ މައްސަލަާ ވަނީާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހިތަދޫާދެކުނު

މުހިއްމުކަން އޮތުުމެގާ ގ އިުމވެފައިާ ނިޒ މެއްާ ކުރެވޭނެާ ޚަރަދުތައްާ ކުދިާ ތެރެއިންާ ޭއެގާ ބޮޑުއެހެންވީމަ،ާ ކަމަށްާާާާ

އްދުތަކުަގިއާދޭންާއޮފީސްތަްއާއެކިާސަރަހަާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވޭ.ާއެީއާރަްއޔިތުންނަށްާައަވސްާޚިދުމަތް

އެ ބޭނުމަކީާ ހުރުމުެގާ ގ އިމުކުރެވިފައިާ ހިސ ބުަގއިާ އެާާާއެކިާ ައވަސްކޮށްދިނުން،ާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ ާާތަންތަނުންާ

ފަސޭހަކަމ ާތަނަށްާބޭނުންވ ާތަކެތިާާާާކުދިާމަރ މ ތުކުރެވޭނެާކަންތައްތައްާއޮތުންާއަދިާއެތަންތަނަށްާކުރަންޖެހޭާކުދިާާ
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އޮތުން ފަހިވެފައިާ ކަންތައްތައްާ އެާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތަށްާ އަަވސްކޮށްާ ރ އްޖޭެގާާާާ…އެކުާ އޮފީހަކުންާ އެއްާ

އްޔ ާާޮގތަށްާބަލަހައްޓަންާވެއްޖެާާންތައްތައްާއެހުރިހ ާތަނެއްަގއިާހުރިހ ާކަންކޮޅުތަކެއްަގއިާހުންނަާއޮފީސްތަކެްއެގާކަ

ޮގތުަގއިާމިހ ރުާވެސްާއެއްާއޮފީހަކުންާރައްޔިތުންެގާސަރުކ ރުެގާއޮފީސްތަކުެގާބަޖެޓުެގާާާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ

ދިމ ވެފައި ޮގތްާ ނުދެވޭާ ދުވަހަށްާ މުސ ރަާ ޖެހިވަޑައިެގންާ ކުރައްވަންާ އަޅުަގނޑުެމންާާާކަންތައްތައްާ އެއީާ ާާވ ކަންާ

އެާސަބަބަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތައްާހަމަާމިހ ރުާމިާ،  ސްނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ވި

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާނިޒ މުެގާތެރެއަށްާވައްދަވަިއެގންާއެާކަންތައްތަްއާކުރެއްވުަމކީާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާުއސޫލެއް

އޮންނަނީާސަރުކ ރުެގާާާވަނަާނުކުތ ެއއްެގާޮގތުަގއިާމ6ާާިެއކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާދަންނަވަންާބޭނުންވޭ.ާދެންާއެއ 

ޚިދުމަތ އޮފީސްތަކަ މުދަލ އިާ ބޭނުންވ ާ ވަކިާާާާށްާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ މަރ މ ތުެގާ ކުރ ާ އޮފީސްތަކުންާ އަދިާ

ހިނގ  ޚަރަދުާ ބޮޑެތިާ ޚިދުމަތ މިންވަރަކަށްވުރެާ މުދަލ އިާ ހަވ ލުާާނެާ ޓެންޑަރާމަސައްކަތްާ ފަރ ތްތައްާ ކުރ ނެާ

ވަސީލަތްތަްއާާ މަޢުލޫމ ތ އިާ ބެހޭާ ފަރ ތ ާ ކަނޑައަޅ ާ ބޯޑުންާ އެާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުާ މެދުވެރިކޮށްާ ބޯޑުާ އިވެލުއޭޝަންާ

މަޢު ބެހޭާ ފަރ ތ ާ ކަނޑައަޅ ާ ބޯޑުންާ އެާ ބެހޭ..ާ ކުރަންޖެހޭާއެނުގމ ާ ުގޅޭޮގތުންާ އެންުގމ ާ އޮފީސްތަކަށްާ އެާ ލޫމ ތުާ

ާާއެާ،  ކުރެްއވިދ ނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމާ ާއްތައްާހިންގ ާބެލެހެއްޓުން.ާއެއީާއެާއޮފީސްތަކ ާުގޅިެގންާހަމަކަންތަާއެންމެހައި

ކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާާާާޮގތަށްާބޮޑެތިާޚަރަދުތައްާކުރެއްވުުމަގއިާހަމަާމިާއުސޫލުާެއއީާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާއުސޫލެއް

ންވަނީާރައްޔިތުންނ ާގ ތުންާމިހ ރުާވެސްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުާާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުާާ،ންވޭ.ާއެހެންީވމ ދަންނަވަންާބޭނު

މިާގ އިމުކުރެވެނީާވެސްާައަވސްާޚިދުމަތްތައްާދެއްވުުމެގާބޭނުންފުޅުަގއި.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާސަރުކ ރުެގާއެާމަޤުޞަދުާ

ކަހަލަާމަސައްކަތްތައްާާކަމަށްާެވއްޖެއްޔ ާމަރުކަޒީާއުސޫލެއްެގާޮގތުެގާދަށުންާމިާާހ ސިލުކުރައްވަންާބޭނުންފުޅުކުރުމަށް

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލު ހަމަާ ބަދަލުަގއިާ ާާމިހެންާރޭވުމުެގާ ކަންތައްތައްާފަސޭހަކަމ  އެާ ެއީއާާންާ ކޮށްދެވޭނެާނިޒ މުާ އެކުާ

ސްާއެާސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާއުސޫލަކީ.ާމިާއުސޫލަށްާކޮންމެވެ،  ރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ވަ

ެގންނަ ާާބަދަލުތަކެއްާ ެއއ  އަށްާވަިއާ ފުރިހަމަާ އޮނިަގނޑުާ މިާ ޮގސްާ ތެރެއިންާ ގ އިމުކުރެއްވުުމެގާ ނިޒ މުާ މިާ ާާއެކުާ

އެހެންވީމ  މަސައްކަތްކުރެްއވުން.ާ ިމާ،  ނިންމަވ ލެއްވުުމެގާ ފޮނުއްވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ މައްސަލައ  މިާ ފަހުާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ އިތުރަށްދޭމައްސަލަާ ނިންމެވުމުެގާތެރޭަގއިާ ޮގތެއްާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ާ

އެހެންވީމ ާާކަންތައްތައް ެގންދެވުން.ާ ވައްސަލ މްޢަ،  ކުރިއަށްާ ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ މިާ ލަިއކުމްާައޅުަގނޑުާ

ާާ.ވަބަރަކ ތުހޫهللاާވަރަޙުމަތު

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަޒީޒުމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް

.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާާވަބަރަކ ތުހޫهللاާިއކުމްާަވރަޙްމަތުޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއައްސަލ މްޢަލަ`.ާާ

ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަށްާާާާމިާޖަލްސ ާއަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތްާމައްސަލައ ާުގޅޭ
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ާާ ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ.ާއެއީާކޮމިޓީައކަށްާފުރަތަމަާވެސްާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެ

ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ،ފޮނު މިކަންާ އަޅުަގނޑުާާާާއްވަިއެގންާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވައިދެްއވުމަށްާ ައވަހަށްާ

ބޭނުން ާާާާދަންނަވ ލަންާ އުފެދިފައި ހިތުަގއިާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުެގާ ުގޅިެގންާ މައްސަލައ ާ މިާ ޚިޔ ލުތަކެްއާާވަނީާ އޮތްާ

އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ނެތްާ ދަންނަވ ލުމަކީާ

ތަނޭ.ާާާާހިންުގމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްކުރަމުންާދ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެނަށްާމިާފެންނަނީާކަންކަންާމަރުކަޒީކުރެވެމުންާދ 

ކަމަށްާވިދ ޅުވިޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާާާޚަރަދުާކުޑަެވެގންާދ ނެާާ،ންާޚިދުމަތްާހަލުވިވެކަންތައްތަކުެގާސަބަބުާާމި

އަިއާ ޚިދުމަތަށްާ ހަދަންވީމ ާ ޗެކްާ ބަލަހައްޓ ާ މިނިސްޓްރީއަކުންާ އެއްާ ކަންތައްތައްާ ފައިސ ެގާ ހުރިހ ާ ދަޢުލަތުެގާ

ާމަސްާދުވަސް،ާހަތްާމަސް،ާއަށްާމަސްާާލަސްކަން.ާެއއީާައޅުަގނޑުމެންެގާތަޖުރިބ ާއިންާއެނޭގާކަމެއް.ާފަސްާހަ

މަްއސަލަ ެއއްާ އެބަހުރިާ ޗެކުާދުވަސްާ ެއާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލުާ ހިނގ ާާއެްއެގާ ދޭތެރޭަގިއާ ތަޖުރިބ .ާާލިބުމ ާ ިމއީާ ފައި.ާ

ްއޔ ާއެއީާައޅުަގނޑުާވެސްާވަރަށްާއުފ ކުރ ނެާާވެއްޖެާާކަމަށްާާމިހެންާނުވެާމިކަންާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާދ ،  އެހެންވީމ 

ވިދ ާާކަމެއް. މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅޭއިރަށްާ ކަމެްއާ ފަރ ތްޕުޅުންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ެއީއާދެންާ ޅުވ ނެާ

މިތަާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ހަމަާ ދަށުންނޭ.ާ އިޚްތިޔ ރުެގާ ލިބިވަޑައިެގންވ ާ އިންާ މ އްދ ާ ވަނަާ ރައްޔިތުންާާާާއްާ ޮގތަށްާ

ހުށަހަޅުއް ކަމެއްާ މިތަނަށްާ މެންބަރުންާ ސަރުކ ރަށްާާމަޖިލީހުެގާ އެއީާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ އެާ ހަމަާ ވައިފިްއޔ ާ

ދަތިކުރައްވަންާކަމަށްާވިދ ޅުުވމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހުެގާމެންބަރުންާވެސްާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާތަންތަންާއުފައްދަވ ާސިޓީާފޮނުއްވ ާހައްދަވ އިރުަގިއާހަމަާމަޖިލ15ާާީ

ފ ޅުކުރައްަވއި،ފެނިވަޑަިއަގން ޚިޔ ލުފުޅުތައްާ އެީއާާާާނަވ ާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލުާ މިތަނަށްާ

ދަތިކުރުން ެއާާާސަރުކ ރަށްާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅެކޭާ ކުޑަާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ ވަރަށްާ ވިދ ޅުވުަމކީާ ކަމަށްާ

އެާކަންތައްާމިާމަޖިލީހުެގާާ،  ތިންާކުރަްއވ ާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ވ ާޮގތުެގާމަާާޮގތްާާސީއ ާއެއްވެސްާހަމަާޤ ނޫނުއަސ 

ވ ހަކަފުޅު ކުށްވެރިކޮށްާ ދެންާާާާމެންބަރުންާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ އެާ ހިތ މަކުރ ތީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެްއކެވުމަކީާ

ާާތެދެންމެާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާހިނގ ާފަސ ދައިެގާކަންާ ރަޕްޝަންާކޮމިޝަނެްއާާބެލުމަށްޓަކައިާއެންޓިކޮތައްތައް

ކަމަށްާާާތަންތަނުންާކަންތައްތައްާބަލ ނެާާވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާއަދިާޤ ނޫނުތަކުެގާއަލީަގއިާއުފެދިފައި.ާއެ

ކޯޓުަގއިާހުރިހ ާައންނަނީާާާާތަނުންާކަމެއްާނިންމައިފިއްޔ ާއެކަމަށްާޢަމަލުކުރެވެންާމިާާވިދ ޅުވ އިރުަގއިާހިތ މަާއަކީާއެާ

ކުރަން އެހެންާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ިމއިންާ ފަހުަގއި.ާ ކަނޑައްތުކުރުމަށްާ އެއްާ ހިތުންާާެވއްޖެާާާމަރުޙަލ ާ އަޅުަގނޑުާ އްޔ ާ

ރަޕްޝަންާކޮމިޝަނުންާޑުމެންނަކީާއެންޓިކޮއަޅުަގނ،  ށީެގންވ ާކަެމއްާނޫން.ާއެހެންީވމ ކަންކަންާބެލުމަކީާއެއީާއެކަ

އްޔ ާތިާވިދ ޅުވ ާކަންތައްތަްއާާލުކުރަންާދަންނަާބަޔަކަށްާވެއްޖެމަލުކުރަންާކެރޭ،ާޢަމަނިންމ ާކަންތައްތަކަށްާވެސްާޢަ

ކަމުެގާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާާާާެއއީާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާޒިންމ ދ ރުާބައެއް،  ސްާއެހެންާވ ނީ.ާއ ދެ،ާެއހެންވީމ ވެ

ކަމަކަށް ކޮންމެާ ފޮނުއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެކަނިާ ކަހަާާޒިންމ ދ ރުވުމަކީާ ނެތިާާއެއްެވސްާ ވިސްނ ަވޑަިއަގތުމެއްާ ލަާ
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މިއ  މިހ ރުާ ސުވ ލުއުފެދޭ.ާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވުންތޯާ ބެހޭާާވ ާާެއކޭާ ކަމަކ ާ މަޖިލީހުެގާާާޮގތަކީާ ޮގތުންާ

ާާމެންބަރަކަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޚިޔ ލުފުޅެްއާފ ޅުކުރައްަވއިފިްއޔ ާެއއީާސަރުކ ރަށްާޖެްއސުންކުރަންާކަމަށްާއެާނަންާ

މިާ ޮގތަކީާ ވ ންޖެހޭނީާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ބޭއިންސ ފެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ އަޅުވ .ާ ާާާާއެބަާ ތިއްބެވި މިާ 77ާާތަނަުގއިާ

އެ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ ކުރެއްާ ފުރިހަމަާާާމެންބަރުންާ ދެއްކެވުމުެގާ ވ ހަކަފުޅެއްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބޭފުޅަކަށްާ

ާާ އިސްލ މްދީނުެގ އޮންނ ނެާ ނުިވޔަސްާާާާދޫދުެގހުއިޚްތިޔ ރުާ ވ ހަކަައކަށްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ތެރޭަގއި.ާ

ާާ ވެސްާާާވ ހަކަާެއއްާކަމަށްާހަމަގައިމުާލެއްަގއިާެއއީާބަޔަކަށްާޖެްއސުންކުރަންާދައްކ ހ އަޅުަގނޑުާެއކަމަކ ާެއްއވެސް

އެ ވ ހަކަާ ެއޮގތަކަށްާ އިހުއަޅުަގނޑެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނުދައްކ ނަން.ާ ބޭފުއްާ ކޮންމެާ ެއާތިރ މުކުރ ނަންާ ވެސްާ ޅަކުާ

އެާާވ ހަކަފުޅު ފެނިވަޑަާާާދައްކަވަނީާ އިޚްލ ސްތެރިބޭފުޅަކަށްާ ެއންމެާ އެހެންވީމ ާާކަމ އިަގންނަވ ާ ކަމަށް.ާ ާާއެާ،  އެކުަގއިާ

އެ ދައްކަަވއިެގންާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާާޮގތަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތައްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބޭފުޅަކަށްާ

މެން ިގނަާ ވިޔަސްާާފަހުަގއިާ ކަމަށްާ މެންބަރުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އަދިާ އެއީާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބަރުންނަށްާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނާީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ސްވީމ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ާއޮންނަާއުސޫލަކީ.ާމިާއުސޫލުންާައޅުަގނޑުމެންާތިރ މުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެއީާސްކުރުމެއްާކަމަށް.ާއެކަމަށްާއިހުޤ ނޫނީާފ 

ަގބޫލުކޮށްެގންާމަސައްކަތްކުރ ނަމަ ތަފ ތުވެެގންާދިޔަޔަައޅުަގނޑުާާ،އެންމެންާ ޚިޔ ލުާ ާާސްާމިއީކީާމައްސަލައަކަށްާމެންާ

އެހެންވީމާ  ނުދ ނެ.ާ ހަމައެކަނިާާ،  ވެެގނެއްާ ޒިންމ ދ ރުކުރުމަކީާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ މިާ

ެއކޭާބުނުމެއްާނޫނޭ.ާނޫނެކޭާބުނުންާވެސްާއެއީާހަމަާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާންާފޮނުވ ާކޮންމެާއެއްޗަކަށްާއ ރުކ ރުސަ

ލެއްަގއިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވުމަކީާާހ އެްއވެސްާާ،  ކަންތައްާކުރަނީ.ާެއހެންވީމ ާާެގާތެރެއިންނޭާއެދުާދޫހުޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ކަމެއް.ާއެއީާސަރުކ ރަށްާދަތިކުރަން،ާސަރުކ ރަށްާއުނދަޫގކުރަންާދައްކ ާވ ހަކައެކޭ.ާާާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ 

އަޅުއްާ ބަދުނ މުާ އެާ އެކަމަށްާ ނޫން.ާ އެހެންވީމ އެހެންނެއްާ ނުވ ނެ.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާާ،  ަވއިެގންާ ވ ހަކަތައްާ މިާ

ބޭފުޅެްއެގާާާާނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާކޮންމެާމެންބަރަކުާވެސްާއެާފ ޅުކުރަްއވަނީާއަޅުަގ

ާާ ހުރި ވ ހަކަފުޅެއްާވިސްނުންފުޅުަގއިާ ތިާާާާޮގތަށްާއެންމެާރަނަގޅުާ ައކީާ ވ ހަކަާ ިމާދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކަނީ.ާ އެާ

ވ ހަކައަކަށް ކަމުނުދ ާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ކަމަށްާާާހުރިހ ،ާ ކަމެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ ވުމަކީާ

މިއަޅު އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާާާާަގނޑުާ ތަންދިން،ާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ދައްކަނީާ

އެހެންވީމާ  ެއއް.ާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ މިންވަރަކުންާ ހުރިާ ދ އިރ ާ މިއަށްާާ،  މަޢުލޫމ ތުާ

ބޭފުޅުންެގާކިބަިއަގއިާއޮންނަާއަޚްލ ޤުާރީތިާާާންާއެއީާތިތިރ މުކުރުކިާވ ހަކަދެއްކީމ ާއެއަށްާއިހުއަޅުަގނޑުާމިާދެއް

ާާ އެހެން ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ވ ނެ.ާ ވ ސިފައަކަށްާ ހުރިހ ާ ދައްކަވ ާ ވެސްާ ހަކަފުޅުތަކަކީާާބޭފުޅުންާ

ވ ހަކަތަކަކަށް ަގބޫލުކުރ ާ އެާާއަޅުަގނޑުާ ދައްކަވަނީާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޖެހޭ.ާ ވެސްާ ށްާބޭފުޅަކަާާވ ކަށްާ

ކަަމށް ވ ހަކަފުޅުާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަާ ހުރިާާާއެާާ،ވ ތީވެާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ސިނކުޑިފުޅުަގއިާ ބޭފުޅެްއެގާ
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ތިރ މުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވ ތީވެާައޅުަގނޑުާއެކަމަށްާއިހުާާމަޢުލޫމ ތެއްެގާއަލީަގއިާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅެއްާކަމަށް

ާާޮގތުންާއެްއކޮޅަށްާވ ހަކަފުޅުާާާޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާވެސްާއަާާމިކަމ ާުގޅޭ،  ވީމ އެހެން

ވ ހަކަފުޅު ދެކޮޅަށްާ ބޭފުޅުންނ ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާާދެއްކެިވާ އެންމެާ ހަމަާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަކީާ އެާާާދަްއކަވ ާ ާާެއކުާ

ެއާާާާރުމ ތިރ މުކުެއކަމަށްާއިހު،  ވ ތީާާކަމަށްާާބޭފުޅެއްެގާޚިޔ ލުފުޅުާފ ޅުކުރައްވ ާބޭފުޅުންާ ެއކުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށްާމިާބިލުާމިާސިޓީފުޅުެގާމައްސަލަާއަވަހަށްާކޮމިޓީާއަށް.ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަޝީދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރުާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ މެންބަރުާާާއަޅުަގނޑުާ ދައްކަވ ާ

ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާހަމަާއެާދައްކަވަނީާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާވ ހަކަފުޅެއް.ާމިތ ކުާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއަދިާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ނުދެކެވޭ.ާެއއީާމަޖިލީހުަގއިާނުހިނގ ާާާތ ކުބ ވަތުާވ ހަކަތަކެއްާމިއެއްާމިތ ކުާެއއްާެއއްާބޭފުޅަކުާއަނެއްާބޭފުޅަކ ާއެ

ެއއްކިބާ  ާވެަވޑަިއަގންނަވ ާމަޖިލީހުެގާރޫހުާމައްސަލަެއއްަގއިާވ ހަކަާމަޖިލީހުަގއިާއެޖެންޑ ކުރެވިފައިާއޮތްާމައްސަލައ ާ

ާނުކުރައްވ ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދޭތެރޭަގއިާވެސްާހަމަ...ންާހަމަާއެާއުސޫލުންާމަސައްކަތްެގއްލުވ ލަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާތިާވިދ ޅުވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލާަާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ ވިސްނ ލުންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ އެއްާ

އިށީނދެާ މިވަޑައިެގންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާާާވަޑައިަގތުަމށްާ ކުރިންާ ހަމަާ އަރުަވނީާ

ާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދިޔަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލުމަށް.

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަޒީޒުމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް
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ަވރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރިހުންާމާިާާާއ ދެ، ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާ

ވ ާޮގތުެގާމަތިންާނިޒ މީާމައްސަލަާނެންގެވުމަށްާވެސްާހަނދުމަފުޅުާބަހައްޓަވަން.ާމީހަކުާދައްކ ާާާާޮގތްާާަގވ އިދ ާެއއް

ާާ ވ ހަކައަކަށް ދައްކަވ ާ މެންބަރަކުާ އެްއ،ާ ަގވ އިދުާވ ހަކަާ އެއީާ ނެުގމަކީާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ރައްދުދިނުމަށްޓަކައިާ

އެހެންވީމ ހު ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވެސްާާ،  އްދަކުރ ާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކަވ ާ މިާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ މިާ

އަޤ އަޑުއެއްސެވުމުެގާާ އިލްތިމ ސްކުރަމުންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ  ލިބިވަޑަިއަގތުމަށްާ ޅުަގނޑުެގާާބިލުކަންާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާ:އަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާާމެންބަރުާއިލްހ މުެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގ

ާާ ޕްރޮކިއުމަންޓްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުަގއިާމިވ ާފަދައިން

އޮފީހެއްާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވީތީާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާފ ޅުކޮށްލ ނަން.ާއެކިާބޭފުޅުންެގާ

ަގބޫލުކުރ ާާ އަޅުަގނޑުާ ެއީއާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ ކަމަށްާ ތަފ ތުވ ނެާ ޚިޔ ލުާ

ކިޔަނީާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާކަންކަންާހިންގ ާާާާާވެސްާނޫން.ާޙަޤީޤަތަކީާައޅުަގނޑުމެންާމިޮގތުަގއިާމަްއސަލަާެއއް

ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްާތަނަކަށްާޖަމ ކޮށްެގންާޚިދުމަތްތަކެއްާނުލިބިެގންާުއޅޭާވ ހަކަ.ާމިއީާމިއަދުާސަރުކ ރުންާ

އެކަ ެއއް.ާ ވ ހަކަާ އައިާ ައޑުއަހަމުންާ ދައްކަވަމުންާ މިއަޅުަގނޑުމެންާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ދަނާީާާާމަކުާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާހަމަާިވދ ޅުވ ާއެތިާެއއްާފަރ ތުަގއިާބ އްވ ފައިާެއއ ާއިނދިކޮޅަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ާ

ނުކުރެވޭާ ތ އީދެއްާ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭ.ާ ވަރަށްާ މިއީާ ާާމަންޒަރު.ާ

ހުށަހެޅި ޕ ޓީންާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ހުށަހެޅުއްިވޔަސްާ މެންބަރަކުާ އަމިއްލަާ ހުށަހެޅުއްވިޔަސްާ ކަމުަގއިާާާސަރުކ ރުންާ

ކުރ  ފަސޭހަތަކެއްާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ އ އިާ މަންފ ާ ޭއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަނީާާވިޔަސްާ ނަަމާާާކަމުަގއިާ

އެ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ ނަމަވެސްާކަންތައްތަކަށްާާއަޅުަގނޑުާ ބުނަންޖެހޭނެ.ާ ބަސްާ އ ނާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ދުވަހަކުާައޑުިއިވެގންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާދިޔައީ.ާާާާދަނީާތިލަފުށީާވ ހަކަާވެސްާިއހަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެނިެގންާމި

ވެސްާ ޙުކުމްާ ކޯޓުތަކުންާ ވެސް،ާ ވ ހަކަާ ބިންތަކެއްެގާ އަދިާ ދަނީާ އަޑުިއވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ފަހުންާ ާާދ ދިާ

ވެސްާާ އެއްޗެްއަގއިާ ކޮންމެާ ވެއްދިާ މިހ ތަނަށްާ ކޯޓުތަކުންާ ޮގތުންާ ކަންތައްކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ދަނީ.ާ އިްއވަމުންާ

ބު ަގވ އިދ އިނޫނެކޭާ ޤ ނޫނ އިާ ދަނީ.ާ ކުރަމުންދ ތީާާނަމުންާ ކަންތައްާ ބޭރުންާ ައޅުަގނޑަށްާާާ،އިުމެގާ ކަމަށްާ

ބުނ ނީ.ާވީމ  ނޫނެކޭާ ކުރިމަތިވެފަިއވ ާހިނދުާއަޅުާާާ،ަގބޫލުކުރެވެނީާކޯޓުންާވެސްާ މިފަދަާކަންތައްތައްާ ަގނޑުމެނަށްާ

ތަނުންާބޭނުންވ ާބަޔަކަށްާާާވެސްާފައިސ ތަކެއްާެއއްާތަނަކަށްާލ ފައިާއެދަނީާއަނެއްކާ ާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެނިެގންާމި

ނު ޮއފީސްތަކުންާ ވަކިާ އެްއޗަކީާ އުޅޭާ ހައްދަވަންާ މިާ މިހ ރުާ މަންޒަރު.ާ އުޅޭާ ެއކިާާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ވަތަާ

ާާާާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްތަކުންާބިޑުތަންތަނުންާާ ވ ލުކުރ އިރުާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާާހައުސޫލުންާނަމަވެސްާެއާމަސަްއކަތ 
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ުއޅެނީާއެކެްއެގާއަތަށްާެއާާާާދެކެވެމުންާައއިާވ ހަކަާއެއް.ާމިހ ރުާމިާާއްާއެބަކުރޭ.ާެއީއާޒަމ ނުއްސުރެއެާމަންފ ތަކެ

ާާއަޅުަގނޑެއްާެއއްވެސްާވަރަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރަންާމިާސަރުކ ރުާައއިާ،  .ާއެހެންވީމ ލަން.ާއޭނަާއެާބަހ ނީާނެޭގތޯާބަ

މި މައްސަލަތައްާ ކޮރަޕްޝަންާ ކަންތައްތަްއާާާާފަހުންާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީާ ޮގސްފައި.ާ ައށްާ އިންތިހ ާ ވަނީާ

ކަންތައްތައްާެވސްާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގހުރެާނުވަތަާާާއެ،  ދަންނަވަނީކީ.ާއެހެންވީމ ާާނުހިނަގއެކޭާނޫންާައޅުަގނޑުާމި

ާާ ލުަގއިާައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާކަންތައްތަކެްއާނުހިނގ ާވ ހަކަާާހ އެކަންތަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާަގބޫލުކުރ 

ބުރިާއަށްާނެީގމަާއެާވެސްާސުވ ލުާއުފައްދަމޭ.10ާާާާބުރިާއަށް،4ާާާާއެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާހަމަާޭގެގާާ

މިއެ ދަންނަވ ލަންާ އެކަމަކުާ ދެއްތޯ.ާ ނޫންތ ާ ވެސްާ އެއްާ މައްސަލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންާ ައކީާާާއީާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ

ެވސްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެްއާާއްކަތްާޖަމ ކުރ ކަށްާހަމަގައިމުމަސަާާޕްރޮކިއުމެންޓްާއޮފީސްާގ އިމުކޮށްެގންާއެއްތަނަކަށްާމި

ަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިކަންތަކ ާާާމިާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަިއެގންާައޅުނުކުރަން.ާއެކަމަކުާެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ

ޮގތަށްާާާާނަމަާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާމިާާވަނީާާކަންތަކަށްާރަނަގޅު،ާިމއީާރަނަގޅުާކަމަކަށްާާކުރެވިެގންާމިމެދުާދިރ ސ 

އެހެންާާާހުރި ދޭން.ާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ ިމކަންތަކަށްާ ވިޔަސްާ ރަނަގާާކަމުަގއިާ އެންމެާ އެއީާ ޅަށްާާވިޔަސްާ

ކުރ ާޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާވެސްާލ ރިަގޑެްއާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލިެގނެއްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާ

ކަންތަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދެއްާނުކުރަން.ާާާާއުޅެނީ.ާއެާާއަޅުަގނޑުމެންާއިނިގރޭސިާބަހުންާކިޔަންޏ ާދިރުވ ލަންާމިާ

ައއި ާާާާމިއަދުެގާސަރުކ ރުާ ހަމަާމިލިއ21ާާަފަހުން ވިްއކަނީ.ާ ވެސްާ ބިންތަްއާ ދިޔައީ.ާ ވެސްާ ކަންތައްާ ޑޮލަރުެގާ ންާ

ނޯއޭ. ވިދ ޅުީވާ ކޯޓުންާ ހަަމާ ވެސްާ ުގޅިެގންާ މި،  އެހެންވީމ ާާބިންތަކ ާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ ކަންތަކެއްާާާާއަޅުަގނޑެއްާ

ތައްާސަރުކ ރުންާހަމަާތެރެއިންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާާކުރ ކަށް.ާއަނެްއކ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދ ނީާއަތޮޅު

ދ ާާާުގޅިެގންާމިހ ރުާވެސްާޚިދުމަތްތައްާލިބުމުަގއިާއެހ ާލަސްވަމުންާާާސަރުކ ރުންާމިާކަންތައްާކުރުމ އެްއޗެހިތަކެއް

ެއއްޗެހިތަްއާާ ުގޅިެގންާ އޮފީހ ާ މިާ ވެސްާ ެއއްޗެހިާ ބަެއއްާ އަސ ސީާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަރުކ ރެްއަގއިާ

މަންޒަރު އުޅޭާ ހިނގ ނުލިބިެގންާ ތަންތަންާ ގދާ ގއ.ާ ވެސްާ ހަދަިއެގންާ އޮފީހެއްާ ޕްރޮވިންސްާ ތިާ ޮގތްާާާ.ާ ދިޔަާ

ދުށި ޢިްއޒަތްއަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ެގާ ގދ.މަޑަވެލިާ އިންާ ެއބަާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތ ާ މެންބަރުާން.ާ ތެރިާ

ާާާާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު ދަންނަވ ާާާާފޮނުވަންޖެހެނީާމިވެސްާހެކިވ ނެ.ާސިޓީާއެއްާފޮނުވީމަާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީން

އެާާ އަދިާ ބުނީާ ުގޅީމަާ އޮފީހަށްާ ޕްރޮވިންސްާ މީހެއް.ާ އުޅެނުާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ އަޅުަގނޑަކީާ އޮފީހަށް.ާ ޕްރޮވިންސްާ

މި ާާާާނުފޮނުވިެގންނޭާ ޭއެގ ބުނީާއޭތިާމިހ ރުާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީާއަށްާާާދުވަސ10ާާްއުޅެނީ.ާ ުގޅީމަާ ފަހުންާ

އެޑިޔުކޭޝަން މިާާާފޮނުވައިފީމޭ.ާ ނުލިބެއޭ.ާ އެއްާ އަދިާ ބުނީާ ުގޅީމަާ އަށްާ ނިޒ މުާާާމިނިސްޓްރީާ އެާ ހަމަާ އުޅެނީާ

މިއަނެއްކާ  އަނެއްކ ާ ޤ އިމުކުރަން.ާ މިާާާވެސްާ ލ ންާ ފައިސ ާ ޖީބަށްާ އެކެްއެގާ ހިންަގންާާާކަމަކީާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އުޅެނީ.ާ

ސްާަވރަކަށްާތ އީދެްއާނުކުރަން.ާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާެއްއވެާ،ުއޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާާފައިސ ާލ ންާމި

ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.އަށްާެގންދަންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާާއެކަމަކުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ 
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ާ

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ވެސް އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއޗެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ދެތިންާ ކުޑަކުޑަާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާޮގތެްއަގއިާައޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާޝުކުރުާއަދ ކުރަންާސަރުކ ރަށްާސަރުކ ރުެގާތެރޭަގއިާއޮތްާާާދަންނަވ ލަން.ާޖުމްލަ

ކޮރަޕްޝަނު ޤަބޫލުކުރެޭވާ ާާކަމަށްާ ފައިސ  މުދަލ އިާ ދައުލަތުެގާ ނައްތ ލ ާ ކޮރަޕްޝަންާ މައްސަލަތައްާ ހެޔޮާެގާ ާާއެންމެާ

ޮގތުަގއިާރައްޔިތުންނ ާހިސ ބަށްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާސަރުކ ރުންާކުރ ާމަސަްއކަތް.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

މިއީާއެާމަސަްއކަތަށްާސަރުކ ރުންާވިސްނ ކަމުެގާވަރަށްާބޮޑުާހެއްކެއް.ާމިކަހަލަާމަރުކަޒީާއޮފީހެއްާޤ އިމުކޮށްާެއްއާާ

ތަނުަގއިާައޅުަގނޑުާކުރިންާާާާމުޢ މަލ ތްތަކެއްާކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާއެކަންާކުރުން.ާދެންާމިާާއޮފީހެއްެގާދަށުންާމިހުރިހ 

ވ ހަކަދެްއކެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަށްާިގނަާނުކުތ ތައްާފ ހަަގކުރަްއަވއިފި.ާއޭެގާތެރޭަގއިާބަެއއްާނުކުތ ތަްއާާ

ކޮށްލަންާބޭނުންާނުކުތ ތަކެއްާފ ހަަގކުރައްަވއިފި.ާާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާކަންބޮޑުވ ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާސުވ ލު

އޮފީސްތަކުެގާާ ސަރުކ ރުެގާ ހަމަެއކަނިާ މިއީާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކަައކަށްާ އެާ

ސ ތަކަށްާތަކެތިާކުރެވިފައިާހުންނަންޖެހޭނީކީ.ާދައުލަތުެގާމިނިވަންާމުއައްސައްނޫނޭާމިކަހަލަާއޮފީެގއްާޤ އިމުމެދުގައެ

ާާ ކުރުމަކީާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާާހަރުދަނ ާއުސޫލެއްާޤ އިމުހޯދުމުަގއިާވެސްާމިކަހަލަ

އެ ސަރުކ ރުަގއެއްާާއެއްާ ހަމަެއކަނިާ މިނިވަންާާާދެންނެވީ.ާ މުއައްސަސ ތަްއ،ާ އެހެންާ ދައުލަތުެގާ ނޫން.ާ

އޮފީސް ހުރިާ ދަށުަގއިާ މުޢ މަލ ތްތަމުއައްސަސ ތަކުެގާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ވެސްާ ހިންަގމުނާްާތައްާ އްާ

އެހެންވީމާ  އެ،  ެގންދޭ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކޮރަޕްޝަނަކީާ އޮތްާ މުައއްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ ކަމަށްާާާއެާ

ވެސްާއެބަދޭ.ާމިހ ރުާާާސަމ ލުކަންާދޭންޖެހޭ،ާނައްތ ލަންާޖެހޭާކަމެއް.ާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތައްާައޑުިއިވެގންާމިހ ރު

ވެސްާތުންތުންާމަތިންާދެކެވޭާމިކަހަލަާބައިވަރުާމިނިވަންާުމއައްސަސ ތަކަށްާރައްދުވ ާވ ހަކަތައްާއެބަހުރި.ާމިނިވަންާ

މަޖިލީހުންާޢައްޔަންކޮށްފައިާތިއްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާިއސްާބޭފުޅުންެގާރެޕިއުޓޭޝަނަށްާރައްދުވ ާާާާމުއައްސަސ ތަކަށްާމި

ާާވަރުނަރުާަގއްާހަމަާޢ އްުމންެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާަގދަާައށްާކުރެވޭ.ާމިހ ރުާހުންނެވިާއެމް.އެމް.ޭއެގާާކަހަލަާސުވ ލުތަ

ފަޒީލްާނަޖީބުާހަމަާކުރީެގާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާކްރެޑިޓްާކ ޑުާބޭނުންކުރެއްވިާފަދައިންާކްރެޑިޓްާކ ޑުާބޭނުންކުރެްއިވާާ

މްާކޯޓުަގއިާތިއްބެިވާފަނޑިޔ ރުންެގާފޯނުާބިލެްއެގާވ ހަކަާާރީހަމަާވަރަށްާަގދަާއަށްާދެކެވޭ.ާސުޕްވ ހަކަާއެްއާވެސްާާ

ަގދަާއަށްާދެކެވޭ.ާފަނޑިޔ ރުންެގާސަލ މަތ ިއާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާމިާަމޖިލީހުންާދެއްވިާކ ރުކޮޅުާާ ވެސްާވަރަށްާ

ކަތަކެއްާޢ އްމުންެގާާނަހަމަާޮގތުަގއިާބޭނުންކުރައްވ ާވ ހަކަާެވސްާވަރަށްާަގދަާއަށްާދެކެވޭ.ާިމކަހަލަާކިތަންމެާވ ހަ

ާާ ވ ހަކަ ސަރުކ ރުެގާ ހަމައެކަނިާ ދެކެވޭ.ާ ކޮރަޕްޝަނުތެރޭަގއިާ ދެކެވެނީކީ.ާ ނޫންާ ކޮންެމާާއެއްާ ވ ހަކަދެކެވޭާ ެގާ

މި މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހައިރ ންވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަންދޫބުންާާާވަުގތެްއަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ތިއްބެވިާ ތަނުަގއިާ

ދިމ ލަ ސަރުކ ރ ާ ދިއްކޮށްެގންާާހަމައެކަނިާ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ ސަރުކ ރ ާ ހުއްޓ ލ ތީ.ާ ދިއްކޮށްފައިާ އިނިގލިާ ށްާ
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މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ނޫން.ާާާއެްއޮގތަކަށްާ އެްއާ އުޅެނީކީާ ކަންބޮޑުެވެގންާ ވީމަާ

ހަކުންާކޮރަޕްޝަނަށްާމަުގފަހިވ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާެއއްވެސްާއޮފީހަކުންާސަރުކ ރުެގާއެްއވެސްާއޮފީ

ދިއްކުރަްއވަންވ ނެ.ާާދިމ ލަށްާިއނިގލިާާވަންޏ ާހަމަާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކުންާއެާއެްއވެސްާކަމެއްާކުރަްއވ ާކަަމށް

ުއފެ ކުރަނީކީާހަމައެކަނިާދޭާސުވ ލަކީާފައިސ ެގާމުޢ މަލ ތްބަލަންޖެހޭާބެލުންތައްާބަލަންޖެހޭނެ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާ

ދެންނެވިާފައިސ ެގާމުޢ މަލ ތްތައްާާާކ ރަކުންާނޫނޭ.ާދައުލަތުެގާހުރިހ ާމުއައްސަސ ެއއްަގިއާވެސްާމިކަހަލަާމިސަރު

ދ އިރުަގއިާދައުލަތުެގާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކުންާވެސްާޒިންމ ދ ރުާޮގތެްއަގިއާމިކަންާކުރެވޭތޯާބެލުމަކީާާާާހިނަގމުން

ހައިސިްއޔަތުން މަންދޫބުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންހަމަާ އެހެންވީމ ާާާ ކަމެކޭ.ާ މިދެންނެވިާާ،  ކުރަންޖެހޭނެާ

މި މެދުަގއިާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ ތ އީދުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަހަލަާސަބަބަށްޓަކައިާ ދެންނެވިާ

ޤ އިމުާ މިއޮފީހެއްާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާ ކަމަކަށްާ ދެވަނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކުރުން.ާ ބަެއއްާ ތަނުަގއިާ

މެންބަރުންާފ ހަަގކުރައްވައިފިާމިހ ރުާވެސްާވަރަށްާިގނަާމިނިސްޓްރީތަކުންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާއަސ ސީާ

ާާ ކުރެވުނީމ ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާވަރަށްާިގނަާއިންާލަސްވ ާހ ލަތްތަކުަގއިާެއާސުވ ލުޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ

ޖަވ  ާާާާބެއްލިބޭާ ފޮނުަވއިފިތ  އަށްާ މިނިސްޓްރީާ ފިނޭންސްާ ފޮނުވ ފައޭވީ.ާ އަށްާ ފިނޭންސްާ ވެއްޖެއޭ.6ާާާާމީާ މަސްާ

ފައިސ ާނުލިބިެގންާމިާޗެކުާނުލިބިެގންާމިާބިލަކަށްާފައިސ ާނުދައްކަިއެގންާމިކަންާާންާމިކަންާާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީ

ާާާާއެޕްރޫވްނުކޮށްެގންާމިހެންާވެެގންނޭާމި އިންާއަޅުަގނޑަށްާކުރިމަތިޭވާމިާސުވ ލު.ާމިާވ ހަކާަާއުޅެނީ.ާވަރަށްާިގނަ

ހެލްތ  އ ދޭާ ހިސ ބަށްާ މަރުކަޒުތަކަާާއަޅުަގނޑ ާ ޞިއްޙީާ ދ އިރ ތައް.ާ ބޭހ އިާުގޅުންހުރިާ މުހިއްމުާ ބޭނުންވ ާ ށްާ

ާާލަތްތައްާހޯދުމުަގއިާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާހުޅުވަންޖެހޭާއެލް.ސީާެއއްާނުހުޅުިވެގންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންވަސީ

ދާ  ލަސްވެެގންާ ނުކުރެިވެގންާ ކަމެއްާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ ފިނޭންސްާާާދޭން،ާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ތަން.ާ

ެގާތެރެއަށްާލ ފައިާއިތުރުާއޮފީހެއްާއަޅުަގނޑުމެންާާާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީެގާމެންޑޭޓުމިނިސްޓްރީާބެލުމުެގާދަށުަގއިާ

ކަެމއްާވެސްާނޭނޭގ.ާާާމަށްާއެާބުނ ާބަލިާއެީއާދެންާޙަޤީޤަތެއްކަާާދެންާކުރީަގއިާމިއޮތްާާާ،މިާސަރުކ ރުންާއުފެއްދީމ 

ދެންާހުރިާާާ،ވުންާއެކަށީެގންވޭ.ާހަމަާއެާމިނިސްޓްރީންާއެކަންާކުރުމުަގއިާލަސްތަކެއްާދިމ ވީމަާާފަހަރެއްަގއިާއެއަށް

ާއެއަށްވުރެާއިތުރަށްާާވ ނަމަާމިާދެންނެވިާބަލިާާކަމަށްާާކަމަށްާވެސް.ާއެއީާޙަޤީޤަތެއްާާމިނިސްޓްރީއެްއެގާބޮލަށްާޖަހަނީާ

ވަރަށްާާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަންޏ ާ ޮގއްސިކަމަށްާ ބޮޑުެވެގންާ

ސްާމިނިސްޓްރީންާބޮޑެތިާދަތިތަކެއްާކުރިމަތިެވެގންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާމިދެންނެވިާނުކުތ ާއަށްާފިނޭން

ރަްއވ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވިާކަންތައްތައްާމިހެންާއޮތްާކަމުަގއިާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާކުވަރަށްާރިޢ ޔަތް

ބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްާކަރަޕްޝަނ ާދެކޮޅަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތުަގއިާމީާވަރަށްާމުހިއްމުާފިޔަވަޅެްއާާ

ކުރަން.ާސަރުކ ރުެގާއޮފިސްތަކުަގއިާިއސްކޮށްާތިއްބެިވާޤަބޫލުާާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާކަމަށް.ާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭ

ާާބޭފުޅުންނަށްާސީދ ާމުޢ މަލ ތްކުރުމުެގާފުރުޞަތުާމީގެާާާބޭފުޅުންާވަކިާއަދަދަކަށްވުރެާފައިސ ެގާއަދަދުާމަދުވ ތީާއެާ
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ެގންދަވ  ނަންގަވަމުންާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒްާ އޮތުމުެގާ އޮންނަާ އެާ ލިބިފައިާ ާާކަމަށްާާާކުރީަގއިާ ވަރަށް ބޭފުޅުނާްާާ ިގނަާ

ނިންމުމަށް.ާތުހުމަތު މިާ ސަރުކ ރުެގާ ތ އީދުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ ކުރައްވ .ާ

ކަމެއްާއެއްާއޮފީހެްއެގާ އެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާހަމަާކަންބޮޑުވިާނުކުތ ާއަކީ،ާއަޅުަގނޑުާބޮޑުވ ާނުކުތ ާއަކީާމިާހުރިހާ 

ދެކެވޭާވ ހަކަާައށްާާާާކަމަށްާމިހ ރުާއެާާތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާިމހ ރުާއެާދަތިވ ދަށަށްާެގނައީމ ާއަސ ސީާޚިދުމަ

މ ާާ ވ ހަކަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ ކަންބޮޑުވުންާ ެއާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިނގައިދ ނެތީާ ބޮޑުެވެގންާ ބަލިާ އިތުރަށްާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަާއަކީާާއެްއކޮށްާައޅުަގނޑުާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގާާދިުގކުރ ކަށްާބޭނުެމއްާނެތުމ 

ކަރަޕްޝަނ ާދެކޮޅަށްާކުރ ާހަނުގރ މަާއަކީާެއއީާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުެގާހަނުގރ މަައކަށްާނަހައްދަވ ށޭ.ާކަރަޕްޝަނ ާާ

ދެކޮޅަށްާކުރ ާހަނުގރ މަާައކީާދައުލަތުެގާހުރިހ ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައްާެވސްާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުން،ާރައްޔިތުންެގާމަންދޫބުންާވަރަށްާބޮޑަށްާސަމ ލުކަމެއްާދޭންވީާކަމެކޭާމިކަމުަގިއާާރައްޔިތު

ކުރ ާހުރިހ ާއިދ ރ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއއްބ ރުލުންާމިއަށްވުރެާރަނަގޅަށްާާމ ާދެކޮޅަށްާމަސައްކަތްސަރުކ ރަށްާމިކަ

އަޅުަގނ ކަމެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އެއްދިނުމަކީާ މަޞްލަޙަތުާ ޒ ތީާ ަވކިާާާާޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތްކޮށްފައިާ

ބޭބޭފު ަވކިާ ވެސްާ މުއައްސަސ ތަކުަގއިާ މިނިވަންާ ބަދަލުަގިއާާާާޅުންނ މީހަކު،ާ އުޅުމުެގާ އަޅައިަގނެެގންާ ފަހަތުންާ

ރަޕްޝަނ ާދެކޮޅަށްާާއެކުާކަާާއަޅުަގނޑުމެންާޒ ތީާޮގތެްއ،ާޒ ތީާޮގތެއްާނުެގންުގޅެާައޅުަގނޑުމެންާސީދ ާތެދުވެރިކަމ 

ހަދަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމުަގއިާ މަސައްކަތެއްާ ކުރ ާ ނެތިާ ތަފ ތުކުރުމެއްާ ފަރުދެއްާ ވަކިާ ކަމަކީާ ެއކުރ ާ ދެތުވެ،ާ

ާާ މަޖިލީހުން މިާ އަޅުަގނޑުާ އެއްޮގތަކަށްހިނގ ށޭ.ާ ވަނީާ ބޭނުންާ ފ ޑުކިޔުންާާދެކެންާ ދިއްކޮށްފައިާ އިނިގލިާ ވެސްާ

ާާ އެކަމަށް ނޫން.ާ ކުރ ާާހައެކަންޏެއްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެކަނިާ މަޖިލިސްވުން.ާ މިާ ވެސްާ ތަނަކަށްާ ހޯދ ާ އްލެއްާ

އެކަންތައްތަކަށްާާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ދޫކޮށްލުމެއްާ މަލ މަތްކޮށްފައިާ ެއކަނިާ ފ ޑުކިޔ ފައިާ ކަންތައްތަކަށްާ

ާާާާދޭންާވެސް.ާމިާމަޖިލީހުންާއެބަޖެހޭާއެއިދައްލެއްާހޯހަ ދޭން.ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާާހައްލެއްާހޯދައިކަންތައްތަކަށް

ތ އީދުކުރަމޭ.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުމަށްާ މިާ ސަރުކ ރުެގާ ނިންމުމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

އޭެގާާ އުފެއްދެވުމަކީާ އޮފީހެއްާ ޕްރޮކިއުމަންޓްާ ސެންޓްރަލްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ވަރަށްާކުރެވޭާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީަގިއާއަޅުަގނޑުެމންާވިސްނ ލަންޖެހޭާދުޒ ތުަގއިާައޅުަގނޑަށްާވެސްާހަމަާތ އީ

ުވޒ ރ ތަކުަގިއާާ ބައެއްާ ސަރުކ ރުެގާ ނުކުރެވިާ ސެންޓްރަލައިޒްާ މިޮގތަށްާ ކުރިންާ އެއީާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ

ޕްރޮކިއުމަން ދ އިރ ތަކުެގާ ފަދަާ ދ އިރ ާ ތަޢުލީމީާ ދ އިރ ،ާ ޞިއްޙީާ ދ އިރ ައކުންާާާޓުޚ އްޞަކޮށްާ އެާ އޮންނަނީާ މިާ

އެ ކުރީަގއި.ާ ެގންދެވުންާ ދަތިތަކެްއާޮގާާކުރަްއވަމުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދިމ ވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ އޮތްއިރުާ ތަށްާ
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އެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތަކަށްވެފަިއާއޮތީާބޮޑަށްާކަންތައްތަްއާލ މަރުކަޒީކޮށް،ާކަންތައްތަްއާާ

ހަމަ އަދިާ ކޮާާފަސޭހަކުރެވިާ ާާއެހެންމެާ ވީހ  ފުރުޞަތުތައްާ އޮންނަާ މިާ ވެސްާ އެންމާެާރަޕްޝަނަށްާ ހަނިކޮށްާ

ާާކުރަނީ.ާއ ދެ،ާމީަގއިާވިސްނ ލަންޖެހޭާއެއްާނެާޮގތަށްާކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކަންތައްާެގންދެވޭާާއެފިޝެންޓްކޮށްާމި

މިޮގތަށްާސީ އަޅުަގނޑުމެންާސެންޓްރަލައިޒްާކަމަކީާ ކަންތައްތަކަށްާމިސ ލަކަށްާޞިއްޙީާދ ާ ކޮށްލުމުންާބައެއްާކަހަލަާ

ދެވޭނެާކޮންމެވެސްާފެންވަރެްއެގާމަރުކަޒުތަކެއް.ާމިޮގތަށްާާހެންާއެބަހުރިާޞިއްޙީާޚިދުމަތްއިދ އިރ ެގާހުރިހ ާރަށެއްަގ

ެއކިާ ނޫނީާ މަރުކަޒުތަކުންާ މިހިރަާ ރަށްތަކުަގއިާ އަދިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ހުރިއިރުަގއިާ

ެއއް ހޯދަންޖެހޭާބައެއްާ މިތަންތަނަށްާ ހުރިއިރުަގިއާ ތަންތަންާ ކިތަންމެާރަނަގޅަށްާާފެންވަރުެގާ ހަމަާ ޗިއްސަކީާވަރަށްާ

ސްޓޮކްާބަލަހައްޓަމުންާދިޔަޔަސްާބައެްއާފަހަރަށްާދިމ ވ ާޮގތުންާއޭަގއިާމ ކެޓުންާއެާލިބެންާނެތުމުންާވަރަށްާބޮޑެތިާ

ކުރީާާ،ދަތިތަކ އިާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާކަންތައްތައްާއެބަހުރޭ.ާއެހެންީވމ  ަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިހެންާދަންނަވ އިރުާ

ކަމަށްާަވންޏ ާއެާފުރުޞަތުާެއބަާާާާހ ސްާރުފިއަށްވުރެާދަށުެގާއަދަދަކަށްާެއއްޗެހިާަގންނަންޖެހ25ާާޭއޮތްާޮގތުންާމިާާ

ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެ ކުރެްއވިހެންާއޭަގިއާާސްާފ ހަަގއިންނަކަންާކޮންމެާއޮފީހަކަށްާވެސް.ާހަމަާދެންމެާ

ާާ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ މަުގފަހިވ އަޅުަގނޑަށްާ ކުާާކަރަޕްޝަނަށްާ ކަންތަްއާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުާާޮގތަށްާ ރެވޭކަންާ

ކޮންމެ ކުރ ކަންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ދެ،ާ ބަޔަކު.ާ ކަންތަްއާާާާވެސްާ

މި ކުރަންާ ދޭކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ބޮޑަށް މޮނިޓަރކުރަން،  ސުޕަވައިޒްކޮށްާޖެހެނީާ ޖެހޭާއެާ

ާކަންތައްާބައްލަވަންާފަރ ތްތަކުންާރަނަގޅަށްާއެާާފަރ ތްތަކުންާއެކަންތައްާބޮޑަށްާހަރުދަނ ކޮށްާއަދިާއޭެގާމަތިންާމިާ

ާާކުރެއްވުން.ާއަޅުަގނޑުާދެވޭނެާޮގތަކަށްާއިންތިޒ މުކަންތައްާއެންމެާރަނަގޅަށްާެގންާާކަންތައްާބެއްލެވުން.ާބައްލަވ ާއެ

ފަންނާީާ ވަރަށްާ ތަކެއްޗަކީާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބައްލަަވއިަގންނަންާ ސަރުކ ރަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ބައެއްާކަހަލަާމެޝިނަރީޒ ާެއއްޗެހިާއެތައްާމިލިއަންާރުފިޔ އެްއެގާައުގާހުންނަާބައެއްާެއއްޗެހިާއެބަާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ދ އިރ  ޞިއްޙީާ ހަމައެކަނިާ ބަލ އިާަގންނަންޖެހޭ.ާ އަށްާ ެއކަނިާ މައްޗަށްާ މަހެްއެގާ މިލިއަންާާރުަގއިާ އެތައްާ ވެސްާ

ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާކުރަންޖެހޭާއިރުަގއިާމީަގިއާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުާއްޗެހިާއަޅުަގނޑުމެންާޕްރޮކިއުރރުފިޔ އެްއެގާއެާ

ާމުައއްސަސ ަގއިާއަޅުަގނޑަށްާާމިފަދަާމުއައްސަސ ެއއްާއުފެދިެގންާދ އިރުަގއިާމިާާ،ވ ތީާާދެންނެވިހެންާފަންނީާކަމަކަށް

ތިއް ޮގތުަގއިާ ތަކެއްޗަކީާޞިއްޙީާާބަަވންޤަބޫލުކުރެވޭާ ބެހޭާ ލެބޯޓްރީއ ާ މިސ ލަކަށްާ ބޭފުޅުން.ާ ފަންނީާ ވަރަށްާ ޖެހޭނީާ

ކުރައްވ ާިގނަާބޭފުޅުންނަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާއެްއޗިއްސެއްާނޫން.ާާހެންާފަންނުތަކުަގިއާމަސައްކަތްދ އިރ ެގާއެ

މެާމިސ ލަށްާއެކްސްރޭއ ާބެހޭާކަންތައްތަކަކީާހަމަާއެާދ އިރ ެގާކަންތައްތަކ ާބެހޭާބޭފުޅުންނަށްާއެކަނިާއެހެންާާހަމަ

އެހެންވީމ  ކަންތައްތައް.ާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ބޭފުޅުނާްާާާ، ރަނަގޅަށްާ ފަންނީާ ދ އިރ ތަކުންާ ޚ އްޞަާ ހުރިާ މިހެންާ

ވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ .ާއަދިާާާމެނޭޖްމަންޓުހެންމެާލޮޖިސްޓިކްސްއެާވެސްާއެކުލެވޭާޮގތަށްާއަދިާހަމަ

ތަޢުލީމުއޭެގއިތުރު މަތީާ އިންާ ދ އިރ ާ އެާ މުއައްސަާާންާ މިފަދަާ ބޭފުޅުންާ އުފެދިެގންާލިބިވަޑައިެގންފައިވ ާ އެއްާ ސ ާ
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ާާދ އިރުާއެާމުައއްސަސ އެްއަގިއާމަސައްކަތް މަކީާވެސްާެއހ ާާޔުޮގތަކަށްާހެދިެގންާމިާއިންތިޒ މުކުރެިވެގންާދިކުރެވޭނެ

މުހިއްމުާ ތިއްބެވުމުެގާ ބޭފުޅުންާ މިފަދަާ މިދެންނެވީާޓެންޑަރާއިވެލުޭއޝަންާބޯޑެއްަގއިާ މުހިއްމުާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާ

އިާބައެްއާާޝިނަރީާއ ކަމުެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާިއނޭގާޚ އްޞަކޮށްާޞިއްޙީާދ އިރ ަގއިާމިާބޭނުންކުރ ާބައެްއާމެ

ބައެއްާ ނޫނީާ ރީޖަންސްާ މިާާކަހަލަާ ބޭސް.ާ ބްރޭންޑުތަާާކަހަލަާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ތަފ ތުާކެްއޗަކީާ ވަރަށްާ ހުންނަާ ތަްއާ

ާާއަުގތަކުަގއިާތަކެތިާހުންނަާެއއްޗެހި.ާއޭެގާރަނަގޅަށްާއެކަންާނުދަންނަާބަޔަކުާޭއެގތެރޭަގިއާތިބެެގންާމަސައްކަތްކުރާ 

ެއއިންާާާާބަވަންޏ ާއޭަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާނ ޖ އިޒްާފައިދ ާނެޭގނެާފުރުޞަތުާއެާާކަމަށް އޮވޭ.ާއަނެއްކ ާސަރުކ ރަށްާ

އަޅުަގނޑުާމިހެންާމިާދަންނަަވނީާމިކަމަކީާމީެގތެރޭަގިއާާާާ،ލިބޭނެާވަރަށްާބޮޑެތިާެގއްލުންތަކެއްާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމާ 

ބޮ ވަރަށްާ ޖެހުމުންާ އުޅެންާ މިކަމުަގއިާ ދުވަހުާ އަހަރެއްހ ާ ވެސްާ އެއަޅުަގނޑުާ މިކަންާ މީހެއްެގާާޑަށްާ ނޭގާ

ންާހަމަާމިދެންނެވިާކަންތައްތަކަށްާކުރިއަށްވުރެާބޮޑަށްާހަރުދަނ ކުރެވިާކަރަޕްޝަންާވެސްާމީެގތެރެއިންާާހައިސިއްޔަތު

މި ޮގތަކަށްާ ނައްތ ލެވޭނެާ ެއއްކޮށްާ ނޫނީާ މުހިއްމުާާކުޑަކުރެވެންާ ދިއުމުެގާ ެވެގންާ އިންތިޒ މުާ ހަމަާކަންތައްާ ާާކަން.ާ

ރަށްރަށުަގ ދެންނެވިހެންާ މިާ ވެސްާ ކުރިންާ ދެވޭާއެއ އެްއކޮށްާ ޚިދުމަތްތައްާ މަސަްއކަތްާ މިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ިއ،ާ

މަސައްކަ އަބަދުމަރުކަޒުެގާ ޮގތަކަށްާ ދަތިނުވ ނޭާ އެތަށްާ ފަދާަާާާވެސްާ ރީޖަންސްާ މުހިއްމުާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އެ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ އެާ މެދުނުކެނޑިާ އެާ ތަކެތިާ ބައެްއާ ފަދަާ ބޭސްާ ދަތިނުވ ާާނޫނީާ ަމސައްކަތަކަށްާ ނެާާބޭފުޅުންާ

އުސޫ ަގނެވޭނެާ އެާ އޮންނަންޮގތަކަށްާ ހަމަޖެހިފައިާ ވެސްާ ކުރިންާލެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ެވސްާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ޖެހޭނެ.ާ

ިމާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ

އަޅުާޓްރަލަިއޒްޑީސެން ދިޔައިރުަގއިާ ޕުރޮވިންސްތަކަށްާާކުރެވިެގންާ ރަށްރަށުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ހަމަާ ަގނޑުމެންނަށްާ

މ ލެާާ ޕުރޮވިންސްތަކުންާ ޮގސްެގންާ ޕުރޮވިންސްތަކަށްާ އޮފީހުންާ އަތޮޅުާ ޮގސްެގންާ އޮފީހަށްާ އަތޮޅުާ ޮގސްެގންާ

ޅުަގނޑުމެންާާދ ކަން.ާއެބަހުރިާއަާާއައިސްެގންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާބައެއްާކަންތައްާވަރަށްާބޮޑަށްާލަސްެވެގން

މުސ ރަާއެކަންޏެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާމިދެންނެވިާފަދަާވަރަށްާފަންނީ،ާވަރަށްާމުހިއްމުާބައެއްާކަންތަކަށްާ

ވަރަށްާާ މުހިއްމު،ާ ވަރަށްާ އަސ ސީ،ާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ޮގސްާ ދަތިެވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާއަކީާާިމާދަންނަވ ާވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުާމިާާ،ާޚިދުމަތްތައްާނުދެވިފަ.ާއެހެންވީމ އ ދަިއެގާބަެއއްާއެްއޗެހިާނުލިބިެގން

ރަނަގޅު އަިއސްާާކަންތައްތައްާ ފަހަކަށްާ އެހެންނަަމވެސްާ ބޭނުންވޭ.ާ ވެސްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވެންާ

ދި ބަދަލުވެެގންާ އެާސިސްޓަމްާ ޮގތަށްާ ާާޔައިމިދެންނެވިާ އެއީ ދަތިތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމަާ ވެސްާ މެންނަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާ

އިހުސ ސް ބޮޑަށްާ އެހެންވީމ ާާކުރެެވމުންވަރަށްާ އެްއ.ާ ބުރަާ އޮތްާ އުފުލަންޖެހިފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިދެންނެިވާާާާ،ދ ާ

މަސައްކަތްކުރެވެުމންާާ މުައއްސަސ ަގއިާ މިާ ޮގސްާ އުފެދިެގންާ ެއއްާ މުއައްސަސ ާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާ ޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާވަރަށްާާާ،ބަާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާމިދެންނެވިާހުރިހ ާކަންތައްތަކަށް.ާއެހެންވީމާ ދ އިރުަގއިާއެ

ދ އިރ ެގާާ މ ވަށުާ އަދިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ހުށަހެޅުްއވުމެއްާ ތ އީދުކުރެވޭާ
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މިާާ ޮގތަށްާ ތ އީދުކުރެއްވިާ އެާ މެންބަރުާ ކޮމިޓީއަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަނަގޅަށްާާމައްސަލަާ ފޮނުއްވަިއެގންާ

ާކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާމިާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާނިންމެވުން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާދިރ ސ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދ އިރ ެގާއަާާއ ދެ،ާ ހޯރަފުށީާ ރުވަނީާ

ވަުގތުކޮޅުާާާާސިކުންތު.ާއެހެންީވމ ،ާކުރިއަށްާމ37ާާިމިނެޓ 1ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާބ ކީާއޮތީާާ

ާއަރުވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ.ާބޭނުންކުރަންާބޭނުންފުޅިއްޔ ާައޅުަގނޑުާމި

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

ހަމަ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުންެގާާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންމެާ

ންާރައްޔިތުންެގާނަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަަމާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުާާަގޔ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާއެންމެހައިނަމު

ައަވއް ވަރަށްާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތ މަވެރި ވަރަށްާ ޤައުމަކަށްާ އުޅޭތީހ ޓެރިާ ހިނަގިއެގންާ އެއްާ ހަމަާާާ،ދިސ ާ

ލިބިެގން ެގއްލުންާ ޢ އިލ ާ ހަމަާ މިާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޢ އިލ ތަކުެގާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާާާާދިޔަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހިތ  ހަމަާ ނަމުަގއިާ އަމިްއލަާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާާނަމުަގޔ އިާ ވ ހަކަާ ބައިވެރިވ ާ ހިތ މައިަގއިާ އެާ މަފ ޅުކޮށްާ

މިީއާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މައްސަލަިއަގއިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިއްކުރެވެމުން އިނިގލިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިާާޙަޤީޤަތުަގއިާ މައްސަލައިަގއިާ ކޮރަޕްޝަންެގާ ތަފ ތުާ ނިގލިާާދ ާ

ދޭާ މުދަލ ިއާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ސަލ މަތްކުރުމ އިާ އެކަމުންާ ބޭބޭފުޅުންާ އޮފީސްތަކުެގާ ތަފ ތުާ ދިއްކުރެވެމުންދ ާ

ާޚިދުމަތްތަކ އިާއަދިާއެފަދަާބަްއލަވައިާަގންނަާތަކެތިާެއއްާުވޒ ރ ެގާދަށުންާބަލ ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުޑަިއރުކޮޅަކަށް މެންބަރުާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ އެދެން.ާ ދެްއުވންާ މަޑުކޮށްލަާ ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާކުރިއަށްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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ާާ ރައީސް، ބެހޭޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލައ ާ މިާ ބޭނުންވޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާޝޫޢޫރުާާާާއަޅުަގނޑުާ ހިސ ބަކަށްާ ޮގތުންާ

ްއ.ާާވެސްާއިްއވަންާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާފަރ ތުންާމިީއާވަރަށްާމުހިއްމުާހުށަހެޅިފައިވ ާވަރަށްާމުހިއްމުާމައްސަލަާއެާ

ާމިީއ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށް..ާާސަރުކ ރުެގާޕްރޮކިޔުމަންޓުާ

ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އިނޭގތޯ.ާ ދަންނަވަންާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާ މިހ ރުާ މެންބަރު..ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު..ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރު..ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާކުރިންާވ ހަކާަާ

އަރުވަންާ.ާާދައްކަމުން ފުރުޞަތުާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ަވުގތުކޮޅުާ ބ ކީާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާެގންދިޔަާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށްާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ިމއީާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ރޭވުންތެރިކަމ ވިސްނުންތެ ޙިކުމަތްތެރިކަމ އި،ާ ސަބަބުންާާާރިކަމ ިއ،ާ ފިޔަވަޅުެގާ މިާ ފިޔަވަޅެކޭ.ާ އަޅުްއވ ފަިއވ ާ އެކުާ

ސަރުކ ރުެގާމުދަލ އިާޚިދުމަތްާލިބިަގންނަާފަރ ތް.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމިހ ރުާވަރަށްާނުޙައްޤުާޮގތެްއަގިއާާ

ދ ާދުަވސްވަރެއްާއަދިާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާިމީއާާާާްއާދިއްކުރެވެމުންިގނަާފަރ ތްތަކަކަށްާތުޚުމަތުެގާއިނިގލިތަާާވަރަށް

ެގާކަންތައްތަކ ާފަސ ދަާުމަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާކޮރަޕްޝަނުާޮގތުންާމުޅިާޤައުާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީެގާއ ދަކ ދަާއޮތް

ކަމަކާީާާާކުރުކޮށްލަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާާ،ޢ އްމުވެފައިާއޮތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާނިންމ ލަނީ

ކަމަކަށް އުފެއްދިާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބިެގންވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައްޔިތުންެގާާާާމިއީާ ވިޔަސްާ

މަޖިާ މިާ އަދިާ ކަމަކޭ.ާ ކުރެވެމުންދ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ވެސްާ މިއީާ ހުށަހެޅުންާ މަސްޢޫލިއްޔަތ މަޖިލީހަށްާ ިއާާލީހުެގާ

ތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމެކޭާމިެގނައިާބަދަލ ާުގޅިެގންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާވިސްނުންފުޅ ާޚިޔ ލުހުރިާޮގތެްއާވ ޖިބުެގާާ

މިާ އެާާހަމަާ ފ ޅުކުރަްއވ ފައިާ ވޯޓެއްާާތަނުަގއިާ ޮގތަކަށްާ ފެންނަާ ދިޔުާާބޭފުޅުންނަށްާ އެްއވެސްާާދީެގންާ މިއީ.ާ ންާ

އެއްާާހ  މަރުޙަލ ާ ޚިލ ފުާ އ ދަޔ ާ ވަރަށްާލެއްަގއިާ ބަދަލަކީާ މިެގންނެވިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ހިނަގނީކީާ

ވެސްާާނުދެކެންާއެއްޮގތަކަށްވިސްނުންތެރިކަމ ާއެްއކޮށްާދޭާޚިދުމަތްތައްާއެއްާތަނަކުންާދިނުންާއެއީކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާާ

ާދަތި....ާއެހެންާއޮފީސްތަކުންާދޭާޚިދުމަތްތަކަށްާމީގެއިތުރަށްާދަތިވެާބުރޫވެާޢ އްމުާޚިދުމަތްތަކަށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ެމްނަބރު ،  އ ދެ ިޢްއަޒްތެތިރ  ސަމ ލުކަމަށްާުޝުކިރްއާޔ  މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ާ..

މަތިވެރިާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަލ މަތުާ ޤައުމީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

ބަދަލުކުރަދ އި އަށްާ ކޮމިޓީާ ތަރައްޤީެގާ ޤައުމީާ މުޙައްމަދުާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤައުީމާާާ،އްވައިާރ ެގާ

ޤައުމީާސަލ މަތުެގާާާތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމު،ތަރައްޤީެގާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

ޑީ.އ ރުާާކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމަށްާ ފޮނުއްވ ފައިއަށްާ ސިޓީާ ކަމުަގިއާާާާ،ވ ތީާާާ.ޕީންާ ނިންމެވީާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ

އ ދެ،ާާއިޢުލ ނު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ކަންތައް..ާ ޖަލްސ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައިއިރުަގއިާ މިހ ހިސ ބަށްާ އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ

ިއތުރަށްާހުރިާބައެއްާކަންތައްތަާާާދެންމެާމި އްާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާާކުރެވުނުާއެނައުސްމެންޓ ާއެއްކޮށްާއަދިާހަމަާ

މަޖިލީހުެގ ދ އިރާ އިޤުާާރައްޔިތުންެގާ މަޑުްއވަރީާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ މެންބަރުާތިޞ ދީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ޙުސައިންާާާތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާނިހ ނުޢަލީެގާބަދަލުަގިއާެއާކޮމިޓީާއަށްާވިލިމ ފަންނުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަާާވިސ މު

ބަދަލުކުމަނިކު ޑީ.އ ރުާ ފޮނުވ ފައިާރެއްވުމަށްާ ސިޓީާ އެާާ.ޕީންާ ެއކަންާ ާާާާވ ތީާ ކަމުަގއި ނިންމީާ ެވސްާާޮގތަށްާ

ދ އިރ ެގާާއިޢުލ ނު ފެލިދޫާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގިއާ ސަލ ަމތުެގާ ޤައުމީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރަން.ާ

މެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމު،ޢިއް ބަދަލުކުރައްާާޒަތްތެރިާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާާޢ އްމުާކޮމިޓީާއަށްާ ޢ އްމުާކޮމިޓީަގއިާ ވ ާ

ކޮމިޓީ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބަދަލުކުރުމަށްާާާތުލުސްދޫާ އަށްާ

ހިސ ބުނާްާާާކުރަން.ާއ ދެ،ާމިހ ެވސްާއިޢުލ ނުެއކަންާއެޮގތަށްާނިންމީާކަމުަގއިާާާާ،ވ ތީާާ.ޕީންާސިޓީާފޮނުއްވ ފައިާޑީ.އ ރު

ހުސްވަުގތުކޮޅ ާާމި އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ދަންފަޅީެގާ ހެނދުނުާ ޖަލްސ ެގާ ހެނދުނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ

އެހެން އަިއސްފައި.ާ ާާހަމައަށްާ އަޅުަގނޑު މިހ ރުާ މެންބަރުންނަށްާމިނެޓ30ާާުީވމ ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ ެގާ

ާާ ދ ނީ ކުރިއަށްާ ކަންތައްާ ޖަލްސ ެގާ ދެންާ މ ލަމުާާޖަހ އިރ11ާާުއަރުވަން.ާ މެންބަރުނާްާމިާ ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގއި.ާ

 ވެސްާަވޑަިއެގންދެްއވުމަށްާދަންނަވަމުންާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ]އަށ11:09ާްއިނ10:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޖަލްސ  ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ އަޅުަގނޑުާާ`.ާ ފަށަނީ.ާ މިާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ ެގންދަނީާ މިާ ކުރިއަށްާ މިނިސްޓްރ6.1ީފުރަތަމަާ އެންޑުާާ.ާ ފިނޭންސްާ ޓްރެޜަރީެގާާާާއޮފްާ

ބަދަލުެގންނަވ ފައި އަށްާ ދ އިރ ާ ާާާާމަސައްކަތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ )ހ(ގައ116ާާިވ ތީ،ާ މ އްދ ެގާ ޮގތުގެާާާވަނަާ ާާވ ާ

މަތިންާއެާމަސަްއކަތުެގާދ އިރ ތައްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމުެގާމައްސަލަ.ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާ

ާރަޝ ދަށް.ާެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުތުޅ ދޫާދ އިރ 
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ާ

 ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އޮފީހެއްާހެދުމ ާާާޒަތްތެރިާރައީސް.ާޕްރޮކިއުމެންޓު.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްوبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާسالم ل ا`.ާ

އަޑުއެހިން.ާާާބެހޭ ކަނުލ ާ ަވރަށްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތައްާ ދެކެވުނުާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ

ަގބޫލުކުރެވުނީާޕްރޮކިއުމެންޓުއަޅުަގނޑަ ޮގތްާރަނަގޅަށްާާއޮފީހުެގާމަސަްއކަތްާމިއަދ ާހަމައަށްާއެާާށްާ ާހިނގ ފަިއވ ާ

ސ ފުވެަވޑަިއެގންފަ މެންބަރުންނަށްާ ޕްރޮކިއުމެންޓުއިޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ މިހ ތަނަށްާާާނުވ ކަން.ާ ވިއްކ ފަިއވ ާާއޮފީހުންާ ާ

ޑޮކިއުމެންޓުތަކ  ފ ހަަގކުރެވުނު.ާާާާބިޑުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވ ކަންާ ބެއްލެވިފައިާ ރަނަގޅަށްާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ިމާ އަދިާ

ބޭނުމަކަށް ހެދުމުެގާ އޮފީހެްއާ ޕްރޮކިއުމެންޓްާ މެދުާާއ ދެ،ާ އަދިާ ކުދިާ ހިނގ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ނުވ ނެާ ފަންތީެގާާާާެވެގންާ

ކުރަނީާމިކަހަލާަާއަދުާމިާކުރ ާކަމަކީާމިާއިޢުލ ނުކޮށްލުން.ާއ ދެ،ާޕްރޮކިއުމެންޓްާއޮފީހުންާމިވިޔަފ ރިތައްާބަނުގރޫޓު

ހޯ އިޢުލ ނުކީބޯޑެއްާ ހޯދަންާ ކީބޯޑެއްާ އެދަން.ާ ެއްގރީމެންޓުާާކުރީމ ާ ެއއްކޮށްާ ބަޔަކ ާ ަވކިާ އެާާބަޔަކ އިާ ާހެދުނީމ ،ާ

ނޭ.ާާފަހުންާކީބޯޑުާަގންނަންޖެހޭނީާމިވެނިާތަނަކުންާާހިސ ބުންާސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާއޮފީސްތަކަކަށްާމިާއަންަގނީާމީެގ

ނޫން.ާާ ޮގތެއްާ ކުރެވެންވ ނެާ މިކަންާ މިއީާ ނެތް.ާ ފުރުޞަތެްއާ ަގތުުމެގާ ކީބޯޑުާ އެާ އެްއވެސްތ ކުންާ އެހެންާ

މި މިާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ިވޔަފ ރިވެރިންނެއްާ ބޮޑެތިާ ހަމައެކަނިާ ހިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭނީާ ތަނުަގއިާ

ކު ހިމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެާ މަޖިލީހުންާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސް.ާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ފަންތީެގާ މެދުާ އަދިާ މީހުންެގާާާާދިާ

ވޯޓުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާ ދަނެާ ދައްކަންޖެހޭނީ.ާ ވ ހަކަާ ދަނެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިކަންާ ވެސްާ ޙައްޤުތަކެއްާ

ަގބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ ދޭންޖެހޭނީ.ާ މިާާވެސްާ މިޮގތަށްާ މެދުާާޮގތުަގއިާ އަދިާ ކުދިާ ކުރުމުންާ ންތީގެާފަާާކަންތައްާ

ވުންާފިޔަަވއިާއެހެންާއެްއވެސްާކަމެްއާނުވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާެވސްާަގބޫލުކުރަންާޕްރޮކިއުމެންޓްާާވިޔަފ ރިތަްއާބަނުގރޫޓުާ

ައެގްއަގިއާާ އަުގަގއިާނޫންާ ހޯދައިފައިާއެާ ައެގއްާ ދީފައިާއެއަށްާ އޮފީހުންާސްޕެސިފިކޭޝަނެއްާ ހަދައި،ާއެާ އޮފީހެއްާ

ާާކަމަށްާބުނެވިދ ނެާާަގނެެގންާނުވ ނެ 1ާާ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާޕްރޮޑަކްޓްާަގންނަންޖެހޭނީާމިވެނިާމީހެއްެގާއަތުންނޭ

ާާ ވަންދެން، 2ާާާާއަހަރުާ ނުވަތަ ވަންދެންާ ހެދިދ ނ3ާާެއަހަރުާ ެއްގރީމެންޓެއްާ ކިޔ ފައިާ ވަންދެންާ ކަމަކަށްާާާއަހަރުާ

ަގބޫލެއްާ ހަމަާ ެއްގރީާާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އެފަދަާ ރ އްޖޭެގާާނުކުރެވޭ.ާ ހަދައިެގންާ ރައްޔިޢ އްމެންޓެއްާ ތުންެގާމުާ

ނޑުާަގބޫލުކުރަނީާމެދުާއަޅުަގނޑުާޝައްކުކުރަން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގާާކުރެިވދ ނެކަމ މަޞްލަޙަތުތައްާހިމ ޔަތް

ދ ންޖެހޭނީާކުދާިާާާާމަސައްކަތްތައްާކުރެވިެގންވިޔަސްާވެސްާއެތަނުންާކުރަމުންދ ާާކަމަށްާާއޮފީހެއްާހެދިާާޕްރޮކިއުމެންޓު

އޮފީހެއްާހެދުމުނާްާާާޮގތަކަށްާކަމަށް.ާޕްރޮކިުއމެންޓުާާކުރެވޭރިެވރިންެގާޙައްޤުާވެސްާހިމ ޔަތްާވިޔަފ އަދިާމެދުާފަންތީެގ

މަދުވ ނެ މައްސަލަތައްާ އެބަާާާާކަރަޕްޝަންެގާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކަމަށްާ

ްއސަލަތައްާމަދުވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަދުވ ނީާމަދުވ ާާެގންދަވ .ާއަޅުަގނޑުާވެސްާަގބޫލުކުރަންާކަރަޕްޝަންެގާމަ

ާާެއާކުރ ާިއޢުލ ނުަގއިާއަދިާބިޑުާޑޮކިއުެމންޓުާވިްއކ އިރު،ާއެާބިޑުާ،  ކުރ އިރުާކަށްާޢަމަލުކުރެވިެގން.ާއިޢުލ ނުފަދަާޮގތަ
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ނުހިމަނ ާހަމަާބޭނުނާްާާާޮގތުންާމ ާބޮޑުާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާާަގއިާއެާަގންނަންާބޭނުންވ ާޕްރޮޑަކްޓަކ ާބެހޭޑޮކިއުމެންޓުާ

ަގނެވޭ އެްއޗެއްާ ފެންވަރެއްެގާ ކޮންމެާ ބޭނުންާ ޕްރޮޑަކްޓެއްާ މަުގފަހިވ ާާކޮންމެާ ެއޮގތަށްާ އިޢުލ ނުކޮށްާާާާޮގތަށްާ ޮގތަށްާ

ޑޮކިއުމެންޓު ކަމަށްާާބިޑުާ ިވއްކ ާ ވ ނީ.ާާާާތައްޔ ރުކޮށްާ ނޫނޭާ މަދެއްާ ކަރަޕްޝަންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނަމަާ

އެބަދޭާވަކިާބަޔަކަށްކަރަޕްޝަންާވ ނީާއިތުރޭ ވިޔަފ ރިތަކެއްާދޭންާާާ.ާމިއަދުާވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަމުންާ

އޮފްާާާާފެނޭާބޭންކުާާކުރ ާތަން.ާިމއަދުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑޮލަރުެގާދަތިކަންާހުރިއިރުާވެސްާއެބަމަސައްކަތް

ާާ 1ާާާާމޯލްޑިވްސްާއިން ދ ާތަން.ާާާާލައްކަާއިންާވަކިާބަޔަކަށްާކޮންމެާމަހަކުާވެސްާޑޮލަރުާވިއްކަމުނ2ާާްލައްކަާިއން

ާާ ދިއުމަށްޓަކައި އަށްާ ބޭސްފަރުވ ާ އުޅެނީާ މިާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްާ ނުލިބިެގން.200ާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސްާ ޑޮލަރުާ

މި ހުރީމ ާ މިހެންާ ކަންތައްތަްއާ މިފަދަާ މިާއުޅޭއިރުާ ދަތިކަމަކަށްވެފައިާ ތަންކޮޅެއްާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއީާ

ޮގތުަގއިާއެންމެންނަށްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާމިކަންާކުރެވޭނީާވަކިާބަޔަކަށްާަވކިާާާާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ 

ާކަމަށްާެއްގރީމެންޓުާާާނެފަހުންާމިވެނިާވަކިާބައެްއެގާއަތުންާނޫނީާނުނެޭގާާޕްރޮޑަކްޓެއްާދީފައިާމިާޕްރޮޑަކްޓްާމީެގ

ަގނެވޭ ވެސްާ އަތުންާ އެންމެންެގާ ައަގކަށްާ ަވކިާ ޕްރޮޑަކްޓްާ އެާ ހުރިހ ާ ބަދަލުގައި،ާ ހުޅުވ ލ ފަިއާާާާހެދުމުެގާ ޮގތަށްާ

ާާ.عليكم ާسالم ال وާއޮެވެގން.ާެއއީާމިނިވަންާިވޔަފ ރިާއަކީ.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

.ާއ ދެ،ާމިއަދުާާعليكم ާسالم لاޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ.ާާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالحمد `.ާ

ރަނަގޅުާާ އެބަހުރި.ާ ެވސްާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަިއަގއިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ

ާާ ދ އިރ ެގ ތުޅ ދޫާ ފަދައިންާކަންތައްތަކެއްާެވސްާއެބަހުރި.ާދެންމެާ މެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވިދ ޅުިވާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ބަޔަކަށްާ ަވކިާ އަކީާ ވިޔަފ ރިާ ރ އްޖޭެގާ އެކީަގއިާ ބަދަލ ާ ެގނެވޭާ މިާ އޮނިަގނޑަށްާ މިާސަރުކ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޅުވިާފަދައިންާާވިދ ާާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެާާ، ނަމަާާދ ާޮގތަށްާހެދޭާއެްއޗެއްާކަމުަގއިާެވއްޖެާާމިލުކުވެެގން

ންާާވަކިާމީހަކުާާކަރަޕްޝަންާއަދަދުާމަދުިވޔަސްާކަރަޕްޝަންެގާކަންތައްތައްާދ ނީާއިންތިހ ާއަށްާބޮޑުވެެގން.ާއޭރު

މުއްސަނދިކުރުމަށްޓަކަިއާާ ކަމެްއާ ބޭނުންވ ާ މީހަކުާ ވަކިާ ނޫނީާ ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ ީމހަކުާ ބޭނުންާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ

އެ ދ ނީާ ކަންތައްތަކެއްާ ދ ދިޮގާާކުރެވޭާ ކުރެވެމުން.ާ ފެނިެގންާާތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއްއާާާފަހުންާ މީެގާ ދިޔަާ

އިޢުލ ނުަގިއާާ ކުރެްއވިާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ލެޕްޓޮޕްާ ޓީޗަރުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ މިނިސްޓްރީންާ އެޑިުއކޭޝަންާ މިސ ލު.ާ

މަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާތައްާެވެގންާދިޔުތަށްާމިާކަންތައްޮގާާއޮތީާަވކިާބްރޭންޑެްއެގާކޮމްޕިުއޓަރުާނެުގން.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ހުޅުވ ލަންޖެހޭނީާ ފުރުޞަތުތައްާ މިފަދަާ އަދިާ ވ ންޖެހޭނީާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެްއާ އެދޭާ

ެވސްާާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށ އިާ ހުރިހ ާ އުސޫލުން.ާ ވިޔަފ ރީެގާ މިނިވަންާ

ޮގތެްއަގއިާވަކިާބަޔަކަށްާާާާތަކަށް.ާެއހެންނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވިޔަފ ރިާއަކީާދ އިމީރައްކ ތެރިކުރެވޭނެާޮގ
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ެއްއޗެއްާ އޮންނަާ ާާދެވިފައިާ ވެއްޖެާެގ މުދަލ ިއާާާޮގތުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ަގންނަންާ އޮފީސްތަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ނަމަާ

ަވކި އެއީާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ ވަޤުފުސަރުކ ރުންާ ބަޔަކަށްާ ބަޖެޓުާާާކުރެިވެގންާ ދައުލަތުެގާ ބަޔަކަށްާ ާާވަކިާ

ާކަމަށްާވެެގންާހިނަގއިދ ނެ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް...ާކަނޑައެޅިެގންާހިނގ ާއެްއޗެއްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެއއްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތުޅ ދޫާދ 

ޮގތުަގއިާމިާމައްސަލަާއަކީާވަރަށްާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ 

ަމއްސަލަައކަށް ުގޅިފައިވ ާ މަޞްލަޙަތ ާ ރައްޔިތުންެގާ އެންމެހައިާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ މިއީާ އެއް.ާ މައްސަލަާ ވ ތީާާާބޮޑުާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިތުރުކުރަންާ ވަުގތުާ ބަހުސްކުރ ާ މިކަމުަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހުށަހަޅަން.

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަލައިަގނެވޭާ ކަމަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ނެންެގވީާ ތިާ ދެންމެާ މަޖިލީހުެގާއ ދެ،ާ ސަބަބަކީ،ާ ނެތް.ާ ކަށްާ

ކުރ  ތަޅުމުންާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތައްތައްާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ަވުގތުާ އޮންނަނީާނިޒ މީާާާމަސައްކަތުަގއިާ މިާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ

ނުކުތ ެގާދަށުންާހުށަހަޅައިެގން.ާކުރީބައިަގއިާދުރ ލ ާހަމަޖެހެިގންާަވުގތުާކަނޑަެއޅިފައިާިމާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެހެންވީމ އަޅުަގ ނެތްމެ.ާ ނުވެސްާ ަވުގތެްއާ ިގނަާ މ ާ ދެންާ ބަހުސްަގއިާ މިއަދުެގާ ބަހުސްަގިއ،ާާނޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ާާޑީ.އ ރު އަށް 2ާާާާ.ޕީާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ މެންބަރުންނަށ1ާާާްމިނެޓު.ާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ އަމިއްލަާ ދެންާ މިނެޓު.ާ

ކު ެއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ އޮތީާ މެންބަރުާފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ެގންދ ނީ.ާ ރިއަށްާ

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު،ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ
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ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ިމާކަންތައްތަކަށްާާާންާހުއްޓުވުމ ނަށްާކަރަޕްޝައެކީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެހެންކަމ 

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނޭާ ރޭވިެގން.ާ އެކަންާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަުގފަހިވެެގންދ ނީާ

މައްސަލައަކަށްވ ތީާ މުހިއްމުާ ނ ޒުކުާ އަކީާ މައްސަލަާ މިާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބައެއް،ާ ފަދައިންާ

ހުށަހަޅަ އެހެންާާއަޅުަގނޑުާ އަދިާ އަްއސަވަިއެގންާ ވޯޓަކަށްާ އިތުރުކުރުމަށްާ ަވުގތުާ ބަހުސްެގާ މަްއސަލައިަގއިާ މިާ ންާ

ހަމަ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަށްާ އެކަންާ ތ އީދުކުރަްއަވއިފިއްޔ ާ އަކީާާާާބޭފުޅަކުާ މައްސަލަާ މިާ އެހެންމެ،ާ

މުޅިާރ އްޖޭެގާވިޔަފ ރިާާއުޅެނީާާާާއްމުެވެގންާމިމިދެންނެވިހެންާމުހިއްމުާމައްސަލައަކަށްާވ އިރުަގިއ،ާމިާމައްސަލަާމުހި

އިޤުތިޞ ދ  ކަމަކަށްާާއ އިާ ހިނގ ާ ހިނގައްޖެާާުގޅިެގންާ ކުރެިވެގންާ ިމޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިާ ނަަމާާާާވ ތީ.ާ

ެވެގންދ ނެ ެގއްލުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވިޔަފ ރިތަކ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުދިާ ކޮންމެހެންާ ވިޔަފ ރިތަްއާާާާ.ާ ފަންތީެގާ މެދުާ

ނަމާަާކުރިއެ ހިނަގއްޖެާ ވެެގންާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ަވުގތެްއަގއިާ ކުރަްއވ ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ ރުވުމަށްާ

ދ ނޭ.ާސަބަބަކީ،ާާާާވެެގންާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއއީާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތަށްާވެސްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާހުރަހަކަށް

ާާ ވިޔަފ ރިތައް ފަންތީެގާ މެދުާ އަދިާ ާާކުދިާ ސަރުކ ރުން ވެސްާ މިހ ރުާ ޑޮލަރުެގ300ާާާާކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއާ ބިލިއަންާ

ޮގތަށްާހަމަޖައްސ ފައިާއެއޮތްާއޮތުމަކީާވެސްާވިޔަފ ރިާފުޅ ކޮށްާކުރިއެރުވުމަށްާއިތުރުާާާާކޮލަޓްރަލްާއެާެގރެންޓީާދެއްވާ 

ކަމަކަށް ކުރަްއވ ާ ދެްއވުމަށްޓަކައިާ ާާާާފުރުޞަތުތަކެއްާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާވ ތީ.ާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ަވުގތުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވެސް ޮގތަކަށްާއިތުރުެވެގންާދިޔުމައްސަލަިއަގއިާބަހުސްެގާ ން.ާާލިބޭނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ެއާާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަޅުަގނޑުާ ބ ވަތުންާ މައްސަލަިއެގާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބިލަކަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭާ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭާ ދ އިރ ެއއްަގިއާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ މިއީާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވ ތީވެ،ާާާާހުށަހެޅުމަށްާ

ނަަގިއެގ ވޯޓެއްާ އުއްމީދުކުރަނީާ އިތުރުކުރެވޭއަޅުަގނޑުާ ަގޑިާ މިާ ނަމަވެސްާ ޮގތެްއާާންާ ނިޒ މެއްާ ނެާ

މިނެޓެއްާއެމް.ޑީ.ޕާީާާާދެއްވ ނެހަމަޖައްސަވައި ެއންމެާ ބިލަށްާދައްކަންާހުރިާވ ހަކަާދައްކ ނެާވަުގތެއްާނެތް.ާ ކަމަށް.ާ

މަ އިތުރުކޮށްދެއްވ ށޭާ ަގޑިާ މީެގާ ދަންނަވަނީާ މިާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ ވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ްއސަލަިއެގާާއަށްާ

ާާ މައްސަލަާއަކީ.ާާބ ވަތުން.ާމިާރ އްޖޭަގއިާވަރަށްާބޮޑެތިާޖަރީމ ތަކ އިާކަންތައްތައްާހިނގ ފައިާހުރިާމައްސަލަާއެއް

ދޫކޮށްލައި ލ މަރުކަޒީާާމިޮގތަށްާ މިހ ރުާ ިމއޮތީާ ރ އްޖެާ ފުނޑުފުނޑުެވެގންދ ނެ.ާ ބަޔަކުާ އެތައްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ފިްއޔ ާ

ހިންގ  ޤ ާާއުސޫލުންާ މިޮއތީާ އެާޮގތަށްާ ފ ސްވެފައި.ާ އެްއޗެހިާ އެާާނޫނ ާ އަތްަމއްޗަށްާ ބ ރުތަްއާާާމީހުންެގާ މީހުންެގާ
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ބިލަށްާ މިާ ވ ހަކަދައްކ ނެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަނީާ ިމާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ދޫކޮށްލަންާ

ާވ ހަކަދަްއކ ނެާފުރުޞަތެއްާނެތޭ.ާަގޑިާއިތުރުކޮށްދެްއވ ށޭާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމުމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާަވުގތުެގާޮގތުންާދެާވ ހަކަާެއއްާނޫނީާދެތިންާވ ހަކަާެއްއާާ

ާާދަންނަވ ލެވޭތޯާބަލ ނަން.ާެއްއާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާިމާއިދ ރީާމައްސަ ޖެހެނީާލަެއއްެގާވ ހަކަާމިާދަންނަވ ލަން

ޮގތުންާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާސިޓީާނުވަތަާރަީއސްެގާސިޓީފުޅ ާއެްއކޮށްާާާާބިލ ާބެހޭމި

ާފޮނުވ ފައިާމިއޮތްާމިާމަސައްކަތްާސަރުކ ރުެގާމިާވުޒ ރ ެގާމަސައްކަތްާބެހިފައިާއޮތްާޮގތް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާ

ާާ މިތ  މިކަންތައްތަނުކުރަންާ ނޫނިއްޔ މުންާ ތިބެނީކީ.ާ މިާ ނޫންާ އެކްސްޕަރޓުންނެއްާ ދުރ ލ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އްާ

ލުމުެގާފުރުޞަތުާނުލިބި،ާކިޔ ލުމުެގާފުރުޞަތެއްާނުލިބިާކުއްލިއަކަށްާމިކަހަލަާވ ހަކަާއެްއާާލައިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަ

ވެސްާާކީާއެީއާައޅުަގނޑުާއެްއޮގތަކަށްާންާވ ހަކަދެްއކުމަޮގތުާާާދެއްކުމަކީާނުވަތަާމަސައްކަތްާސަރުކ ރުެގާބަހ ލުމ ާބެހޭ

ޮގތުންާމިފަދާަާާާމިާއިދ ރީ،  ކުރެވިދ ނެާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ާާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެހ ާފަސޭހަާއިންާާޤަބޫލެއް

އަޅުަގ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީާ ޮގތެއްާ ފެންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުރ ލ ާ ބޮޑަށްސިޓީތައްާ ވަރަށްާ ހަމަާާާނޑުާ

ޮގތުަގިއާއެންެމާާާާވެސްާއެދޭާކަެމއް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާސިޓީެގާނުވަތަާމިާމަސައްކަތުެގާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޔަޤީނުން

ހަލ ކުކޮށްލުމެކޭ.ާާ ިވޔަފ ރިވެރިންާ ކުދިާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޤްޞަދަކީާ އެއްާ ބޮޑުާ

މުކޮށްާމިާކިޔ ާަވކިާކުލައެްއާާފައިާިމޮއތީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢ އްނުމަކަށްވެއެހެންނަމަވެސް،ާީމަގއިާވަރަށްާބޮޑުާވިސް

ނިޔަތުަގިއާާ ކުރުުމެގާ ކަންތައްތައްާ ިވސްނުމުަގިއާ ދިނުމުެގާ އިންާ ފަސޭހަާ ވިޔަފ ރިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިާ ޖެހިފައިާ

ޑުެމންާމިފަދަާމަސައްކަތަކަށްާާއަޅުަގނ،  މުންދ ާމަސައްކަތެކޭ.ާއެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާކެރިދ ނެާހަމަާކުރަ

ޮގތަށްާކަންކަންާާާާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާތަްމސީލުކުރަންާތިބިާބަެއއްާތިބެެގންާވަކިާބަޔަކަށްާފަިއސ ތަކެްއާލިބޭނެ

ޤަބޫލުކުރ ާާނިމޭ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ ވެސްާ ދިއުމަށްފަހުާ ސްޓޭޖަށްާ ކޮމިޓީާ މިާ ނޫން.ާާާޮގތަށްާ ކަމެއްާ

ާމިވަުގތުާެވސްާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާކޮމިޓީާސްޓޭޖުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއާާހަމަ،  އެހެންވީމ 

އަދިާާ ެގއްލުންނުވެާ ވެސްާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ކުދިާ ކަމަށްާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ނެާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ކޮމިޓީަގއިާ

މުކޮށްާމުޅިާމުޖުތަމަޢުެގާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާާޢ އްތައްތަކުންާފައިދ ެއއްނުކޮށްާކަންާާޚ އްޞަކޮށްާވަކިާބަޔަކަށްާމި

މަސަްއކަތްތަްއާާާާފައިދ ވ ނެ ވިޔަސް،ާ ބަހ ލިކަމުަގިއާ އޮފީސްތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކުލަވ ލައިާ މިާ ޮގތަށްާ

ލިބޭނެ މަތިންާ ހަމަހަމަާއުސޫލެއްެގާ ފަރ ތްތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ ިވޔަސްާ ކުލަާއެއްާާބަހ ލިކަމުަގއިާ ާނުޖެހޭާޮގތަށް،ާވަކިާ

ާޮގތަށްާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާާފަރ ތްތަކަށްާލިބޭނެ
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ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަވުމ  ކޯރަމްާ ޖަލްސ ާކުރިއަށްާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ާާއެކުާ ފަށ ނަން.ާ މިާމައްސަލަާއަށްާާާެގންދަންާ ހިސ ބުންާ

މިކަމ ާބެހޭާޮގތުންާޢިއްޒަތްތެރިާބައެއްާމެންބަރުންާނިޒ މީާނުކުތ ާާާާހުށަހެޅިފައިވ ާަވުގތުާމި ވަނީާހަމަވެފަ.ާދެންާ

ވިދ ޅުވެފަ އެބަހުރިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ އަދިާ ކަމަށާްާާާއިނަންގަވ ފަާ މިާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ އިތުރުކުރ ާ ަވުގތުާ މިާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމަކީާވަުގތުާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަާއަކީާާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ އަދިާ ކަންތައްތައް.ާ ނިންމަންޖެހޭާ އަވަހަށްާ ކަންކަމަކީާ އެާ ސަބަބަކީާ ކަންކަން.ާ އަންނަާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ންާމިާޖެހެނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންތައްތަކުެގާތެރެއިންާއެންމެާއިސްކަންދޭ

އެހެންވީމ ފޮނު މައްސަލަތަކަށް.ާ ޮގތުަގިއާާ،  އްވ ާ މަސައްކަތުެގާ ހުރިާ ނުނިމިާ މިާ ނުނިންމާ  ބަހުސްާ މިާ ައޅުަގނޑުާ

ކަންާާވަންޏ ާއޭަގާދިމ ވ ނެާމައްސަލަާައކީާމުޅިންާއެހެންާދުވަހަކަށްާއެޖެންޑ ކުރެވިެގންާމިާާކުރިއަށްާެގންދ ާކަމަށް

ާާ، ަގޑިއިރުެގާވަުގތުާހަމަވެފަާއޮތީމާ 1ާާކަމަށްާކަނޑައެޅުނުާާާާައޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާމި،  ދ ނީ.ާއެހެންވީމ ނުނިމިެގން

ދ ން.ާނިޒ މ ާބެހޭާަމްއސަލަާެއއްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާާާާެއާަވުގތުާހަމަވެފަާއޮތީމަާކުރިއަށްާާއިމިާމަސައްކަތްާނިންމ ފަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ

ާއްސަލަާ()ނިޒ މީާމަ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ެގ94ާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާމިާނެީގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ ރިޔ ސަތުންާ މ އްދ ަގިއާ މިާ ކަންތައްތައްާދަށުން.ާ ާާއިވ ާ

ބުނެފަ ކަމަކަށްާ ޤަބޫލެއްއިސްތިސްނ ވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ނެތް.ާ ވިދ ޅުިވާާާާއެއްާ ތިާ ރައީސްާ ނުކުރަންާ

ވަނީާއެންެމާާާާފަދައިން،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމިާމައްސަލަިއެގާަވުގތުާކަނޑައަޅުްއވ ފައިާމި

އަ ދިފުރިހަމަާ މައްސަލަާ މިާ ޤަބޫލެއްާރ ސ ކުރަްއވ ފައިާށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމކަށްާ ިވސްނ ަވޑަިއެގންާ ނުވަތަާ ާާކަންާ

ަވުގ ވ ހަކަދައްކ ނެާ މެދުާ މައްސަލައ ާ މިާ އެހެނީާ ލަފަޔަނުކުރަން.ާ ނުވަތަާ މަޝްވަރ ައކަށްާ މަނިކުފ ނުާތ އިާ ކަށްާ

،ާައޅުަގނޑުާމިާމައްސަލަާމާިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެދިވަޑައިެގންފަާެއއްާނެތްާޢ އްމުާކޮމިޓީއަކުާއެްއ.ާއެހެންވެ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ެގާދަށުން.ާމިއަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބެއްާބޭނުންވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .94ާާާނެީގާ

ާ



 46 

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނެތް.ާާ ބަލައިަގނެވޭކަށްާ ކަމަށްާ ެއއްާ ނުކުތ ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ައކީާ ނުކުތ ާ ނެންެގވިާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ާސަބަބަކީާހަވ ލ ދެްއވިާތިާމ ްއދ ާއަކީާމިހ ރުާމިާދެކެވޭާވ ހަކައ ާެއްއވެސްާުގޅުމެއްާހުރިާމ އްދ ާއެއްާނޫން.ާާ

ާ

.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގ8ާެާރުާއަދާިާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ 7

ާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ ދަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ 9ާާާާއ ދެ،ާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ ެއއީާ 7ާާާާއަށް.ާ މިއަދ8ާާުއަދި ަގިއާ

ާއެްއވެސްާކަެމއްާނެތީމަ.ާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

9.1-ާާާާ ނަންބަރު 9ާާއެޖެންޑ ާ ބަހުސް. އިބްތިދ ޢީާ ނަންބަރ9.1ާާާުާ.ާ ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ

ންާއިްއވ ފަިއާާެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުެގނައުމުށްާއިޞްލ ޙުދިވެހިރ އްޖޭެގާޕެންޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނ2009/8ާާަ

ާާ ހުށަހަޅުއްަވއ2010ިާާޑިސެމްބަރ27ާާުވަނީ ބިލުާ މިާ މެންބަރުާަގިއ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ދެްއވ ނީާ

މުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާއޭެގާކުރީަގއިާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާ

ާޠަފ ާއަށް.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޢިއް

ާ

ާމައްސަލަާ()ނިޒ މީާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ
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ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސް،ާ ނުވަތ94ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ބިލަކ ާ ބަޔ ންކުރަނީާ )ޅ(ަގއިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދެ ވ ހަކަދައްކަންާ މެންބަރުންނަށްާ ބަހުސްކުރުމުަގއިާ މެންބަރުންާ މެދުާ ދިުގިމންާމައްސަލައަކ ާ ފުރުޞަތުެގާ ޭވާ

ައޅުަގނޑަށްާއެނޭގާޮގތުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމޭާ،  ރައީސަށްާލަފ ދިނުން.ާއެހެންވީމ ާާކަނޑައެޅުުމަގއިާމަޖިލީހުެގ

ފުރުޞަތުާނުދެވެންީވާާ،  ހިއްމުާމައްސަލަާެއއް.ާއެހެންީވމ މިާމައްސަލައިަގއިާވ ހަކަދައްކަން.ާމައްސަލަާއަކީާވަރަށްާމު

ސަބަބެ ބިލަށާްާއެްއވެސްާ މިާ އެދެނީާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމކަށްާ އޮތްާ އްާ

މިާމައްސަލަިއަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ ަގޑިާ ފުރުޞަތުާއިތުރުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ ބަހުސްކުރުމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

މައްސަލައަކަށް ޤައުީމާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މައްާާމިއީާ މިާ އެބަާވ ތީެވ،ާ ވ ހަކަދައްކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަލައިަގއިާ

ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިނދުާ އެހެންކަމަށްވީާ ބޭނުންވޭ.ާ އެބަާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަށްާ މެންބަރުންެގާ ބޭނުންވޭ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

މަ އެާ ސަބަބަކީާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ތިއީާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ްއސަލަިއެގާާޝުކުރިއްޔ ާ

ދެްއވ ާމ އްދ ާއަކީާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާާތިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއިޢުލ ނުކޮށްފިން.ާއަނެއްކ ާހަވ ލ ބަހުސްާމިހ ރުާނިމުނު

މެންބަރުން ވަުގތުާާކަންކަމުަގއިާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ މިހ ރުާ މ އްދ .ާ ބެހޭާ ކަނޑަެއޅުމ ާ ދިުގމިންާ ވ ހަކަދެއްކުުމެގާ ާ

ާާ ެއކަހަލަާކަންކަން.ާާާާމެންބަރުންނަށްާއަރުވ ނެާވަުގތ ކަނޑައެޅިެގންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާވިޕުންާމިާއަންގަވަނީާއެ

ާާްއކަމުންދ ާތަރުތީބަކުންާަވުގތުާއަރުވަމުންާމިާންޏ ާަވުގތުާހުސްވަންދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާވ ހަކަދަވަާާނ ންގ ާކަމަށް

ާާ ބަހުސްަގއި މިާ އަށްާވެސްާ ޕ ޓީާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ 21ާާާާެގންދަނީ.ާ ވަނ23ާާާީމިނެޓު، މިނެޓުާ

ާމިނެޓުާިމހ ރުާވަނީާހަމަވެފަ.ާއ ދެ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމ23ާާު.ާެއާާއިއެރުވިފަާ

ާޕޯޑިއަމަށްާަވޑަިއެގންާބިލުާހުށަހެޅުއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ބެހޭާދިވެހިރ އ2009/8ާާް`ާ ޕެންޝަނ ާ ޖޭެގާ

.. ެގނައުޤ ނޫނަށްާ އިޞްލ ޙުާ އިޞްލ ޙުތަްއާާވަނަާ މައިަގނޑުާ ެގންނަވ ާ މިާ ބިލަށްާ މިާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ މަށްާ

ތިޔަ ޤަބޫލުކުރަނީާ މިާާާއަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ފެނިެގންދ ނެާ ތަފްސީލުާ ިމާއިޞްލ ޙުތަކުެގާ މަތިންާ މޭޒުކޮޅުާ ބޭފުޅުންެގާ
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ާާ 27ާާާާޤ ނޫނުާޖުމްލަ 20ާާާާމ އްދ ާއެކުލެވޭާޤ ނޫނަކަށް އިޞްލ ޙުާމިާހުށަހަޅަނީ.ާމ އްދ އަކަށްާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުން

ވަނަާމ އްދ ެގ10ާާާާވަނަާމ އްދ ެގ..ާއަދ8ާާާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަދ8ާާާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަދ5ާާާާިއޭެގތެރެއިންާާ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށް...ާ.8ާާށްާއަދިާ)ރ(ާއަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ކޮޅަށްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ މިަވުގތުާ އ ދެ،ާ

ހިއްތެވުމަށް،ާާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ގަވ އިދަށް ރަޝ ދަށ އިާާާރުމަތްތެރިކޮށްހުމަޖިލީހުެގާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ހިއްތެވުމަށްާ

ތްތެރިވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ާާރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށްާނަސޭހަތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްެގާއިދ ރީާމަސައްކަތްތައްާހިންުގމުެގާއޮނިަގނޑަށްާެއާާ

ބަ ކުރެވުނުާ ުގޅިެގންާ ބަދަލ ާ ދ އިރ ގެާެގނައިާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ހިނަގއްޖެާ ފ ހަަގކުރެވިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ާހުސްަގއިާ

ތިމަރަފުށީާާާށްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގ،ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވަިއ،މްާމުއްޠަލިބަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީ

ޢިއްާ މުޞްދ އިރ ެގާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ އިތުރުޒަތްތެރިާ ވުަގތުާ އެހެންވީމ ކުރުމަޠަފ ާ ތ އީދުކުރި.ާ ަވުގތުާާ،  ށްާ އެާ

އިތުރުކުރުމަށްާމީެގކުރިންާެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ާސިޓީތަކުަގިއާަވުގތުާއިތުރުކޮށްެގންާބަހުސްކޮށްފަިއާާ

ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަޖިލީހުގެާާާވަންޏ ާާއެޮގތަށްާއެާފުރުޞަތުާނުދެވޭާކަމަށް،  އިާއެބައޮތް.ާއެހެންީވމ މަޖިލީހުަގ

،  ވީމާ ޗެމްބަރުަގިއާމިާކުރެވޭާމަސައްކަތްތަކަކީާއެންމެާރަނަގޅުާމަސައްކަތްތަކަށްާވުމުެގާފުރުޞަތުާކުޑައޭ.ާއެހެން

ތ އީދުޢިއްޒަތް ހުށަހެޅިާ އެާ ދެވޭކަށްާާާާލިބިފައިތެރިާރަީއސް،ާ އެއްސެވުމަށްފަހުަގިއާނޫނީާކުރިއަށްާ ޮގތަށްާވޯޓަށްާ ވ ާ

އެބަ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ތ އީނޯންނ ނެ.ާ ހުށަހެޅިާ ވަރަށްާސ ފުކޮށްާ އަހަންއޮތްާ ވޯޓަށްާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭާ ޖެހޭނާެާދުާ

ކަމަށްާއެފަދަާމައްސަލަތަކުަގިއ.ާމިއީާބިލެއްާނޫން.ާމިއީާޤަރ ރެއްާނޫން.ާމިއީާވަކިާކަމަކ ާުގޅިެގންާައއިސްފަިއާާ
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ކަމަކަށްާ އެހެންީވމ ާާއޮތްާ ކަމަ،  ވ ތީ،ާ ދެއްވ ނެާ ފުރުޞަތުާ ެއާ ރައީސް،ާ ޤަބޫލުކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ާމިހ ރު.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގޑިާެއއްާހަމަޖެހިފައި ވ ާާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާމަޖިލީހުަގއިާވޯޓަށްާެއހުމަށްާއޮތްާަގޑިާއަކީާވަކިާ

ހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތުމަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާ

ނަސޭހަާާމެންބަރު އަޅުަގނޑުާ ރަޝ ދަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނ ޒިމްާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ތްތެރިަވން.ާ

ގަވ ިއދަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ެއއްހުމެންބަރުާ އަދިވެސްާ ހިއްތެވުމަށްާ ނަސޭހަާާރުމަތްތެރިކޮށްާ .ާތްތެރިވަންފަހަރުާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލުާހުށަހެޅުންާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާއެދެން.ާ

ާާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ޝު ދައްކެވެމުންދ އިރުާާއ ދެ،ާ ވ ހަކަާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހިތ މަކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާެވސް..ާމިާމަޖިލީހުެގ...ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.....ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވުމަށްާއަދިެވސްާރުމަތްތެރިކޮށްާހިއްތެހުރަޝ ދުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާާާާތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުެގާޢިއްޒަތްތުޅ ދޫާދ އިރ 

ނަސޭހަ އިްއވަން.ާއެއްފަހަރުާ ނަންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހޭނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ތްތެރިވަން.ާ

ާރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅޭތޯާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނަމަވެސްާ އުނދަުގލުންާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ެގނައުން.2009/08ާާާާބަލ ނަން.ާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ ާ.. ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ޕެންޝަނ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ޤ ނޫނު މިާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ާާއ ދެ،ާ އޮތީ އެކުލެވިފަިއާ މ އްދ އެްއެގ27ާާާާކުރީަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ިމާ އެހެންނަމަވެސް،ާ 27ާާާާމައްޗަށް.ާ ތެރެއިން އެބ20ާާާަމ އްދ ެގާ އިޞްލ ޙުާ ސަރުކ ރުންާ މ އްދ އަކަށްާ
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ބޭނުންވ ާާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޮގތެްއަގިއާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ މިާ ހުށަހަޅ .ާ

ާވެސްާއެބަވޭ.ާއެއީ...ާ.އިޞްލ ޙުތަކެއްާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާތިމަރަފުށީ ގަވ އިދަށް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮހުދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ހިއްތެވުމަށްާ ތްތެރިވަން.ާށްާ

ާާ ގަވ އިދަށް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިރުމަތްތެރިކޮހުތިމަރަފުށިާ ނަސޭހަށްާ އަޅުަގނޑުާ ން.ާތްތެރިވައްތެވުމަށްާ

ެވސްާރުމަތްތެރިކޮށްާހިއްތެވުމަށްާއަދިހުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާަގވ އިދަށްާާާާތިމަރަފުށީ

ނަސޭހަ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރާުާއެއްފަހަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ތްތެރިވަން.ާ

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިއނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރާުާާާއ ދެ،ާ ވަނީާ

ާަވުގތުާކަނޑައެޅިފައިާއޮތުމުެގާުމރ ދަކީާނުވަތަާޭއެގާމ ނަާވިޔަސްާާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާބިލަކަށްާނުަވތަާމައްސަލައަކަށް

ާއަކީ..ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ނުެގއްލޭނެހެން ނިޒ މުާ މަޖިލީހުެގާ ިމާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާާާރައީސް،ާ މިހ ރުާ އެދެން.ާ ހަމަޖައްސައިދިނުންާ ކަންކަންާ މިާ

ހު ެއާ ކޮޅަށްާ ކައިރީަގއިާ ޕޯޑިއަމްާ ާާމެންބަރުާ އިން ޕ ޓީާ އެާ ހަމަާ އެހެންާންނަވަނީ.ާ ދަނީ.ާ ޯގނ ކުރަމުންާ އަށްާ އޭނ ާ

މައަކަށްާނޭޅުވޭނެ.ާާާހަނަހައްދަވ ާމިާނިޒ މުާހިފަހަްއޓައިދިނުންާއެދެން.ާރަީއސްާައޅ ނުލައްވ ާއިނދެެގނެއްާމިާނިޒ މު

މަޖިލިސްާޮގތަށްާާާާލިބޭާާވެސްާެއާކުރަްއވ ާކަންކަމަށްާއިހުތިރ މުމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ،  އެހެންވީމ 

ާނިޒ މުާހިފަހައްޓައިދެއްވުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާ، ހިނަގންވ ނީ.ާއެހެންވީމާ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ތްތެރިވަމުން.ާާދަނީާނަސޭހަާާރުމަތްތެރިކޮށްާހިއްތެވުމަށްާައޅުަގނޑުާމެންބަރުންނަށްާމިހުއ ދެ،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށް

ާށްާެގންދެވުމަށް.ާާއ ދެ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާައޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާިއލްތިމ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާާ

ޔަާބޭފުޅުންެގާމައްސަލަާއެްއާއޮތިއްޔ ާކުރިައށްާާމިާބިލުާހުށަހަޅައިދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާދެއްވ ށޭ.ާޭއެގާފަހުަގިއާތި

ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ރަނަގޅޭ.ާ އ ދެ،ާާާާެގންދެވުންާ ެގއްލިެގންދ ނެ.ާ

ާާއަނެއްކާ  ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބަލ ނަން.ާ ފެށޭތޯާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ2009/08ާާާާވެސްާ

ާނ ...ޕެންޝަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ ކޯރަާާއ ދެ،ާ މަޖިލިސްެގާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގއްލިފައި.ާ ހަމަވެއްޖެ.ާވަނީާ މިހ ރުާ މްާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާކަންތައްާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ، އެހެންވީމ 

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާާ މި މިއަދުެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހިނަގމުންއ ދެ،ާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތުންާާާާމިާާމަޖިލީހުެގާ ދ ާ

ާއަޅުަގނޑު...ާާ
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާހަމަވެއްޖެ.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިއަށްާެގންދަވ ާ.ާއ ދެ،ާޖަލްސ ެގާކޯރަމު

ާ

ާކަދެްއކެުވން:ވ ހަާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ާާ އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހުށަހެޅޭތ3ާާާޯާ`.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނަމަވެސްާ މަތިންާ ފަހަރެއްެގާ

އަޅުަގނޑުާބަލ ނަން.ާއ ދެ،ާިމާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅެމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާދެތިންާނުކުތ ާެއްއާާ

ާާ 27ާާާާއެބަވޭ.ާމިާޤ ނޫނަށް ާާމ އްދ ާއެއް މ އްދ އަކަށްާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާއިޞްލ ޙުާމ20ާާާިާއެކުލެވޭާޤ ނޫނަކަށް

ޢިއްޒަތް ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަވޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އެންމެހައިާހުށަހަޅަނީ.ާ ާާތެރިާ

ތެ މީެގާ އަދިާ ކަމަށްާ މުހިއްމުާ މިކަމުެގާ ސ ފުވ ނެހެން.ާ ވަރަށްާ މިކަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާާމެންބަރުންނަށްާ ރެއިންާ

ާާާާޚ އްޞަ ޮގތެްއަގއިާިމާާާާއިޞްލ ޙުެގާތެރެއިންާމަސްވެރިންނަށްާޚ އްޞ20ާާަޮގތެްއަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމި

ާމީހުންެގާހެލްތުާާާޕެންޝަންާސްކީމެއްެގާދަށުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާމަސްެވރިންާމިާއިޞްލ ޙުެގާސަބަބުންާއެބައި

އެ ސްކީެމއްެގާ ފ ސްވެއްޖެއިންޝިއުރަންސްާ އިޞްލ ޙުންާ މިާ ގަވ އިދުާ ހަދަންޖެހޭާ އިރ ދަކުރެއްިވްއޔ ާާާާ،ނަމަާާާ

މަސްވެރިންެގާޕެންޝަންާކަންތައްތައްާހަމަޖެހިެގންދ ނެާއެާަގވ އިދުެގާތެރެއިން.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާދ އިރުާާއެހެންވީމ ،ާދިވެހިާމަސްވެރިންނަށްޓަކައިާެވސްާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅެމުން

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެީއާާާާދިނުމުެގާފުރުޞަތުާދެްއވުމަކީާމުހިއްމުާކަެމއްންބަރުންާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅައިމެ

ސަބަބުނ20ާާާާް އިޞްލ ޙުެގާ ހުށަހަޅ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ހުށަހަޅ ާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީ.ާއަދިާާާާވެެގންާާރިންނަށްާވެސްާރަނަގޅުާހެޔޮޮގތެއްއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމަސްވެ

ބެހ ބިލ ާ ބެހޭާާމިާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ މިާ މ ާާޮގތުން،ާ އިތުރަށްާ ައޅުަގނޑުާާާާޮގތުންާ ނުދަްއކ ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ިގނަާ

ރުަގއިާވެދ ނެާއެންމެާފުރިހަމަާނޫނާްާޤަބޫލުކުރަނީާބިނ ކުރަނިވިާރަނަގޅުާވ ހަކަތަކަކަށްފަހުާއަދިާމިާއިޞްލ ޙަކީާފަހަ

ާާ އެކީަގއިާމިާާާާމެންބަރުންެގާިވސްނުމ އިާފިކުރ ޮގތަށްާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަކަށްާެވސް.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރި

ަވުގތުާާާާޤ ނޫނަށްާމިއިޞްލ ޙުާހިމެނިެގންދިޔައިމ ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިާާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވާއަދިާމި

ހިނަގމުންޕެން ކަންތައްތައްާ ހަރުދަނ ާާޝަންެގާ އިތުރުާ ޮގތަށްާ ވެެގންދ ާ އަޅުަގނޑުާާާާކަމެއްާ ކަމަށްާ ދ ނެާ

އެހެންވީމ  އަާާ،އުއްމީދުކުރަނީ.ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ މިފުރުޞަތުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ޅުަގނޑަށްާާވަރަށްާ

އިޚުލ ސްތެރި ވެސްާާކަމ ދެއްވީތީާ ސަރުކ ރަށްާ ެއންމެހައިޝުކުރުދަންނަާާެއކީަގއިާ އަދިާ މާިާާާވަން.ާ މެންބަރުންާ
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ނުހަނުާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީާ މިއިޞްލ ޙުާ ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަދިާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ާ އިޞްލ ޙަށްާ

ާއެދޭާކަމެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބި މިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ހުޅުވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ަވުގތުާ ބަހުސްެގާ ލުެގާ

ަގޑިިއރުެގާބަހުސެއްާމިާބިލަށ3ާާާާްއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމިާޖުމްލަާާ

ާާ އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ 1ާާާާކުރެވޭނެ.ާ 3ާާާާަގޑި އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ 1ާާާާމިނެޓު.ާ ޕ 8ާާގަޑިއިރ އި ވަކިާ ޓީއަކަށްާާމިނެޓު.ާ

ާާ 55ާާާާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންނަށް ާާމިނެޓު.ާޤައުމ16ާާީމިނެޓް.ާޕީ.އޭާއަށް ރާީާމިނެޓު.ާއަދިާޖުމްހ5ާާޫާޕ ޓީާއަށް

ާާ ފަާއެްއާނެތް.ާާމިނެޓު.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާފުރުޞަތަކަށްާެއދިވަޑައިެގނ5ާާްޕ ޓީާއަށް

ާާ ބަސްާބުނުމުެގާފުރުޞަތުާބިލުާހުށަހެޅުްއިވާާަގސްތުކުރަނީާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާފަހުއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުަވން.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ޢިްއޒަާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުތައްާާ`.ާ ނަމަވެސްާ ހ ލުަގިއާ ދަތިާ ކިތަންމެާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ތްތެރިާ

ާާާާހުށަހެޅުނީމ ާއަޅުަގނޑުާއުފ ޭވ.ާއެާސަބަބަކަށް ކުރ ކަުމެގާާމަޖިލީހުަގއިާމިާިއޞްލ ޙުާތ އީދުވަނީާމިާޢިއްޒަތްތެރި

މި ވެެގންާ ދަލީލަކަށްާ އަލިަގދަާ ފަހުެގާާވަރަށްާ މިާ ހިސ ބަކަށްާ މިހ ާ އަދިާ މަޖިލީހުަގިއާާާާދިޔައީ.ާ ތ ރީޚެއްަގއިާ

ހަަމާާާާެވެގންރެކޯޑު ކުރީަގއިާ ކަމަށް.ާ ހިމެނިެގންދ ނެާ ެވސްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށްާ ދ ނެާ

ކަމަށް އޮތްާ އިޞްލ ޙެއްާ ހުރިާ ނިމިފައިާ ވ ހަކަާާާާވަނީާާމިޮގތަށްާ މިާ ވެސްާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ މިާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ނަމަާ

ން.ާއަޅުަގނޑަށްާއިރ ދަކުރެްއވީތީާއަޅުަގނޑުެގާދައުރުަގއިާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަންާސަރުކ ރުެގާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަ

އިޞްލ  ލިބުނުާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތުަގިއާ ދެއްވިާ އެންމެހައިފަރ ތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުނާްާާާޙުަގއިާ

އެއްބ ރުލުމަށްޓަކައި އިޚުލ ސްތެރިާދެއްވިާ ނުހަނުާ ައޅުަގނޑުާ ެއންމެހައިއެާާމ ކަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރުންނަށާްާމެންބަާާކީަގއިާ

ާާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ާއަދިާމިާއިޞްލ ޙުާބަލަިއަގންނ ނެާާާައށްވޯޓުެގާަގޑީަގއިާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާމިޝުކުރުދަންނަވަމުން

ރެްއާާޔ ލެއްާޝުޢޫ.ާއެއީާމެންބަރުންެގާޚިކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާވަކިާދައްކ ނެާވ ހަކަާއެއްާނެތް

ބިލާުާ މިާ އަދިާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ އޮވެދ ނެ.ާ ވެސްާ ޖަވ ބެއްާ ވަކިާ ދޭނެާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އައިނަމަާ

ބޭފުޅުންނ ާުގޅ ލައިެގންާއަދިާެއކަމ ާބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމުެގާފުރުޞަތުާާާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުންާެވސްާައޅުަގނޑުާއެ

ާާ މިކަން ބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާލިބިެގންދ ނެ.ާނަމަވެސްާ ަވރަށްާ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާ އޮތީތީާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ

ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިާދެއްވިާއިތުބ ރ އިާތ އީދަށްޓަކައި.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިާބިލެުގ އިބްތިދ ޢީާބަހުސްާނިމުނީ.ާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުމުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާ

ާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނެ.ާާއިާމިާބިލުާބަލައިަގންނަންާފެނޭތޯވަުގތުގަާ

މިާާ-9.2 ާާާާއަޅުަގނޑުާ ޢިއ9.2ާާްދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު ދ އިރ ެގާ މުޙައްމަދާުާއަށް.ާތިމަރަފުށީާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާާމުޞްޠަ ާާފ  ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އޮތޯރ81/6ާާިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މަނިޓަރީާ ާާމޯލްޑިވްސްާ ޤ ނޫނު އަށ1971ާާާްާޓީެގާ

ކިޔުެގނައުމުއިޞްލ ޙު ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ ިމާ ބިލު.ާ ިއއްވިފައިެގާ ާާާާންާ 27ާާާާވަނީ ބިލ2010ާާުޑިސެމްބަރ މިާ ަގއި.ާ

ދ  ތިމަރަފުށީާ ދެްއވުމަށްާ ވަޑަިއެގންާ ޕޯޑިައމަށްާ ޢިއްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާ މުޙައްމަދާުާއިރ ެގާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާފ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމުޞްޠަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`81/6ާާާާ އޮތޯރިޓީެގ ހުށަހަޅ ާމަނިޓަރީާ ޤ ނޫނަށްާ

،  ާކޮޕީާެއއްާވ ނެހެން.ާއެހެންވީމ އިޞްލ ޙު.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކޮންމެާބޭފުޅެއްެގާވެސްާއަތްޕުޅުމަތީަގއިާމިާބިލުެގ

ކަމުގައި ނުދިޔަާ އެއްޗަކަށްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ިމާާާާމީަގއިާ އ ދެ،ާ އިްއވ ނަން.ާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަކޮށްާ ވިޔަސްާ

އަބިލުަގ ފެށޭާ ފުރަތަމަާ ސުރުޚީއިާ މިާރިމަތީާ ބަޔ ންާ ބޭރުާާަގއިާ އެތެރެާ ޕޯޓުތަކުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ާާކުރަނީާ

ދުާޮގތުަގއިާބޭރުފައިސ ާއެތެރެކޮށްާބޭރުކުރެވޭނޭާމިންވަރު.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެްއެވސްާާދަތުރުވެރިންެގާއަތްމަތިންާނަގުާ

އަތްދަ އަތްމަތީަގއިާ ދަތުރުވެރިއެްއެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ ތެރޭަގިއާާޕޯޓަކުންާ ފޮށިތަންމަތީެގާ ނުވަތަާ ބަހުަގއިާ

ާއެއިރެްއަގއިާހުރިާވެެގންާެގންދެވޭނީާާނަޤުދުާފައިސ ާކޭޝްެގާޮގތުަގއިާދަތުރުވެރިއަކަށްާނުވަތަާޕެސެންޖަރަކަށްާިގނަ

ާާާާއެކްސްޗޭންޖު )ށ(ަގިއ1ާާާާރޭޓަކުން މިންވަރެެވ.ާ ފައިސ ެގާ ބޭރުާ އަދަދަށްވ ާ ޖެހޭާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ދިވެހިާ ލައްކަާ

ޕެސެންޖަރެްއެގާާބަޔ ން ނުވަތަާ ދަތުރުވެރިައކުާ އެތެރެވ ާ އަށްާ ރ އްޖެާ ޕޯޓަކުންާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރަނީާ

ނު އަތްދަބަހުަގއިާ ނަުގއަތްމަތީަގއިާ ތެރޭަގއިާ ފޮށިތަންމަތީެގާ އެވަތަާ ޮގތުަގއިާ ފައިސ ެގާ ހުރިާާާާދުާ އިރެްއަގއިާ

އެތެރެކުރ ާާާ،ނަމަާާވުރެާއިތުރަށްާބޭރުާފައިސ ާއެތެރެކުރ ލައްކަާރުފިޔ ާއަށްާޖެހޭާއަދަދަށ1ާާްރޭޓަކުންާާާާއެކްސްޗޭންޖު

ސަމިން ކަސްޓަމްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ޑިކްލެއަާރރވިވަރެއްާ ބަޔ ންކުރަނީާާސްަގއިާ )ނ(ަގއިާ ެއވެ.ާ ކުރަންވ ނެާ

މި ބަޔ ންކުރަނީާ )ނ(ަގިއާ ބަޔ ންކޮށްފައިާާދިވެހިރ އްޖޭެގ،ާ )ށ(ަގއިާ ޮގތުގެާާާމ އްދ ެގާ އެއަދަދަށްވުރެާާާާވ ާ މަތިންާ

މިއިތުރަ އަޅުަގނޑުާ ސޮރީ،ާ އެތެރެކުރަން،ާ ކަމަށް،ާ އެތެރެކުރ ާ ރ އްޖެާ ފައިސ ާ ބޭރުާ އަލުނާްާާާށްާ މ އްދ ާ
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މަތިންާެއއަދަދަށްވުރެާާާާބަޔ ންކޮށްލ ނަން.ާތަންކޮޅެްއާކުށެއްޖެހިފައިާއޮތީމަ.ާމިާމ ްއދ ެގާ)ށ(ަގއިާބަޔ ންކުރ ާޮގތުެގ

ާާ ފައިސ  ބޭރުާ އެތެރެާއިތުރަށްާ އަށްާ މިރ އްޖެާ ދަތުރުވެރިޤ ނޫާާކުރުމަށްާ ނަމަެވސްާ އެެވ.ާ ހުށަހެއްނ ޅަާ ާާާާނުާ 1ާާައކު

އަދަދަށް އަދަދަށްވުރެ،ާ ޖެހޭާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ފައިސ އަށްާާލައްކަާ ބޭރުާ އިންާާާާވުރެާާވ ާ ރ އްޖެާ އަށް،ާ ރ އްޖެާ އިތުރަށްާ

މޯލްޑި އޭނ ާ އެތެރެކުރިއިރުާ ރ އްޖެާ ދަތުރުވެރިައކުާ އެާ ެގންދެވޭނީާ ސަރވިސްަގިއާާބޭރަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ވްސްާ

އަދަދަށެވެޑިކްލެއަާރ ބޭންކުކޮށްފަިއވ ާ އޮޕަރޭޓުކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ )ރ(ާ ބޭނުންތަކަށްާާ.ާ އިދ ރ ތަކުެގާ މ ލީާ ތަކ އިާ

ނުވަތަޕޯާާދިވެހިރ އްޖޭެގ ދަތުރުވެރިންާ ބޭރުވ ާ ެއތެރެވ ާ ނަުގާާޓުތަކުންާ އަތްމަތީަގއިާ ކޭޝްެގާާޕެސިންޖަރުންެގާ ދުާ

މި އެތެރެކުރުމަކަށްާ އަށްާ ރ އްޖެާ ފައިސ ާ އެާާާޮގތުަގއިާ ބޭނުންތަކަށ އިާ ިވޔަފ ރީެގާ )ބ(ާ އެވެ.ާ ހުރަހެއްނ ޅަާ ާާމ އްދ ާ

ބަނޫން މ އްދ ަގއިާ މިާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ބޭނުންވ ާ ބޭނުންތަކަށްާ ނުވަތަާާވެސްާ އެއްާ ދަތުރުވެރިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ޔ ންކުރ ާ

މީހަކުާނުވަތަާބަޔަކުާބޭނުންވ ާމިންވަރަކަށްާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާެގންދެވިދ ނެާެއވެ.ާާާާޕެސެންޖަރެއްެގާއަތްމަތީަގއިާއެާ

ާާ ެއވެ. ެގންދެވިދ ނެާ ޮގތުންާ ބަޔ ންކުރ ާ ާާާާ-1ތިރީަގއިާ ޓްރ ންސްފަރ، ާާ-3،  ޑްރ ފްޓްާާބޭންކުާާ-2ޓެލެްގރ ފިކްާ

ފައިސ ާއަށްާބަދަލުކުރެވޭާޮގތުަގިއ،ާފައިސ ާއަށްާބަދަލުކުރެޭވާާާާ-5ޕޭާއޯރޑަރ،ާާާާބޭންކުާާ-4ޓްރެވަލަރސްާޗެކް،ާާ

ބޭންކުޮގތު ޚިދުމަތްަގއިާ ޓްރ ންސްފަރެގާ މަނީާ ލިޔުންތައް.ާ އެކިއެކިާ ދޫކުރ ާ އިދ ރ ތަކުންާ މ ލީާ ދާޭާާާތަކ އިާ

އަނެ އެކަކުާ މެދުވެރިކޮށްާ ކުންފުނިތައްާ އެާ މަނީާކުންފުނިތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ފޮނުވުން.ާ ފައިސ ާ ކަކަށްާ

ދޫކުރ ާ އޮތޯރިޓީންާ އެާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްާ އޮތޯރިޓީަގއިާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ ދޭާ ޚިދުމަތްާ ޓްރ ންސްފަރެގާ

މަނިޓަރީާާ މޯލްޑިވްސްާ ދޭންވ ނީާ ޚިދުމަތްާ ޓްރ ންސްފަރެގާ މަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދަށުންނެވެ.ާ ލައިސަންސެްއެގާ

ޖިސްޓްރީކޮށްެގންާއެާއޮތޯރިޓީންާދޫކުރ ާލައިސެންސެްއެގާދަށުންނެވެ.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމަނީާއޮތޯރިޓީަގއިާރަ

ޓްރ ންސްފަރެގާޚިދުމަތްާދޭާކުންފުނިތަކުންާއެކަކުާއަނެކަކަށްާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާފައިސ ާފޮނުވޭނީާމިާއަދަދަށްާިމާ

ާާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮާ ެގާޤައުމުތަކަށްާފޮނުޭވނީާމީހަކަށްާޖަމ ޢަތަކަށްާނުާއޭޝިޔާ ދެކުާާ-1ތުެގާމަތިންނެވެ.

ިގނަ ކުންފުންޏަކަށްާ ާާާާނުވަތަާ ދުވ ލަކަށް 1000ާާާާވެެގންާ މިންވަރެވެ. ޑޮލަރުެގާ އޭޝިއ ެގާާާާ-2ޔޫ.އެސްާ އިރުމަތީާ

ސްާޑޮލަރު،ާާޔޫ.އ2000ާާެވެެގންާދުވ ލަކަށްާާާާޤައުމުތަކަށްާފޮނުވޭނީާމީހަކަށްާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާކުންފުންޏަކަށްާިގނަ

2000ާާާާ އެވެ. ފައިސ ާ ބޭރުާ ޖެހޭާ ޑޮލަރަށްާ ސެޓްރަލްާާާާ-3ޔޫ.ެއސްާ އ އިާ ރަޝިޔ ާ ޤައުމުތަކ ިއާ މެދުއިރުމަތީެގާ

ނުވަތަާ ޖަމ ޢަތަކަށްާ މީހަކަށްާ ފޮނުވޭނީާ ޤައުމުތަކަށްާ އޭޝިޔ ެގާ އ އިާ އޭޝިޔ ާ ސެންޓްރަލްާ އ އިާ އެމެރިކ ާ

ިގނަ ާާާާކުންފުންޏަކަށްާ ދުވ ލަކަށް ާާާާޑޮލަރުެގ1500ާާވެެގންާ މީހަކަށްާާާޔޫރަޕުާާ-4މިންވަރެވެ. ފޮނުވޭނީާ ޤައުުމތަކަށްާ

ާާާާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާކުންފުންޏަކަށްާިގނަ އެފްރިކ ެގާޤައުމުތަކަށްާާާާ-5ޔޫ.އެސްާޑޮލަރެވެ.3000ާާާާެވެގންާދުވ ލަކަށް

ެގާމިންވަރެެވ.ާާޔޫ.ެއސްާޑޮލަރ1000ާާުވެެގންާދުވ ލަކަށްާާާާފޮނުވޭނީާމީހަކަށްާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާކުންފުންޏަކަށްާިގނަ

6-ާާާާ ޔޫ.ެއސ3000ާާާާްޔުނައިޓެޑްާސްޓޭޓްާއޮފްާއެމެރިކ ާއަށްާފޮނުވޭނީާމީހަކަށްާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާކުންފުންޏަކަށް

ާާ ިގނަާާ-7ޑޮލަރެވެ. ޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާކުންފުންޏަކަށްާ މީހަކަށްާ ފޮނުވޭނީާ ޤަުއމުތަކަށްާ ާާާާޕެސިފިކްާ 1000ާާވެެގން
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ާާ މެރިކ ާއ ިއާސައުތުާއެެމރިކ ެގާނުވަތަާސައުތުާއެމެރިކ ެގާޤައުމަކަށްާފޮނުވޭނީާއެާާލެޓިންާާާ-8ޔޫ.އެސްާޑޮލަރެެވ.

ާާ ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުެގާމިންވަރެވެ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ1500ާާާާޖަމ ޢަތަކަށްާމީހަކަށްާކުންފުންޏަކަށްާމަދުވެެގންާދުވ ލަކަށް

ފޮނު ފައިސ ާ ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ ކުންފުނިތަކަށްާ ޚިދުމަތްާ ޓްރ ންސްފަރާ ސިންަގލްާާމަނީާ އަތުންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ވ ާ

% ިގނަވެެގންާ މަދުވެެގން،ާ ނެޭގނީާ ޚިދުމަތ3ްޓްރ ންސެކްޝަނަކަށްާ ޓްރ ންސްފަރާ މަނީާ މިންވަރެވެ.ާ ދާޭާާާެގާ

ކުންފުންޏެއްާމެދުވެރިކޮށްާރ އްޖެާއިންާބޭރުންާރ އްޖެާއަށްާފައިސ ާފޮނުވުމުަގއިާއެާފައިސ ާފޮނުވ ާޤައުމެއްެގާމަނީާ

ތްދޭާކުންފުނިތަކުންާހުއްދަކުރ ާއަދަދަކަށްާބޭރުާފައިސ ާރ އްޖެާއަށްާފޮނުވުމަކަށްާމިާޤ ނޫނުާޓްރ ންސްފަރާޚިދުމަ

ފައިސ ާާ މެދުވެރިކޮށްާ ކުންފުނިތައްާ ޚިދުމަތްދޭާ ޓްރ ންސްފަރެގާ މަނީާ ރ އްޖޭަގއިާ ނަމަެވސް،ާ އެވެ.ާ ނ ޅަާ ހުރަހެއްާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާ،  އިންނެވެ.ާ)ބ(ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިލިބެންވ ާފަރ ތައްާއެާފައިސ ާލިބިދޭނީ،ާލިބިދޭންވ ނީާދިވެހިާރުފިޔ 

ބެހޭ ޚިދުމަތްތަކ ާ ޓްރ ންސްފަރާ މަނީާ ާާާާދެމުންދ ާ އިޤްތިޞ ދީ ރ އްޖޭެގާ އެއިރެއްަގއިާ ޮގތުެގާހ ޮގތުންާ ހުރިާ ލަތުާ

ބިެގންެވާާޮގތުންާހުއްޓުވ ލުމުެގާއިޚްތިޔ ރުާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިާާމައްޗަށްާބަލައިާއެާޚިދުމަތްާދިނުންާވަުގތީ

އުފެއްދުންތަކ އި ރ އްޖޭެގާ ާއެވެ.ާ ބޭނުންކޮށްެގވަސީާ ޚިދުމަތްތައްާ އުފެއްދުންތަކ ިއާާލަތްތަކ އިާ ރ އްޖޭެގާ ންާ

ބޭރުކުރުން.ާވަސީ އެތެރެކުރުމ އިާ އަށްާ ރ އްޖެާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ލިބޭާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ޚިދުމަތްތައްާ ލަތްތަކ އިާ

ާާ ވަސީލަތްތަކ އި އުފެއްދުންތަކ ިއާ ފައިސ ެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލިބޭާ ިވްއކަިއެގންާ ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ ޚިދުމަތްތަްއާ

%ާ މަދުވެެގންާ ބޭންކ85ުތެރެއިންާ ރ އްޖޭެގާ ފައިސ ާ ބޭރުާ މެދުވެެގާ އިދ ރ ތައްާ މ ލީާ ައށްާާތަކ އިާ ރ އްޖެާ ރިކޮށްާ

ރުމަށްާފަހާުާވ ާބޭރުާފައިސ ާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުާާވ ނެާެއވެ.ާ)ނ(ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިއެތެރެކުރަން

ރ އްޖޭގެާ ވ ނަމަާ އެްއާ ފައިސ ާ ެއއްވެސްާ ދައްކަންޖެހޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭރުެގާ އިންާ ރ އްޖެާ ތެރެއިންާ ފައިސ ެގާ ާާއެާ

ތަކ އިާމ ލީާއިދ ރ ތައްާމެދުވެރިކޮށްާއެާފަރ ތްތަކަށްާއެާފައިސ ާފޮނުވުމަކަށްާމިާޤ ނޫނުާހުރަހެއްނ ޅަާއެވެ.ާބޭންކު

ާާޤައުުމތަކެކޭާއެއްފަދައިންާހޭންޑުާށަހެޅުމުެގާބޭނުމަކީާސަބަބަކީާދުނިޔޭެގާއެހެނިހެންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލުާހު

ިމާާ ފިޔަވައިާ ދިވެހިރ އްޖެާ ަގވ އިދެއްާ ކަނޑައަޅ ާ މިންވަރުާ ބޭރުކުރެވޭާ ޤައުމަކުންާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ޮގތުަގއިާ ކެރީެގާ

ވުމ ދުނިޔޭ ވެސްާ ތަނެްއަގިއާ ހުރިހ ާ ދިވެާާެގާ އުފެއްދުންތައަދިާ ަވސީހިރ އްޖޭެގާ ލިބޭާކ އިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ލަތްތައްާ

މިާރ އްޖޭަގިއާާާާމިާރ އްޖެާނުވަނުމ ާާފައިސ ާައކީާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާވަންނަންޖެހޭާފައިސ ައކަށްާވީހިނދުާއެާފަިއސ 

އުފެދިފައިވުމ ޑޮލަރުެގ ބ ޒ ރެއްާ ކަޅުާ ާާާާާ ފިޔަވަޅުާާހަމިކަންކަން މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަންނަނީާ އްލުކުރެވެންާ

ާާނުކުރެޭވނެތީވެާމިާބިލުާހުށަހަޅަންޖެހުނުާސަބަބަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީެގާނުރައްކ ތެރިާހައްލުއަޅަިއެގންާނޫނީާާ

ދެއްާނެތިއްޔ ާާވ އިކަމަކީާހޭންޑްާކެރީާފައިސ ާޮގތުަގއިާރ އްޖެާއިންާބޭރުކުރ ާފައިސ ަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިކަހަލަާަގ

އެސެޓު ރ އްޖޭެގާ ެގންދިޔަމިާ އަޅ ލައިެގންާ ފޮށިފޮއްޓަށްާ ިވްއކ ލަިއެގންާ އަޅުަގާނޔަތައްާ ނޭނޭގނެ.ާސްާ ޑުމެންނަކަށްާ

ާކަމަށްާާކެރީާލިމިޓްކުރަންޖެހެނީ.ާއެއީާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާވެސްާިމކަންާއޮންނަާޮގތްާާއެހެންވީމ ،ާމިާހޭންޑު

ާާލުކުރަނީާމިާބިލުެގާބަހުސްާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑަށްާމިާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމުަގއިާވ ހަކަނުދެއްކުނުާވ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫ
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ތެރޭަގިއާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާެގނެސްދޭނަން.ާއަޅުަގނޑުާާާާކަމުަގިއާިވޔަސްާީމެގާތަފުސީލުތައްާައޅުަގނޑުާބަހުސް

ެގާމައްސަލަާހައްލުވުމަށްާހަމައެކަނިާއޮތްާހައްލަކީާާޤަބޫލުކުރަނީާމިާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާދިމ ވެެގންާއުޅޭާމިާޑޮލަރު

މިއޮތް ނުެގނެސްާ ބަދަލެއްާ ެއއްެވސްާ ވ ތީވެާ ކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާމިއީާ ދިނުމަށްާ ފ ސްކޮށްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޮގތަށްާ

އަދިާާާާއުއްމީދުކުރަނީ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާތިޔަާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސްާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސް

ެގނައުމަށްޓަކައިާމިއަށްާާާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިާރ އްޖެާއަށްާދިމ ެވފައިވ ާމައްސަލަާއަށްާހައްލެއްާ

ާނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާތ އީދުކޮށްދޭ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފު ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާާާރުޞަތުާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަރުވަނީާ

ާމަށް.ާބްދުއްރަޙީޢަهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަބްދުއްރަޙީމުهللاާެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ 

ެގނެވޭާާާޤ ނޫނަށްާމިާއޮތޯރިޓީެގާމަނިޓަރީާމޯލްޑިވްސ81/6ާްާނަންބަރުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނު

ކޮންމެވެސް އަށްާ ފައިސ ާ ދައުރުވ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ސަބަބުންާ ކުރިމަތިުވންާާާާއިޞްލ ޙުެގާ ުއނދަޫގތަކެއްާ ވަރެްއެގާ

ބޭރުކޮށް ފައިސ ާ ބޭރުާ އަދަދަކަށްާ ިގނަާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭރުާާާާ،އެކަށީެގންވޭ.ާ

ާާކުރަންޖެހޭާމައިަގނޑު ކުރުމަށްޓަކަިއާބޭރުކުރެޭވާާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާމުދ ާއިމްޕޯޓުާސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގިއާމިާހިމެނެނީ

މި އެހެންާ ބެލެާާފައިސ .ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދައްކ ދަންނަވަނީާ ޕޭމަންޓްާ އޮފްާ އަށްާާާންސްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޮގތުންާ

އަދަ ޑޮލަރުެގާ ހޯދަންޖެހޭާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ މުދަލަށްާ ބޮޑުއިމްޕޯޓްކުރެޭވާ ވަރަށްާ މަތިވަމުންާާާ،ދުާ އަހަރަށްާ އަހަރުންާ

ާާ ވިޔަސްާދުނިޔޭެގާކ ބޯތަކެތީެގާއަުގާއިންފްލޭޝަންާާާލަތަށްާބެލިކަމުގައިހ އަންނ ތީ.ާމިއަދުެގާދުނިޔޭެގާއިޤްތިޞ ދީ

ބަލައިފި އަުގތަކަށްާ އަންނަާ ބޮޑުވަމުންާ ނިސްބަތުންާ އެހެނިހެންާ ނުވަތަާ އަޅުަގނޑަށްާާާާކަމުަގއިާާރޭޓްާ ިވޔަސްާ

ާާާާލުކުރެވޭޤަބޫ ދުވ ލަކު މިހެންާ 1000ާާާާޮގތުަގއިާ ފޮނުވަިއެގން ނޫނިްއޔާ 3000ާާޑޮލަރުާ ފޮނުވައިެގންާ ާާޑޮލަރުާ

ިމއީާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދުާދެކޮޅުާާާާ،ޑޮލަރުާފޮނުވީމ 5000ާާވިޔަފ ރިކުރ ާޖަމ ޢަތްތަކުންާިވޔަފ ރިކުރ ާކުންފުނިތަކުންާާ

ބޭނުން އިމްޕޯޓަށްާ ވެެގންދ ނެ.ާ އުނދަޫގާ ވަރަށްާ ބޭާާާ،ވ ޖައްސަންާ އަށްާ މުދަލަކީާދިވެހިރ އްޖެާ ހުރިހ ާ ނުންވ ާ

ވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާާާާމުދަލަކީާއިމްޕޯޓްާކުރެވޭާމުދަލަށ99ާާްވ އިރުަގއިާ%ާާކުރެވޭާމުދަލަށްއިމްޕޯޓު

ާާނަރެއްެގާައގުާލަތަުގއިާައޅުަގނޑުމެންާބައެއްެގާމައްޗަށްާބަރޯސ ވ އިރުަގއިާއެންމެާކޮންޓެއިހ އުފެއްދުންތެރިކަންާނެތްާާ

ާާ ނޫނިއްޔ 1000ާާއަރަނީ 3000ާާާާާާޑޮލަރުތޯާ ނުަވތަ ކުރަންޖެހ5000ާާާޭޑޮލަރުތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޑޮލަރުތޯ.ާ

ެއއީާާ އަދަދުާ ފައިސ ެގާ ފޮނުވ ާ އެާ ަގތުމަށްޓަކައިާ މުދ ާ ބަޔަކުާ ަގންނަާ މުދ ާ އެހެންވީމ ،ާ ސުވ ލެއް.ާ
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ހިފެހެއްޓޭނެ ާ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ހިފެހެއްޓޭާ ނުދެކެން.ާޤ ނޫނަކުންާ ައޅުަގނޑެއްާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ނެާ

އަސަރަކ  ކުރ ނެާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ދިވެހިާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ހެދިދ ނެ.ާ ޤ ނޫނުާ މެދުާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ދުވ ލަކަށް ވިސްނަން.ާ އެބަޖެހޭާ 3000ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިސ ލަކަށް އިންާޑޮލަރުާ ިގނަާ އެންމެާ އިންާ ރ އްޖެާ

ހ ސްާޑޮލަރ90ާާާުހ ސްާޑޮލަރުާމިާފޮނުވަނީ.90ާާާާޤައުމުާކަުމަގިއވ ާއިންޑިޔ ާއަށްާފޮނުަވިއެގންާާވިޔަފ ރިކުރ ާއެއްާާ

ޤައުމަށްާބޭނުންވ ާދަަގނޑ އި،ާސިމެންތިާއ ިއ،ާާާާމަހެއްެގާތެރޭަގއިާފޮނުވަިއެގންާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމި

އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޭއެގާޝިޕްމަންޓެއްެގާައުގާވެސްާާހިލަޔ އި،ާހިލަވެލިާެގންނ ނީ.ާއެއީާކުރެވޭނެާކަެމއްާނޫން.ާޢި

ޕޭ އެާ ޑޮލަރަކަށް.ާ މިލިޔަންާ އެތައްާ އެބަދޭާ ޢ އްާާއަރަިއެގންާ އެދެނީާކުރުމަށްޓަކައިާ ފަރ ތުންާ ވިްއކ ާ ޮގތެްއަގއިާ މުާ

އެކަމަކު،ާމިހ ރުާފަހުންާއެލް.ސީާޮގތުަގއިާދެްއކުމަށް.50ާާާާކުރިއަށް.ާނުވަތަާ%50ާާފައިސ ާަގނޑުކޮށްާނުވަތަާ%

ކަމަށްާާމި ފ ސްކޮށްފިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑެތިާާާވަންޏ ާާޤ ނޫނުާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިކުރެޭވާާ މެދުަގއިާ ޓްރ ންސްފަރއ ާ މަނީާ މިާ މީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެާ ދަތިތަކ ާ

މިދެންނެވި ރިާާބަހުސްަގއިާ ދަންނަވަން.ާާޢ ޔަތްޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއާ ކަމެއްެގާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ކުރުމަކީާ

ދެ ެގންދިޔުހަމައެއ ެއކު،ާ އަތުންާ ފައިސ ާ މިއޮތްާ ވިޔަފ ރިކުާންާ ޮގތެްއަގއިާ ޢ އްމުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަމއްސަލަ.ާ ރ ާާުމެގާ

ޢ އް ކަުމަގއިާމީހެއްާ ވިޔަފ ރިވެރިޔަކުާ ިވޔަފ ރިކުރ ާ ފަންތީެގާ މެދުާ އަތަކުންނެްއާާާާވަނީާާމުކޮށްާ އޭނ ެގާ ނަމަާ

ިގނަާރުފިޔ ާެއއްާެގންދ ާކަމަކަށްާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެނިގފަާއެްއާނެތް.ާާާވުރެާާފަސްލައްކައަށްާ

މި ޮގތެްއަގއިާ މިާާޢ އްމުާ ޤައުމުތަކަށްާ އޭޝިޔ ެގާ މިާާއުޅެނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ިގނަާާާާކުރ ާ އުޅެނީާ

އެ ާާާާއަދަދަކަށް.ާ ައތުން 30ާާާާބޭފުޅުންެގާ ޑޮލ40ާާަހ ސް، ތަނެްއާާާާށްވުރެާހ ސްާ ެގންދެވިފައިވ ާ އަދަދަކަށްާ ިގނަާ

ކަންނޭނެގާ. ެގންޮގސްފ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ފަހަރުާ ފަހަރުާ ބަެއއްާ ނުވޭ.ާ އެއްާ ފެނިފަާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ތިރީ ެގންދެވެނީާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ ެއވްރެޖުާ ވެސްާ ހ ސް،ާސ ޅީހައެކަމަކުާ ެއާާކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޑޮލަރު.ާ ހ ސްާ ހަކަށްާ

ނަާާވެެގންާދިވެހިރ އްޖޭެގާގިާާާކުރަންއެބަޖެހޭ.ާއެއީާވިޔަފ ރިާާބޭފުޅުންނަށްާފައިނޭންސްެވެގންާއަންނަންާާފުރުޞަތުާއެ

ިވޔަފ ރި ަގތުމަށްޓަކައިާކޮންމެހެނަސްާމިއަދުާވިޔ ފ ރިވެރިންާޮގސްާ މުދ ާ މަރުކަޒުތަކުންާއަުގހެޔޮކޮށްާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ

ހިއްމުާކަމެއް.ާއެީއާދިވެހިރ އްޖެާއިންާއެތެރެވ ާމުދ ާައުގހެޔޮވ ންޖެހޭ.ާެއކަންާައުގާހެޔޮވުމަށްޓަކަިއާހުރިާހުރިހ ާމު

ދޭންޖެހޭ.ާާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ އެާ ލިބެންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލުއިތަކެއްާ ފަސޭހަތަކ އިާ

ޮގތުަގއިާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާޖައްސައިފިާކަމުަގއިޤ ނޫނެއްެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެ ާވަނީާާާކަންާބުރައެްއެގާ

މ  ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިޔަާާނަމަާ މިޤައުުމެގާ ނުވެާ ދުވަހެްއާ ނޫނިއްޔާ ިގނަާ ބަނުގރޫޓްވެާ ާާފ ރިތައްާ

މި ވެދ ނެހެން.ާ ދ ވަރުާ ސ ލަންޖަހަންާ ކައިރިއަށްާ މީހުންނަާ ބަޔަކުާ ހުާާވިޔަފ ރިވެރިންާ ާާބިލުާ ތިމަރަފުށާީާށަހެޅުމުަގއި

މުޙައް މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މުޞްދ އިރ ެގާ މިމަދުާ ވެސްާ މެީގކުރިންާ ެވސްާާވ ހަކަާާޠަފާ  އަޅުަގނޑުާ ދެއްކެވިާ

އެވަރެޖްާާ ެގންނަާ މުދ ާ ބޭރުންާ ޮގތެްއަގއިާ ޢ އްމުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވ ންޖެހޭނެއޭާ އަދަދުާ އެާ ތ އީދުކުރިން.ާ
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ާާވެރިންާެގންނަާމުދަލެުގާެއވްރެޖުާއަދަދަކަށްވުރެާމަތީާއަދަދަކަށްާވ ންޖެހޭނޭޔަފ ރިާމަތީާއަދަދެއް.ާވިާާއަދަދަކަށްވުރެ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ.ާ ދަތިތަކ ާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ވެރިންނަށްާ ވިޔަފ ރިާ ނޫންނަމަާ އެހެންާ އަދަދު.ާ

ޞަތުތަކެއް.ާެއާފުރުޞަތުތައްާނެތުމުގާެާބޮޑުާފުރުާާޮގތުންާބޭންކަކަށްާވެސްާނެތްާދެންާމ ާާޤ ނޫނުާއޮތްާާމިހ ރުާމިާ

މި ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ މެދުަގއިާ ެގއްލުންތަކ ާ އަންނ ނެާ ކުރިމަތިވެެގންާ ވިޔަފ ރިތަކަށްާ ޤ ނޫނާުާާާސަބަބުންާ

މި މިޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިން.ާ މ ދަމ ާާާފ ސްކުރުމުެގާ ފ ސްކުރީމ ާ ޤ ނޫނުާ

ބެހޭާާއަޅުަގނޑުމެންނ  ފޮނުވުމ ާ ފައިސ ާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޤައުމުާ ައވަށްޓެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނަާ ާޖެހިެގންާ

ކަމަށް އިޢުލ ނުކޮށްފިާ ޢ އްުމކޮށްާ ަގވ އިދެއްާ ބޮޑުާ އަންނ ނީާާާޮގތުންާ ވަދެެގންާ ފައިސ ާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުމެ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާކިހިނެއްތޯ.ާ މ ދަމ ާ ބަލައިލަންާ އެބަޖެހޭާ ންާ

އަވަށްޓެރިާއިންޑިޔ ާއިންާދިެވހިރ އްޖެާއަށްާފައިސ ާފޮނުވުުމަގއިާެގންުގޅެންޖެހޭނެާއުސޫލުތަކުެގާތެރޭަގއިާދުވ ލަކަށްާާ

ާާ ކަމަށ500ާާްފޮނުވޭނީ ބުނެފިާ ނިސްބަާާޑޮލަރޭާ ބޮލުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނެތޭާ ދެންާ ދިވެހިރ ްއޖެއަކަށްާ ތުންާާވަންޏ ާ

ާާާާވިޔަސްާރ އްޖޭަގއިާލިބެންާމިާާބަލައިފިކަމުަގއި ވަރަކަށްާިމލިޔަންާޑޮލަރުާދުވ ލަކ1.15ާާާާުއޮންނަނީާގ ތްަގނޑަކަށް

ހެދީ ޤ ނޫނެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވިމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ މާަާވަންނަން.ާ

ރެސްޕޮންޑުާ ވެސްާާކުރުމަށްޓަކައަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަދ ނެކަންާ ޤ ނޫނުތައްާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކުންާ އެހެންާ ބައެއްާ އިާ

ސީދ  ސިޔ ސަތ ާ މަނިޓަރީާ މިާ ހަދައިެގންާ ަގވ އިދުތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ ޮގތަކަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ިއެގންާކުރ ާކަމެްއާާމަނިޓަރީާސިޔ ސަތުާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅަާާވަންޏ ާާފ ޑުކިޔ ާކަމަށް

އަޅުަގނާާވަންޏ ާާކަމަށް އިދ ރ ތްތަކުންާ މ ލީާ އިތުބ ރުބޭރުެގާ ކުރ ާ ޤައުމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާޑުމެންެގާ ދ ނެ.ާ ކުޑަެވެގންާ

ސިޔ ސަތުތަ މަނިޓަރީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ މިހ ރުާ ތ އީދުރައީސް،ާ ފަރ ތްތަކުންާ ބޭރުެގާ ސަބަބަކީާއްާ ކުރ ާ

ާާ އެމް.އެމް.ޭއެގާމިނިވަންކަމ އިާމުސްތަޤިްއލުކަން.ާއެމް.އެމް.ޭއެގާމިނިަވންކަމ އިާމުސްތަޤިއްލުކަންާާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސް

މި ދޭާާާމިހ ރުާ ޓްރ ންސްފަރާ މަނީާ އެއީާ ނެތިކޮށްލ .ާ އެބަާ އިޞްލ ޙަކުންާ އެންމެާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ

އަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުާ ބަންދުކުރުމުެގާ ތަންތަންާ އެއީާޚިދުމަތްދޭާ ވުން.ާ ލިބިެގންާ ެއްއ.ާާާާށްާ މައްސަލަާ ވެސްާ

މި ޤަބޫާާއެހެންވީމ ،ާއެާފުރުޞަތުާެވސްާ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާ ވ ނެާ ޮއވެެގންާ ތެރޭަގއިާ ލެއްާނުކުރަން.ާާޤ ނޫނުެގާ

ޓްރ ންސްފަރ ޮގތެްއާާމަނީާ އެްއވެސްާ ބަންދުކުރެވޭނެާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތަންތަންާ ދޭާ ޚިދުމަތްާ ކުރުމުެގާ

ނަމާަާާާނަމަާނުވަތަާއެާޢ އްމުާކޮށްފައިވ ާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފުވެއްޖެާާނެ.ާއެމް.އެމް.އޭެގާަގވ އިދަކ ާޚިލ ފުވެއްޖެނޯންނ 

އަށް ާާއެމް.އެމް.އޭާ އެބައ ދޭ. ލިބިެގންާ ބ ރުާ އެާ ހިފެހެއްޓުން.ާއޮޕަރޭޓުާާ،ލައިސަންސްާ ލައިސަންސްާ އެާ ކުރުުމެގާ

ުމއްދަތުތަކެއްާކަނޑަައޅ ފައި ާާާާނޫނިއްޔ ާއޮޕަރޭޝަންާ ކުރުން. ދިނުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާާއަކަންތަްއތަކެއްާ ދަބުތަކެއްާ

އުޅެނީާހަމަާޔަޤީނުންާާާާޤ ނޫނަށްާމިާެގނިވިފަިއވ ާއިޞްލ ޙުންާމިާާާލިބިދޭާއެމް.އެމް.ޭއާއަށް.ާއެކަމަކު،ާމިހ ރުާމި

މިާ ދޭންާ ޚިދުމަތްާ ޓްރ ންސްފަރާ މަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިލ ާާވެސްާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ބައެއް.ާ މަދުާ ޓްރެވަލްސްާާއުޅެނީާ ާ



 60 

ވެސްާއެބަާހިމެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާމީސްމީހުންެގާާާާވެސްާއެބަާހިމެނޭ.ާއަދިާނުިވތ ކަށްާފޯމެކްސްާކިޔ ާބަެއއް

ާާ ހުއްޓުވ ލ ާނުވަތަާއެފަދަ ކުރިމަތިވިޔަފ ރިތައްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާބަޔަކަށްާއުނދަޫގތަކެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުންާކަމަށްާ

ިއޞް މިާ ރަީއސް،ާ އަޅުަގނޑުމެޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ބަލައިަގތުުމެގާ މަޝްވަރ ލ ޙުާ ދ އިރ އެްއަގިއާ ފުޅ ާ ކުރަންާާންާ

ތިޞ ދުަގއިާހިމެނޭާޤައުމުެގާބޭރުާފައިސ ާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވ ާއަދިާބޭރުާފަިއސ ާާމިާޤައުމުެގާއިޤުާއެބަޖެހޭާމިއީާާ

އަދިާކުދިފަންތީެގާވިޔަާާއަށްާބަރޯސ ެވެގންާވިޔަފ ރިކުރަމުން ވަރަށްާާ،  ފ ރިވެރިންނަށްާވަރަށްާމުހިއްމުދ ާމެދުފަންތީާ

ނިންމުމުެގާާ ޮގތެއްާ ިމކަމަށްާ ނޫނީާ މަޝްވަރ ކޮށްފައިާ މިކަމ ާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ޮގތުަގިއވ ތީާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ

އޮެވެގން ޤަބޫލެއްާާފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ ިމާާާވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ

ާއީދެއްާނުކުރަން.އިޞްލ ޙަކަށްާތ 

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ޤ ނޫނު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްީވތ81/6ާާީާނަންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުާ ދ އިރ ެގާާާ،އަށްާ ތިމަރަފުށީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޙަޤީޤަތުަގިއާވެސްާމިކަމުެގާމުހިއްުމާާ

ޠަފ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަުގތު.ާމުޞްާާކަމުެގާމައްޗަށްާވިސްނަިއެގންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުންާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުހެންާމިާ

ާާލަތުާޮއތްާހ ރ އްޖޭަގއިާމިއަދުާބޭރުާފައިސ ެގާާާާ،ވިާބިލުާނުވަތަާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާވަނީމެންބަރުާހުށަހެޅުއް

ޮގތްާރަނަގޅަާއެނިގާެއކަމުަގއިާކޮންމެވެސްާކަހަލަާކޮންޓްރޯލްތަކަކ އިާމިންަގނޑުތަކެއްާހޯދުމުެގާބޭނުމުަގއިާކަމަށްާ

ވެރިންނަށްާފައިސ ާލިބޭާވ ހަކަދ ިއރުަގއިާވިޔ ފ ރިވެރިންނަށްާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާައޑިންާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާިވޔަފ ރި

ާބޭރުކުރެވެންާއަންނަނީާބޭރުާފައިސ ާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާވިޔަފ ރިާވެރިޔަކަށްާެގންދެވޭނީާއެާފައިސ ާެއއްާލިބޭނެ

ޮގތެްއަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުގައި ބޮޑަށްާބައްލަވ ފަިއާާާާޮގތެއްާއޮެވެގން.ާމަިއަގނޑުާ

ޤަބޫާާމި ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކަނޑައެޅުން.ާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުލެވޭނެާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ލުކުރަންާއޮތީާ

އިޤު މަދުާ ކަހަލަާ ބަޔަާރ އްޖެާ ވަކިާ ފައިސ ކޮޅުާ ބޭރުާ ލިބޭާ ތަނެއްަގއިާ ހުރިާ ވަސީލަތްތައްާ ެއާާތިޞ ދީާ ކުާ

ބޮޑުކޮންޓްރޯލް އެާ ބަޔަކުާ ަވކިާ އެާާކޮށްެގންާ ިވއްކައިެގންާ ބްލެކުާާައުގަގއިާ އެާާާމީހުންނަށްާ އުފެދިެގންާ ާާމ ކެޓެއްާ

ލިބޭ ލ ރިާ ހަމައެކަނިާ ވަނީާާމީހުންނަށްާ ކަމަށްާ އޮންނަާ ކުދިާާާާޮގތަށްާ ިގނަާ ކިތަންމެާ ރ އްޖޭަގއިާ ވިއްޔ ާ

ެއާާރ އްޖެާިއންާާާާވިޔަފ ރިވެރިންތަކެްއާދިވެހިާރުފިޔ ާހިފައިެގންާތިއްބެްއާކަަމކުާެއާރުފިޔ ެގާބޭނުމެއްާނުކުރެވޭނެ.

ެގނައުމަށްޓަކަިއާާ ބޭރަކަށްާނުފޮނުވޭނެ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާޤ ނޫނަކުންާނުފެނޭާފަހަރެއްަގއިާެވސްާވިޔަފ ރިާައށްާމުދާ 

ޮއތްާާ އިޞްލ ޙުަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފޮނުވުމަށްޓަކައިާ ބޭރަށްާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްެގންާ ފައިސ ާ

ޙަޤީޤަތް ޭއެގާ މިައދުާާތަނެއް.ާ މީަގއިާ ހީވަނީ.ާ ަވރަށްާރަނަގޅުހެންާއަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަދެއްކެވުންާ ޮގތަށްާއެާ ާނޯޅޭާ

ވިޔަސްާއެލް.ސީާހުޅުވުމ އިާޓީ.ޓީންާފައިސ ާފޮނުވުމ އިާއެާފައިސ ެގާާާކަމުަގއިާާވެސްާއަދިާމިާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުވީ
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ޤ ނޫނުަގއި ޮގތްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުރެވޭނެާ ާާއެބައޮތްާާމުޢ މަލ ތްތައްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާ.ާާ ާާދިމ ވެެގން އުޅޭާމި

މައްސަލަާއަކީާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާބޭރުާފަިއސ ެގާދަތިކަމ ިއާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާދ ންާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާބޭރާުާ

ާާ ެއކަން މައްސަލަ.ާ ނުލިބޭާ މިާާހަފައިސ ާ ޒަމ ނުއްސުރެާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ހޯދުން.ާ ޮގތްތަކެއްާ އްލުކުރެވޭނެާ

މިނިރ އްޖޭގަާ އޮތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރޭ.ާ އޮތޯރިޓީާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ ވަންކަމ ާއިާ

ާާތެރޭަގއިާޮގސްފަިއވ ާޮގތާ ާާކުރެވިެގންާމިދިޔަާގ ތްަގނޑަކަށްާދެތިންާހަތަރުާއަހަރެއްހ ާދުވަސްދޭތެރޭަގއިާމަސަްއކަތް

އަޅުަގނޑުމެ އުފެދޭ.ާާދޭތެރޭަގއިާ ސުވ ލުާ ކޮންޓްރޯލްންާ އިޤުތިޞ ދުާ ކަމެްއާާރ އްޖޭެގާ ބަެއއްާ ކޮންާ ކުރަނީާ

ކުރ ާފަރ ތްތަކުންާމިާރ އްޖެާއަށްާބޭރާުާޖޭަގއިާޓޫރިޒަްމަގއިާމަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއޮޅިފަާެއއްާނެތް.ާރ އް

ންނ ނެާޮގތަކަށްާއްޔ ާރައްޔިތުންެގާއަތްމައްޗަށްާއެާފައިސ ާނ ނީ.ާއެާފަރ ތްތައްާބޭނުންާވެއްޖެފައިސ ާމިާެގންނަ

ިމއަދުާ ޮގތަކަށްާހުރިާކަމުަގިއާވިޔަސްާޑޮލަރުާ ހެދޭނެކަމުެގާހެކިާމިހ ރުާމިޮއތީާފެންނަން.ާޑޮލަރުެގާއަުގާކޮންމެާ

ޑޮލަރުާމަދުވެެގންާުއޅޭާކަމަކަށްާާާާ،ވެސްާބޮޑުާއަުގާހިފަިއެގންާޮގއްސިްއޔ ާޑޮލަރުާަގންނަންާެއބަާލިބޭ.ާއެހެންވީމ 

ނޭނޭގ ނުވަތަާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ސިޔ ސަތުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ސިޔ ސަތުަގއިާ އެމް.އެމް.ޭއެގާ ހަމައެކަނިާ ާ.

އެއް ކޮންެމވެސްާ ހުރިާ ފަރުވ ކުޑަވެފައިާ އެކަމަށްާ ތެރޭަގއިާ ހިންުގންތެރިކަުމެގާ ހުރުމުެގާާާާދައުލަތުެގާ ދިމ ލެއްާ

ެވެގން ދިޔުާދަާާނަތީޖ އަކަށްާ ބޮޑުވެެގންާ ައުގާ ޑޮލަރުެގާ ރ ނީާ އަހަރުާ މިދިޔަާ ބަލ އިރުަގިއާާން.ާ ޓޫރިޒަމަށްާ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާރ އްޖޭަގއިާޑޮލަރުާތ ށިެވެގންާއަުގާބޮޑުވ ންީވާެއއްެވސްާާ،ލިބިފައިވ ާފައިސ ެގާއަދަދަށްާބެލީމ 

ސަބަބެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކ ާެއްއޮގތަކަށްާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާބޭރުާފައިސ ެގާއަދަދުާާ

ާާކޮ ފަށަިއެގން ކުރީއްސުރެާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މ16ާާާިންޓްރޯލްކުރުމަށްާ ވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ތަނުަގއިާއެބައުޅޭ.ާއަދިާާާާކުރ ާބަިއވަރުާބޭރުާމީހުންެގާބޮޑުާއ ބ ދީާއެއްާމިކިން.ާމިާރ އްޖޭަގއިާމަސައްކަތްވ ހަކަދެއްާ

ކަނޑައެޅޭާމުސ ރަާާއެއ އިާޚިލ ފަށްާއެ ކުރ ާއެހެންާިގނަާމަސައްކަތްތަކަކުންާއެާާާާފިޔަވަިއާއެމީހުންނަށްާ ާާމީހުންާ

އެ ބޭންކުތަކުންާ ހިފައިެގންާޮގސްާ ހޯދ ާދިވެހިާރުފިޔ ާ ޮގތަކަށްާއޮތުންާއެއީާާާާމީހުންާ ަގނެޭވނެާ މީހުންނަށްާޑޮލަރުާ

މަނ ކުރަން މިއަދުާ އިންާ އެމް.އެމް.އޭާ ހަމައެއާ ކަނޑައެޅިެގންާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ރ ާާޖެހިފައިާ އްޖޭަގއިާޚިލ ފަށްާ

މަސްތުވ ތަކެތީެގާވިޔަފ ރިކުރ ާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާރ އްޖެާައށްާއެތެރެކުރެވުނުާފަިއސ ާެއއްާފިޔަވަިއާބޭރުާމީހަކުާާ

އަކީާ ރ އްޖެާ މިާ އޮތުމަކީާ ހުޅުވިފައިާ އުސޫލެއްާ ެގންދެޭވނެާ ފައިސ ާ ޑިކްލެއަރނުކޮށްާ ހިފައިެގންާ އިންާ ރ އްޖެާ

ތަނުަގއިާެއާާާާކަށްވެފައިާމިއަދުާއޮތްާކަމެއް.ާިގނަާފަރ ތްތަކުންާކަޅުާފައިސ ާމިމިދެންނެވިާކަހަލަާވައްކަުމެގާހ އްޔަ

ޮގސްާކައިރިާާާާހުދުާކުރުމ އިާއަދިާޑޮލަރުެގާދަތިކަމުެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެިވާޮގތަށްާމިާރ އްޖެާއިންާޑޮލަރުާަގނެެގން

ށްާވިސްނ ފައިާމިއަދުާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާާހުރިހ ާހ ލަތްތަކެްއެގާމަްއޗަާާތަންތަނަށްާވިއްކޭނެާޮގތްާެވސްާއެބައޮތް.ާމި

ައޅުަގނޑުމެންާދިވެހިންނަކަށްާ ދެނެއްާ އަދަދުާކޮންޓްރޯލެއްާނެތިާއެްއާ ެގންދެވޭނެާ ޮގތުަގިއާ ބޭރުާފައިސ ާކޭޝްެގާ

ކުދިާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ނުހިފޭއްޓޭނެ.ާ ހަރުދަނ ކޮށްާ އިޤުތިޞ ދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުަގއިާ ހެޔޮާ އޭެގާ



 62 

ޮގތަށްާރ އްޖޭަގއިާއެާފައިސ ހުރެެގން.ާާާާއަންނަނީާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިާާރިންނަށްާފައިސ ާލިބެންާމިވިޔަފ ރިވެ

ރުފިޔ ާއަށްާޑޮލަރެްއ18ާާާާލ ރިާއަށްާހުއްޓ 85ާާާާރުފިޔ 12ާާާާއެކަމަކުާކުދިާިވޔަފ ރިވެރިންާބ ޒ ރުެގާޑޮލަރުެގާައުގާާ

އެ ެގންޮގސްެގންާ ކުރެވޭާާަގނެެގންާ ވިޔަފ ރިާ މުދ ާބޭފުޅުންނަށްާ އަުގހެޔޮކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ ނެާ

ރައްޔި ދަނީާ ތ ށިެވެގންާ ހ ންތިވެ،ާ ހަމަާ ވެސްާ އޭެގންާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުާާެގނެސްދެވޭނެާ އ ދެ،ާ ތުން.ާ

މިދަންނަވ ލަ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ބޭނުންާ ޤ ނޫނެާާންާ ބެހޭާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އްާތިބީާ

ހިންގ ާާ ރ އްޖޭަގއިާ ފަރ ތްތަކުންާ ބޭރުެގާ މަސައްކަތްކުރ ާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ފ ސްކޮށްެގން.ާ

ރިސޯޓްތައްާހިންގ ާފަރ ތްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގިއާނިދ ާޓުއަރިސްޓަކަށްާލިބެންވ ާލ ރިާބޭރުެގާބޭންކަކަށްާާ

އެހެ ބޭރުެގާ ނުވަތަާ އޮފީހަކަށްާ ބޭރުެގާ ިއންާާނުވަތަާ ރ އްޖެާ މިާ ޖަމ ކޮށްެގންާ އެޖެންސީއަކަށްާ ޓްރެވަލްާ ވެސްާ ންާ

ޓެކްސް އެައށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެާާކިހިނެއްތޯާ އެބަާ ވެސްާ އެހެންީވމ ާ ާާނަަގނީ.ާ ރ އްޖޭަގއި ަގޑިއިރެްއަގިއ24ާާާާނޭގާ

ބޭންކަކަ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އަކީާ ލ ރިާ ލިބެންވ ާ ވަުގތަށްާ ނިދ ާ މީހަކުާ ނުަވތަާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ ނުވަތަާހޭދަކުރ ާ ށްާ

އެދިވެހި ބޭންކަށްާ ސެންޓްރަލްާ އިންާާރ އްޖޭެގާ ފައިސ ާ އެާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ވ ންޖެހޭ.ާ ކަމަށްާ ެއއްޗެްއާ ނެގންޖެހޭާ

ޓެކްސްާނެޭގނެާއެްއވެސްާޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާއެކަމުާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާމިއަދުާރ އްޖޭަގއިާހުރިާހިލްޓަންާކަހަލާަާ

މީހުންނަށްާބޭނުންވ ާލ ރިާބޭރުެގާާާނަށްާމިތަނަށްާމީހުންާފޮނުވ ާފަރ ތްތަކުންާއެބޭބޭފުޅުންާާބައެއްާކުންފުނިތަކުންާއެ

މި ދެންާ ޖަމ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ އެާާތަނަކަށްާ މާިާާާތަނުންާ ނޫންާ ލ ހިކެއްާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ ރޭޓަކުންާ ދެއްކިާ މީހުންާ

ުގާއޮންނ ނީާއޮޅިފަ.ާމިހ ރުާވެސްާާއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާޙަޤީޤީާއަާއިާޓެކްސްާނަގ ކަށް.ާއެހެންވެއްޖެާރ އްޖޭގަާ

މިާރ އްޖޭަގިއާެވެގންާުއޅޭާކަމަކީާއެީއ.ާރިސޯޓަކަށްާބިޑުކޮށްެގންާރިސޯޓެްއާނަގ ާފަރ ތްތަކުންާނަގ ފައިާއޮންނަނީާ

ާާ 120ާާާާބެޑަކަށް ތަންތަންާވިއްކ ފައިާއޮންނަނީ ލިބޭނެާކަމަށް.ާއެކަމަކުާއެާ ސަތޭކަާޑޮލަރަށް.ާއޭެގނ12ާާާާްޑޮލަރުާ

އިނޭގކަށެއް.ާއެހެންވީމާ ކުރެވޭނެޓެކްސް ޮގތެއްާނޯވެާ ހުރިހ ާާާާ،ާ ހުރިާ ޮގތްތަކަށްާ ލިބޭނެާ ބޭރުާފައިސ ާ ރ ްއޖެާއަށްާ

ދިމ ލަކުންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުރ ާވިޔަފ ރިާއަށްާލިބޭާފަިއސ ާއަކީާރ އްޖޭެގާބޭންކުތަްއާމެދުވެރިކޮށްާރ އްޖެާއިންާާ

ކަމު ފައިސ ތައްާ ނިކުންނަންޖެހޭނެާ ާާބޭރަށްާ ޤަބޫލުަގއި ހަމަާ ވެސްާ ނޭދެންާައޅުަގނޑުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަން.ާ

% ފައިސ ާ އެންމެންެގާ ކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ ރ އްޖޭަގއިާ އ80ާާާެކޮންމެހެންާ ހިފަހައްޓަިއެގންާ ތަޅުލ ފައިާ ާާރ އްޖޭަގއިާ

ދެންާާާނޫނ ެގާޤ ނޫނ އިާމ ލިއްޔަތުާޤ ނުކުރެވޭނެާޮގތްާހަދ ކަށް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޓެކްސްމީހުންނަށްާވިޔަފ ރި

މި ހަދަމުންާ ޤ ނޫނުތައްާ ހުރިާ ާާާާވެސްާ ހަދ އިރުަގއި އެހެންާ 81ާާާާެގންދަނީ.ާ ހަދ ފައި އަހަރުާ ޤ ނޫނަކަށްާވަނަާ އޮތްާ

އިޞްލ ޙު ޑޮލަރުެގާާާާެގންނަންޖެހޭމިއަދުާ އެކަމަކުާ ޤަބޫލުކުރ ނެ.ާ ވެސްާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ކަމަށްާ

ނުލިބޭ ޑޮލަރުާ އ ާާތ ށިކަމ އިާ ވ ހަކަާ އަޅަިއެގންާާކަމުެގާ ފޮއްޓަށްާ ފޮށިާ ބަޔަކުާ ބޭނުންވ ާ ޑޮލަރުާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންާ އިާ

ާާ ވެސް އެކަމަށްާ ވިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްވަނީާ ދެއްކޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ދޭންެގންދ ާ ހޯދައިާ އެހަްއލެއްާ ާާޖެހޭ.ާ

ތިމަ މުޞްޠަޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާރަފުށީާ ޤ ނޫނުާ ހުށަހެޅުއްިވާ ޤ ނޫނަށްާާާފ ާ އެާ ބަލައިަގނެާ
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ެގންނަންާބޭނުންވ ާއިޞްލ ޙުތައްާމިާމަޖިލީހުންާެގނައުމުެގާޤ ބިލުކަންާމަޖިލީހުަގއިާތިްއބެވިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާ

ޮގތަށްާިވސްނ ަވޑަިއެގންާމިާއިޞްލ ޙުާބަލަިއެގންާާާާއެާާ، ކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ާާވެސްާހުންނ ނެ

ކަ މިއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބެހޭާ އެބަޖެހޭ.ާާާމ ާ ބަލަންާ ޮގތެއްަގއިާ އަވަސްާ ކަންކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުއޅޭިއރުަގއި.ާ ތ ށިެވެގންާ މިާރ އްޖޭަގއިާޑޮލަރުާނުލިބިެގންާއެކަމުަގއިާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މީ ެގންނަާ ބޭރުންާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ެއކިއެކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެނޭާ އެއެބަާ ހޯދައިާ ފައިސ ާ މީހުންނަށްާާާހުންނަށްާ

އަމިްއލަާާ ބޭންކުތައްާ ބައެއްާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގިއާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދިނުމަކީާ މުސ ރަާ

ދ ކަމ އިާރ އްޖެާއަށްާލިބޭާފައިސ ާއ ިއާރ އްޖޭަގިއާމިައދުާދައުރުވ ާބޭރުާފަިއސ ާާާާޮގތުަގއިާއެާމަސައްކަތްާކުރަމުން

ައދަދުާވެސްާބެލުމެއްާއ އިާ ޮގތެްއަގިއާއެާވިޔަފ ރިާކުރަމުންދ ާާާާހުރިާދިވެހިާރުފިޔ ެގާ ނެތިާބޭންކުތަކަށްާއަިމއްލަާ

ދެމުން ލޯނުާ ފެންވަރަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ފަރ ތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ބޭންކުތަކުންާ އެބަފެނޭ.ާާާތަނ އިާ ވެސްާ ތަންާ ދާ 

ޑޮލަ މިއަދުާ ނަމަާ އޮތްާ ރަނަގޅުާސިޔ ސަތެއްާ މިއެމް.އެމް.ޭއެގާ ެވސްާާާާރުާ މިއަދުާ ޮއތްއިރުަގއިާ ތ ށިވެފައިާ ވަރަށްާ

ަގއިާޖެހިެގންާާ.ާކައިރ3ީއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާޮގތުންާޑޮލަރުާރ އްޖޭަގިއާބެހެއްޓުމުންާެއއަށްާލިބެނީާ%

ައވައް ކައުންޓުތަކަށްާާޓެރިާޤައުމުތަކުަގއިާޑޮލަރުާެގންޮގސްާޑޮލަރުެގާއެކައުންޓުތައްާބެހެްއޓުމުންާއެާއެހުރިާބައެއްާ

.ާލިބޭއިރުާކީްއވެެގންތޯާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާރ އްޖޭެގާސެންޓްރަލ8ާާްއިންޓްރެސްޓުެގާޮގތުަގިއާއެބަލިބޭާ%

އެ ފަާާބޭންކުންާ ބޭރުާ ބަހަްއޓ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކަނޑައަޅ ާ ރޭޓުޮގތަށްާ އިންޓްރެސްޓްާ ލިބޭާ އަށްާ ާާއިސ ާ

ާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ ލޯނުާނަގ ާބޮޑުނުކުރ ންވީ.ާ ފައިސ ާ ބޭރުާ އަދިާ މިއަދުާ ފަރ ތަކަށްާ ނަގ ާ ލޯނެއްާ ރ އްޖޭަގއިާ

އަދަދުާނުވެސްާއިނޭގާމީހަކަށްާއިންޓްރެސްޓްާދައްކަންޖެހޭާައދަދު.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރުފިޔ ާއިންާލޯނެއްާނަގ ާާ

% އެބަޖެހޭާ %12ާާމީހަކުާ އެބ14ާާައ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭންކުތަކަށްާ އަދަދަކަށްާ ފައިސ ާދޭތެރޭެގާ ދައްކަންާ ޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ކުރަނީާ އެކަންާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ޤައުމުެގާ ދައްކ އިރުަގއިާ ޮގތުަގއި.ާ އިންޓްރެސްޓުެގާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަާ މިއުޅެނީާ މ10ާާިދަންނަވަންާ ބެލިޔަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުާ ރ އްޖޭެގާާާާވަރަކަށްާ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުންާ ކަންތައްތަކަށްާާާާސެންޓްރަލްާ ފަސޭހަތަކ އިާ ހުރިާ ކޮށްދީފައިާ ވިޔަފ ރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

އެކަށީެގންާ އިޤުބަލ ނަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭާ ޮގތެްއަގއިާ އަވ ާ ދަތިތަކެއްާ ސިުގތިޞ ދަށްާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ނަލްާާންނަކަންާ

ެގންދ ނަމަ އަދ ކުރ ނަމަާާ،ދެމުންާ އެކަންާ އިންާ ކޮމ ސްާ އޮފްާ ޗެންބަރާ ޓްާނޫނިއްާާ،އަދިާ ެއާާޔ ާ މިނިސްޓްރީންާ ރޭޑްާ

ނޫމަސައްކަތް ެގންދ ނަމަާ މަޢުކުރަމުންާ އެާ މިނިސްޓްރީންާ ފިނޭންސްާ ދޭނަމަނީާ މިާާ،ލޫމ ތުާ ހިސ ބަކަށްާާާމިއަދުާ

މި ާާާާނ ންނ ނެާ ކަންތަހ ރ އްޖޭެގ ޑޮލަރުެގާ އެއްޮގތަކަށްލަތު.ާ ހަމަާ މިައދުާ ނުދަންނަވ ނަންާާއްތައްާ ައޅުަގނޑުާ ެވސްާ

ެއކަ ބޭންކުންާ ބެލެމުންސެންޓްރަލްާ ޮގތަކަށްާ އަބަދުާާާށީެގންވ ާ ކަމަށް.ާ ސިޔ ސީާާދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ

ފަރ ތްތަކުންާނުވަތަާރޭޑިޔޯތަކުންާއަޑުިއވެނީާފައިސ ާޗ ޕުާޖަހައިެގންާނެރޭާވ ހަކަ.ާފައިސ ާޗ ޕުާޖަހައިެގންާނެރޭާ

މަސަްއކަތް ކުރެވޭާ ިއންާ ރ އްޖޭާ ދިނުމަށ އިާ މުސ ރަާ މީހުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތެްއާާވ ހަކަ.ާ ޚަރަދުކުރެވޭާ ލ ރިާ ތަކަށްާ
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މީހުންާެގންުގޅޭާާާާތަކުަގއިާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންެގާތެރެިއންާބޭރުޔަފ ރިކުރ ާނުވަތަާރިސޯޓުނޭނެގ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާވިާ

ފަރ ތްތަކަށްާބޭރުންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުންާފައިސ ،ާމުސ ރަާދެމުންާެގންދ ކަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެނޭގ.ާއެހެންާެއާާ

ާާފުރުޞަތު ދެން ނުދެވޭންވީ.ާ ދިވެހިންނަށްާ ކީްއެވެގންތޯާ އޮތްއިރުަގއިާ ިގނަާާާއެކަމ ާ ވ ހަކަދެކެވޭއިރުަގއިާ ުގޅިެގންާ

މި ިވޔަާާފަރ ތްތަކުންާ ކުރެޭވާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކުރެވެންބުނަނީާ މުޢ މަލ ތްތައްާ ިއންާާފ ރީެގާ ރުފިޔ ާ ދިވެހިާ ޖެހެނީާ

ިއާާޮގތުންާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓްރީާއާ ާާއޮޭވާނުވަތަާޓޫރިޒަމ ާބެހޭާާޤ ނޫނުަގއިާއެބަކަމުަގިއާޤ ނޫނުަގއިާއޮެވއޭ.ާހަމަާއެާާ

ފަރ ާާރިސޯޓު މުޢ މަލ ތްހިންގ ާ ކުރެވޭާ ދޭތެރޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާތްތަކ ާ އެބައޮތްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ކުރެވޭާ

ޖެހޭ ޑޮލަރެއްާ އޮންނ ނެާ ކަމަށް.ާ ޑޮލަރުންާ ދޭނީާ އެާާޓެކްސްާ ދެނީ.ާ ކަމަށްާ ބޭންކުންާކަވަރުންާ ސެންޓްރަލްާ މަކުާ

އަޅުަގކިހިނެއް ވަންނަނީާ ޑޮލަރުާ ކަެމއްާ ކިހ ވަރަކަށްާ އެހެންީވމ ތޯ،ާ ޮގތެްއަގިއާާާާހ މަ،  ނޑުމެންނަށްާއެނެގނީ.ާ ބޮޑުާ

އެއް މަހަކުާ ހަމަާ ހަދ ހެންާ ޤައުމުތަކުަގިއާ އެހެންާ އެއްާާދުނިޔޭެގާ ހަފްތ އަކުާ ނުވަތަާ ސެންޓްރަލްާާާާފަހަރުާ ފަހަރުާ

ރ އްޖޭ ހުރިބޭންކުންާ ރިޒ ރވްާ ޑޮލަރުެގާ ހުރިަވރުާާާާެގާ ފައިސ ާ ައތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޑޮލަރުންާ ނުވަތަާ ވަރ އިާ

ާާ ކަނޑައަޅަންާއެބަޖެހޭ.ާއަދި ބ ރުލ ފައިާޚ އެނޭގނެާއުސޫލުތަކެއްާވެސްާ ހަމަާވަރަށްާއަޑަށްާ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާ

އްޖޭަގއިާކުރެވޭާކޮންމެާވިޔަފ ރިއަކަށްާލިބޭާދަންނަވަންާމިާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭާމިާރ 

ބޭނުންހ ާާ ބޭންކަކުންާ އެާ އަދިާ ވ ންޖެހޭ.ާ އެއްޗަކަށްާ ދ ާ މެދުވެރިކޮށްާ ބޭންކެއްާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އަކީާ ފައިސ ާ ބޭރުާ

ރިާާޢިްއޒަތްތެ،  ކެއްާޮއެވެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ވަރަކަށްާޭއެގާއިންޓްރަސްޓްާނުވަތަާއެްއވެސްާޗ ޖެއްާނެޭގނެާޮގތްތަ

މެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމިާިއޞްލ ޙުާބަލައިަގނެާމިހެންާހުރިާިއޞްލ ޙުތައްާައޅުަގނޑުެމންާާ

ޮގތްތަކެްއާާ ރަނަގޅުާ ލިބޭނެާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ބައްޓަންކުރުމަށްފަހުަގއިާ މިާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ

ާލ ޒިމުކުރ ާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާހަމަޖައްސައިދިނުމަކީާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށް

ާ

 ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާބަރުާރިޔ ޟުވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެން

ނަންބަރުعليكم ާوسالم  ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.ާ 81/6ާ؛ މަނިޓަ، އޮތޯރިޓީެގާމޯލްޑިްވސްާ ރީާ

އިޞްލ ޙު ާާެގޤ ނޫނަށްާ ބިލެއް އަޚްާ،ނައުުމެގާ ޢިއްާާއަޅުަގނޑުެގާ ދ އިރ ެގާ މުޙައްމަދާުާތިމަރަފުށީާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

މަނިކުފ ނަށްާނިހ ޔަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާާާކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާއެާާޠަފ ާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިމުޞް

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ ބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމިާ ބިލަކީާ މިާ މިއ ާ ފުންކޮށްާާާާމެންާ ދޭތެރޭާ

ާާ މ ލީ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ާާހ ވިސްނަންޖެހޭާ މުހިއްމާުާހަލަތު އަޅަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރުދަނ ކުރުމަށްާ

މި ައޅުަގނޑުާ އެހެންާ ބިލެކޭ.ާ ފެނިެގންދ ާ ތެރެއިންާ ބިލުާ ިމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާފިޔަވަޅުތަކެއްާ ދަންނަވަނީާ

އަޅުާ އ ދެ،ާ ސިްގނަލްތަކ ިއާާއެމް.އެމް.ޭއެގާ ދެމުންދ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިދ ރ ތަކުންާ މ ލީާ ަގނޑުމެންެގާ

އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ރަނަގޅުކުރަންާ މ ލީާސިޔ ސަތުާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ބަލ އިރުާވެސްާ މަްއޗަށްާ އިރުޝ ދުެގާ ދެމުންދ ާ
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ބެހޭ ަގވަރުނަރ ާ އެމް.އެމް.ޭއެގާ މިވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާ ާމިކަންާ ބައެއްާ ާޮގތުންާ ތަންތަނުަގިއާާ ބޭބޭފުޅުންާ

ތިޞ ދަށްާކުރިމަތިިވާާއިސްާދުނިޔެާއ އިާރ އްޖޭެގާއިޤުއަާާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާއެމް.އެމް.އޭެގާަގވަރުނަރުާމިާފަހަކަށް

މިާހީނަރުާކަންތައްތަކ ާުގޅިެގންާއަޅުްއވ ފައިާހުރިާހެޔޮާފިޔަވަޅުތަކުެގާވ ހަކަާމިާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާ

މިހެންވަޑައި އައި.އެމް.އެފް،ާ ބައެްއެގާާާާެގންާ ބައިވަރުާ އެތައްާ މިކަހަލަާ ފަންޑުާ މަނިޓަރީާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ޮގސްާ

ރަނަގޅުާކޮމެންޓްސްތައްާާ ވަރަށްާ ސިޔ ސަތުާ އެާ ހަރުދަނ ާހުރީާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ

ޅުަގނޑުާމިއަދުާއުފ ކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާހަމަާާފިޔަވަޅުތަކެްއެގާމަތީަގއިާރ ްއޖޭެގާއެމް.އެމް.އޭާއޮތްކަންާެއއީާއަާ

ދެންމެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭކަންާ އިތުރަށްާ ސިޔ ސަތުާ އެމް.އެމް.ޭއެގާ އެހެންމެާ

އަޅުަގނޑުމެ ފ ހަަގކުރެއްވިހެންާ މަނިކުާ މޫސ ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންޭވރުާ ދެްއކެިވާ ންާވ ހަކަފުޅުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ސިޔ ސަތުާ މ ލީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަނަގޅުކުރަން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ އިތުރަށްާ އެބަޖެހޭާ

ބަހަްއޓ  ބޭންކުތަކުަގިއާ ފައިސ ާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއާާާާކަމުަގއިާާހަރުދަނ ކުރަން.ާ ވަންޏ ާ

ެއކުާއެހެންާބައެްއެގާއަތްާނުފޯރުވޭާޮގތަށްާއޮންނަާއެހެންާާާވަންކަމ ބޭންކުތައްާއެބަޖެހޭާމިއަދުާއެާބޭންކުތަކަކީާމިނި

އެތަނަށްާވަދެާާާ،ވީމަާާބައެްއެގާނުފޫޒުންާއެްއކިބ ވެފައިާއޮތްާތަންތަންާކަމުަގއިާބޭންކުވ ންާއެބަޖެހޭ.ާފުލުހުންާބޭނުން

ތަނަކަށް ެގންދެވޭާ ލިޔެކިޔުންތައްާ ހުރިާ އެތ ާ ކޮޅ ލައިާ ބޭާާއެތަންާ ނުވ ނެާ މިއީވެެގނެއްާ ނޫންތޯާާާންކެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކުރިމަތިވިާއެންމެާބޮޑުާަމއްސަލަާއަކީ.ާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުާވެްއޓިެގންާއަުއާސަރުކ ރެްއާާ

އައުމ ާުގޅިެގންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާނޫންތޯާވިދ ޅުވީާމައުމޫނުާދިޔައީާހުރިާާ

ާާ ޑޮލަރުތައް ޮގންޖެހުމަކަށްާހުރިހ ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ބެހޭާ ޑޮލަރ ާ މިާ ޤަުއމަށްާ މިާ މިއަދުާ މިއީާ ހިފަިއެގންނޭ.ާ

މި އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ މިާ މިއީ.ާ އެއްާސަބަބުާ ޖެހުނުާ ކުރިމަތިވ ންާ އެމް.އެމް.ޭއެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވަނީ.ާ

ލަާދެންނެވިާކަހަާާާވިދ ޅުިވާސިޔ ސީާމިބޭފުޅުންާާކުރިން.ާއެާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީންާމިާސުވ ލުބޭފުޅުންނ އިާއަޅުަގނޑު

ވ ހަކައ  ދެއްކިާ ާާާާބޭބޭފުޅުންާ 5ާާާާުގޅިެގން ބަހައްޓ ފައ10ާާިމިލިޔަން، ބޭންކުަގއިާ ޑޮލަރުާ މީހުން،ާާާިމލިޔަންާ ތިބިާ

އެކައުންޓު މިރިޒަރވްާ މީހުންާ ހުރިާ ބަހަްއޓ ފައިާ ލ ރިކޮޅުާނަަގއިެގންާާާާަގއިާ ބިރުންާ މިދެއްކިާވ ހަކަިއަގއިާ ބޭފުޅުންާ

ބ  ިވއްކަމުންޮގސްާ އަުގަގއިާ ބޮޑުާ މިއަދުާ ލައިެގންާ ދަށަށްާ އެހެންވީމ ާާލީސްާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ސިޔ ސީާާ،  ދަނީ.ާ

މިއަދާުާ ހުންނ ނެ.ާ ވ ހަކައ ާ ނުދައްކ ނެާ އ އިާ ވ ހަކަާ ދައްކ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ހ ސިލުކުރަންާ މަޤްޞަދެއްާ

ާ ސަބަބުާ އެއްާ ކުރިމަތިވިާ މިދެންނެވީއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ،  .ާ މިއީާ

ވަންޏ ާާާވެއްޖެާކަމަށްާާހަރުދަނ ކުރަންޖެހިފައިާހުރިާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ލީާސިޔ ސަތުާއިތުރަށްާހަރުދަނ ކުރަން

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވިާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ އެބަހުރި.ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ދަބަހުަގިއާާ އަތްާ ނޫންނަމަާ ފޮށިފޮށީަގއިާ އަތަށްާ ވިދ ޅުވެދެްއވައިފި.ާ ފައިދ ާ ލިބޭާ ބިލުންާ މިާ ތަފްސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ

ާަވކިާމިންވަރަކަށް.ާމިއީާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާވެސްާމިކަންާއޮންނަާާފައިސ ާރ އްޖެާއިންާބޭރަށްާެގންދެވޭނީ
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ާނޫންާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަަވއްޓެރިާސްރީލަންކ ާއަށްާާޮގތް.ާމިއީާހަމައެކަނިާމިާބިލުންާފެނިެގންދ ާމަންޒަރެއް

އިންޑިާާލިބަލައި އަދިާ ވީނަަމވެސްާ ބަލައިާކަމުަގއިާ އަށްާ ދުާާލިޔ ާ ވީނަމަވެސްާ އެހެންކަމުަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާާާާނިޔޭެގާ

ބަލައި ބޭރުާާލިއަޅުަގނޑުމެންާ ދަބަހުަގއިާ އަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިންވަރަކަށްާ ަވކިާ ވީނަމަވެސްާ ފައިސ ާާާކަމުަގއިާ

ސ ކުރަން.ާއަދިާިމކަންާހަރުދަނ ކުރ އިރުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާދިރ ،  ެގންުގޅެވޭނީ.ާއެހެންވީމ 

ބޭފުޅުނާްާންާދައްކަވ އިރުަގިއާއެާތަޖުރިބ ތަކުެގާވ ހަކަާބޭބޭފުޅުސޯޓުޚ އްޞަކޮށްާރި ކުރެވޭާކަހަލަާެއާތަޖުރިބ ާހުރިާ

ޮގތަށްާާާބޭބޭފުޅުންާހިމެނޭާާއެ،  ފުޅުންާއެބަާތިއްބެވި.ާއެހެންވީމާ ތައްާހިންަގވ ާބޭސްާމިާމަޖިލީހުަގއިާތިބި.ާރިސޯޓުވެ

ވަރަށް ބިލުާ މިާ ނަަގއިެގންާ އެއްާ ކޮމިޓީާ ވަރަށްާމަޖިލީހުންާ އަދިާ ކަމެއް.ާ މުހިްއމުާ ދިރ ސ ކުރުމަކީާ ރަނަގޅަށްާ ާ

އަދިާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ބޭނުންތެރިާ ވެސްާ ހޯދައިދެްއވުމަކީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހައްލެްއާ މިކަމުަގއިާ އަވަހަށްާ

ންތަނާްާމީހުންެގާއަމިއްލަާތަާާތައްާހިންގ އިރުަގއިާމަދުާބަޔަކުާއެށްާއެބަާއެނޭގާރ އްޖޭަގއިާރިސޯޓުއަޅުަގނޑުމެންނަ

މިއީާ% ކިޔ ފައިާދެންނެވިދ ނެ.ާ ހިންަގނީ.ާވިލ ާކަހަލަ،ާޗަމްޕ ާކަހަލަާމަދުާބައެއްާނަންނަންާ މިާ 100ާޮގތުަގއިާ

ބޭރު ެއީއާ ކުންފުނިތަކަކީާ އެހެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުންފުނިތަކެކޭ.ާ ބޮޑެތިާ ކުންފުނިތަކޭ.ާ އެކިާާާާދިވެހިާ މީހުންނަށްާ

ިވޔަފ  ިވއްކަިއެގންާ ތަންތަންާއެބަހުރިާރިސޯޓުތަްއާހިންގ .ާއެހެންވީމ ާާރިާކުރަމުންނަންނަމުަގއިާޝެއަރާ ާާއެާ،  ދ ާ

އިާކިހ ާދުވަހަކުާހުންނަންޖެހޭނެތޯ.ާާސ ާރ އްޖެާައށްާވަދެާއެކައުންޓުގަާފަރ ތްތަކުންާވެސްާރ އްޖޭަގިއާއެާލިބޭާފައި

އެ ބަހައްޓ ފައިތޯާ ދުވަހަކުާ އަޅުަގނާާކިހ ާ މިެވސްާ ބޭރުކުރެވޭނީ.ާ ފައިސ ާ އެާ ސިޔ ސަތަށްާާމީހުންނަށްާ ޑުމެންެގާ

ސިޔ ސަތުާާ މ ލީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނިއްޔ ާ ެގނެސްެގންާ ވެސްާ ބަދަލުތައްާ މިާ ބަދަލެއް.ާ މުހިއްމުާ ެގންނަންޖެހޭާ

ެވސްާާ ބަދަލުތަކެއްާ ހެޔޮާ އިޞްލ ޙީާ އިތުރުާ ސަބަބުންނެއްާ އިޞްލ ޙުެގާ ެގންނަާ މިާ ނުދ ނެ.ާ ހަރުދަނ ވެެގނެއްާ

ފެނި އިދ ރ ތަކުންާ މ ލީާ އެހެންވީމ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުދ ނެ.ާ އެބަހުރި.ާާ،  ެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިކަހަލަާ

މީެގާސަބަބުންާދެންާކުރިމަތިވަނީާކޮންާކަންތައްތަކެއްތޯާެވސްާވިޔަފ ރިވެރިންާސުވ ލުކުރ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާ

ހުޅުވުމ އިާ އެލް.ސީާ ވިޔަފ ރިކުރަންާ ނުވޭާ ބަންދެއްާ ނުކުރޭ،ާ ެއއްާ މަނަާ ެގނެސްފަިއާބިލަކުންނެއްާ އިންާ ޗައިނ ާ ާ،

ހުންނަާމުދ ތަކަކަށްާބޭންކުާމެދުވެރިކޮށްެގންާޑޮލަރުާފޮނުވ ކަށްާމިާބިލުާހުރަހެއްާނ ޅ .ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރަވަން،ާާ

ާާ އަޅުަގނޑުެގ ކުރަންާ ވެސްާ އުފ ާ އަޅުަގނޑުާ އަޚްމިއަދުާ މިހ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކޮށްެގންާ ބިލަކަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ާާ

މިއަދު ޢ އްބޮޑަށްާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭތީވެ.ާ މިާ ެއއްޗެއްާ ރަނަގޅުާ ކިތަންމެާ ެގނެޔަސްާާާާމުޮގތެއްަގއިާ ބޭފުޅުންާ

ާައިއސްާވ ހަކަދަްއކ ާމީހެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް...ާ.ާއަޅުަގނޑަކީާމިާމީހުންނަށްާތ އީދުކޮށްެގންާމިާފަހަކަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ މިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ

އިޞްލ ޙެއްާާ ޤ ނޫނަށްާ އޮތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ އ ދެ،ާ ާ.` ޝުކުރިްއޔ .ާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

މެދުާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްެގާާާާހުށަހެޅިެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީެގާމުހިއްމުކަމ 
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މެދުާފިކުރުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކޮންމެާާާަގނޑަށްާޔަޤީންާމިކަމ ހިތުަގއިާޝަކުވ ާެއއް،ާސުވ ލެއްާނެތް.ާއަޅު

އުސޫލުތަކެްއާާ ވިޔަފ ރީެގާ މިނިވަންާ ވިޔަފ ރީެގ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އ ދެ،ާ ޖެހޭކަން.ާ ެވސްާ ރައްޔިތަކުާ ދިވެހިާ

ާާ ޓްވެންޓީ ޓުވެންޓީާ ސަރުކ ާާވިޝަނ ކަނޑައަޅަިއެގންާ ދަތުރުކުރަންާ ނިހަމައަށްާ ނިންމ ފައިވ ާ ާންމުންތަކ ރުންާ

ކުރަމުން ކަންތައްތައްާ ބ ރުތަކެއްާާާއެްއޮގތަށްާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ ޤ ނޫނުަގއިާ އޮތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ އ ދެ،ާ ތަނެއް.ާ ދ ާ

ލިބިެގންާ ރުހުންާ ނިންމ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ދީފައިވޭ.ާ އަށްާ އޮތޯރިޓީާ މަނިޓަރީާ

ވ ާޮގތަށްާމ ލީާާާރެއްާމިވަނީާހޮވ ފައި.ާހަމަާއެހެންމެާސަރުކ ރުެގާބ ރުާބޭނުންފުޅުަގވަރުނަރަކ އިާޑެޕިޔުޓީާަގވަރުނަ

ާާސިޔ ސަތުެގާތެރެއިންާހިންޭގނެާޮގތަށްާއެާބޯޑުެގ،ާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީެގާބޯޑުެގާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑެއްާހޮްއވަވ ފައިާ

މެންބަރަ ދެާ އަމިއްލަާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ ާާވ ކަންާ އަމިއްލަ ވެސްާ ފަރ ތްތަކުންާކުާ

ބަޔަކ  ވެސްާާާާހޮވ ފައިވ ާ ބައެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންމެާ ހަމަާ

ސަރުކ ރުެގ،ާާާާހިމަނުއްވ ފައި ވެސްާ ބޭފުޅުންނަކީާ ދެާ ހޮވ ާ މިާ ފަރ ތްތަކުންާ އަިމއްލަާ އެނޭގ.ާ އެބަާ ވ ކަންާ

ބޭނު އިޚްތިޔ ރުވެެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުމުެގާ ނަންފުޅުތަްއާ އެާ ޮގތަކަށްާ ވީހިނދުާާންފުޅުވ ާ ބަޔަކަށްާ ާ،ދ ާ

މިާ ދަންނަވ ލަންާ ނުެގނެޔަސްާާާއަޅުަގނޑުާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަށްާ އޮތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ އުޅެނީާ

އިންާެވސްާކުރެވޭނެާކަމަށް.ާހަަމާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީެގާޕޮލިސީާބަދަލުކުރެޭވނެާަގވ އިދެއްެގާތެރެ

ާާާާއެކަންާކުރަްއވ އިރުާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅު ކުރުމުެގާބ ރުާވެސްާސަރުކ ރަށްާޮގތަށްާއެާޑިޒައިންކޮށްާޝޭޕްއަޕްާވ 

ދ  މިާާލިބިެގންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާާާކަމަށްާ ނުވަތަާ ުގޅިެގންާ ކަންތައްތަކ ާ ކުދިކުދިާ މިކަހަލަާ އުޅެނީ.ާ

ޝޮކް ެގދިމ ވ ާ ބަދަލުތައްާ ބޮޑެތިާ ޤ ނޫނަށްާ ުގޅިެގންާ އިސްތިޤުތަކ ާ ތަނެއްެގާ ތަނެއްެގާާންނަންޖެހުމަކީާ ލ ލަށް،ާ

ަގވ އިދުތައްާހެދުމުެގާބ ރުާޤ ނޫނުންާދޭއިރުާމިފަދަާކަންތައްތަްއާކުރުމަކީާވަރަށްާދެރަާާާާހަމަޖެހުމ އިާއެ ތަނެއްެގާ

ޙަޤީޤަތު ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މިކަމެއްާ މީަގއިާ މިހ ރުާ ާާާާަގއިާ ، ޑޮލަރުނ1000ާާްއޮންނަނީ

10000ާާާާ ޑޮލަރުންާެގންދެވޭާވ ހަކަާމީހަކުާބޭރަށްާދ އިރު.ާބަލިވެެގނ1500ާާާާްޑޮލަރުން،2000ާާާާޑޮލަރުންާމިހެން

ާކޮންެމާޑޮލަރުާއެއީާކީއްކުރ ާކިހ ވަރެއްެގާކަެމއްާކުރެވިދ ނެާެއއްޗެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެނ1500ާާްމީހަކުާދ އިރުާވެސްާާ

ނޭގ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމމިފަދަާޓައިޓްާސިޓުއޭޝަނަކަށްާދ ންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާފުޅަކަށްާވެސްާއެބަާއެބޭ

ރައްޔިތުންާބޭނުންވ ނެތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެާސުވ ލުާއުފަްއދ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެާއަށްާޤައުމަށްާާ

ާާ ާާބަހައްޓ ފައިާނޫނިއެތެރެކޮށްާބޭންކުތަކުަގއިާމިތައްާދުވަހުާލ ރި ކަމަށ އިާއަދިާާއްޔ ާއެާފައިސ ާބޭނުންާނުކުރެވޭނެ

ދ އިރުާމީެގާސަބަބުންާލިބޭނެާރަނަގޅ އިާނުބަޔަށްާއަޅުަގނޑުެމންާާާާޮގތްޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންާޚިޔ ލުތައްާބަދަލުވެެގން

ހަމަ އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ާާާާފ ހަަގކޮށްލަންާ މިނިވަން މިދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެހެންމެ،ާ ުއސޫލަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ

އަޅުަގ ހުރަސްތަކ އިާ އިންވެސްޓުާއެޅިެގންދ ނެާ ިއންާ ރ އްޖެާ ނުވަތަާާނޑުމެންެގާ ފަރ ތްތަކުންާ ބޭރުެގާ ކުރަންާ

ނޭގ.ާާކަންާވެސްާއެބަާއެއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިންާދެންާޝަޢުޤުވެރިެވެގންދ ނީާކިހ ާދަރަޖައަކަށްާކޮންާދަރަޖައަކަށްާ
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ފޮރިއަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭންކުތަކުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ އެކްސްޗޭންޖުާ ފޮރިންާ ރިޒަރްވ،ާ %ާާންާ ވ ހަކ3ާާާަބެހެްއޓުމުންާ ދޭާ

% މ ދަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަފުޅުާާލިބޭނ8ާާެދައްކަނީ.ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތ ާ ދެއްކެވިއިރުާާާާކަމަށްާ

ހަކަށްާލިބޭނީާކިތައްާޕަސަންޓުަގިއތޯާާމީާާވަންޏ ާދެންާލޯނުާނަަގންާދ ާާކަމަށްާާދ8ާާޭފ ހަަގކުރަްއވައިފި.ާއ ދެ،ާ%

%އިންޓްރެސްޓު ނަގ ނެތޯ.ާ ކިހ ވަރަކަށްާ ާ.18ާ ާ% ނުވަތަާ 20ާތޯާ ާާ ނަގ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާތޯާ

މުސްތަޤުބަލަށްއިންވެސްޓްމަންޓު މ ދަމ ެގާ ކިހިނެއްތޯ،ާ ވ ނީާ ހަަމާާާވެެގންާާތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ދ ނީާ

ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބަޖެހޭ.ާމައިކްރޯާލެވެލަށްާބަލައިއެރަނަގޅަށްާއެނަލަިއޒްކޮށްލަންާާ

ސަބަބުންާ މީެގާ ކަމަށް.ާ ތ އީދުނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަކަށްާ މިާ ދަންނަވަންޏ ާ ކުރުކޮށްާ ބޭނުންވަނީާ

ާާ ކަމަށް.ާމިާވަުގތުންާމިާވަުގތަށްާާާާޑުނިކަމެތިކަންާމ ާބޮާާއުނދަުގލ ދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާދިމ ވ ނެ

ެގާާއިންޓަރނޭޝަނަލްާމަނިޓަރީާފަންޑުާާކަމަށްާައއި.އެމް.އެފްެގާބޭފުޅުންާއ ދެ،ާާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީެގާޕޮލިސީާރަނަގޅު

އަދިާ އ އިާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ދުވަހުާ އިހަށްާ ވެސްާ ރިޕޯޓުންާ ދެއްވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅުންާ

ާާ އެއިޤްތިޞ ދީ ރަނަގޅުކަމަށްާ ޕޮލިސީާ އޮތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ ކުރެްއވުމުންާ ބައްދަލުކުރެްއވިާ ބޭފުޅުންާާާާކޮމިޓީއ ާ

އެ އެކަމަށްާ އަދިާ ހިނދުާާފަޚުރުވެރިވ ކަމަށ އިާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ ކަމަށްާ އުފ ފުޅުކުރައްވ ާ އަޅުަގނޑަށްާާާާ،ބޭފުޅުންާ މިއީާ

ނޫނަށްާބަދަލުެގނެސްެގންާއެކަންާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާކަމަށްާފެންނަނީ.ާމިާމަޖިލީހުންާޤ ާާފެންނަާބަދަލެއްާނޫން

ކަމަށް.ާއެއީާޤ ނޫނުަގއިާަގވ އިދުާހަދަިއެގންާއެކަންކަންާކުރުމުެގާބ ރުާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާއަށްާދީފަިއވ ާާާނުފެންނަ

ާދެކޭޮގތުަގިއާާޑުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީ.ާއަޅުަގނާނުޖެހޭާޤ ނޫނަށްާމިާއިޞްލ ޙުާެގންނަންހިނދުާމިކަހަލަ،ާމިާ

ރ އްޖެާއިންވެސްޓްމަންޓު މިހ ރުާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ މ ދަމ ެގާ ެގނެސްފިއްޔ ާ ބަދަލެއްާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަށްާ މިފަދަާ ތަކަށްާ

މި ވެސްާ އިންވެސްޓަރުންާ ބޭރުެގާ އަދިާ ނުެގންނ ނެ.ާ ވެސްާ ފައިސ ާ ެގންނަާ ބޭންކުތަކުންާ ބޭރުެގާ ތ ނަގިއާާާާއަށްާ

ިމާހުރ ިމޮއްތ ަމިނަޓީރ ޕިޮލީސ  ،  ޖެހިލުންވެާކަންތައްތަކަށްާބަލ ނެ.ާއެހެންވީމ ާކުރުމުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްއިންވެސްޓުާ

ާޤޫނުނަގއި  ޮގތުެގާާިމ  އެާާވ ާ ަގވ އިދެއްެގާސިފައިަގއިާ ނުެގނެސްާ ބަދަލެއްާ އިތުރުާ ެގންދިއުމަށްާ ަވުގތަކުާާާާމަތިންާ

ާާާެގންދިޔުެގންނަންޖެހުނުާބަދަލެއްާެގނައުމ އިާކަންތައްތައްާކުރިއަށް ފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުން،ާމިާބިލަށާްާމަށް

ހިތ މަޔ  ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ތ އީދުކުރެވެންާ އެީއާާާާއަޅުަގނޑަށްާ އިށީނދެލ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުން،ާ އެކުާ

ރަނަގޅަކަށް ލިބޭނެާ މީެގާސަބަބުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ އަޅުަގނޑަށްާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއްާ ނުބަާ ލިބޭނެާ ވުރެާ

ބޮޑުާާާރެވޭަގބޫލުކު އެާާާޮގތުަގއިާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުަގިއާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ފެންނ ތީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާކަމަށްާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިށީނދެލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުން،ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ވިސްނ ާ ޮގތަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ
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ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ 81/6ާ؛ ޤ ނޫނަށްާމަނިޓަ، އޮތޯރިޓީެގާ ރީާ

ބަލ އިރުަގއިޞްލ ޙު ިއޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މިާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ިއާާެގންނެވުމަށްާ

ޚ އްޞަ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާާާމަޖިލީހުެގާ މިނިސްޓަރުކަންާ ފިނޭންސްާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތެއްަގއިާ

ވެސްާާާާތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމުމ މިނިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް،  ކުރަްއވ ފަިއވ ާމަޖިލީހުެގާމިހ ރުެގާމެންބަރު

ެއާާދެންމެާއެާދެއްކެވިާވ ހަކަތަކަށްާއިޝ ރ ތް ކޮށްާބަލ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާދެވަނަާވިސްނުމަކަށްާ

ޮގތެްއަގއިާމިާޤައުމުެގާމިއަދުެގާާާާމ ކެޓްާއެކޮނިމީއެްއަގއިާއަދިާޚ އްޞަާމެދުާދ ން.ާރ އްޖެާކަހަލަާފްރީކަންތައްތަކ 

ާާ ޮގތުންާކުރަްއވަނީާާާާހ ލަތ ާބެހޭތިޞ ދީއިޤުހ ލަތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީ

ާާކީއްތޯާބެލުމަށްާރ އްޖޭެގ އެކުާބައްލަވަންާއެބަާތިއްބެވި.ާބައެއްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވާާާރަްއޔިތުންާހަމަާކެތްތެރިކަމ 

ކުރުމ ިއާާމެންބަރުންނ އިާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާމީަގއިާފައިސ އ ާބެހޭާވ ހަކަތަކެއްާއަދިާއެއީާރ އްޖެާިއންާބޭރުަގއިާކެރީ

ޓްރ ންސްފަރފޮނު ދެކެވެމުންވުމ އިާ ވ ހަކަާ ދަތިނުވ ާާކުރުުމެގާ ވެސްާ ޒަމ ނަކުާ ދިވެހިންނަށްާ ހިނދުާ ވަރަށްާާާދ ާ

ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުެގާތ ށިކަންާރ އްޖޭަގއިާުއޅޭކަންާއެީއާމިާމަޖިލީހުެގާތެރެއިންާިއވެމުންާައންނަާއަޑެއް.ާޚ ްއޞަކޮށްާާ

ރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާމީެގާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާކުރިންާޑޮލަރުެގާާފ ހަަގކުރަންާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ރޓަށްާެގނައުމަށްޓަކައިާވަނީާމުހިއްމުާމައްސަލަާެއްއާާާތިބިާހިސ ބުންާމިާމަޖިލިސްާއެލ ތ ށީަގއިާދިވެހިާރަްއޔިތުން

ާާ މަސަްއކަތައް އެާ އަދިެވސްާ އޭރުްއސުރެާ ހުށަހަޅުްއވ ފައި.ާ ާާހަވެސްާ މަޖިލީހުެގ އަދިާާއްލެއްާ ވެސްާ މިންވަރުަގިއާ

ނުދ  ލިބިެގންާ ވެސްާ ލެވެލްަގއިާ ޚ އްޞަާާާސަރުކ ރުެގާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ޙަޤީޤަތް.ާ ހިންގ ާާާާކަމީާ ޮގތެއްަގއިާސަރުކ ރުާ

ެގާރަީއސް،ާހުޅުހެންވޭރުާާނަވ ާމިތ ނެގާޕ ލިމެންޓަރީާުގރޫޕުަވޑަިއަގންމޮކްރަޓިކްާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތްވެާމޯލްޑިވިއަންާޑި

ަގބޫލުކުރ ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތް ޮގތުަގއިާއިޢުތިރ ފުވެވަޑަިއެގންނެވީާމިާާާތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކު،ާއަޅުަގނޑުާ

ރަތްޕެއްާނެތްކަން.ާއެކަންާކުރަންާނޭނޭގކަން.ާހަމަާސީދ ާއެކަމ ާބެހޭާުވޒ ރ ާއ ިއާާއުސަރުކ ރުެގާމ ލީާސިޔ ސަތުެގާާ

ާާޮގތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދީާމ ލީާހަާާމިާސަރުކ ރުާމ ލީ ވަނީާާާާއަހަރުތެރޭަގއިާއ2ާާެޔ ތުަގއިާމިާވޭތުވެދިޔަ

މި މިއީ.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންނެވި.ާ އައިާާފެއިލްވެފަިއކަންާ މިާ މާިާހިސ ބަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަާ

ވަުގތުެގާާާާމިާާވ ނަމަ.ާޤައުމެްއެގާާމަށްކަާާބަލ ާާ…ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަކީާައއުާކަެމއްާނޫންާދުނިޔޭެގާނިސްބަތުން

ވ ނަމަާވެސްާއައުާކަެމއްާނޫން.ާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދުނިޔޭެގާހަމަާކޮންމެާޤައުމެއްާާާކަމަށްާާނިސްބަތުންާބަލ 

ކަންތައްތަްއާާާާރެންސްާލިބެންާއޮންނަާކޮންމެާޕޯޓަކުންާމިއްަގއިާބޭރަށްާފުރ ާޕޯޓްާކްލިއަކަހަލަާޮގތަކަށްާއެާޤައުމެާ

ކަނޑު ެގންދ ނެ.ާ ަވއިެގބަލަހައްޓަމުންާ އަދިާ ވެސްާ މިާާމަުގންާ ވެސްާ ބަލަހައްޓ ކަންާާާާމަުގންާ ކަންތައްާ

ފެންނަންާއެބައޮތް.ާނުކުތ ާެއއްާޮގތުަގިއާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއެތެރެކުރުމަކަށްާާާާ،އަޅުަގނޑުމެންނަށްާރީސަރޗްކޮށްލީމަ

ންާނުވ ނޭ.ާއެކަންާނުވެސްާާކޮށްެގނައުމަކަށްާވަކިާއަދަދެއްާލިމިޓުބޭރުންާެގންނަާބޭރުާފައިސ ާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގ

ކޮންާާާވެސްާާނެތް ބޭރުކުރަނީާ އެާ ބޭރުކުރުން.ާ އިންާ ރ އްޖެާ އަށްާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ ނަމަވެސް،ާ މެ.ާ
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ެގނައުމަށްާާސްާމަނިޓަރީެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުހ ލަތެއްގައިތޯާވަރަށްާރަނަގޅަށްާބަލ ާދިރ ސ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމޯލްޑިވް

އިާރ އްޖޭެގާާދ އިރ އެްއަގާާވުރެާއިތުރަށްާމިއަށްވުރެާފުޅާ ާާަގނޑުާމިާދެާއިޞްލ ޙުެގާތެރެއަށްމިާދެާއިޞްލ ޙު،ާމައި

ސިސްޓަމު މަނިޓަރީާ މިއަށްވުރެާމިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހީަގއިާ ތަޖުރިބ ކ ރުންެގާ ހ ލަތުަގއިާ ފައިސ ެގާ ަގއިާ

ަގބޫލުކުރަންާމި ވަރަށްާޒަމ ންފުރިހަމަާވަރުަގދަާޤ ނޫނެއްާހަދަން.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާ ވެއްޖެ.ާާާާހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނަށްާ

ވެެގނ29ާާާް އަހަރުާ ކަންތައްތަްއާާާާވަރަކަށްާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ މިފަދަާ އަދިާ މިއީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ދިޔަާ

އަންނަމުން އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ މިާާާނޯޓުކުރުމަށްާ ހ ލަތުަގިއާ މިާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވެސްާ އައުމަކީާ ެއާ ދ ނެ.ާ

ޠަފ ާއަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާެއީއާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްވީތީވެާައޅުަގނޑުާހަމަާޢިއްމަސައްކަތްކުރެއް

މަނިކުފ ނުެގާވިސްނުންފުޅުަގއިާމިާެގންުގޅުްއވަންާއުޅޭާއެްއޗެއްާއަދިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފުރިހަމަާއަށްާމުޅިނާްާާާއެ

ކަމަކީާާާވ ނަމަާމިާާފައިާހުރިާއެއްޗެއްސަށްާބަލ ކަމުގައިސ ފުނުވިާނަމަވެސްާލިޔުއްވ ފައިާހުރިާނިސްބަތުންާފޮނުއްވ 

ކަންތަްއާކުރ ާވަހަކަާދަންނަވ ލ ާާާާކޮންމެހެންާނުކުރަންވީވަރުާކަެމއްާނޫން.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާެވސްާމި

އަޅުަގ މިއ ހިތްާ މިސ ލަކަށް،ާ އެބައޮތް.ާ ނުބެލެހެއްޓޭތީާާާނޑުާ ސްޓެޓިސްޓިކްސްތައްާ މިާ ޑ ޓ ތައްާ ެވާާބެހޭާ

ޚ އްޞަާ ދަތުރުވެރިންާ ައދިާ ފައިސ ާ ެގންދ ާ އ އިާ ފަިއސ ާ އެތެރެވ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނޭނެގާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާާ ރ އްޖެ ޮގތުަގއިާ ޓުއަރިސްޓުންެގާ އެނޫންޮގތެްއަގއިާ އަދިާ ފަރ ތްތަކ އިާ ބޭނުންތަކ އިާއަންނަާ ވިޔަފ ރިާ އެހެންާ ވެސްާ

ކޮންކޮންާާ ބޭރުކުރަްއވަނީާ ެގންނަވ ފަިއާ އަށްާ ރ އްޖެާ ފަރ ތްތަކުންާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ރ ްއޖެާ މިޝަންތަކުަގއިާ އެހެންާ

ދުވަސާްާާާމަސ6ާާްބ ީއަގއިާފުރަތަމަާާޑުއަދަދެްއެގާފައިސ ާެއއްާކަމެްއ.ާމީަގއިާހަމަާކުޑަކުޑަާމިސ ލަކީާމިސ ލަކަށް،ާާ

އެާާާވަނ2010ާާަ ާާާާއަހަރުަގއިާ ފުރަތަމަ އެތެރެކުރަން،ާ މިޮގތަށްާ އެތެރެކުރެވިފަިއވ ާާާާމަސ6ާާްޤައުމަށްާ ދުަވހުަގއިާ

ާާ 23.8ާާާާފައިސ ެގާއަދަދަކީ ތެރެއިން މީެގާ ހުރ12.8ާާާާިބިލިޔަން.ާ ހަމަާދަތުރުވެރިންާޑިކްލެއަރކޮށްފައިާ ބިލިޔަނަކީާ

ކަ ނުވަތަާ ފައިސ ާ ހުރިާ ޑިކްލެއަރކޮށްފައިާ ކަސްޓަމުަގއިާ ކަސްޓަމަށްާފައިސ .ާ ނުވަތަާ ފައިސ ާ ދެއްކިާ ސްޓަމަށްާ

23.8ާާާާއެނިގެގންާބޭރުކުރެވިފައިާހުރިާފައިސ .ާވަރަށްާބޮޑުާއަދަދެއް.ާާ ބިލިޔަންާވީނުީވ12.8ާާާާބިލިޔަންެގާތެރެއިން

ށްާޮގތެއްާރަނަގޅަށްާކަނޑަެއޅިެގންާކޮންާފަރ ތަކުންތޯާބޭރުކުރީ،ާއެތެރެކުރީ،ާެގންދެވީާކޮންާފަރ ތަކުންތޯާދައުލަތަކަ

ބެހޭާާއެނޭގކަުމަގއިާ ސިސްޓަމ ާ މަނިޓަރީާ އެާ މެދުަގިއާާާާވ ނަމަާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރަށްާ އިތުބ ރުާ ޮގތުންާ

އެދޭ ައޅުަގނޑުމެންާ ވުމަކީާ ރ އްޖޭަގއިާ ޮގތްތަކެއްާ އެފަދަާ ފޮރިންާާާލިބިެގންދ ނެ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމެއް.ާ

ޮގތުަގއިާރ އްޖޭެގާއެންމެާރަނަގޅަށްާއިޤުތިޞ  ާާކަމަށްާމިާާދީާހ ލަތުންާއެއްޗެހިާލިބޭާތަންތަންއިންވެސްޓަރސްެގާ

ރ  ރިސޯޓުއޮންނަާ ޓޫރިސްޓުާ މަސްވެރިކަމުެގއްޖޭެގާ ޓޫރިޒަމ ިއާ އަދިާ އިންވެސްޓުތަކ އިާ ދ އިރ ތަކަށްާ އެހެންާ ކުރ ާާާ

ތުެގާބޭރުެގާފަރ ތްތައްާރ އްޖޭަގއިާއިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހުަގއިާަމސައްކަތުެގާމ ޙައުލުާނިންމ ލ ފައިާނުވަތަާމަސައްކަ

ކޮންާ ޢަމަލުކުރައްވަނީާ ެގންދެވުމުަގިއާ ނުވަތަާ ފައިސ އެއްތޯާ ކިހ ާ ެގންދަވަނީާ ެގންދަވަންާ ބޭރަށްާ އިންާ ނަފ ާ

އެތެރެެވާާ ޕޯޓްތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އިނެގންޖެހޭ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ މަނިޓަރީާ ރ އްޖޭެގާ ެއއީާ ޮގތްތަކެއްތޯާ
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ތުަގއިާބޭރުާފައިސ ާއެތެރެކޮށްާބޭރުކުރެވޭނެާމިންވަރުާކަނޑައެޅުމަށްާބޭރުވ ާދަތުރުވެރިންެގާއަތްމަތިންާނަުގދުެގާޮގ

ާާ އިޞްލ ޙުެގ މ1ާާާިާކުރަްއވ ާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ތަކަކީާ ހުރިާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މިާ އިޞްލ ޙުަގއިާ ަވނަާ

ާޑައަޅުއްވ ފައިާމިާފަދަާކަންތަްއތަކެްއެގާމައްޗަށްާހ މަކުރައްވ ފައިާހުރިާކަމެއް.ާނަމަވެސް،ާެއއީާކަނާާއިޝ ރ ތްކޮށްލި

ެގާ)ހ(ަގއިާިވދ ޅުވެދެްއވ ފައިާމިއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާެއއްެވސްާޕޯޓަކުނ1ާްއޮތްޮގތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޕޯޓަކުންާމ އްދ ާާ

ނަުގދުާާ ތެރޭަގއިާ ފޮށިތަންމަތީެގާ ނުވަތަާ އަތްދަބަހުަގއިާ އަތްމަތީަގިއ،ާ ދަތުރުވެރިެއއްެގާ ފުރާ  ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ

ޮގތުާ ކޭޝްެގާ ިގނަފައިސ ާ ފަސިންޖަރަކަށްާ ނުވަތަާ ދަތުރުވެރިއަކަށްާ އެާާަގއިާ ެގންދެވޭނީާ އިރެއްަގިއާާާާވެެގންާ

ކޮށްފަިއާާއިސ ެގާމިންަވރޭ.ާމިހެންާބްރެކެޓުލައްކަާދިވެހިާރުފިޔ ާޖެހޭާައދަދުެގާބޭރުާފަާާރޭޓަކުންާެއއްާާއެކްސްޗޭންޖު

ަގނޑުމެންާކަހަލަާޤުދުރަތީާވަސީލަތްތަްއާމަދުާއަދިާާދޫކޮށްލުމަކުންނެއްާައޅުަގނޑުެމންާކަހަލަާކުޑަކުޑަާޤައުމަކަށްާއަޅު

ިގނަާކަންތައްތަކެއްާނެތްާާާާކުރުމަށްާއަންނ ނެާކަހަލަާމ މަށްާވިސްނ ަވޑަިއެގންާއިންވެސްޓުާބޭރުެގާފަރ ތްތަކުންާއެކަ

ިއާހަމަާނުެވާާކަުމަގާާކޮށްާކްލޯޒްކޮށްލުަމކުންނެއްާމިއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތްށްާައޅުަގނޑުމެންާމިހެންާބްރެކެޓުޤައުމަކަ

ރުާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއެއީާމިާދެންނެވިހެންާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާާހިނގައިދ ނެ

އިބްރ ހީމު ޤ ސިމްާ ހިމެނިެގންާާއޮނަރަބަލްާ ވެސްާ ވ ހަކަފުޅުތަކުަގިއާ ބަެއއްާ ވިދ ޅުވެދެްއވިާ އެާ ދ ާާާދެންމެާ

ކަެމއްާއެއީާހަމަާމިާާާން.ާމީެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާއޮތްާއެއްކަންތައްތަްއކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަ

ހުށަހެޅުމުެގާތެރޭަގއިާއެބަވޭާދެވަނަާނުކުތ ާެއއްާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާއެބަދޭ...ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ތަކ އިާއަދިާދިވެހިންާވިޔަފ ރިކަމުންާއެންމެާްއދުެގާޤައުމުހަޮގތެއްަގއިާމިާސަރަާާބައެއްާބޭރުެގާޤައުމުތަކަށްާޚ އްޞަ

ގ ތްކޮށްާމިދ ާބައެއްާމެދުއިރުމަތީާޤައުމުތަކުެގާވ ހަކަާވެސްާއެއީާއެންމެާދުވ ލަކަށްާެގންދެވޭނެާޖަމ ޢަތަކަށްާނުަވތަާާ

ފުންޏެއްާެވެގންާބޭރުާރ އްޖޭަގއިާގ އިމުކުރެވިފަިއވ ާބޭރަށްާމަނީާޓްރ ންސްފަރާޚިދުމަތްދޭާކުންާާކުންފުންޏަކުންާިގނަ

މަސައްކަތްކުރައްވ ފައިާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުެގާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ކަނޑައަޅުއްވަންާ މިންވަރެއްާ ފޮނުވިދ ނެާ ާާމެދުވެރިކޮށްާ

ވަނިކޮށްާމަނިޓަރީާޓްރ ންސްފަރެގާޚިދުމަތްާދޭންވ ނީާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީަގއިާރަޖިސްޓްރީކޮށްާއެާއޮތޯރިޓީންާދޫކުރ ާާ

ވ ހަކަާއަށްާކުރިންާވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިތަނުަގއިާވ ހަކަފުޅުާާާާެވާއެކަމަށްާވިދ ޅުާާލައިސަންސްެގާދަށުން

ދިނުމަށްާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުާ ހުއްޓުވުމުެގާ ކަންތައްތައްާ މިާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ދައްކަވަމުންާ

މަސައްކަތްކުރަްއވ ފައިާާމަސައްކަތްކުރައްވ ފައި )ބ(ަގއިާ އެާާާވ ކަީމާ ފަހަރަށްާވ ކަީމާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އީާ

ނު ޮއތޯރިޓީާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ ތެރެައށްާ ސިޔ ސަތުެގާ މިާ ރ ްއޖޭެގާ ކަމެއް.ާ ރ އްޖޭެގާާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ވަތަާ

ާާ ބޭންކު ރެިގއުލޭޓުއޮާސެންޓްރަލްާ ބޭންކުންާ އެާ ައދިާ ހުރެމެއްވ ާ ަގވ އިދުތަކެއްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ިމާާާާ،ކުރ ާ ރ އްޖޭެގާ

ތެރެއަށް އަށްާާސިޔ ސަތުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ާާ މެދުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާިވސްނ ލަންޖެހޭ.ާމިދެންނެވާިާާާކަންތަްއތައްާެވެގންދ ނެާޮގތަކ ދިނުމަށްފަހުަގއިާދެން

ބަލ ކަމުގައި ކަންތައްތަކަށްާ ފައިސ ެގާ ހުރިާ ހިމަނ ފަިއާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާާާާއުސޫލުންާ ހަމަާ ދިވެއްސަކުާ ވ ނަމަާ
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ފަދަާޤައުމުތަކުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންާހަމާަާާާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާމިހ ރުާވެސްާހަމަާއިންޑިޔ ާއަދިާސްރީލަންކ 

އެބަާ ވަޑަިއެގންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ބޭސްފަރުވ ެގާ ފައިސ ކޮޅުާާާާބަލިވެާ ެގންދަވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެފަދަާ އުޅުްއވ .ާ

ޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާމިާމަނީާޓްރ ންސްފަރކުރ ާތަނަކުންާައޅުަގނޑުެމންާދިވެހިާފައިސ ާކުރިންާހުސްވެެގންާއަ

5ާާ،  4ދިޔައިރުާމީެގާާާާކަންތައްާފެށިެގންާާދޭ.ާފުރަތަމަާމިާާދައްކަިއެގންާެއކޮޅުންާހަމަާެއޤައުމެްއެގާފައިސ ާލިބެމުން

ންދޭ.ާނަމަވެސް،ާމިއަދުެގާހ ލަތަކީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާވަރަކަށްާއަހަރުާކުރީަގއިާއެާޚިދުމަތްާދިވެހިންނަށްާލިބެމު

ޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނެތްާއެންމެާގ ތްކޮށްާމިާއޮތްާދެާޤައުމުާއިންޑިޔ ާާާާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާެގންޮގސްެގންާނޫން

މީހ ާނުވަތާަާއަދިާސްރީލަންކ ާއަށްާވެސްާއެތ ނަގއިާހުރިާދިވެއްސަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިެވއްސަކުާޭއނަެގާތިމ ެގާާ

ެއއް އަށްާ އޭނަާ ހުރީމަާ ޮގސްާ ބަލިވެެގންާ މީހ ާ ރަްއޓެހިާ ނުވަތަާ މީހ ާ އެހެންވީމާ ގ ތްތިމ ެގާ ފޮނުވ ލެވޭކަށް.ާ ،  ޗެއްާ

މިއަށްާވެސްާމިާއަދަދުތައްާކަނޑައެޅުމުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާމަސައްކަތްކުރ ާބިދޭސީާމީހަކަށްާފޮނުވޭނީާމިހ ވަރަށޭާާ

އަށްާހ ލަތ އިާވަުގތަށްާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިެވއްސަ ކަށްާއޭނަެގާއަނެއްާދިވެހިާމީހ ާއަށްާބޭރުާޤައުމުަގއިާހުރިާމީހާ 

މިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާކުރުމުަގއިާާ،  އަޅ ލުންާބުްއދިވެރި.ާއެހެންވީމާ ބަލ ފައިާފޮނުވޭނީާމިހ ވަރޭާެއާޮގތްޮގތްާކަނޑަ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ އަށްާ ނަތީޖ ާ ނުކުމެދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ ލީހުެގާ

އެބައޮތްާާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ފައިާ މެންބަރުާ ޮގތުަގއިާ ސަބަބުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ބިލަކީާ މިާ އަދިާ ބަލަންޖެހޭ.ާ

އަންނ ނެ ލުޔެއްާ މައްޗަށްާ ތ ށިކަމުެގާ ޑޮލަރުެގާ މިއޮތްާ މިަވުގތުާ މިާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާ ާކަމަށްާ

އެހެންީވމ  ވ ހަކަ.ާ އޮތޯރިާ،  ހ ލަތްތަކުެގާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ ދަންނަވ ނީާ މާިާައޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ޓީެގާ

ކިހ ާއިޞްލ ޙު ނިމުނީމަާ ފ ސްކޮށްދީާ މެންބަރުންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ސަބަބުންާ ެގނައުމުެގާ

ޤައު އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަނަގޅުވެެގންޔަޤީންކަމެއްތޯއޭާ ހ ލަތުާ ޑޮލަރުެގާ ކަމަށް.ާާާދ ނެާާމުަގއިާ

ޮގތަށްާެގއްލުންތަކެްއާާާާޮގތުންާވިދ ޅުވެދެއްވ ާބައެްއާވ ހަކަފުޅުތަކުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާމިާާސިޔ ސީ

ދ އިރ ެގާާލިބެމުން ވިލުފުށީާ ކަމެއް.ާ ެއއްބަސްވ ންޖެހޭނެާ އިއްތިފ ޤުންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދ ކަމީާ

ބޭންކު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަދަިއންާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ާާާާމެންބަރުާ މޯލްޑިވްސްެގާއޮފް

ާާާާބެހޭާާއޮފްާމޯލްޑިވްސްެގާކަންތައްތަކ ާާއެކައުންޓ އިާބޭންކު ެގާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުެގާތެރޭަގއިާމިހ ރ2008ާުޮގތުން

އޮތް ވެރިކަމުަގއިާ ތަފ ތުާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ޕޯޑިއަމްތަކ އިާ ތަފ ތުާ އޭރުާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ާ

ާާމަރުޙަލ ތަކުަގއިާދައްާ ވ ންާކައިރިވެފައޭާއެހެންާާކަވަމުންާެގންދެވިާވ ހަކަ.ާބޭންކުާއޮތީާބަނުގރޫޓުވެފައޭ،ާބަނުގރޫޓު

ާތުާހަމަވަނީތޯ.ާވިދ ޅުވުުމެގާސަބަބުންާއެތަނުަގއިާރައްކ ކޮށްފައިާހުރިާޑޮލަރުތައް..ާއ ދެ،ާަވުގ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ހިސ ބުން މިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއްކޮށްާ ޖެހުމާ  ަވުގތުާ ހުސްަވުގތުކޮޅުެގާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއ30ާާާާއ ދެ،ާ މިނެޓުެގާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިާއަރުވަނީ.ާދެންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ ާދުވަހަކުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާ

ާ.ާ… މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާއަރުވައިފިނ30ާްއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިހ ާހިސ ބުންާ

ާ

 ]އަށ13:11ާްއިނ12:31ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ކުރިއަށް ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަނީ.ާ`.ާ މިާ ޖަލްސ ާ ފަހުާ ތިމަރަފުށާީާހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ ެގންދަންފަށ ނީ،ާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙުެގ81/6ާާދ އިރ ެގާ ެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިން.ާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ ނަމުެގާ

ާާޙުސައިންާމަނިކަށް،ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާ.މެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ން

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ދިޔައީާާ ދަްއކަމުންާ ައޅުަގނޑުާ ނިމުނުއިރުާ ސެޝަންަގއިާ ކުރީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ކުރިމަތީގަާ މެންބަރާުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ސަބަބ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ބިލަށް.ާ މިވ ާ ިއާ

ބައެްއާާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވ ކަމަށްާ ބިލުާ ކަމަށްާ ހައްލެްއާ ކަންތައްތަކުެގާ ބައެްއާ ވ ާ ފ ޅުކުރަްއވ ފައިާ

ދަން މިސ ލުަގއިާ އެއްާ މީެގާ އަދިވެސްާ އިޝ ރ ތްކޮށްލިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުނާްާނުކުތ ތަކަށްާ ދ ދިާ އޮތީ،ާ ނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާމައްސަލަާޖެހިެގންާދިޔަާއެއްާކަންތައް،ާރ އްޖެާއިންާބޭރުަގއިާކިޔަވަންާާ

ފަދަާ މެލޭޝިއ ާ އަދިާ ސްރީލަންކ ާ އިންޑިއ ިއާ ޤައުމުތަކުަގިއާ ގ ތްާ ރ އްޖެއ ާ ޮގތެއްަގިއާ ޚ އްޞަާ ތިއްބަވ ާ

ވަންާތިއްބަވ ާދިވެހިާކުދިންާދިވެހިރ އްޖޭެގާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިްވސްެގާމިާޑެބިޓްާކ ޑުާފަދަާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާކިޔަާ

ކ ޑުތައްާބޭނުންކޮށްެގންާފައިސ ާނެުގމުަގއިާދަތިތައްާދިމ ވިާހިސ ބ އިާދަތިތައްާދިމ ވިާމަްއސަލަތަކ ާުގޅިެގންާވަރަށްާާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ކަންބޮޑުވުންތައްާ ބެލެނިވެރިންެގާ ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާިގނަާ އޮތްާ ކަންާ މިހެންާ އައި.ާ ވެސްާ އަށްާ

އަދިާރ އްޖޭެގާމ ލިއްޔަތުަގއިާިމހ ާހ ާއަޅ ާދުވަސްވަރެްއަގއިާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާރ އްޖޭެގާބޭންކުެގާހ ލަތްތަކ އިާއަދިާާ

ަގއިާެގންުގޅޭާބޭރުާާރ އްޖޭެގާމަނިޓަރީާސިސްޓަމުެގާހ ލަތ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނ އި،ާރ އްޖޭަގއިާޢ އްުމާޮގތެއްާ

ނަތީޖ ާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ލިމިޓުކޮށްފިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ މިާ ޒަމ ނެްއަގއިާ އޮތްާ މިހ ވަރަށްާ ދަތިތައްާ ފައިސ ެގާ

ބައެއްާ ހުރިާ މިހެންާ އަދިާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ކަމުަގއިާ ޙަޤީޤަތެްއާ މިއަދުެގާ އެއީާ ހިނގައިދ ނެކަންާ ޯގސްވެެގންާ

ވިސްނު އަލީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާާކަންތައްތަކުެގާ ވަުގތުާ މިާ އިޞްލ ޙަކަށްާ މިފަދަާ ބިލަކަށްާ މިފަދަާ ފަހުަގއިާ މަށްާ
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ޢ ްއުމާާ އަދިާ ިވޔަފ ރުެވރިންނަށ އިާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްޞަާ ބޮޑަށްާ އިހުނަށްވުރެާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ މަސައްކަތްކޮށްފިާ

އިާވ ނަމަާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހ ލަތުަގއިާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާދަތިކަންާއުފެދިއްޖެާކަމުަގ

ދަންނަވަން.ާާ ކަމުަގއިާ ދ ނެާ އިތުރުެވެގންާ ބޮޑަށްާ އިހުނަށްވުރެާ ެގއްލުންތައްާ އަދިާ ދުވަސްވަރެއްަގއިާ ދަތިާ މިކަހަލަާ

ހުރިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަގބޫލުކުރަނީާ އަޅަުގނޑުާ ކަމަށްާ ދ ންޖެހޭނެާ ެވެގންާ ހައްލަކަށްާ މިކަންތައްތަކުެގާ

ރައްޔިތުންނަށްާާާފައިސ އ  ދިވެހިާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ޙަޤީޤަތްާ ަމއްސަލަތަކުެގާ ހުރިާ އޮޅުންއަރ ފައިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

މިާ ވެސްާ ކޮމިޓީންާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވުން.ާ

ކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތުާ އަދިާ ބެހޭާާާމަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭ.ާ ފައިސ އ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ވެސްާ

ރ އްޖޭެގާާ ހިސ ބު،ާ މިއޮތްާ ކަންތައްތައްާ ޮގތުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހިސ ބު،ާ މިއޮތްާ ކަންތައްތައްާ ޮގތުންާ

ާާ މިދިޔަ އ2ާާަފަހަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ައދިާ ދިއުމަށްފަހުަގިއާ ފ ސްެވެގންާ ވެރިކަމ ާާބަޖެޓްާ ލަށްާ

ހަވ ލުވެާއޮތްާސަރުކ ރުާހަވ ލުވެަވޑަިއަގތުމަށްފަހުަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާމ ލިްއޔަތ އިާމ ލިއްޔަތުަގއިާހުރިާރިޒ ވ އިާބޭރުާާ

ހުރިާާ ދެވެންާ ބެހޭ،ާ މިއ ާ ޕަސެންޓޭޖުތަކ ،ާ ހުރިާ ލޯނަށްާ ލޯނުތަކ އިާ ނަަގމުންދ ާ ައށްާ ރ އްޖެާ އަދިާ އ އިާ ފައިސ ާ

ރައްޔިތުން މައްޗަށްާާާމަޢުލޫމ ތަށްާ ދައުލަތުެގާ ދިެވހިާ މައްޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ދިނުމަކީާ ހ ލަތެއްަގއިާ އެދިްއޖެާ

ޖެހޭާ ސިއްރުކުރަންާ ވ ނަމަ.ާ ކަމުަގއިާ ނޫންާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ސިއްރުާ ވެސް.ާ އިދ ރ ައކުންާ ކޮންމެާ ލ ޒިމުކަމެއް.ާ

ޑިއ ާމެދުވެރިކޮށްާހިއްސ ކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާާމަޢުލޫމ ތަށްާވުރެާބޭރުަގިއާހުރިާމަޢުލޫމ ތުތައްާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާމީ

ޮގވ ލަން.ާެއއީާރ އްޖޭެގާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާއެންމެހައިާފަރ ތްތައްާމީެގތެރޭަގއިާަގވަރުނަރުާ

ފަރ ތަކުން ކޮންމެާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ އަދިާ ވިޔަސް،ާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ާާވިޔަސް،ާ

މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ކޯޅުންާ ސިޔ ސީާ މިާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ މެދުވެރިކޮށްާ މީޑިއ ތަްއާ ރ އްޖޭެގާ ނަމަވެސްާ

ކޯޅޭކޯޅުމ އިާޕ ޓީތަކުެގާމެދުަގިއާއޮންނަާކޯޅުމަށްވުރެާބޮޑަށްާއެާޤައުމެއްާޤައުުމެގާޮގތުަގއިާދިރިއޮންނ ނީާޤައުމެްއެގާާ

ެގާޔަޤީންކަންާރަްއޔިތުންނަށްާއޮވެެގންކަންާއެންމެންާަގބޫލުކުރޭ.ާމިާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދުާހަރުދަނ ކޮށްާއޮެވެގންާކަމު

ހ ލަތުާބަދަލުވެެގންާއަންނ ނެކަންާދިވެހިންާަގބޫލުކުރ ނީާދިވެހިންނަށްާމ ލީާޮގތުންާތަނަވަސްކަންާލިބިާއެއްކަލަާޖީބާުާ

ވެސްާަގންނަންާނުލިބިެގންާމިާއުޅެނީ.ާިމާާބޮޑުވ ާތަންާފެނިެގން.ާޖީބުާބޮޑުވ ާތަނެއްާނުފެނޭ.ާކުޑަމިނުންާޑޮލަރެއްާާ

ވ ހަކަދެްއކީމަާބަެއއްާބޭބޭފުޅުންނަށްާމިކަމ ާހިތްޕުޅުާހަމަޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ .ާނަަމވެސްާޙަޤީޤަތަކީާމިއީ.ާކޮބައިތޯާާ

ާާ ޑޮލަރު ތިބީމު.10ާާާާކޮންއިރަކުތޯާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިންތިޒ ރުަގއިާ މިާ ކަމެުގާ މިާ ބަދަލުވީ.ާ ރުފިޔ އަށްާ

ހިންގެވުުމަގިއާާއަޅު ސަރުކ ރުާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ެވރިންތައްާ ިއސްާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ފެނޭމެާ އެބަާ ަގނޑުމެނަށްާ

ާާ ރުފިޔ 10ާާާާއެންމެާއިސްކޮށްާތިއްބެވިާެވރިންާވިދ ޅުވަމުންާދ ތަންާމިއަންނަާހަފުތ ެގާހެނދުނުަގިއާވެސްާތިކަން

ހަމަގައިމުވެ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ނިންމ ލުމަކީާ މުޙައްމަދާުާއަށްާ އަލްފ ޟިލްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ އްޖޭެގާ ސްާ

ބެހާޭާ ހ ލަތ ާ ޑޮލަރުެގާ ރ އްޖޭެގާ ވަޑައިެގންާ ފަހުާ ދަތުރުފުޅަކަށްާ ބޭރުާ އެހީމު،ާ ައޅުަގނޑުާ އަޑުާ ވިދ ޅުވިާ ނަޝީދުާ
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މ ދަ ވިދ ޅުެވދެއްިވ،ާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރިންާ ދުވަސްާ އަހަރެއްހ ާ އަހަރެއް،ާ ދޮޅުާ މީެގާ ހެނދުނާުާޮގތުންާ މ ާ

ާާ 10ާާާާވެސްާތިމަންނ ާއަށްާތިކަންާނިންމ ލެވިދ ނެއޭ ރުފިޔ ާބައިެގާެގއްލުމަކ 2ާާާާރުފިޔ ާއަށްާހަދ ާޮގތަށް.ާއޭރުން

އެްއކޮށްާމިހ ރުާފޮރުވ ފައިާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާެގއްލުމޭާވ ނީ.ާއެާދެއްވިާއިންޒ ރުެގާފަހަށްާވެސްާމިހ ރުާއަހަރެްއާާ

ާރައްކ ކުރަްއވ ފައިާތިބިާވިޔަފ ރިވެރިންނެއްާމިާޑޮލަރެްއާެގންޮގސްާމަނިޓަރީާައކަށްާވެެގންާދިޔައީ.ާއެކަމަކުާެއއްކަލަ

ނުއެއްާދެއްކިާއިނޭގތޯ.ާނުަވތަާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަކަށްާނޭނޭގާކ ކުާއަތަކުންާކަމެއްާމިާޑޮލަރުާރައްކ ކޮށްފަިއާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ ިމާ މަްއޗަށްާ އެންމެންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެކަމަކު،ާ ދިވެހިންެގާާާާހުރީ.ާ ދަމަހައްޓަވ ،ާ ހިމ ޔަތްކޮށްާ

އިޤުތިޞ ދ ާދިވެހިންެގާމިނިަވންކަމ އިާދިވެހިންެގާސިޔ ދަތ އިާރަްއކ ތެރިކަންާދެމެހެއްޓުަމށްާހުންނެވިާއެންމެާއިސްާާ

އަށްާމިއީާއެްއވެސްާކަމެއްާނޫނޭ.ާއެއީާދޭތެރޭެގާމެދުަގިއާާ ފަރ ތުންާވިދ ޅުވަނީާމ ދަމ ާހެނދުނުާވެސްާތިމަންނަާ

ވަޑަިއަގތުމުެގާާއަޅު ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭތީވެ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަޅުމުަގއިާ މިާ ޖެހެނީާ މިާ ވ ހަކަދައްކަންާ ަގނޑުމެންާ

ާާ ޮގތަށް ހަވ ލުވެވަޑަިއަގންނަާ ނަމަވެސްާ ނެތްާ ލ ރިއެއްާ ލޯާ މ ލިްއޔ ެގާ ވިދ ޅުވިާ 15ާާކުރީަގއިާ ،20ާާާާ 21ާާނުވަތަ

ާާ ތިމަންނ  ތެރޭަގިއާ ެގނ300ާާްދުވަހުެގާ ޑޮލަރުާ މީޑިއ ތަކުަގިއާާމިލިއަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ އެާ ކަމަށް.ާ ނަވ ނެާ

ާާ މިލިއަނަކީާއެއީާކުޑަކުޑަާއަދަދެކޭ.ާެއއްާބިލިއަންާެގންނަވ ނަމޭ.300ާާާާދައްކަމުންާދިޔައިމަ،ާދެންާިވދ ޅުވީާނޫނެކޭ

ފ ތުާސިޔ ސީާާއެއަށްާީވާޮގތެއްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގެގންާމިާދަނީާތަ

ފައިސ ާާ ސަރުކ ރުންާ ދަންނަަވނީާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ އަރަން.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ

ާާ 2ާާާާޗ ޕުކުރަނިްއޔޭ. ސަރުކ ރުން ކުރީެގާ ޗ ޕުކޮށްފިއޭ.ާ ފަރ ތްތަކުނ3ާާާްބިލިއަންާ އަނެއްާ ޗ ޕުކޮށްފިއޭ.ާ ބިލިއަންާ

ސަތުާމިާއޮތީާވަރަށްާބޮޑުާފުންާވަޅުަގނޑެްއަގއިާބަެއއްާސިޔ ސީާާވިދ ޅުވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރ އްޖޭެގާމިާމ ލީާސިޔ 

ބޭފުޅުން،ާވަރަށްާކިލަނބު.ާމަންޒަރުާސ ފެއްާނޫން.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާބޮޑަށްާސ ފުވ ންޖެހޭާމައްސަލަާ

ންާނުވަތަާމަނިޓަރީާއަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާފައިސ ެގާހ ލަތު.ާއެންމެންނަށްާޓެކްނިކަލްާޓ ރމުންާފައިނޭންޝިއަލްާޓ ރމު

ޓ ރމުންާނޭނިގާހިނގައިދ ނެ.ާނަމަވެސް،ާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާމިާޙަޤީޤަތްާއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ރަނަގޅޭާާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ

ާާ ހަމަ ދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާ ޤައުމުތަކުަގއި،ާ އެބަހުރާ ޭއަގއިާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ

ވަނަާައހަރުާހުސްއެކަނިާޑުބ ީއެގ2010ާާާާދެންނެވިހެންާސްޓެޓިސްޓިކަލްާޓ ރމުންާވެސްާމިާތަނުަގިއ.ާފ އިތުވެާދިޔަާާ

ާާ ޑިކ3ާާްއެއަރޕޯޓުެގ އެބަހުއްޓޭާ ތެރެއިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ދަތުރުކުރިާ ވިންުގންާ އަދަދެްއާާވަނަާ ހުރިާ ލެއަރކުރެވިފައިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގންޖެހޭާއެއްޗަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާމ ލީާ،  ބިލިއަންާޑޮލަރުާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ 12.8ާާކަމަށް

ސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅ ާފަރ ތްތަކުންނ އިާސެންޓްރަލްާބޭންކުންނ އިާއަދިާރ އްޖޭަގިއާޢ އްމުާޮގތެއްަގއިާދުނިޔޭެގާއެހެންާާ

ކުަގއިާވެސްާމިާރެިގުއލޭޓުކޮށްާބަލަހައްޓ ާހަދަނީާެއާތަނެއްެގާކަސްޓަމުން.ާައޅުަގނޑުމެންާކަސްޓަމ ާބެހޭާޤައުމުތަ

ބޯޑަރާާ ރ އްޖޭެގާ އެކުާ ނިމުމާ  ކަންތައްާ އެާ ނިމެމުން.ާ ދަނީާ މަސައްކަތްތައްާ އޮތް.ާ އެބަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ
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ންތައްތަކ ާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެނޫންވެސްާއެހެންާކަންތައްތަކ ާާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިާއަދިާރ އްޖޭެގާއިިމްގރޭޝަންެގާކަ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ެގންނަވަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ ސިޔ ސަތުެގާ މައިަގނޑުާ އުފެއްދޭާ ުގޅިެގންާ

ާއެއްބަސްވަންާއިނޭގތޯާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ެއއަރޕޯޓުެގ މިހ ރުާޑުބ ީއެގާ މުހިއްމުާވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުާދައްކަވ ާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނަާވިންެގްއ3ާާާާއ ދެ،ާ

ާާާާއަދި ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުކޮށްލަނ2ާާާްނުހުޅުވ .ާ އެކަންާ ވިދ ޅުވަނީ.ާ އެާ ވ ހަކަހެންާ ވިންުގެގާ ވަނަާ

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާނޫން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާ ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާ ހ ލަތުަގއި މިއަދުެގާ ޤައުމުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިޒަތްތެރިާ ފަރ ތުންާޝުކުރިއްޔ ާ ސަރުކ ރުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮޅުންފިލުަވއިދޭންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބޮޑަށްާަގބޫލުކުރ ާއެްއާވ ހަކަާއަކީާމިދެންނެިވާާ

ވ ހަކަތަކޭ.ާމީެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދެންނެވިާބިލުާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާކަސްޓަމުެގާބިލުާހަމަާސަރުކ ރުނާްާ

ވަ ބަެއްއާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ުގޅުންހުރިާ މިއ ާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ވެސްާ ބިލުަގއިާ އެާ ނީ.ާ

ކަންތައްތައްާއޭަގއިާހުންނ ނެާމެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަސްޓަުމާބޮންޑެޑްތަކުަގއިާބަހައްޓ ނީާކޮންކަހަލަާފައިސ ތަކެްއާާ

އަޅުަގނޑުމެ ކަންތައްތަކަށްާ ފަރ ތްތަކަށ އިާ ެގންނަވ ާ އަދިާ ކަެމއްާާކަމ އިާ ޮގތްތަކެއްާ ކޮންކޮންާ ޢަމަލުކުރ ނީާ ންާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ ކަމެކޭ.ާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ކުރަންވެއްޖެކަންާ ރަނަގޅުކޮށްާ ފެންވަރުާ މިއަށްވުރެާ

އަހަރުާެވެގންާދިޔަީއ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމަނިޓަރީާސިސްޓަުމެގ29ާާާާެގާމިާޤ ނޫނުާވެސްާގ ތްަގނޑަކަށ81ާާާާްފަދައިންާާ
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މިކަހަލަާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ ރަނަގޅުކުރެިވެގންާ އޮޅުންފިލައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަތިތައްާ މިުއޅޭާ ތެރޭަގއިާ

ކަންތައްތަކެއްާރަނަގޅެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމިއަދުާޙަޤީޤަތަކީާހަމަާގައިުމވެސްާރ އްޖޭެގާދިެވްއސަކަށްާޑޮލަރުާަގންނަންާ

ާާ ފަތިހުއްސުރެ ކިއޫާ ނުލިބޭކަން.ާ ޑޮލަރުާ ވެސްާޮގސްެގންާ ހަމައަށްާ ބަންދުވުމ ާ ބޭންކުާ މެންދުރުާ ޖައްސައިެގންާ

ނުލިބޭކަން.ާދެންާމިާބިލުަގއިާހިމެނޭާމިާއިޞްލ ޙުަގއިާހިމެނޭާއެއްާމ އްދ ެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކައިރިާޤައުމުތަކަށްާ

އޮޕަރޭޓުާ އެޮގތަށްާ ރ އްޖޭަގިއާ ޓްރ ންސްފަރކުރުން.ާ މަނީާ ެވސްާ ޤައުމުތަކަށްާ ދުރުާ އެނޫންާ އަދިާ ކުރ ާނުވަތަާ

ފޮނުަވއިދޭކަށެެެްއާާ ެއއްޗިހިާ އެާ ޤައުމަކަށްާ އެހެންާ ެގންޮގސްެގންނެްއާ ފައިސ ާ ދިވެހިާ މިހ ރަކުާ ފަރ ތްތަކުންާ

އެއްބަސްެވވަޑައެއްާނުަގންނަވ .ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޖެހެނީާކޮންމެވެސްާޮގތަކުންާވަރަށްާހ ލުަގއިާމަސައްކަތްކޮށްެގންާާ

އެާޤައުމަކަށްާމިާފޮނުވަނީ.ާއެާާމިާހ ލަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާޑޮލަރުާަގނަެގންާޑޮލަރުާެގންޮގސްާދިނީމަާާ

ކިޔަވ ކުދިންނ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތަކުން.ާ ބައެއްާ މިކަހަލަާ ދަތިވ ނެއޭާ ވަރަށްާ މީެގންާ ޢ އްމުންނަށްާ ދިވެހިާ

ވަޑަ އަށްާ ބޭސްފަރުވ ާ ޤައުމުތަކުަގިއާ ބޭރުާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިއްބެވިާ ިއެގންާ

ބިރުާާ ެއކަމުެގާ ނުދ ނެކަމ އިާ ފަސޭހަެވެގންާ ނިންމ ލެްއވުމަކުންާ އެކަނިާ ބްރެކެޓަކުންާ ކަންތައްތަކެއްާ މިކަހަލަާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަކޮޅުާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރަނގަާ ކުރުމަށްާާއެކަށީެގންވ ާ ކަންތައްތައްާ ސިޔ ސަތަކަށްާ މ ލީާ މިފަދަާ ރ އްޖޭެގާ އެކުަގއިާ ވިސްނުންފުޅަކ ާ ޅުާ

މ ލިްއޔަތުާާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ޮގތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ އަދިާ މަސައްކަތްޕުޅ އިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ

އެބަ މަސަްއކަތްތައްާ މިާ ވެސްާ އެްއކޮށްާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ އަދިާ ކަމަށްާާކޮމިޓީއ ާ ކަމެްއާ ކުރަްއވަންޖެހިަވޑަިއެގންފިާ ާ

އަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަމޭ.ާއަދިާމިއ އެކުަގއިާމިާވ ހަކަާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާޝުކުރުދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އެާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްޞަާ އޭެގތެރޭަގިއާ ހުށަހެޅުއްވީތީ.ާ ތަނަށްާ މިާ ބިލުާ މިާ ކޮންސ ނަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ާާމެންބަރުާ

ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ ކުންފުނިތަކުންާ ދޭާ ޚިދުމަތްާ ޓްރ ންސްފަރެގާ މަނީާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މ އްދ ަގއިާ

ނަަގންވ ނީާާ ވެެގންާ ިގނަާ އަަގށްާ ޚިދުމަތުެގާ ޓްރ ންސެކްޝަނަކުންާ ސިންަގލްާ އަތުންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ފޮނުވ ާ ފައިސ ާ

% އަދަދުެގާ ޖުމުލަާ ފައިސ ެގާ 3ާާފޮނުވ ާ މިކަން ކިހ ާާއޭ.ާ ނަަގނީާ މިހ ރުާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ އޮތީާ ވެރިފަިއކުރަްއވ ފައިާ

ޕަސެންޓެއްތޯާމިހ ރުާހުރިާކުންފުނިތަކުންނ އިާމިހ ރުާއެާަމސައްކަތްކުރަްއވ ާފަރ ތްތަކުންާނަގ ާއަދަދަކީާމީތޯާއ ިއާާ

ކިހިނެއް އޮތީާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުތަކުެގާ އެހެންާ ކައިރިާ ރ އްޖެއ ާ މިާ ކައިރިކުރ ާ މިއ ާ ިމާއަދިާ އ އިާ ތޯާ

ީމަގިއާާ ވެސްާ ރަްއޔިތުންާ އަދިާ އޮޅުންފިލުވަންޖެހިފައިވ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ މަސައްކަތްތަކަކީާ

ކުޑަކުރެވެންާާ މިއަށްވުރެާ މީތިާ ޤ ނޫނަކުންާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިސ ލަކަށްާ ކަެމއް.ާ ބޭނުންވ ާ އޮޅުންފިލުވަންާ

އަށްާހަދ ލިއްޔ ާހަމަގައިުމވެސްާފޮނުވ ާފަރ ތައްާމީަގިއ2ާާާާވަތަާ%އޮެވއްޖެްއޔ ާއެންމެާޕަސަންޓަކަށްާހަދ ލިއްޔ ާނު

އަޅުަގނޑުެގާާ ހައިލަިއޓުކުރަމުންާ ވ ހަކަާ އެާ އޮތަތީވެާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިާ އެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ލުއިެވެގންދ ނެ.ާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ



 78 

ާ

ާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރުާއަޙްމަދުާޝިޔ މުއިރ ެގާމެންބަމީދޫާދ 

ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު ާާهللاާ`.ާ މަނިޓަރ85/6ާާާީވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު މޯލްޑިްވސްާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ހުށަހެޅުއްވީތީ،ާ ބިލެއްާ އިޞްލ ޙުެގނެއުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ އޮތޯރިޓީެގާ

ާރުދަންނަވަން.ާާޝުކު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެްއ.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ . ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ސ ފުކޮށްލަންާވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސިސްޓަމުންާފެންނަންާއިންާޮގތުންާމީދާޫާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާާ

ވެއްޖިއްޔ ާާ ޮގތުންާ އޮތްާ އެނިގފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތް.ާ އެދިފަެއއްާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ޝިޔ މްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

މ ،ާއެއީާކިހިނެއްވީާކަެމއްތޯ.ާާނިހ ނުެގާފަހުންާދެންާވ ހަކަދައްކަވަންާއިނީާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާއެހެންވީ

ާސިސްޓަމްާއަޕްޑޭޓްާނުވެާއިނީތޯ،ާނޫނިއްޔ ާެއއީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްެގާއޮޅުމެއްތޯާސ ފުކޮށްލަންާވެެގންާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާށްލައްވަންާއ ދެ،ާތިާބޭފުޅުންާތިާބައްލަަވމުންާެގންދަވ ާސްކްރީންަގއިާސްޕީކ ރސްާލިސްޓުާދޭތެރެައކުންާރިފްރެޝްކޮ

އެދިަވޑަިއަގންނަވަުމންާާ ބޭފުޅުންާ އެާ ެގންދަވ ތީ.ާ އެދިަވޑަިއަގންނަަވމުންާ ވަުގތުާ އެކިާ ބޭފުޅުންާ ެއކިާ އެއީާ ޖެހޭނެ.ާ

ބޭފުޅުންާބައްލަވައިފިާކަމަށްާވަންޏ ާއެާ ޮގތަށްާއެާރިފްރެޝްވަމުންާއެާދަނީ.ާއެެެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާތިާ ެގންދަވ ާ

ެއީއާތިާބޭފުޅުންނަށްާވޯޓުލ ާާޮގތަށްާއިންނ ނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާކުރިމަތީގަާ އިާއަދިާއެބަިއންާއެހެންާސްކްރީނެއް.ާ

މެންބަރުންާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ސްކްރީނުންާ އެާ ސްކްރީން.ާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ަގޑީަގއިާ

ން.ާމީދޫާދ އިރ ެގާފިއްތަވ ލެްއވީމަާައޅުަގނޑަށްާފެހިކުލައިަގއިާފެންނަންާއެބަހުރިާއެދިވަޑަިއެގންފައިާހުރިާމެންބަރު

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާ

ާ
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ާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޝިޔ މުމީދޫާދ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާކުޑަާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާާ

މަޖިލީ މިާ ޮގތުންާބޭނުންވޭާ މިއޮތްާ ހ ލަތުާ އިޤުތިޞ ދީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ހަށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ ދުވަސްތަކަކީާ ދަތިާ ވ ާ މިާ ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފައިާ އެންމެންނަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމަ ދުވަސްތަކެއް.ާ ފައިސ ާާއަސަރުކުރަންޖެހޭާ ބޭރުެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ޑޮލަރުެގާާާާއެއ އެކުާ ޔޫ.އެސްާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ދަރަޖައަކަށާްާ ފަދަާ ތަހައްމަލުކުރަންނުޖެހޭާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަނީާ މިާ ދަތިކަންާ

އެބަހުރި.ާާ ސަބަބުތަކެއްާ މުހިއްުމާ ވަރަށްާ ކަމުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ތަހައްމަލުކުރަންޖެހިފައި.ާ

ދަތި ފައިސ ާ ބޭރުެގާ ސަބަބަކީާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއްާ އޭެގތެރެއިންާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވ ންޖެހޭާ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި.ާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭރުެގާ ވަނީާ ިމާ ބަެއއްާ ބޮޑުާ ިއޤުތިޞ ދުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޭ ިގނަާ މިހ ރުވެސްާ ރިސޯޓްތަކަކީާ ިގނަާ އިންޑަސްޓްރީެގާ ޓުއަރިޒަމްާ ޚ ްއސަކޮށްާ މީހުންެގާއޭެގތެރޭަގއިާ ރުާ

ދިވެހިރ އްޖެއަކަށްާާ މީހުންާ އެާ ފައިސ ާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ ެއާ ވުމ ެއކުާ ވ ކަން.ާ ރަށްތަކަށްާ ހުރިާ އޯނަރޝިޕުަގއިާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާ ހަމައެއ އެކުާ ޖަމ ކުރަމުންދަނީ.ާ އެކައުންޓަކަށްާ އެހެންާ ޔޫރަޕުެގާ އެފައިސ ާ ނުެގންނ ނެ.ާ

ާއޯނަރުންާއެާީމހުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރިސޯޓުތަްއާއ ރ ސްތުކޮށްފައިާހުރީާާއިންވެސްޓުކޮށްފައިާތިބިާމަދުާދިވެހިާރިސޯޓު

ެއާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ެގނެސްެގންާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ޤައުމުތަކުންާ އެކިާ ބޭރުެގާ ބޮޑަށްާ ބޭންކުތަކަށްވުރެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ އަނބުރ  ފައިސ ާ އެާ ހުރީ.ާ ހަދ ފައިާ 5ާާާާރިސޯޓުތައްާ ބޭރ6ާާުައހަރު ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ޤައުމުތަކަށްާާއަހަރުާ ާ

ފޮނުވަންޖެހޭ.ާފޮނުވުމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެާއަށްާލިބެންޖެހޭާޑޮލަރުާރ އްޖަޭގއިާނުހުރެ،ާބޭރަށްާެއާ

ާާ 2008ާާާާއެްއޗެހިާދ ންޖެހޭ.ާހަމައެއ އެކު ބިލިއަންާރުފިޔ ާއަށްާވުރ2ާާާާެވަނަާއަހަރުންާފެށިެގންާމިއަދ ާހިސ ބަށް

މި ައޅުަގނޑުމެންާ ފައިސ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާިގނަާ ސަބަބުންާ ޕްރިންޓުކުރުމުެގާ ފައިސ ާ ިމާ ޕްރިންޓުކޮށްފައި.ާ ވަނީާ

ވިސްނ ލަންާާ ހަމައެއ އެކުާ ޖެހިފަ.ާ އޮތީާ މިާ އަިއސްާ ތަންާ ބޮޑުވ ންޖެހޭާ ައުގާ ޑޮލަރުެގާ އިތުރުވެ،ާ ފައިސ ާ ދިވެހިާ

ާާ މީހެްއެގ އެއީާ ޕަކެޕިޓަރ،ާ ޭއޝިޔ ެގާ އީސްޓުާ ސައުތުާ މުޅިާ އެބަޖެހޭ،ާ އެންމާެާއަޅުަގނޑުމެންާ އަދަދުާ ބޮލަށްޖެހޭާ

ިގނައިންާލިބޭާޤައުަމކީާދިވެހިރ އްޖެ.ާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާމިހ ިގނަާފައިސ ާލިބޭއިރުަގއިާދިެވހިރ އްޖެާމެނޭޖުނުކުރެވި،ާާ

ސުވ ލުކުރަންާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކީއްެވެގންތޯާ އުޅެނީާ މިާ ނައިސްާ ކ ބޯތަކެތިާ ހިސ ބަށްާ އަތްފޯރ ާ ައުގބޮޑުވެ،ާ ޑޮލަރުާ

މީަގ މިާއެބަޖެހޭ.ާ ބުނ ހެންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާއެބައުޅޭ.ާއެއީާ ބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެއްާ މުހިއްމުާވަރަށްާ ވަރަށްާ އިާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާޕަކެޕިޓަރާއިންކަމަށްާލިބިެގންދ ިއރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގާސަރުކ ރުާހިންުގމ ިއާާ ފައިސ ާ

ާާ ވަރަށްާބޮޑަށްާބޮޑުވެފައި.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި،ާއަޅުަގނޑުމެންާާއަދިާއެހެނިހެންާދ އިރ ތައްާހިންުގމަށްާޚަރަދުާމިާވަނީ

ާާ އެމެރިކ ެގ ދަންނަވ ލަފ ނަން.ާ ެއއްޗެއްާ މެންބަރަކަށ5ާާާްާކުޑަާ ޕ ލަމެންޓްާ ސަރަހައްދެއްަގިއާ އުޅޭާ މީހުންާ މިލިއަންާ

ާާ ކަާމީހުންާލައ3ާާްޑޮލަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންެގ3000ާާާާވެސްާއިންނ ނީާއެންމެާމެންބަރެއް.ާއެާމީހެްއެގާމުސ ރަާައކީ
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ާާ އ ބ ދީއެއްަގއި ނުވ ާ މުސ ރ77ާާާަާހަމަާ މެންބަރުންެގާ ޕ ލިމެންޓްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ތިބިއިރުަގއިާ މެންބަރުންާ

ާާ 62ާާާާއަކީާެވސް ުގނަާބޮޑު.ާމީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެއންމެާއަުގާބޮޑު،ާމުޅ2ާާާިހ ސްާރުފިޔ .ާއެމެރިކ ާއަށްާވުރެ

އިޤުތިޞ ދަ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ ސިވިލްާާދުނިޔޭަގއިާ ހަމައެއ އެކުާ ދެނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދަދެއްާ ނުބައްދަލުާ ށްާ

ބޮޑެތިާާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ ވަނީާ ވެސްާ ޚަރަދުތައްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އ އިާ މުސ ރަާ މުަވއްޒިފުންެގާ ސަރވިސްެގާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއިޤުތިޞ ދ ާއަޅ ބަލ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާތަހައްމަލުނުކުރެވޭާވަރަށްާބޮޑުވެފައި.ާާ

އެބަފެނޭާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަނެއް.ާ ކުޑަވ ނެާ ޚަރަދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުފެނޭާ ކުރިމައްޗަކުންާ

އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތްތަކެއް.ާ ހޯދޭނެާ ފައިސ ާ އެާ ޮގތްތަކެއް.ާ ލިބިދޭނެާ ފައިސ ާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހުންނަ ކަންތައްތައްާ ދިވެހިރ އްޖެާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ފަރ ތްތައްާ ކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ އެާ ވަނީާ މިާ މިހ ރުާ ޮގތުންާ

ދިވެހިރ އްޖެާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ނޯންނަާ މ ޙައުލެއްާ އިޤުތިޞ ދީާ މިނިވަންާ ދ ންފަށ ފައި.ާ ޤައުމުތަކަށްާ އެހެންާ ދޫކޮށްާ

.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަކަށްާއަދިާކިެއއްތަާއެހެންާއެއްވެސްާޤައުަމކަށްާއިޤުތިޞ ދީާކުރިއެރުމެއްާނ ންނ ނެ

ާބޭންކުތަކުން..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނ81/6ާާާާަޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށްާ ޮއތޯރިޓީެގާ މަނިޓަރީާ މޯލްޑިވްސްާ

ޝުކުރުާާ އަށްާ މުޞްޠަފ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިާ އިޞްލ ޙުާ

އަާ ފ އިތުވިާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ އެމް.އެމް.އޭާ އ ދެ،ާ ާާދަންނަވަން.ާ ފަހަރަށ1981ާާާްާހަރުތަކުަގއި ފުރަތަމަާ ފެށިެގންާ އިންާ

ދ ާާ ބަދަލުވަމުންާ ިއޤްތިޞ ދުާ ދުނިޔޭެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މީ.ާ އިޞްލ ޙުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގނެވޭާ

ވެސްާާ އިޞްލ ޙުތައްާ އެއަށްާ ބަލ ާ ބަދަލުތައްާ އަންނަާ ސިސްޓަމަށްާ މަނިޓަރީާ ޚ އްޞަކޮށްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ

އިކޮނަީމާާެގންނަން ފްރީމ ކެޓްާ ނުަވތަާ އިޤުތިޞ ދެއްާ ހުޅުވިފަިއވ ާ މިނިވަންާ ޮގތުަގއިާ ފ ހަަގކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނެ.ާ

ކަމުަގިއާާ ނެތްާ އިޤުތިޞ ދެއްާ މިނިވަންާ ފ ހަަގކޮށްފި،ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ނޫން.ާ ދިޔުމެއްާ ހައްދުފަހަނައަޅ ާ ެއއީާ އަކީާ

ހެނިހެންާޮގތްާޮގތަށްާކޮތަޅުކޮތަޅަށްާނުވަތަާޯގނިޯގންޏަށްާފަިއސ ާާވަނީާނަމަާވިޔަފ ރިާއަށްާެގްއލުންވ ނެއޭ.ާނުވަތަާއެ

އަޅުަގނޑުާާ ނޫނޭ.ާ ވިޔަފ ރިއެއްާ މިނިވަންާ އެއީާ ނަމަ،ާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ ނުކުރެވޭާ ބޭރުާ ތުންބަނދެފައިާ އަޅ ފައިާ

ށްާތ ބ ވ ން.ާެއާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިއީާޤ ނޫނީާވެރިކަމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާއެންމެންާއެއްބަސްވީާޤ ނޫނަކަ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާއެކުލަވ ލެވި،ާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާތެރޭަގއިާއަދިވެސްާާ
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ހަދަންޖެހޭާއެތައްާޤ ނޫނެއްާނުހެދުމުެގާސަބަބުންާވިޔަފ ރިންާއެތައްާދަތިތަކެއްާއެތައްާތުރ ތަކެއްާވަނީ.ާއެހެންކަމުންާާ

އެ މިހ ރުާ މައްސަލަތައް.ާާރ އްޖޭަގއިާ ފައިސ ެގާ ބޭރުެގާ ވ ހަކަ.ާ ދެކެވެމުންދ ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޮޑަށްާ ންމެާ

ބޭރުާފައިސ ާރެިގއުލޭޓުކޮށްާބަލަހައްޓ ާއޮނިަގނޑުެގާމަސްޫއލުވެރިންާމަސައްކަތްނުކުރ ާވ ހަކަ.ާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާ

ިގނަ އެބަުއޅޭ.ާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ެއާާާާއެބަާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބައުޅޭ.ާ އަދަދަކަށްާ

ފ ހަަގކުރީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާިއންވެސްޓްމަންޓުތައްާބޭރުާމީހުންނޭކޮށްފައިާއޮތީ.ާއެާމީހުން،ާއެާމީހުންެގާރަށްތަކޭާެއާ

ޑިޖެހިާނޫޓުާމީހުންާރ އްޖެާނުެގނެސްާެއާމީހުންެގާޤައުމަށޭާފައިސ ާފޮނުވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޮާ

ނޫޓުާާ އޮޑިޖެހިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެ.ާ ޮއެވެގންާ ކަނޑެއްާ ފަޅެްއ،ާ ރަށެއް،ާ ނުހިނގ ާ

ޤ އިމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ނިޒ މެއްާ މ ރުކުރެވޭާ ފައިސ ާ ވެސްާ ރިސޯޓެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިންެގންޖެހޭނެ.ާ

ހުށަހަޅު މުޞްޠަފ ާ މެންބަރުާ ބިލެއް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ އޮތްާ އްވ ފަިއވ ާ

މިީއކީ.ާާ ނޫންާ ވެސްާ ބިލެްއާ ބެހޭާ ސްޓޫޑެންޓުންނ ާ މީާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ ބޮޑުާ މ ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ މީަގއިާ

މީެގ މ ނަައކީާ ޭއެގާ ޤ އިމުކުރުމަކީާ ޕޮލިސީއެްއާ މަނީޓައިޓްާ އަދިާ މީެގތެރޭަގިއާ އިންނަާސްޓޫޑެންޓުންނަށްާ ތެރޭަގއިާ

ހަމައެކަނިާޑިކްލަރޭޝަންާފޯމެއްެގާމައްސަލަާމިއުޅޭާެއކަތީެގާޑުބ އީާއިންާއެާބޭފުޅ ާސަރޗްކޮށްެގންާފ ހަަގކޮށްފިާ

ޑުބ އީާއިންާިމވެނިވަރަކަށޭ.ާދިވެހިރ އްޖެާޖަހ ފައިާސ ރޗުކުރީމަ،ާނުފެންނ ނެާއެކައްޗެއްާެވސް.ާޑިކްލަރޭޝަންާފޯްމާ

ެވސް ެއއްޗެއްާ އޮންނަާ މީހ ާއެއީާ ެގންނަާ އަންނަންވީ.ާ މީހ ާ އަންނަާ ނުޖެހޭ.ާ ވެސްާ ކަށެއްާ ޑިކްލެއަރކުރ ާ ނޫން.ާ ާ

ެގންދަންވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާދެާދުވަހުާމިތ ނާހުރެލ ފައިާެގސްޓުާ

ާހައުސްެއއްަގއިާހުރެލ ފައި،ާދ ާމީހ ...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދު. ޒ މީާމައްސަލަނި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ައދިާާ ހުށަހެޅި،ާ ވަުގތުާއިތުރުކުރަންާ މައްސަލަެއއްަގއިާ ބަހުސްކުރެވުނުާ ޖަލްސ ަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުެގާ

ަވުގތުާާ ވެސްާ ވިޔަސްާ މައްސަލަެއއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެާ ޖަލްސ ތަކުަގިއާ މީެގކުރީެގާ ވަނީ.ާ ތ އީދުލިބިފައިާ އެއަށްާ

ތ އީދު ެއއަށްާ އަދިާ ހުށަހެޅިއްޖެްއޔ ާ އެހެންނަމަވެސްާާާާއިތުރުކުރަންާ އެބައޮތް.ާ ައއްސަވ ފައިާ ޯވޓަށްާ ލިބިްއޖެއްޔ ާ

 މިއަދުެގާޖަލްސ ަގއިާމިޮގތަށްާހިނގ ފައިާވ ތީާމިއަށްާޖަވ ބެްއާބޭނުންާވ ތީ،ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ
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ާ

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިންާޖަވ ބުއަރުވ ފަ.ާމ ފަންނުާދެކުނުާާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާތިާމައްސަލައިަގއިާައޅުަގނޑުާވ ނީާމީެގ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށް.

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާެގންދިޔައީާރ އްޖެާއަށްާ.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާތު ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ ިއދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޅ ދޫާ

ފަހަރުާާ އެއްާ އަދިވެސްާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ގަވ އި މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހަރުާާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ އެއްާ އަދިވެސްާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ދަށްާ

ތުޅ ދޫާާ މަޖިލީހުެގާ އިްއވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އިްއވަނީ،ާ ިމާ ައޅުަގނޑުާ އިްއވަން.ާ ނަންާ ޖެހޭނީާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަން.ާ ރަޝ ދުެގާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތްތެރިާާދ އިރ ެގާ

މެންބަރުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ނުކުންނެވުންާ ދޫކުރައްވ ާ މަޖިލިސްާ މެންބަރުާ

އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ކެ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ގަވ އިދަށްާާކެނދިކުޅުދޫާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނދިކުޅުދޫާ

ހިތްތެވުމަށްާާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ

މަށްާއަދިވެސްާއެްއާާއަދިވެސްާއެއްާފަހަރުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ އިއްވަން.ާ ނަންާ ޖެހޭނީާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ފަހަރުާ

މެންބަރު،ާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާއެއްާފަހަރުާދަންނަވަން.ާދެންާޖެހޭނީާނަންާއިއްވަން.ާާ

އަ އަޙްމަދުާޢީސ ެގާނަން.ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިާއިްއވަނީާކެނދިކުޅުދޫާ ޅުަގނޑުާ

ޢިްއޒަތް ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ މެންބަރު،ާ ދޫކުރައްވަޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަލްސ ާ މެންބަރުާ އެދެން.ާާާއިާތެރިާ ނުކުންނެވުންާ

އިާނުކުންނެވުންާއެދެން.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޖަލްސ ެގާމ ލަންާދޫކުރަްއވަ

ޖަލްސ ާާ އަޅުަގނޑުާ ނިކުނަވަންދެންާ ޖަލްސ ދޫކޮށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ މެންބަރ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެދުކަނޑ ލަނީ.
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ާ

ާާ(އަށ14:30ާާްާއިނ13:31ާް)ޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލުންާ

ާ

ާނިންމުންާ.

ާ

 އިްއެވވުންާ:މޭޒުންާާއިދ ރީ

ާާޢަލަިއކުއައްސަލ މް ވަުގތު ޖަލްސ ެގާ އ ދެ،ާ ނިމުނ2:30ާީާމް.ާ ހިސ ބުންާ މިާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ހަމަވުމ އެކީަގއިާ ަގއިާ

ާާ ވިދ ޅުިވ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ އިޢުލ ންކޮށްލުމަށް،ާ އިޢުލ ނުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ދެނާްާހިނދު،ާ ކޮށްލަން.ާ

ޖަލް އޮންނ ނީާާމަޖިލީހުެގާ އެއްާ ހެނދުނ2011ާާުމ ރޗ16ާާާާުސ ާ ދުވަހުެގާ ބުދަާ ކަމުަގިއ9:00ާވ ާ ަގއިާ

ސ ބުންާނިމުނީާކަމުަގއިާމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލުމަށްާވެސްާރިޔ ސަތުންާވިދ ޅުިވ.ާއެހެންވީމ ،ާޖަލްސ ާމިާހިާމަޢުލޫ

ާކުރަން.އިޢުލ ނު

__________________ާ

ާ

ާ




