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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
16/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 16 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ހޯމަ، 2011 އޭޕްރީލް 11 : ތާރީޚު 

 1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 7 

  އިަގ 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:05ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   13:30ން  12:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  13:51މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 14ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ދު: ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ  ފަހުން    64އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   61މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  76 ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  ،މެންބަރުން

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާެގ މެން 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާރު މުޙަންމަދު މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 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  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  



 IV 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

  ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ދު ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާ

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

  - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި  

  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   ވަޑައިންތިއްބެވި މެންބަރުން: 

  

 - : މެންބަރު ނެވި  ހުން   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 
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ވަނަާޖަލްސ .26ާދައ�ރ�ގެާާފ�ރަތަމަވަނަާއަހަރ�ގ3122ާާެ

ާދ�ވަސް.ާާހޯމ3122ާަާޕްރީލްއ22ާޭ

ާ

  



ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

���ާ�ާ������ާ����� �������ާ�ާ������ާ������ާ���ާ����ާ�ާ����ާ���ާ�����ާ���ާ

ާށ�ނީ.މަޖިލިސްާފެާ.����

ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

އަށްާހ ޒިރ�ވެާމި ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ން.62ާވަޑައިގެންާތިއްބެވީާވަގ�ތ�ާޖަލްސާ 

 

 

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ.6003/3/32އޖ/ކީ:ާމިއަދ�ގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަާ

ާާ ާއައިޓަމް ާނަންބަރ�؛ާާ-1.6އެޖެންޑ  ާފ ސްކ�ރ�ން.ާޔައ�މިއްޔ  6033/30ާާއިންާާ�/6033ޔައ�މިއްޔ  1ާއަށް

ާޔައ�މިއްޔ .ާއެއީާ ާދައ�ރ�ގ6033ާާެޖަލްސ ގެ ާފ�ރަތަމަ ާއަހަރ�ގެ ާފެށިގެންާާ�ވަނަ ާއިން ާޔައ�މިއްޔ  ވަނ30ާާަވަނަ

ާ ާމި ާއަށް. ާހަމަ ާޔައ�މިއްޔ އ  ާއެއްވެސްާޖަލްސ ގެ ާޝ އިޢ�ކ�ރ�މަށްފަހ� ާވެބްސައިޓ�ގައި ާމަޖިލީހ�ގެ ޔައ�މިއްޔ ތައް

ާނ�ވ ތީ ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާމެންބަރަކ� ާމަޖިލީހ�ގެާާގޮތ�ގެާވ ާގަވ އިދ�ގައި، ާޔައ�މިއްޔ ތަކަކީ ާމި މަތިން

ޔައ�މިއްޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިންމައިފި ާން.ރިޔ ސަތ�ންާޤަބޫލ�ކ�ރާ 

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއައިޓަމް ާކޮމިޓީތައްާރިޔ ސަތ�ާ-1އެޖެންޑ  ާހަމަޖެހިފައިވ  ާބައްދަލ�ވ�މަށް ާމިއަދ� ާއެންގ�ން. ާއަންގ  ން

ާކޮމިޓީާ،ާކޮމިޓީާމ ލިއްޔަތ�ާގައ�3:9ާި.ާގައ4ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާއިޤްތިޞ ދީާގައ�3:9ާިދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާއަޅ�ކަންކ�ރ ާާދީންތަކ�ގެާޣައިރ�ާގައ�3:9ާި.ާގައިާ:ާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާމ�އްޢ ާގައ�3:9ާި.ާގައ2ާިާކޮޓަރި

ާކޮމިޓީާހޮއްވެވިާާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާާމަނ ކ�ރ�މ�ގެާޤ އިމ�ކ�ރ�ންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާތަންތަން ާކޮމިޓީާާވެލ ނ ގޭ،

ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީާއިޖްތިމ ޢީާގައ4434�ާި. ާގައ4ާިާރިކޮޓަާާކޮމިޓީ، ،ާކޮމިޓީާސަލ މަތ�ގެާޤައ�މީާގައ4434�ާި.

ާގައ2ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީާާތަރައްޤީގެާޤައ�މީާގައ4434�ާި. ާގައިާ:ާކޮޓަރިާކޮމިޓީ، ާގައ33:3�ާާި.

ާކޮމިޓީާާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާޤޫބ ތ�ގެޢ�ޤ ނޫނ�ލްާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާކޮޓަރީގައިާކޮމިޓީާވެލ ނ ގޭާ، .423:9ާ

ާގައ423:9ާާި.ާގައ4ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާހ�އްޓ�ވ�މ�ގެާއަނިޔ ާވެށިގެާގައި

ާކޮމިޓީާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާޓައިޒްކ�ރ�މ�ގެޕްރައިވެާތަންތަންާވިޔަފ ރިާދައ�ލަތ�ގެ 2ާާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،

ާގައި ާޓީކޮމިާޚިދ�މަތްތަކ ބެހޭާސަލ މަތީާާގައ413:9ާި. ާގައ4ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ، ާއްޙީާޞިާޤައ�މީާގައ413:9ާި.

ާޕެޓިޝަންާާގައ413:9ާި.ާގައިާ:ާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާބެހޭާއިންޝ�އަރެންސ 

ާޓަރިާކޮާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާބެހޭާކަންތައްތަކ ާާމ�އައްސަސ ތަކ�ގެާމިނިވަންާގައ40399ާި.ާގައ2ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ

ާ.ާގައ4ާިާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާއިޤްތިޞ ދީާގައ293:9ާި.ާގައ4ާި

ާާއެޖެންޑ ާ ާމަތިންާގޮތ�ގެާވ ާމ އްދ ގައިާވަނ42�ާަާގަވ އިދ�ގެާމަޖިލީހ�ގެާއްޔިތ�ންގެރަާ-1.2ނަންބަރ�

ނޑައަޅ�އްާާސ�ންގަޑިާނިންމަވ ނެާކޮމިޓީތަކ�ންާއެާމައްސަލަތައްާފޮނ�ވޭާކޮމިޓީތަކަށްާމަޖިލީހ�ގެ ނޑަށްާާވައިކަ ާއަޅ�ގަ

ާމަތިންާާގޮތ�ގެާވ ާމ އްދ ގައިާވަނ42�ާަާގަވ އިދ�ގެާމަޖިލީހ�ގެާސ�ންގަޑިތައްާއެާާކޮމިޓީތަކ އިާއަންގަވ ފައިވ 

ނޑާ� ކޮމިޓީންާާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށްާބިލ�ާކޮމިޝަންގެާއެންޓަރޕްރައިޒަސްާބްލިކ�ޕަާ-4ރަން.ާއިޢ�ލ ނ�ކ�އަޅ�ގަ

ނޑައަޅ�އްވ ފައިވ  2944ާާއޭޕްރީލ9ާް:ާ؛ޑިާސ�ންގަާކަ ާބިލ�ާބެހޭާއިންޝ�އަރެންސ ާފަރ�ވ ގެާއްޙީޞިާޤައ�މީ.

ާާކޮމިޓީާހޮއްވެވިާދިރ ސ ކ�ރެއްވ�މަށް ނޑި؛ ާސ�ންގަ ނޑައަޅ ފައިވ  4�ާާކަ 2944ާއޭޕްރީލް ާކޮމިޓީ. ާ؛މ ލިއްޔަތ�

ާގަވަރ�ނަރ� ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާގޮކަމ�ާމޯލްޑިވްސް ާވަކިކ�ރ�މ ގ�ޅޭ ާނަޖީބ� ާފަޒީލް ާމަޤ މ�ން ާރައްޔިތ�ންގެާގެ ތ�ން،

ާމަޝްވަރ  ާާއެއްމަޖިލީހ�ގެ ާހޯއްދެވ�މަށްޓަކައި ާމައްސަލަރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  .ާ 4�ާސ�ންގަޑި:

ާ 2944ާއޭޕްރީލް ާއައިޓަމް 1ާާާ-:.1.ާއެޖެންޑ  2944ާާއޭޕްރީލް ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ންގެ ާއޮތް ވަނ2944ާާަގައި

ާދައ�ރ�ގެާ ާފ�ރަތަމަ ާދ އިވަާ:4އަހަރ�ގެ ާދެކ�ނ� ާއިއްވ ފައިވ ،ާގަލޮޅ� ާކިޔ�ން ާފ�ރަތަމަ ާޖަލްސ ގައި ާމެންބަރާ�ނަ ރ ގެ

ާމަޚްލޫފ� ާނަންބަރ�ާއަޙްމަދ� ާޤ ނޫނ� ާރައްކ ތެރިކ�ރ�މ ާ�/�4ާ؛ހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ ، ާޙައްޤ�ތައް ބެހޭާާ)ކ�ޑަކ�ދިންގެ

ާބިލ�،ާ ާއިޞްލ ޙ�ގެނައ�މ�ގެ ާއ2944ާެއޭޕްރީލ1ާާްޤ ނޫނ�(ާއަށް ާއިޞްލ ާގައި ާއަނބ�ރ ާބިލ� ާޙ�ާކ�ރެއްވ�މަށްޓަކައި

އަކ�ންާރިޔ ސަތަށްާއަންގަވ ފައިާވ ތީ،ާމެންބަރ�ާސިޓީޢިއްޒަތްތެރިާކަމަށްާބިލ�ާހ�ށަހެޅ�އްވިާާގެންދަވަންާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ ާ
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ާމަޖިލީހ�ގައި ާއިޢ�ލ ންކ�ާއެކަން ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަދި ާރަން. ާމަތީން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާބިލާ�ގަވ އިދ�ގައި އެ

ާން.ދެވީާކަމ�ގައިާނިންމައަނބ�ރ ގެން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއައިޓަމް ާދ އިރ ގެާމެންާ-4.�ވ ލ�.ާސ�ާ-�އެޖެންޑ  ާރިޔ ވިލ�ފ�ށި ރަޝީދ�،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައ�ސިންާާޟ�ބަރ�

ާއެންވަޔަރާއެންޑ� ާމ�ޙަމަންޓް ާއަސްލަމ އްއަލްފ ޟިލް ާސ�ވ ލ�ާމަދ� ާޢިއްޒަތްާ.ކ�ރައްވ  ނޑ� ާމެންބަރަށްާއަޅ�ގަ ތެރި

އަރ�ވަން.ާ ާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

 ާކަދެއްކެވ�ން:ވ ހަާރަޝީދ�ާޟްރިޔ ާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާވިލ�ފ�ށި

ާރައީސް.�����ާ����� ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  .20ާާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާާކ ރިސ ގައިާސ�ނ މ2991ާީޑިސެމްބަރ

ާބޯހި ާމިހ ތަނަށް ާތެރެއިން، ާރައްޔިތ�ންގެ ާތ.މަޑިފ�ށީ ާގެއްލިފައިވ ، ާޔ ވަހިކަން ާނ�ދެވިވ ، ލ އަކަށްާޢ އ12ާިފޯރ�ކޮށް

ާ 12ާާއަޅައިދޭންޖެހޭ ާފައިސ ، ާބޭނ�ންވ  ާއެޅ�މަށް ާހިމަނ ފައ2949ާިގެ ާބަޖެޓ�ގައި ާއަހަރ�ގެ ވީނަމަވެސް،ާާވަނަ

ާމިއަ ާނިމިގެން ާއައިއިރ�ާދ އަހަރ� ާއެާހަމައަށް ާކޮބައިތޯ؟ާވެސް ާސަބަބަކީ ާފެށިފައިނ�ވ  ާއެާާމަސައްކަތް ާމިހ ރ� ާއަދި

ާކޮބައިތޯ؟މަ ާހިސ ބަކީ ާގޮސްފައިވ  ާއެާސައްކަތް ާނިމޭނެާއަދި ާތ ރީޚ އި، ާފެށޭނެ ާލަފ ކ�ރެވޭާާމަސައްކަތް ކަމަށް

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްާމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑްާހައ�ސިންގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޢިއްޒަ ާސ�ވ ލ�ގައިާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާކ�ރެއްވި ާމެންބަރ�ާރިޔ ޟ�ާރަޝީދ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރައީސް.ާވިލ�ފ�ށި ތްތެރި

ާ ާހަމަޖައްސަވ ފައިވ  ާއަޅ�އްވަން ާސަރ�ކ ރ�ން ާހ�ރ46ާާިތ.މަޑިފ�ށީގައި ާއައްސަވ ފައި ާމައްސަލައިގައި ގޭގެ

ާ ާއޮތީ،ާތެދެއް، ާދަންނަވަން ާޖަވ ބ�ގައި ާބ6030ާަސ�ވ ލ�ތަކ�ގެ ާއަހަރ�ގެ ާވަނަ ާއ1�ާާެޖެޓ�ގައި ާރ�ފިޔ އެއް މިލިޔަން

ާ ާމަޖިލީހ�ގ46ާާެވިދ ޅ�ވި ާމި ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާމިކަމ  ނޑ  ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމަނ ފައިވޭ. ާއެޅ�މަށް ގެ

ާ 36ާާފްލޯރގައި ާމަސައްކަތ6030ާާްއޭޕްރީލް ާއެ ާއޭރ�ު� ާހިސ ބަކ އި ާއޮތް ާގޮސްފައި ާއެކަން ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވި، ގައި

ާކީއްވެ ާވަނީ ާފައިސ ،ާނ�ފެށި ާބޭނ�ންވ  ާމަސައްކަތްކ�ރ�މަށްޓަކައި ާއެ ާދަންނަވ ފައިވ ނެ ާޖަވ ބ�ގައި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ތޯ.

ާގޮތ�ންާ ާއެ ާވ ހަކަ. ާގެންދ  ާކ�ރައްވަމ�ން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާސަރ�ކ ރ�ން ާހޯދ�މަށް ާފައިސ  ާހިމަނ ފައިވ  ބަޖެޓ�ގައި

ާހޯ ާފައިސ  ާބޭނ�ންވ  ާބަޖެޓަށް ާބޭނ�ންވ  ާއެކަމަށް ާފަންޑ�ން ާވ ހަކަ.ާއަބޫދ ބީ ާދިޔަ ާކ�ރަމ�ން ާމަސައްކަތްތަކެއް ދ�މަށް



 4

ާކ�ރ�މަށްާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތް ާފަންޑ�ންާއެ ާއަބޫދ ބީ ާގޮތ�ން ސަރ�ކ ރ�ންާކ�ރެވ�ނ�ާމަސައްކަތ�ގެާނަތީޖ އެއްގެ

ާ ާސެޕްޓެމްބަރ� ާއެޕްރޫވަލް ާއެކަމ�ގެ ާއެއްބަސްވެ، ާދިނ�މަށް ާފައިސ  ާސަރ�ކ ރަށ6030ާާްބޭނ�ންވ  ާއަހަރ� ވަނަ

ނޑ�މެންާޓެންޑަރަށްާގޮވ ލިންާއެާމަސައްކަތްާކ�ރ�މަށް.ާއެާދެއް ވ ފައިާވަނީ.ާއެއަށްފަހ�ާހަމަާއެމަހ�ގެާތެރޭގައިާއަޅ�ގަ

ާ ާހ�ޅ�ވީ ާބިޑ�ތައް ާބިޑ6030ާާްމަސައްކަތ�ގެ ާހ�ޅ�ވ ފައި ާބިޑ�ތައް ާތެރޭގައި. ާމަހ�ގެ ާޑިސެމްބަރ� ާއަހަރ�ގެ ވަނަ

ާ ާރިޕޯޓް ާއިވެލ�އޭޝަން ާއަނބ�ރާ 6033ާއިވެލ�އޭޓްކ�ރ�މަށްފަހ� ާފަންޑަށް ާއަބޫދ ބީ ާމަހ� ާޖެނ�އަރީ ާއަހަރ�ގެ ވަނަ

ނޑ�މެންާބިޑެއްާހ�ޅ�ވ ފައ،ުިާއެާފަރ ތ�ންާފަންޑ�ާކ�ރާ  ފޮނ�ވ�ނ�.ާއެއީާއަބޫދ ބީާފަންޑ�ާމަސައްކަތްކ�ރ ާގޮތް.ާއަޅ�ގަ

ށްާދ ންޖެހޭ.ާއަބޫދ ބީާޕްރޮޖެކްޓެއްާކަމަށްާވ ނަމަާއެާޕްރޮޖެކްޓ�ގެާބިޑްާއިވެލ�ވޭޝަންާރިޕޯޓްާއެާފަރ ތ�ގެާއެޕްރޫވަލަކަ

ާއެންގީާ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާބޭފ�ޅ�ންގެާއިޢ�ތިރ ޟެއްާނެތްކަން ާއެ ނޑ�މެންނަށް ާއޮބްޖެކްޝަން،ާއަޅ�ގަ ާނޯ ފަންޑ�ން

�ާާ ާމަސައްކަތ6033ާާްފެބ�ރ�އަރީ ާއެ ާމަހ� ާފެބ�ރ�އަރީ ާމިއަހަރ�ގެ ާމަހ�، ާފެބ�ރ�އަރީ ާހަމަ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ގައި.

ާކޮންސްާ ާއިސ�ރ� ާއެާކ�ރ�މަށްޓަކައި ާކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ާއެ ާއޭރ� ާސޮއިކ�ރިން. ާއެގްރީމެންޓެއްގައި ާއެކީގައި ޓްރަކްޝަނ 

ާރަށަށްާ ާއެ ާވަނީ ާއޭރ� ާއޭނަ ާއެކ� ާވ�މ  ާކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ާއެހެން ރަށ�ގައި

ބިލައިޒްކޮށްފައިާވ ތީާއޭނަާމަސައްކަތްާދ�ވަސް.ާކޮންޓްރެކްޓަރ�ާމ12�ާޮމޮބިލައިޒްކޮށްފައި.ާކޮންޓްރެކްޓ�ގެާމ�އްދަތަކީާ

ާހ�ރިާ ާވީރ ނ ވެފައި ާއަދި ާއިމ ރ ތްތަކެއް ާހ�ރި ާތަންތަނ�ގައި ާހ�ރި ާގެތައް ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަޅަން ާފ�ރަތަމަ ާއެއީ ފެށި.

ާކ�ރިއަށްދ އިރ�،ާ ާމަސައްކަތް ާއެއ އެކީގައި ާހަމަ ާމަސައްކަތް. ާޑިމޮލިޝްކ�ރ�މ�ގެ ާތަންތަން ާއެ ާވިޔަސް، ކަމ�ގައި

ާކޮންސަލްޓަންޓަކ�ާމަސަ ާސ�ޕަރވިޝަން ާބެލ�މަށް ާހިނގ ގޮތް ާމަސައްކަތް ާއިމ ރ ތްކ�ރެވޭއިރ� ާހިނގ އިރ�، އްކަތް

ާފަހާ� ާމަސައްކަތަށް ާކ�ރި ާހޯދ�މަށްޓަކައި ާކޮންސަލްޓެންޓަކ� ާސ�ޕަވިޝަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ހޯދަންޖެހޭތީ،

ާފަން ާއަބޫދ ބީ ާޢައްޔަންކޮށް،ާއަނެއްކ ވެސްާއެކަމަށް ާހޯދ�މަށްާލިޔ�މ�ން،ާނޯާކޮންސަލްޓެންޓަކ� ޑ�ގެާނޯާއޮބްޖެކްޝަން

ނޑ�މެންނަށްާލިބ�ނީާ ގައިާކޮންސަލްޓެންޓ 6033ާާއެޕްރީލ1ާާްގައި.ާމިހ ރ�6033ާާމ ރޗ60ާާްއޮބްޖެކްޝަންާއަޅ�ގަ

ނޑ�ާކ�ރިންާދަންނަވ ލިހެންާޑިމޮލިޝަންގެާ އެކީގައިާއެާސ�ޕަރވިޝަލްާކޮންޓްރެކްޓ�ގައިާސޮއިކ�ރެވިފައިާވަނީ.ާއަޅ�ގަ

ނޑ�ާދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންވޭ،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަސައް ކަތްތައްާކ�ރިއަށްާމިހ ރ�ާވެސްާއެބަދޭ.ާއެއ އެކީގައިާހަމަާއަޅ�ގަ

ާމަސައްކަތްާ ާބިލްޑިން ާއަދި ާވ ރކްސް ާސިވިލް ާގޮތެއްގައި ާޢ އްމ� ާމަޢ�ލޫމ ތަށްޓަކައި. ާމެންބަރ�ންގެ މަޖިލީހ�ގެ

ޓ�ާހިނގ ާދަނީާއެސްާކ ރވެއްގައިާއިންނަހެން.ާއެހެންވީމ ،ާރޭޓްާހިނގ އިރ�ާކޮންޓްރެކްޓ�ގެާކ�ރީކޮޅ�ާމ�ޅިާކޮންޓްރެކް

ާފެނިފައިާ ާފްލެޓ�ކޮށް ާވަރަށް ާކ�ރީކޮޅ�ގައި ާމަސައްކަތެއްގެ ާރޭޓ� ާހިނގަމ�ންދ  ާމަސައްކަތް ާޕްރޮގްރެސް، އޮފް

ކަތްާފެންނަާމަސައްކަތ�ގެާމެދ�ތެރޭގައިާއެާކ ރވްާވަރަށްާސްޓީޕްާކ ރވެއްގެާގޮތ�ގައިާއިންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމަސައް

ާކ�ރިއަށްާ ާމަސައްކަތް ާގޮތަށް ާއޮތް ާޝެޑިޔ�ލްކ�ރެވިފައި ާވިޔަސް ާކަމ�ގައި ާފެނ�ނ� ާލަސްކަމަށް ާމަސައްކަތް ފެނ�މ�ގައި

ާއެާ ާހިސ ބ އި ާއޮތް ާގޮސްފައި ާމިހ ރ� ާމަސައްކަތް ާޕްރޮޖެކްޓ�ގެ ާމި ާދަންނަވ ލީ ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، އެބަދޭ.
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ާކަ ާނިމޭނެ ާމަސައްކަތް ާއަދިާޕްރޮޖެކްޓ�ގެ ާގޮތް. ާއޮތް ާބަޔ ންކޮށްފައި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކޮންޓްރެކްޓ�ގައި މަށް

ތައްޔ ރީތައް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.އެކަމަށްޓަކައިާވެވ�ނާ� ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑ�ާހ�ޅ�ވ ލ ނަން.ާމަޖިލީހ�ާގަވ އިދ�ގަާ އިާވ ާގޮތ�ގެާމަތީންާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާއިތ�ރ�ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވ�މ�ގެާފ�ރ�ޞަތ�ާއަޅ�ގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކ�ރެއްވި ާސ�ވ ލ� ާއަރ�ވ ނީ ާފ�ރ�ޞަތ� ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާފ�ރ�ޞަތަށް ާފ�ރަތަމަ އެންމެ

ާ ާހ�ޅ�ވ ލ އިރ� ާފ�ރ�ޞަތ� ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާއިތ�ރ�ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވ�މަށް ާވިލ�ފ�ށީާދ އިރ ގެ ންނާ ވަޒީރ�މެންބަރ�

ާފ�ރ�ޞަތ�ާާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވ�މ�ގެ ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވ�މ�ގެ ާއިތ�ރ� ާމަތީން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާގަވ އިދ�ގައި ާމަޖިލީހ�ގެ ޤ ނޫނ އި

ާގޮތ�ން.ާ ާގ�ޅޭ ާޖަވ ބ  ާދެއްވި ާމިނިސްޓަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއަދި ާއިން. ާދ އިރ  ާސ�ވ ލ�ގެ ާމިއަދ�ގެ އޮންނ ނީ

ާ ާވިލ�ފ�ށި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަރ�ވަމ�ން، ާހަނދ�މަފ�ޅ�ކޮށް ާއެކަން ާރިޔ ޟާ�އެހެންވީމ ، ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާރަޝީދަށްާފ�ރ�ޞަތ�އަރ�ވަން.ާ

ާ

ާރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާވިލ�ފ�ށިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާރިޔ ޟ�

ނޑ�ާވަޒީރ އިާކޮށްލަންާބޭނ�ންވ ާސ�ވ ލަކީ،ާދެންމެާދެއްވިާ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ.�����ާ����� އަޅ�ގަ

ާ ާވިދ ޅ�ވި 46ާާޖަވ ބ�ގައި ާމި ާއެހެންކަމ�ން ާކަމަށް. ާވ  ާފެށިފައި ާމިހ ރ� ާމަުަސައްކަތް ާމަސައްކަތ46ާާްގޭގެ ގޭގައި

ާ 46ާާފަށ އިރ�ގައި ާދިރިއ�ޅެމ�ންދޭ.ާއެހެންކަމ�ން،ާމި ާޢ އިލ ތަކެއް ާބޮޑ� ާއ46ާާެގޭގައި ާހ�ސްކޮށްފައި ާމީހ�ން ގެއިން

އެާފަރ ތްތަކަށްާހަމަޖަ ާއްސައިދެއްވ ފައިތޯ؟މީހ�ންާވައްދ ނެާތަނެއްާސަރ�ކ ރ�ންާއޮތީާމިއަދާ�

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާމީހަކާ� ާއެ ާމީހަކ� ާއެއްވެސް ާސ�ވ ލ�ގެ ާކ�ރެއްވި ާއެ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާކ�ރި ާމަސައްކަތެއް ާއެޅ�މ�ގެ ާގެ ާމި ާނ�ވ ނެ.ާމަގ�މަތިކޮށްފައި ާދިމައެއް ާހ ލަތެއް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާނ�ދ ނެ. އަކަށް

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

މ�ޞްތިމަރަފ�ށިާ މ�ޙައްމަދާ� ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާބޭނ� ާސ�ވ ލ�ކޮށްލަން ާއަރިހ�ން ާމިނިސްޓަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ންވަނީ،ާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާ ާމި ާމަޑިފ�ށީގެ ާއަކަށ46ާާްމަޖިލީހ�ގައި، ާޝޯ ާމޯނިން ާއޮންނަ ާދ�ވަހަކ� ާކޮންމެ ާމަޖިލީހ�ގައި ާއަކީ ާވ ހަކަ ގޭގެ

ނޑ�ގެާއަޚަށްާމިާ ާއަޅ�ގަ ާހ�ށަހެޅިގެންާނޫންާގޮތަކަށް ގޭގެާމަޢ�ލޫމ ތ�ާލިބޭނެާއެއްވެސ46ާާްވީހިނދ�،ާމިާމަޖިލީހަށް
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ާދ�ވަހެއް ާކޮންމެ ާއެއީ، ާއޮތްތޯ؟ ާއެބަ ާގޮތެއް ާމި ާގޮތަށް ާކަހަލަ ާމަޖިލީހ�ގައ46ާާިގައި ާދަނީ ާވ ހަކަ ގޭގެ

ާވެސްާ ާގެއްލޭތީއ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަގ�ތ�ތައް ާމަޖިލީހ�ގައި ާދަނީ. ާދެކެވެމ�ން ާވ ހަކަ ާއެ ާނޫނީ އެޖެންޑ ކ�ރެވެމ�ން،

ނޑ�ގެާ ާވަނަާސ�ވ ލަކީ،ާސ�ނ މީ....6ާއެކ�ގައި.ާއަޅ�ގަ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑ�ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފ�ރ�ޞަތ�އަރ�ވަން.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާޢި ވަގ�ތ�ާހަމަވެއްޖެ.ާއަޅ�ގަ ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާގ�ޅިގެ ާސ�ވ ލ  ާމެންބަރ�ާކ�ރެއްވި ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތީާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ން

ާމަޢ�ލޫމ ތ� ާއެ ާހަމަ ާވެސް ާހ ޒިރ�ނ�ކޮށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަށް ާފްލޯރ ާމަޖިލީހ�ގެ ާމި ާދެންާާއ ދޭހޭ، ސ ފ�ކ�ރެއްވޭނޭ.

ާފަހަރާ� ާބައެއް ާވެސް ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަދި ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާމަޖިލީހ�ގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮ ާނޫން ާއެ ނޑ  ާއެކަހަލަާއަޅ�ގަ ާބައްދަލ�ކ�ރައްވ  ާގ�ޅ�އްވ ، ާހޯއްދެވ�މަށް ާމަޢ�ލޫމ ތ� ާކަންކަމ�ގައި ާއެކި ތްގޮތ�ން

ާ ާފްލޯރގައި ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލީހ�ގައި ާއެބަހ�ރި. ާކ�ރައްވ ފައި ާގަޑިާާންނ ވަޒީރ�ކަންތައްތައް ާއޮންނަ ސ�ވ ލ�ކ�ރަން

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާފަރ ތ�ން ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާގަޑިއެއްގައި ާޒ ތ�ގެާާނޫން ާހޯދިދ ނެ ާމެންބަރ�ންނަށް މަޖިލީހ�ގެ

ާދިނީ.ާ ާމި ާޖަވ ބ�ގައި ާސ�ވ ލ�ގެ ާކ�ރެއްވި ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދ� ާޔަޤީނ�ންވެސް ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ މަޢ�ލޫމ ތެއް

ާބައްދަލ�ނ�ކޮށްާވެސްާހަ ނޑ  ާއޮފީހަށް،ާއަޅ�ގަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެއްޗިހި.ާއެއީ ާހ�ރި ާލިޔެކިޔ�މ�ންާފެންނަން ާއެއީ މަާދެން

ނޑ�ގެާއޮފީހ�ން ވެސްާހަމަާމިާކަމ�ގެާމަސައްކަތ�ގައިާމަސްޢޫލ�ވެގެންާއ�ޅ�އްވ ާކ�ދިންގެާފަރ ތ�ންާވެސްާހަމަާާއަޅ�ގަ

ާލިބޭނެާމަޢ�ލޫމ ތ�.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

އަޙ�ކ� ާމިރ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ޢ މަދާ�ޑަހ�ވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކ ރީސާ ޝ�ކ�ރިއްޔ  ާސ�ވ ލަކީ،ާސ�ނ މީ ާބޭނ�ންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރ  ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ� .ާއަޅ�ގަ

އަށްާފަހ�ާހ ލ�ގައިާޖެހިފައިވ ާފަރ ތްތަކަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާހޯދައިދިނ�މަށްޓަކައިާސަރ�ކ ރ�ންާއެކިއެކިާފަންޑ�ގެާދަށ�ންާ

ނޑ�ާ ާދ ކަންާއަޅ�ގަ ާކ�ރައްވަމ�ން ނޑ�ާއެހީާހޯއްދަވައިގެންާމަސައްކަތްތަކެއް ވެސްާފ ހަގަކ�ރަން.ާހަމަާއެއ އެކ�ާއަޅ�ގަ

ާ ާސ�ވ ލަކީ، ާބޭނ�ންވ  ާއަދ6030ާާިކޮށްލަން ާދޭތޯ؟ ާގޮތަށް ާރޭވިފައިވ  ާއެ ާކަންކަން ާހިމެނިފައިވ  ާއަހަރ�ގައި ވަނަ

ކަންކަންާއެދެވޭާމިންވަރ�ގައިާކ�ރިއަށްާދޭތޯ؟ާނ�ދ ާނަމަާއ6033ާާެ ވަނަާއަހަރ�ގެާވެސްާބަޖެޓ�ގައިާމިާހިމެނިފައިވާ 

ާއަހަރ�ގައިާއ ާރަށްތަކެއްާހިމެނިގެންދ ނެާކަމަށްާލަފ ކ�ރެވޭތޯ؟6036ާާދ ާސަބަބަކީާކޮބައިތޯ؟ާއަދިާކ�ރިއަށްާއޮތްާނ�

ާ
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ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާކ�ރެއްވި ާމެންބަރ� ާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާކ�ރެވޭާާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާގ�ޅިގެން ާކ ރިސ އ  ާސ�ނ މީ ސ�ވ ލ�ގައި

ާކޮށްދޭންޖެހޭނެާ ާރަށްތަކަކަށް ާއ  ާގ�ޅިގެން ާކ ރިސ އ  ާސ�ނ މީ ާއެއީ ާހިމެނިގެންނ�ދ ނެ. ާރަށްތަކެއް ާއ  މަސައްކަތަކަށް

ާހ�ރިާ ާހިނގަހިނގ  ާކ�ރީއްސ�ރެ ާހަމަ ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްތައް ާހ�ރި ާހިނގަހިނގ  ާއެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތް.

ާމަސައް ާގެންދ ނެ.ާދެން ާކ�ރިއަށް ާސަރ�ކ ރ�ން ާހަމައަށް ާނިންމ ލ�މ  ާމަސައްކަތް ާއެ ާއަހަރ�ގައ6030ާާިކަތްތައް ވަނަ

ާާފެށ�ނ� ާވެސް ާމަސައްކަތްތައް ާގޮތަށ6033ާާްބައެއް ާއ ދޭ.ާއެ ާދެމިގެން ާތެރެއަށްާވެސްާހަމަ ާއަހަރ�ގެ 6005ާވަނަ

ާ ާވެސް ާމަސައްކަތްތައް ާފެށ�ނ� ާއަހަރ� ާތެރޭގައ6030ާިވަނަ ާޢ އްމ�ކޮށްާާގެ ާހަމަ ާއެއީ ާއައި. ާހިނގަމ�ން ވެސް

ާމަސައްކަތްާ ާހ�ންނަާމަސައްކަތްާބައެއް ާއެާއަހަރެއްގައިާފަށ ފައި މަސައްކަތްާހިނގަމ�ންދ ާގޮތް.ާއަހަރެއްގެާތެރޭގައި

ސް،ާއ ާޖެހިގެންާއޮންނަާއަހަރަށްާއެާމަސައްކަތްތައްާދެމިގެންާދޭ.ާއެހެންނަމަވެާދެންމ�ޅިއަކ�ންާނިންމައެއްާނ�ލެވޭ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނ�ފަށ ނެ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާމަސައްކަތްތަތަކެއްާކ�ރ ކަށް ާއިތ�ރ� ާގ�ޅިގެންނެއް ާކ ރިސ އ  ާސ�ނ މީ ރަށްތަކެއް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާމަޑ�އްވަރިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާގެއްލ�ނ�ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާގެދޮރި ާގ�ޅިގެން ާކ ރިސ އ  ާސ�ނ މީ ާރައީސް. ާދ�ވ ފަރ�ާާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރެއިން ފަރ ތްތަކ�ގެ

ާ ާއަޅައިދެއްވިއިރ�ގައި ާގެ ާފަރ ތްތަކަށ�0ާާްރައްޔިތ�ންނަށް ާހ�ރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާނ�އަޅައިދެވި ާގެ ާފަރ ތަށް ވަރަކަށް

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާ ާބޭނ�ންވޭ. ާއަހ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހިސ ބެއް ާއޮތް ާގޮސްފައި ާކަންތައްތައް ާއަޅައިދިނ�މ�ގެ ާގެ މިހ ރ�

ާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑ�ާ ާއަޅ�ގަ ާނަމަ ާބޭނ�ންފ�ޅ� ާވިދ ޅ�ވ ން ާއެއްޗެއް ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިން ާދ އިރ  ާސ�ވ ލ�ގެ މިއަދ�ގެ

ާފ�ރ�ޞަތ�އަރ�ވ ނަން.ާ

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ކ�ރެއްވިާސ�ވ ލ�ގައިާދ�ވ ފަރ�ގައިާޝ�ކ�ރިއްޔާ  ގެއެއްގެ،ާދެންާހަމ�0ާާަޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ ާއޮތް ާބޮޑ�ވެފައި ާމައްސަލަ ާވެސ�0ާާްވަރަށް ާމައްސަލަތަކެއް ާގޯތީގެ ާސ ފ�ނ�ވެ. ާރަނގަޅަށް ާވ ހަކަ ގެއެއްގެ

ގެންދަންާއެާފަރ ތްތަކަށްާއެކަންާހައްލ�ކ�ރ�މ�ގައިާއެއީާއޭގެތެރޭގައިާއެބަާއ�ޅޭ.ާސަރ�ކ ރ�ންާމަސައްކަތްކ�ރަމ�ންާއެބަާ

ާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،�0ާާގޯތިާދީގެން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހަމަޖެހިފައެއް ާއަދި ާގޮތަކަށް ާއަޅ ފައިާސީދ ާދޭ ގެއެއް
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ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާވަނީ. ާނިންމަވ ފައި ާސަރ�ކ ރ�ން ާހޯދައިދިނ�މަށް ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާއެ ާހައްލ� ޢިއްޒަތްތެރިާާބޯހިޔ ވަހިކަމ�ގެ

ާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަލީާރިޟ މިލަ

ާއެންމެހައިާ ާހިންގަންޖެހޭ ާގ�ޅިގެން ާސ�ނ މީއ  ާސ�ވ ލަކީ، ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާލ�ކ�ރެވޭާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟ާޕްރޮގްރ މ�ތަކ އިާކ�ރަންޖެހޭާހ�ރިހ ާމަސައްކަތްތަކެއްާނިންމ ލެވޭނެާކަމަށްާގަބޫ

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާބޯހިޔ ވަހިކަންާގެއްލ�ނ�ާފަރ ތްތަކަށްާ ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބޯހިޔ ވަހިކަން،ާސ�ނ މީާކ ރިސ އ ާގ�ޅިގެން

ާސަރ�ކ  ާފޯރ�ކޮށްދިނ�މަށް ާއެކަން ާއައީ ާމަސައްކަތްކ�ރަމ�ން ާޓ ގެޓ�ކޮށްގެން ާނިމެންވ އިރ6005ާ�ާރ�ން ާއަހަރ� ވަނަ

ާއެާ ާފ ހަގަކ�ރެއްވޭނެ ާވެސް ާމެންބަރ�ންނަށް ާމަޖިލީހ�ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނިންމ ލެވޭތޯ. އެކަން

ާއ�ފަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނ�ދ ކަން. ާނިމިގެން ާމ�ޅިން ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްާމަސައްކަތްތައް ާއެކީގައި ލ 

ާމަސައްކަތް ާއެ ާބޭނ�ން. ާމަސައްކަތެއްާދަންނަވ ލަން ާދެން ާއެބަދޭ. ާހިނގަމ�ން ާމަސައްކަތެއް ާހ�ރިހ  ާއެ ތައް

ާހަމަާ ާއެއީ ާލަސްވ ގޮތްވޭ. ާޕްރޮޖެކްޓ�ތައް ާބައެއް ާހެދި، ާދަތިތަކ  ާބައެއް ާދިމ ވ  ާއޭގެތެރޭގައި ހިނގަމ�ންދ އިރ�

ާހި ާރ ވ  ާމަސައްކަތެއް ާއ�އްމީދ�ކ�ރަނީާސ�ނ މީާޢ އްމ�ކޮށް ާމި ާމިހ ރ� ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކަމެއް.ާދެން ާދިމ ވ  ންގ�މ�ގައި

ާސްޕީޑަށްާ ާދ  ާމިހ ރ� ާމަސައްކަތްތައް ާއެ ާދ އިރ� ާކ�ރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާބިނ ކ�ރ�މ�ގެ ާގެދޮރ� ާގ�ޅިގެން ކ ރިސ އ 

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ% ާއެއްވެސް ާހ�ރީާ%ވ�ރެާކ�ޑަކޮށްާނިމިފަ.ާގިނަާމަސައ�0ާްބަލ އިރ� އާ �0ާ،ާ%�0ކަތްތައް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާގިނަ ާކ�ރަން ާވެސް ާޔަޤީން ާވަރަށްާބޮޑަށް ާއ�އްމީދ�ކޮށް ނޑ� ހިސ ބަށްާނިމިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ

ނޑ�މެންނަށްާމިާހިނގ ާއަހަރ�ގެާތެރޭގައިާހަމަާނިންމ ލެވޭނެާކަމަށް.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއަޅ�ގަ

ާ

އިބްރ ހީމްާމ�އްޠަލިބ�ާގެފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ  ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމެންބަރާ�

ާފަންޑ�ންާ ާޑ�ބ އީ ާވިދ ޅ�ވެއްޖެ ާމިނިސްޓަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާސ�ވ ލަކީ ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާ ާލިބ�ނީ ާއޮބްޖެކްޝަން ާނޯ ާނޫނީ ާލިބ�ނީ ާާ�ހ�އްދަ ާފެބްރ�އަރީ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަޅ�1ާފެބްރ�އަރީގައޭ. ނޑ�ާގައި ގަ

ހަނދ ންވ ާގޮތ�ންާވެއްޖެއްޔ ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާސޮއިކ�ރައްވ ފައިާމަސައްކަތްާތ.ާމަޑިފ�ށީގައިާޕްރޮގްރެސްާފައްޓަވ ފައިާ

ާކޮނ�މ�ގެާމަސައްކަތްާފެއްޓެވީ.ާއެއީާކިހިނެއްާކ�ރެވ�ނ�ާކަމެއްތޯ.ާ

ާ

ާާއްކެވ�ން:ހަކަދެވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ



 9

ނޑ�މެންނަށްާއަބޫދ ބީާ ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނޯާއޮބްޖެކްޝަން،ާމަސައްކަތްާހަލ�ވިކ�ރ�މ�ގެާގޮތ�ންާއަޅ�ގަ

އެކީގައިާއެާމަސައްކަތްާ ފަންޑ ާއެކީގައިާކ�ރެވޭާމ�ޢ މަލ ތްތަކ�ގައިާއެާބޭފ�ޅ�ންާނޯއޮބްޖެކްޝަނެއްާދިނ�މަށްާނިންމ�މާ 

ާއަޅ� ާސޭފްލީ ާވަރަށް ާހަމަާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާލިބިގެންވޭ. ާމިނިވަންކަން ާއެ ާކޮންޓްރެކްޓ�ކ�ރ�މ�ގައި ނޑ�މެންނަށް ގަ

ނޑ�މެންާ ާއަޅ�ގަ ާތެރޭގައި ާމަހ�ގެ ާއެ ާހަމަ ާވެސް. ާލިބ�ނީ ާއޮބްޖެކްޝަން ާނޯ ާތެރޭގައި ާމަހ�ގެ ފެބްރ�އަރީ

ާކޮންދ�ވަހެއްގައި ާތ ރީޚ� ާވިދ ޅ�ވި ާތި ާދެން ާވެސް. ާވަނީ ާސޮއިކޮށްފައި ާއަތަކ�ާކޮންޓްރެކްޓ�ގައި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ތޯ،

ާތެރޭގައިާ ާމަހ�ގެ ާފެބްރ�އަރީ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާކޮންދ�ވަހެއްގައި ާބަރ ބަރ� ާމިހ ރ� ާނެތް މަޢ�ލޫމ ތެއް

ނޑ�މެންާކޮންޓްރެކްޓ�ގައިާ ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންާސޮއިކޮށްފައިާއޮތީ.ާއެއްސެވިާސ�ވ ލަކީާކީއްވެތޯއޭ ާއަޅ�ގަ ކޮންޓްރެކްޓ�ގައި

ާއޮބްޖެކްޝަން ާނޯ ާއެކީގައިާާސޮއިކ�ރީ ާފަންޑ  ާއަބޫދ ބީ ނޑ�މެންނ އި ާއަޅ�ގަ ާމިދެންނެވީ ާއެކަމަކ� ާކ�ރީގައި. ލިބ�މ�ގެ

ާވ ތީ،ާ ާއެނގިފައި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ާނިންމަވ ފައިވ  ާއެގޮތަށް ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާމ�ޢ މަލ ތްތަކ�ގައި ކ�ރެވެނ�

ނޑ�މެންނަށްާލިބ�ނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާގައި.ާޝ�ކ�6033ާފެބްރ�އަރީާާ�އޮފިޝަލްާލެޓަރާއަޅ�ގަ ާރިއްޔާ 

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާއަޙްމަދ�ާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާނެގޭާ ާމި ާފަންޑ�ން ާއަބޫދ ބީ ާވަނީ ާބޭނ�ން ާސ ފ�ކޮށްލަން ނޑ� ާސަރ�ކ ރަށ1�ާާްއަޅ�ގަ ާމިއީ ާލޯނ� ާރ�ފިޔ ގެ މިލިއަން

ާއަ ާނަމަ ާލޯނެއް ާލޯނެއްތޯއޭ؟ ާފައިސ އެއްތޯ؟ ާލިބޭ ާއ�ސޫލަކ�ން ާނ�ވަތަާކޮން ާދައްކަންޖެހޭތޯއޭ؟ ާކިހ ވަރެއް ހަރަކ�

ދެއްކ�މަށްޓަކައިާރައްޔިތ�ންާދައްކަންޖެހޭތޯ؟ާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާއިންޓްރެސްޓ�ގެާގޮތ�ގައިާކިހ ވަރެއްާމިާފައިސ ާއަނބ�ރާ 

ާ

ާާހަކަދެއްކެވ�ން:ވ ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއެންވަޔަރމަންޓ�ާއެންޑ�ާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޢިއްޒަ ާހ�ރިާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާޓ ރމްސް ާސޮފްޓް ާވަރަށް ާހަމަ ާދެން ާލޯނެއް ާއ ދެ، ާފަންޑ�ން، ާއަބޫދ ބީ ާރައީސް. ތްތެރި

ނޑ�ާ ާއަޅ�ގަ ާޖަވ ބ� ާސ�ވ ލ�ތަކ�ގެ ާތަފ�ސީލ� ާސ�ވ ލ�ތަކ�ގެ ާކ�ރެއްވި ާސީދ  ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ލޯނެއް.

ާރައްދ�ކ�ރައްވަންޖެހޭނެާސ�ވ  ާފައިނޭންސަށް ާއެާމިނިސްޓްރީާއޮފް ލ�ތަކެއްހެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިސްޓްރީާޤަބޫލ�ކ�ރަނީ

ާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނި.ާ ާމަޢ�ލޫމ ތ� ާއެ ާގޮތ�ގައި ާޞައްޙަ ާއެންމެ ާހޯއްދެވީމަ ާމަޢ�ލޫމ ތ� ާއެ ާފައިނޭންސ�ން އޮފް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

ާ

 ރަޝީ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މަ�ުއްމުޙަ މެދްބަރު �ާއިރާގެ �ެ�ުދު މައްޗަދްގޮޅި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑު ސުވާލަ�ީ މި މަޖިލީގައި އޮދްދަ ސުދާމީ �ޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތ.  ޝު�ުރިއްޔާ

އަތޮޅު ދޫދް އެހެދް ރަފަ�ާ ބެހޭ ގޮތުދް ތި �ަރާތަފް އެއްވެސް ވަރަ�ަފް ސިޓީއަ�ުދް ދަމަވެސްކ �ޯދުދް ދަމަވެސް  

ތ.އަތޮޅު މި ތިދް ރަފަ�ާ މި އުޅެދީ އަޅައިގަދެގެދް.  މަޢުލޫމާތު ހޯ�ުމަފް މަސައް�ަތް�ުރައްވާ�ައިވޭތޯ؟ މިއީކ ހަމަ
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އެހެދްވީމާކ އެހެދް ރަފެއްގެ ސުދާމީ ހާ�ީސާއަ�ާ ބެހޭ ގޮތުދް އެއްވެސް ވަރަ�ަފް �ަމެއް �ުރައްވަމުދް ދުގެދް�ަވާ 

މާ ބެހޭ ގޮތުދް �ަމަފް އަޅުގަދޑަފް �ާހަގަ�ުރައްވާތީކ �ެދްކ ތި �ަރާތަފް �ަހަރެއްގައި ގުޅުއްވާ�ައި އޮވެ�ާދެތީކ އެ�ަ

 އެއްވެސް �ަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބި�ައިވޭތޯ؟ ޝު�ުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުދް ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:

މިއަ�ުގެ ސުވާލުގެ �ާއިރާ އިދް ޢިއްޒަތްތެރި މިދިސްޓަރު އެއްޗެއް ވި�ާޅުވަދް ބޭދުދް�ުޅު ދަމަ އަޅުގަދޑު އެ 

 �ުރުޞަތު އަރުވަދް.

 

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާމަންޓ�ންވަޔަރއެާއެންޑްާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާކ�ރައްވާ  ނޑ  ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލ�ކ�ރަނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  އ ދެ،

ާބޭފ�ޅ�ންނަށްާ ާތި ާއެއީ. ާއެއްޗެކޭ ާހ�ރި ާފެންނަން ާފ ޅ�ކޮށް ާސ ފ�ކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާދެން ސ�ވ ލ�ތައް

ާދިމ ލަކަށްކަންާފެނިވަޑައިާ ާކޮން ާވަނީ ާފޯކަސް ާސ�ވ ލ�ކ�ރައްވ އިރ� ނޑ  ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ގަންނަވ ނެ

ާބޭފ�ޅ�ންނަށްާ ާތި ާއިތ�ރަކަށް ާމަޢ�ލޫމ ތ� ާއެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނ�ވޭ ާހިޔެއް ނޑަކަށް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ވެސް.

ނޑ�ާކައިރީގައިާސ�ވ ލ�ކ�ރެވޭކަންާފޯރ�ކޮށްދޭންޖެހޭނެހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކިހ ވަރަކަށްާކޮންތަނަކ ާބެ ހޭާގޮތ�ން،ާއަޅ�ގަ

ާއެއީާހަމަާހ މަކޮށްާއެނގެންާއޮތްާމަޢ�ލޫމ ތެއް.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 މަދި�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މޫސާ މެދްބަރު �ާއިރާގެ ހުޅުހެދްވޭރު

ގެ �ަރާތުދް މި ރަފްރަފާ ގުޅިގެދް އޭރުގެ ވަދަ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ސުދާމީ �ޮމިޓީ 32ޝު�ުރިއްޔާ. މި 

ސަރު�ާރުދް މަސައް�ަތް�ޮފް�ައިވާ ގޮތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސަރު�ާރު ބަ�ަލުވުމުދް މަދި�ު�ާދަފް 

ލިބިވަޑައިގެދް�ައިވޭތޯ؟ އަ�ި އޭރުގެ މަސައް�ަތްތައް ދުދިދްމި ހުރި ސަބަބެއް މަދި�ު�ާދަފް އެއްވެސް ވަރަ�ަފް 

 �ައިވޭތޯ؟ އެދގިވަޑައިގެދް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާއަސްލަމ�ާމަދ�އްމ�ޙަާއަލްފ ޟިލްާމަންޓްއެންވަޔަރާއެންޑްާހައ�ސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާހ�ރިާޝ�ކ�ރި ާހިނގަހިނގ  ާއޭރ� ާހަވ ލ�ވިއިރ� ާސަރ�ކ ރ  ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި އްޔ 

ާމަސައްކަތެއްާނ�ހި ާއޮތް ާއޮތްާސަބަބ�ާވެސްާސ ފ�ކޮށްާއެނގެންާއޮތް.ާނ�ހިނގާ މަސައްކަތްތައްާއަދިާނ�ހިނގ  ނގ 

ާއެކަމަށްާބޭނ�ންވ ާފަންޑ�ާ ާގިނަާމަސައްކަތްތައްާނ�ހިނގ ާހ�ރީާއެހ ތަނަށްާދިޔައިރ�ާވެސްާހަމަ ހ�ރިާމަސައްކަތްތައް

ާހ� ާކ�ރެވިފައި ާވެސް ާމިސްމެނޭޖ� ާހަމަ ާހިންގ�މ�ގައި ާމަސައްކަތްތައް ާބައެއް ާދެން، ާނެތީމަ. ރީމާ ހަމަޖެހިފައި
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ާސަރ�ކ ރ�ންާ ާއެކީގައި ާރައްޔިތ�ންނ  ާހ ލަތްތަކ�ގައިުި ާބައެއް ާއަދި ާހ�ރީ. ާނ�ފެއްޓިފައި މަސައްކަތް

ާގޮތްާ ާކ�ރ ނެ ާނަމަ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކ�ރައްވަން ާއެކަން ާކޮންސަލްޓ�ނ�ކ�ރައްވ  ާމިންވަރަށް ކޮންސަލްޓ�ކ�ރައްވަންޖެހޭ

ާއަޅ� ާކަމަށް ާއޮތީމަ ާގޮއްސަ ާމަސައްކަތް ާއެ ާގޮއްސަާނޫންާގޮތަކަށް ާޤަބޫލ�ކ�ރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތްތައް ނޑ� ގަ

ާހ�ރީ.ާ ާލިބިފައި ާއަޅ�ގަނޑ�މެންނަށް ާމަޢ�ލޫމ ތ�ތައް ާއެ ާސަބަބ�ތަކ  ާހ�ރި ާނ�ހިނގ  ާމިންވަރ އި،ާމަސައްކަތްތައް އޮތް

ާއ ދެ.

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:  ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްދ�ލްމ�ޙްސިންާޙަމީދާ�

ާޢިއްޒަތް ާގެންދަވާ ޝ�ކ�ރިއްޔ  ާތި ާމަނިކ�ފ ނ� ާގ�ޅިގެން ާބަދަލ  ާމިގެނައި ާއަގަށް ާޑޮލަރ�ގެ ާރައީސް. ތެރި

ާޕްރޮޖެކްޓ�ތަކަށްާއެއްވެސްކަހަލަާދަތިތަކެއްާވެދ ނެާކަމަށްާޤަބޫލ�ކ�ރައްވަންތޯ.ާ

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައ�ސިންާއެންޑްާއެންވަޔަރމަންޓްާމ�ޙައްމަދ�ާއަސްލަމ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާޢިއްާ ާހިނގަހިނގ ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާއަބަދ�ވެސް ާގ�ޅިގެން ާބަދަލަކ  ާއަންނަ ާވެލިއ�އަށް ާއެއީ ާކަރަންސީ ާރައީސް. ޒަތްތެރި

ހ�ރިާމަސައްކަތްތަކ�ގެާތެރޭގައިާއަންނ ނެާއިމްޕެކްޓްސްތަކެއްާއަންނ ނެ.ާދެންާއެހެންނަމަވެސްާއެާއިމްޕެކްޓްސްާއަށްާ

ާއިމްޕެކްޓެއްކަާ ާޒ ތެއްގެ ާކޮން ާކިހ ވަރެއްގެ ާއެއީ ނޑަށް ާހ�ރޭާއަޅ�ގަ ާވެސް ާއިމްޕެކްޓްސް ާޕޮޒިޓިވް ާފަހަރ� ާބައެއް ން

ާއ ދޭ.ާ ާއެކަން ާވެސް ާނެގެޓިވްކޮށް ާއެހަމަ ާފަހަރ� ާބައި ާއަނެއް ާގ�ޅިގެން. ާބަދަލ  ާއަންނަ ާއަށް ާވެލިއ� ކަރަންސީ

ާއެކިާ ާހަމަ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާކަމ�ގައި ާމި ާކޮންޓްރެކްޓަރ�ން ާބައެއް ާއެކްސްޕެކްޓ�ކ�ރަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ،

ާބޭފ�ޅ�ންނަށްާ ާއެ ާޖެހޭނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއޭގައި ާދެން ާކަމަށް. ާއަންނ ނެ ާވެސް ާކްލެއިމްސް ާއޭގެ ާގޮތްގޮތ�ން ކަހަލަ

ާއެޓެންޑ�ކ�ރަން.ާ ާނަމަ ާއެއްޗެއް ާސަބްސްޓެންޝިއޭޓ�ކ�ރެވޭ ާއެ ާއަށް ާކްލެއިމްސް ސަބްސްޓެންޝިއޭޓ�ކ�ރެވޭ

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�  ޔޫސ�ފްާނަޢީމާ�

ާވެސްާ ާބޭފ�ޅ�ން ާހ�ރިހ  ާވ ހަކަ ާލިބ�ނ� ާގެއްލ�ން ާގޯތިގެދޮރަށް ާޢ އްމ�ކޮށް ާކ ރިސ ގައި ާސ�ނ މީ ާމި `.ާމިހ ރ�

ާގަސްގަހ ގެއްސަށްާ ާމި ނޑ�ވެރިކަން ާދަ ާއޮޑިދޯނިފަހަރ އި ާމިސ ލަކަށް ާއޭގެއިތ�ރ�ން ާސ�ވ ލ�ކ�ރައްވަނީ. ާމި ދައްކަވ 

 ދަާކަންތައްތަކަށްާމިހ ރ�ާވަނީާބަދަލ�ދީާނިމިފައިތޯާމިނިސްޓަރާވިދ ޅ�ވެދެއްވަފ ނަންތޯ.ލިބ�ނ�ާގެއްލ�ން،ާމިފަ

ާ

 ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:
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ނޑ�ާފ�ރ�ޞަތ�ާ ާވިދ ޅ�ވ ންާބޭނ�ންފ�ޅ�ާނަމަާއަޅ�ގަ ާދ އިރ އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާއެއްޗެއް މިއަދ�ގެާސ�ވ ލ�ގެ

ާއަރ�ވަން.

ާ

 އެންޑ�ާއެންވަޔަރމަންޓްާމ�ޙައްމަދ�ާއަސްލަމ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައ�ސިން

ާވަގ�ތ�ާ ާމި ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވީ ާއެ ނޑ  ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހަރެއްގައި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާހ�ރީމަާ ާހަވ ލ�ވެގެން ާއެގްރިކަލްޗަރ  ާއެންޑް ާފިޝަރީޒް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާގޮތ�ން ާވަގ�ތީ ނޑ� ކަމަށާުްވެސްާާއަޅ�ގަ

ާމިާ ނޑ�ާމިއަދ� ާޖަވ ބަކައިގެނެއްާނޫންާއަޅ�ގަ ާކ�ރެއްވިާސ�ވ ލ�ގެ ާމެންބަރ�ާއެ ާޢިއްޒަތްތެރި ވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް

ާބައެއްާ ާގެއްލ�ންވި ާއެގޮތަށް ާއޮތްގޮތ�ގައި ާލިބިފައި ާމަޢ�ލޫމ ތ� ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާހ�ރީ. ާހ ޒިރ�ވެ މަޖިލީހަށް

ާކޮމްޕެ ާހަމަ ާހ�ރިާފަރ ތްތަކަށް ާނ�ކ�ރެވި ާއޭގައި ާމިންވަރަކަށްތޯ ާކިހ  ާދެން ާއޮތީ. ާސަރ�ކ ރ�ން ންސޭޓ�ކ�ރައްވ ފައި

ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވިއްޔ .ާ ާއެ ާހެޓްގައި ާފިޝަރީޒް ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާރަނގަޅީ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާހ�ރީ ާނ�ކ�ރެވި ކަމެއް

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާއޮތް ާސ�ވ ލ�ކ�ރެއްވ�މަށް ާޢިއްޒަތްތެރ3�ާާިއިތ�ރ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހަމަވީ. ާހިސ ބ�ން ާމި މިނިޓ�

ާމަޖިލީހ�ގެާގަވ އިދ�ގެާ ވަނަާމ އްދ ގައިާވ 34�ާާމިނިސްޓަރަށްާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވަން.ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(ާރައްޔިތ�ންގެ

ާމި ާއެބައޮތް ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައި ާމައްސަލައެއް ާކ�އްލި ާމަތިން ާމައްސަލަާގޮތ�ގެ ާއެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، އަދ�.

ާވަޙީދަށްާ ާޢަލީ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� ާހ�ށަހެޅ�އްވި ާމައްސަލަ ހ�ށަހެޅ�އްވ�މަށް

އަރ�ވަން.342ާާމަޖިލީހ�ގެާގަވ އިދ�ގެާ ާވަނަާމ އްދ ގައިާވ ާގޮތަށްާއެާމައްސަލަާހ�ށަހެޅ�މަށްާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަލީާވަޙީދ�ާތޮއްޑޫ

ާހިނގާ  ާމި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާހ�ށަހަޅ  ާމި ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާއަގ�30ާާއޭޕްރީލްމަހ�ގެާ ާމަތީ ާއެންމެ ާވިއްކ  ާޑޮލަރ� ާސަރ�ކ ރ�ން ާދ�ވަހ� ާބޮޑ�ކ�ރ�މ�ގެާސަބަބ�ނ3�.46ާާްވަނަ އަށް

ނޑަކަށްާވެއްޓި،ާރައްޔިތ�ންާހ ލ�ގައިާޖެހިދ ނެާކަމ�ގެާބިރާ�ދިވެ ހިރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދ�ާފ�ންމިންާނޭނގޭާއަނދަވަޅ�ގަ

ާއިންާ ާރ އްޖެ ާސަބަބ�ން ާވައްޓ ލ�މ�ގެ ާއަގ� ާދިވެހިާރ�ފިޔ ގެ ާއ�ފ�ލި ާއަގ� އިންތިހ އަށްާބޮޑ�ވެގެންާދ ހިނދ�،ާޑޮލަރ�ގެ

ނިމެންދެންާާބޭރ�ގައިާކިޔަވަންާތިބިާއެތައްސަތޭކަާޒ�ވ ން ދިވެހިންގެާހ ލ�ާނިކަމެތިވެާކިޔެވ�މަށ އިާކިޔެވ�މ�ގެާމ�އްދަތާ�

ރ އްޖެާއިންާބޭރ�ގައިާދެމިތިބ�މަށްާނ�ކ�ޅަދ ނަކަމ�ގެާނ�ރައްކ ާކ�އްލިއަކަށްާކ�ރިމަތިވެާރ އްޖެާއިންާބޭރ�ގައިާދިރިއ�ޅޭާ

ާދިރިއ� ާމީހ�ންގެ ާއެބައި ާލިބި ާސިހ�މެއް ާކ�އްލި ާދިރިއ�ޅ�މަށް ާގޮސްާޢ އިލ ތަކ�ގެ ާދަށަށް ާކ�އްލިއަކަށް ާހ ލަތ� ޅ�މ�ގެ
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ާބޭރަށްާ ާއިން ާރ އްޖެ ާއަށް ާބޭސްފަރ�ވ  ާވީހިނދ�، ާކ�ރިމަތިވެފައި ާނ�ރައްކ  ާކަމ�ގެ ާހިނގައިދ ނެ މަގ�މަތިވެގެން

ާދިވެހިާ ާހ�ރި ާއެއްކޮށްފައި ާމަސައްކަތްކޮށްގެން ާއަހަރަކ� ާއެތައް ާރައްޔިތ�ން ާނިކަމެތި ާމަޖ�ބޫރ�ވެފައިވ  ދަތ�ރ�ކ�ރަން

ާހ�ރަސްތައްާފައިސ  ާބޭނ�ންތަކ�ގައި ާއެނޫންވެސް ާފަރ�ވ އަށ އި ާބޭސް ާސަބަބ�ން ާވައްޓ ލ�މ�ގެ ާކ�އްލިއަކަށް ާއަގ� ގެ

ާމަނިޓަރީާ ާކ�ޅެ ާރޭޓ  ާއެކްސްޗޭންޖ� ާގޮތަކަށް ާވ ހ  ާބޭނ�ންފ�ޅ� ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާދ ހިނދ�، ކ�ރިމަތިވަމ�ން

ާސަ ާއަތްބ ނަންާމަސައްކަތްކ�ރ�މ�ގެ ާމިނިވަންކަމަށްާސިޔ ސަތ�ތައްާސަރ�ކ ރ�ން ާބޭންކ�ގެ ބަބ�ންާރ އްޖޭގެާސެންޓްރަލް

ާއިތ�ބ ރ�ާ ާމެދ� ާރ އްޖެއ  ާމެދ�ގައި ާއިންވެސްޓަރ�ންގެ ާއިދ ރ ތަކ އި ާމ ލީ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާމެދ�ވެރިވެ ހ�ރަސްތަކެއް

ާތަކެއްޗ އިާޚިދ�މަތ�ގެާއަގ�ާ ާގެނައިާބަދަލ�ގެާސަބަބ�ން ާރޭޓަށް ާދ ހިނދ�،ާޑޮލަރ�ގެ އްތަާއަށްާއިންސ60ާާަގެއްލެމ�ން

ާފައިސ ގެާއަގ�ާ ާއ�ފ�ލިާފަހަށްާރައްކ ކޮށްފައިހ�ރި ާމައްޗަށް ާޑިއ�ޓ60ާާީވ�ރެ ާދަށަށްގޮސް،ާއިމްޕޯޓ� ާއަށް އިންސައްތަ

ާދ ހިނދ�،ާ ާއ ވަމ�ން ާބިރ� ާޖެހިދ ނެކަމ�ގެ ާހ ލ�ގައި ާބޮޑ�ބައެއް ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގެ ާއަގ�ބޮޑ�ވެ ާދައްކަންޖެހޭ އަށް

ާދޯހަޅި ާސިޔ ސަތ�ގެ ާމ ލީ ާގިލަންވެރިކަމ�ންާސަރ�ކ ރ�ގެ ާކ�ރިމަތިވެފައިވ  ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދިވެހި ާސަބަބ�ން ކަމ�ގެ

ާއ�ސޫލާ� ާމަޝްވަރ ގެ ާދޫކޮށްލ  ާގޮތް ާޚ�ދ�މ�ޚ�ތ ރ� ާނިންމ�މ�ގެ ާކަންކަން ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއަމިއްލަ ސަލ މަތްކ�ރ�މަށް

ާވިޔަފ ރިވެ ާކ�ރިން ާނިންމ�މ�ގެ ާނިންމ�ންތައް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާޤައ�މ�ގެ ާނެރެ، ާއެހެންާކ�ރިއަށް ާބެހޭ ާކަމ  ރިންނ އި،

ާކ�ރިމަތިވެފައިވ ާ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާޢ އްމ� ާސަބަބ�ން ާއަގ�ބޮޑ�ކ�ރ�މ�ގެ ާޑޮލަރ� ާގޮވ ލައި، ާމަޝްވަރ ކ�ރ�މަށް ފަރ ތްތަކ 

ާތަންފީޛ�ކ�ރ�މަށްާ ާސިޔ ސަތެއް ާއެފަދަ ާއެކ�ލަވ ލައި ާސިޔ ސަތެއް ާސަލ މަތްވ ނެ ާއ�ނދަގޫތަކ�ން ާދަތި އެންމެހައި

ވަނ345ާާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށ�ންނ އި،ާއެގަވ އިދ�ގ34�ާާެއްޔިތ�ންގެާމަޖިލީހ�ގެާގަވ އިދ�ގެާއިލްތިމ ސްކޮށްާރަ

ާހ�ށަހަޅަން.ާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާމި ާދަށ�ން ާ)ރ(ގެ ާއަދި ާ)ނ( ާ)ށ(، ާ)ހ(، މ އްދ ގެ

 ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާގަވ އިދ�ގެާޝ� ާވޯޓަކަށ342ާާްކ�ރިއްޔ .ާމަޖިލީހ�ގެ ާމި ާނ�ލައި ާބަހ�ސަކ  ާއިތ�ރ� ާމަތިން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާފެނޭތޯ.ާ ާބަހ�ސްކ�ރަން ާމެދ� ާމައްސަލައ  ާކ�އްލި ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާމި ާއޮންނަނީ، ާގަވ އިދ�ގައި ާމަޖިލީހ�ގެ ދަންނަވަން

ނޑ�ާއަމީންޢ އްމ�ާއަރިހ�ންާއެހެންވީމ ،ާވޯޓަށްާދެންނެވ�މަށްޓަކައިާޖަހަންޖެ ހޭާރަނގަބީލ�ާޖައްސަވައިދެއްވ�މަށްާއަޅ�ގަ

ާއެދެން ާރައްޔިތ�ންާާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(. ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދަންނަވ ލ ނަން. ާވޯޓަށް ާމިހ ރ� ނޑ� އަޅ�ގަ

ާ ާމަޖިލީހ�ގެ ާމެނ34�ާްގަވ އިދ�ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާދަށ�ން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާވަޙީދާ�ބަރ� ޢަލީ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާއްސަލަާމަޖިލީހ�ގައިާބަހ�ސްކ�ރެވ�މާ ހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ ާކ�އްލިާމަ މެދާ�

 ގޮތަކަށްާވޯޓ�ާދެއްވ�މަށް.

ާ
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ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ޢަލީާވަޙީދ�.ާާހ�ށަހެޅ�އްވިާމެންބަރ�: ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާާއީދ�ކ�ރެއްވިާމެންބަރ�:ތ 

ާ

45ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: 6�ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 60ާާާާާާާވޯޓާ�

06ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއަދަދ� ާމެންބަރ�ންގެ ާބައިވެރިވި 4�ާވޯޓ�ގައި ާއަދަދ� ާބޭނ�ންވ  ާފ ސްވ�މަށް .61ާ ާޖ�މްލަ ާއެހެންކަމ�ން،4�ާ. .

ާ ާގަވ އިދ�ގެ ާމަޖިލީހ�ގެ ާދަށ�ނ34�ާްރައްޔިތ�ންގެ ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރާ�ާ،ވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  ާވަޙީދ� ާބަހ�ސް،ާޢަލީ ާފ ސްވެއްޖެ.ާމަޖިލީހ�ގައި ާކ�ރ�މަށް ގަވ އިދ�ގައިާމަޖިލީހ�ގެ

ާާވ  ާމައްސަލަގޮތ�ގެ ާކ�އްލި ާމި ާބަހ�ސްާމަތިން ާއަށް ާއޮންނަނީ 3ާާކ�ރ�މަށް ާތ ވަލެއްގައ3ާާިގަޑިއިރ�. ގަޑިއިރ�ގެ

ާ ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާވަގ�ތ� ާދަންނަވ ބަހ�ސްކ�ރ�މަށް ާމިހ ރ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާގޮތް ާއެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް އިރ�.ާމިނެޓ61ާްލ ނަން.

ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނ�63ާާއަށްާާޑީ.އ ރ�.ޕީ ާމެންބަރަކަށްާމިނެޓްއިރ�.ާވަކި ާއިރ�.ާޕީއޭާއަށ1ާާްވ ާކޮންމެ ާ�މިނެޓް

ާޕ ޓީ ާޤައ�މީ ާާމިނެޓް. ާޕ ޓީާާ،މިނެޓ1ާްއަށް ާޖ�މްހޫރީ ާާއަދި 1ާާއަށް ާހ�ށަހެޅ�އްވި ާމައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރިާމިނެޓް.

ދ އިރ ގެާފ�ށިާމަށް.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް،ާވިލ�އިރ�ގެާވަގ�ތ�ާއޮންނ ނެާމައްސަލަާހ�ށަހެޅ�ާމިނެޓ�ާ�މެންބަރަށްާ

ާވިލ�ފ�ށި ާރަޝީދ�. ާރިޔ ޟް ާބެހޭާާރިޔ ޟްާމެންބަރ�ާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރ� ާނިޒ މ  ރަޝީދަށް

ނޑާ�،ާވ ތީވެާމައްސަލައަކަށްާފ�ރ�ޞަތ�ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން.އަޅ�ގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާން:ރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ރިޔ ޟާ�ާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާވިލ�ފ�ށި
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ނޑ�ާ ނޑަށްާސ�ވ ލ�ާއ�ފެދޭތީވެ،ާއަޅ�ގަ ާދޭތެރޭގައިާއަޅ�ގަ ާވޯޓ�ގެާޞައްޙަކަމ  ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްވިާނެންގެވި

ާމި ާމައްސަލައެއް ާއަޚް،ާތިމަރަފ�ށީާާނިޒ މީ ނޑ� ާފ�ރަތަމަާާނެގީ.ާއަޅ�ގަ ާދެއްވީ ާވޯޓ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ނޑައެޅިގެންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާނ�ފޫޒާ�ާމިާތަނ�ގައިދެން،ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަށް.ާކަާފެންނަ ބަޔަކ�ާހަމަާކަ

ާފޯރ�ވައިގެން....

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމެންބަރ� ާވަރަށްާާ،ޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތް ާދެއްވ ފައި ާވޯޓ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ނިޒ މ 

ާނިޒ މ  ާއޮތީ. ާއެ ާފެންނަން ާމައްސަލައެއް،ާާސ ފ�ކޮށް ާޢިއްޒަތްާބެހޭ ާދ އިރ ގެ ާދެކ�ނ� ާއަޙްމަދާ�ގަލޮޅ� ާމެންބަރ� ތެރި

ާ.މަޚްލޫފ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމަދ�އަޙ�ާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާދެކ�ނ�ާގަލޮޅ� ާމަޚްލޫފާ�

ާގަޑިއެއްގައި ާކޮން ާދެއްވަފ ނަންތޯ ާވިދ ޅ�ވެ ާއެދެންޖެހެނީއ ދެ، ާފ�ރ�ޞަތ� ާބަހ�ސަށް ާމި ާދ�ވަހާ�މިާ.ތޯ ާކ�ރިން ހ ރ�

ާއޮޅ�ން ނޑެބޮވެސް ާތެރޭގައިާޅ�ންގަ ާދިޔައީ،ާއްގެ ާމިހެން ާދޫކޮށްލަން ާފ�ރ�ޞަތ� ާވ ހަކައެދިފައި ާގޮސް ދައްކަންާދަމ�ން

ވ ާފ�ރ�ޞަތ�ާއެދެންޖެހޭނީާރައީސްާވިދ ޅ�ވީމަތޯާނޫނީާމިާފ ސްާ،ާނޑ�މެންނަކަށްާނ�ލިބޭ.ާއެހެންވީމ ފ�ރ�ޞަތ�ާއަޅ�ގަ

ާއްވ�ންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ކޮށްދެވަގ�ތ�ތޯ؟ާއެކަންާސ ފ�

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާވ ާ ާގަވ އިދ�ގައި ާމިާާމަޖިލީހ�ގެ ާއަރ�ވަމ�ން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފ�ރ�ޞަތ� ާއެ ާއެދިވަޑައިގަތީމ  ާފ�ރ�ޞަތަށް ާމަތިން ާގޮތ�ގެ

ނޑައެ ާކަ ާވަގ�ތ� ާޕ ޓީތަކަށް ާއެހެންވީމ ގެންދަނީ. ާނިސްބަތ�ން. ާޅިފައިވ  ާއެ، ާޕ ޓީއަކަށް ދިވަޑައިގެންފައިވާ އެ

ނޑައަޅ�އްވ ފައިާ 1ާމިނެޓ�ާވިއްޔާ 1ާގެާމަތިންާއ�ސޫލެއްއެާއޮންނަާވާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާއެާޕ ޓީއަކ�ންާކަ

ާނ�ވަތަ ާާމިނެޓ� ާމައްސަލައެއް، ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާގެންދ ނަން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަރ�ވަމ�ން ާވަގ�ތ� ާދ އިރ ގެާއެ ހ�ޅ�ހެންވޭރ�

ާ.ސ ާމަނިކ�ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމޫ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމޫސ ާމެންބަރ�ާާދ އިރ ގެާހ�ޅ�ހެންވޭރ�

ާއެާކ�ރެއްާ ާހީވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� ނޑަށް ާހިސ ބަކ�ންާފެށިގެންތޯއޭާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ ފ�ރ�ޞަތަށްާވިާސ�ވ ލަކީާކިހ 

ާ ާކަންނޭނގެއެދެންޖެހޭނީ. ާއެއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާކ�ރިއެ ާދެއްކިން.ާ. ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާދ�ވަހަކ� ން

ާވ ހަކަދައްކަާބައެއް ާރައީސް ާފަހަރ� ާއޮއްވ  ާދައްކ  ާނ�ވަތަ ާނަގ  ާވޯޓ� ާތަނ�ންާހަމަ ާބޭފ�ޅ�ންާާނިމޭ ާބައެއް ވެސް

ނޑަށްާހީވަނީާއެއީާކަންނޭނގެާކ�ރެއްވިާއެދޭާތަން.ާއަާފ�ރ�ޞަތަށް ާސ�ވ ލަކީ.ޅ�ގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑަށްާވަރަށްާބޮ ނޑ�ާއެާސ�ވ ލަށްާޖަވ ބ�ާކ�ރެއްވިާސ�ވ ލ�ާއަޅ�ގަ އެރ�ވީ.ާމިާޑަށްާސ ފ�ކޮށްާއެނގިފައިާއޮތީ.ާއަޅ�ގަ

ާމި ާހިނގަމ�ން ާމިހ ރ� ާއެދިވަޑައިގަންނަވަނީ.ާޕ ޓީތަކަށްާާމަޖިލީހ�ގެ ާފ�ރ�ޞަތަށް ާޕ ޓީާސިސްޓަމަށް.ާޕ ޓީތަކ�ން ދަނީ

ާ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާއެހެންވީވަގ�ތ� ާއޮންނ ނީ. ާމ އެ ާކަމ�ގައިާ، ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާފ�ރ�ޞަތެއް ާހިސ ބަކ�ން ކޮންމެ

ާވި ާލިސްޓ�ގައި ާއިސްވެ ާޕ ޓީއަކ�ން ާއެ ާފ�ރ�ޞަތ�ޔަސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާތަރ�ތީބަކ�ން ާގެންދ ނީ.ާާއޮންނަ އަރ�ވަމ�ން

ާމައްސަލަާއެހެންވީމ ،ާއެއީ ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާއެކަމ  ާއެޖެންޑ ާއެއްމިހ ރ� ާނޫން.ާމިއަދ�ގެ ާކަމެއް ާވަރަށްާާއޮންނ ނެ އަކީ

ާއެޖެންޑ އެއް.ާއެހެންވީމ ފ�ލްކޮ ާއޮތް ާފ�ރ�ޞަތާ�،ާށް ާމިހ ރ� ނޑ� ާބަހ�ސަކަށްާނ�ގޮސް،ާއަޅ�ގަ ާއިދ ރީ ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

އިރ�ގެާމިނެޓ�ާ�އްސަލަާހ�ށަހެޅ�އްވ�މަށްާއަރ�ވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާޢަލީާވަޙީދަށް.ާކ�އްލިާމަާމި

ލިބިވަޑައިގަންނަ ާވ ނެ.ފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

ާވަޙީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާޢަލީާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާތޮއްޑޫ

ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއެންމެާފ�ރަތަމަާމިާކ�އްލިާމައްސަލަާބަހ�ސްާކ�ރ�މަށްާބަލައިގަތ�މަށްާވޯޓާ�

ާދަންނަވަން....ބޭފ�ޅ�ންނަށްާޝ�ކ�ރ�ދެއްވިާހ�ރިހާ 

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ.މަދ�ާރަޝީދ�އްރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙަމައްޗަންގޮޅިާދެކ�ނ�ާދ އިބެހޭާމައްސަލައެއް،ާާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމަދ�މ�ޙައްާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާދެކ�ނ�ާމައްޗަންގޮޅި ާރަޝީދާ�

ާ ާނެގ�ނީ، ާމި ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މީ ނޑ�ާރައީސް، ާއޯޕަާގެއަޅ�ގަ ާހައްތަހ ވެސްންނ�ކޮމްޕިއ�ޓަރ� ާއ�ޅޭތީވެ އެާާވެގެން

ާކަންތައްކ ާބެހޭާގޮތ�ން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާޖަލްސ ނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާާނިޒ މ  ާމި ނޑ�މެންގެ ާޓެކްނީޝަނ�ންާއަޅ�ގަ ާމ ލަމ�ގައި ކ�ރ 

ާމައްސަ ާކޮމްޕިއ�ޓަރ�ގައި ާމެންބަރ�ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި. ާނައެބަ ާއ�ޅޭ ާޓެކްނީޝަނަކަށްާލައެއް ާއެއިން މަ

ާހައްލ�ވައިލެއްވ�މ�އަންގަާ ާއެކަންތައް ާދ�ރ�ވެ ާޓެކްނީޝަނަކ� ާއެ ާމަސައްކަތަށްާން ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ކޮށްދެއްވ ނެ.

ާރި ާގޮތަކަށް ާގެންދެވޭނެ ާކ�ރިއަށް ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާދެއްވ�މަށް ާއެހީތެރިކަން ާއެޔ ސަތަށް ނޑ� ދެން.ާއަޅ�ގަ

ާ ާމައްޗަންގޮޅިާޓެކްނީޝަނަކ�ާކޮންމެވެސް ާއަވަހަށް މެންބަރަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާދެކ�ނ�ާނިކަށް

ާތޮއްޑޫ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެދެން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ވަޙީދަށްާާޢަލީާމެންބަރ�ާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއެހީތެރިވެވަޑައިގަތ�މަށް

ާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން.

ާ

ާވ�ން:ވަޙީދ�ާވ ހަކަދެއްކެާާޢަލީާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާތޮއްޑޫ

ާ ާހ�ރިހ  ާދެއްވި ާވޯޓ� ާބަލައިގަތ�މަށް ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ�ންނަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާޝ�ކ�ރ�އަދ ކ� ނޑ� ާހިތ މައަޅ�ގަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަދި ާާރަން. ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކ�ރަން ބައެއްާވ ގިވެރިވ 

ދެއްވީތީވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއޮތީާއިދިކޮޅ�ާމެންބަރ�ންާވެސްާމިާކ�އްލިާމައް ސަލަާމަޖިލީހ�ންާބޭރ�ކޮށްލ�މަށްާވޯޓާ�

ާއ ދެ ާބަލައިގަނެވިފައި. ާމިކަން ާ،ާއިއްތިފ ޤ�ން ާވ ހަކައެއް.100ާމިކަމަކީ ާފެށ�ނ� ާޑޮލަރ�ން އަންާމިލ100ާިާމިލިއަން

ާބަހައްޓަާ ާޖީބ�ގައި ާާއިގެންޑޮުަލަރ� ާއަންނަން ާވެރިކަމަށް ާސަރ�ކ ރ� ާވ ހަކަ.މި ާމ1ާިާފެށި ާވެސް ާނ�ވަނީސް ާއަހަރ�

ާދިޔައީާ ާކައިވެންޏަށް.ާމ ދަމ ،ާވެގެން ާއަންނ ނެާކަމަށް.ާާމ ދަމ ،އިބިލީހ�ގެ ާ.ޑޮލަރ�ާއެބަހ�ރިާކަމަށްމ ދަމ ،ާޑޮލަރ�

ާފ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާޗެމްބަރ�ގައި ާމަޖިލީހ�ގައި ާޕ ލިހަމި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭނ�ންވޭ ާގްރޫޕ�ގަކޮށްލަން ާމެންބަރ�ާއަދިާމެންޓްރީ ގެ

ވި،ާވިދ ޅ�ާމެންބަރ�ާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާކަމަށްާކ�ރިމަތިލައްވ ފައިވ ާނޮޅިވަރަމްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާނައިބ�ާރައީސްާމިހ ރ�

ާވިދ ޅ�ވިާ ާކ�ރީރައީސް ާރޭާއޭ ާމ�ލިއ ގޭގައި ާއެއްހަފްތ ގައި ާތެރޭގައި ާގެންނަމޭ.ގެ ާނައިބ�ާާއެބަ ާއަނެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާއަލް ާކ�ރިމަތިލެއްވި ާކަމަށް ާފަހ�ރައީސް ާޢިއްޒަތްތެހ ން ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއިރ�އިރ�ކޮޅ ، ާވެސް ާމެންބަރާ�މީ ރި

ާއަދި ާއެބަހ�އްޓޭ. ާއެބަހ�އްޓޭ. ާގެންދޭ ާފަހަރ�ާރައީސް،ާވިދ ޅ�ވަމ�ން ާއެކި ާވެސް ާހ�ރިާާނަޝީދ� ާއެބަހ�އްޓޭ. މަތިން
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ންާމިާދިޔައީާފަހ�ާއެންމެތ�ންާފ�ލ�ހ�ންާލ ާވ ހަކަދައްކ ފައި،ާފަހ�ންާޑޮލަރ�ާފަހަާނެރޭނަމޭ.ާއެންމެތ ކ�ންާހޯދ ނަމޭ،ާ

ާބޮއްސ�ންލައި ާމ�ޅިއަތ�ން ާމިހ ރ� ާބަދަލ�ކޮށްލ ،ާގެން ާހ ލަތ� ާމ�ޅިންާކ�އްލިއަކަާޤައ�މ�ގެ ާރޭޓ� ާޑޮލަރ�ގެ ާމި ާށް

ާގ�ޅިގެކޮށްލީ.ާލޯޓ�ފ� ާމިކަމ  ާކ�ރިމަޢ އްން ާރައްޔިތ�ންނަށް ާބިރ�ވެރިާދ�ވަމ� ާވަރަށް ާއޮތީ ސްތަކެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާތީގައި

ާފ ހަުަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަާރައީސް، ާބޭނ�ންވޭ ާބަރަކ ތްތެރިގަކޮށްލަން ާމަސް، ާރަުަމަޟ ން ނޑ�މެންނަށް ރަމަޟ ންާާޅ�ގަ

ވެހިާގިނަާދ�ވަސްތަކެއްާނެތް.ާދިާމ ާޙައްޖ�ާމޫސ�ންާއަންނ ކަންގިނަާދ�ވަސްތަކެއްާނެތް.ާާމ ާރ ކަށްމަސްާބައްދަލ�ކ�

ާއިން ާގިނައިާރ އްޖެ ާއިންޑަސްޓްރީއެންމެ ާފަތ�ވެރިވެރިކަމ�ގެ ާލިބޭ ާޑޮލަރ� ާމޫސ�ންން ާހ�ރި ާގ�ޅ�ން ދަނީާާމިާއ 

ާޖޫ ާވިއްާ،ންނިމެމ�ން. ާއެއީ ާނޫން. ާމޫސ�މެއް ާއަންނަ ާޑޮުަލަރ� ާއަކީ ާނެތިގެންާޖ�ލައި ާހަމަހޭގައި ާމޫސ�ން. ާސ ރަ

ާއޮ ާގޮތްގޮތަށް ާވަންނަ ާޑޮުަލަރ� ާއިޤްތިޞ ދަށް ނޑ�މެންގެ ާނޭނގި،އަޅ�ގަ ާއެއްޗެހި ާވަގ�ތ�ތަކ  ނޑ�މެންާާންނަ އަޅ�ގަ

ާނި ާނިންމ�ންތައް ާފަތ�ރ�ވެރިކަމ�ގެާމިފަދަ ާވަންނަ ާޑޮލަރ� ާގިނަ ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ންމ އިރ�

ާމި ާނިމެން ާނެތިާސީޒަން ާމަޝްވަރ އެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާހ ލަތެއްގައި ާމިފަދަ ާމީހ�ންނާ ާ،ދަނީާއިނގޭތޯ. ސިޔ ސީ

ާވެސްާާ،ވެސް ާނެތިާ،ވިޔަފ ރިވެރިންނ  ާމަޝްވަރ  ާވެސް ާއިންޑަސްޓްރީތަކ  ާފްލޯޓ�ާ،އަދި ާކޮށްލ�މަކީާމިގޮތަށް ކޮށްލި

ނޑ�ާދަން ނޑ�މެންާވިސްނ ލަންާނަވ ނީާމީާރައްޔިތ�ންނަށްާދިންއަޅ�ގަ އެބަޖެހޭާމ ލޭގައިާާވަރަށްާބޮޑ�ާބިކައެކޭ.ާއަޅ�ގަ

ާދައްކ އިރ�ތިބެ ާވ ހަކަ ާހ�ންާ،ގެން ާދ އިރ�،މ ލޭގައި ާއަތޮޅަށް ާއ. ާބ�އްދަޅެއް ާތ.އަތޮޅަށްާދ.އަތޮާާނަ ާދ އިރ�، ޅަށް

ާއަގަާފ�ވައްމ�ލަކަށްދ އިރ�،ާ ާއޭގެ ާދ އިރ� ާއަށް ާއައްޑ� ާއެހެންވީމ ދ އިރ�، ާކިހ ވަރެއްތޯ. ާވަނީ ާމ ލޭގައިާ،ާށް މިއަދ�

ާތަކެތީގެާރ އްޖޭގެާއެންާ،ދ އިރ�ާއަގ�ތައްާމިއަދ�ާއ�ފ�ލިގެން ާނޫން ާއަތްފޯރ ފަށަކ� ާއަތޮޅ�ތަކ�ގައި މެާއ�ތ�ރ އިާދެކ�ނ�ގެ

ނޑ�މެންާބޮމ ލޭގައިާއަޅ�ާއަގ�ާހ�ންނ ނީކީ.ާ ޑެތިާވަޒީފ ތަކ�ގައިާމީހ�ންާއ�ޅޭާއިރ�ާރ އްޖެތެރޭގެާރަށްރަށ�ގައިާއ�ޅެނީާގަ

ާއެތަކެއްާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާމިއަދ�ގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއްޗަކ�ން. ާލިބޭ ާމަސްވެރިކަންކޮށްގެން ނޑ�ވެރިކަންކޮށްގެންނ އި ދަ

ާފްލޯރާދ�ވަސްފަހ�ން ާމިމި ާވ ހަކަދައްކަމ�ން ާާދަނީ،ާގައި ާރ އްޖޭގެ ނޑ�މެންގެ ާއިތ�ރ�އަޅ�ގަ ާދެކ�ނ� ާމިހ ރ� 36ާގައި

ާމަސްދޯނި ާާވަރަކަށް ާތެޔޮ ާފަހަރ� ާހަތަރ� ާތިން ާތެރޭގައި ާމަހ�ގައި ާމިދިޔަ ާނ�ކ�ންނަނީ. ާމަހަށް ާވެއްޖެ.ާއަގ� ބޮޑ�

ާޤަ ާމި ާމީ ާރައީސް، ާމިހެޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް. ާއޮތް ާހ ލަތ� ާއޮއްާއ�މ�ގައި ާމިނިސްޓަރަކާ�ން ާފިނޭންސް ާއަލަށް ވ 

ާ ާމިޢައްޔަންކ�ރައްވ  ާގޮދ�ވަހ� ާއަޅ�ާފަދަ ާގެނައިމ  ާބަދަލ� ާމި ާހަރ�ދަނާ ގަތަކަށް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ނޑ�މެންނަކަށް

ާތްރައ� ާސިޔ ސަތެއް ާހ�ރި ާކަމަށްޕެއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާއޮތް ާބޭނ�ންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނ�ކ�ރެވޭ. ޤަބޫލެއް

ާބަލައިލ އިރ�ާކޮންސްޓްރެކްޝަން ާއިންާއިންޑަސްޓްރީތަކަށް ާފަދަ ނ�އ�ފ�ލޭާޑަސްޓްރީތަކަށްާމިއީ،ާތަކ�ލީފ�އިންޑަސްޓްރީ

ާފައިސ ާ ާދޭނެ ާމ�ސ ރަ ާއ�ފ�ލިގެންދ އިރ� ާއަގ� ާޕްރޮޖެކްޓ�ތަކ�ގެ ާވެގެންދ ނެ. ާގޮންޖެހ�ންތަކަށް ާބޮޑެތި ވަރ�ގެ

ާހޯދަ ާއިތ�ރަށް ާސ�ވ ލ�ކޮށްލަންކޮންތ ކ�ންތޯ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމީ ާވިސްނ ލ�މެއްާނީ. ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ާމިފަދަ ާކަމެއް. ޖެހޭ

ނޑ�ނެތިާއަޅ� ނޑެއްގެާތެރެއަށްާރީތައްާބޮޑ�ާސިންގ ާކަޅ�ާނ މ ންވެހިާއިންޑަސްޓްމެންގެާދިވެހިާވިޔަފ ރިންނަށްާދިގަ ގަ

ާމިާ ާމިކަން ާކިހިނެއްތޯ ާމިއީ، ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ. ާވެސް ާކ�ޑަކޮށް ާސަރ�ކ ރ�ން ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ވައްޓައިލ 
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ާ ާބަހ އި ާއެއްޢަގެންނަނީ. ާނ�ވޭ. ާދިމަލެއް ާާމަލަކ  ާއަނެއްދ�ވަހ� ާއެބަހ�އްޓޭ. ާވިދ ޅ�ވަނީ ާވިދ ޅ�ވަނީާާމި ާމި ދ�ވަހ�

ާމި ާނެތޭ. ާދެން ާވިދ ޅ�ވަނީ ާމި ާދ�ވަހ� ާއަނެއް ާމިކަާހޯދ ނަމޭ. ާކޮބައިތޯ ާސިޔ ސަތ�. ާކޮބައިތޯ ާދޫކޮށްލީއޭ. މާ ގޮތަށް

ާފިޔަވަޅ�ތަކަކީާކޮބައިގ�ޅިގެންާދިވެހިާސަރ�ކ ރަށްާއަާ ާނެތްާއިނގޭތޯ.ާދ�ާތޯ.ާފެންނ ޅ ާހަރ�ދަނ  ާއެހެންާކަށެއް ނިޔޭގެ

ާއ�ސޫލ�ތަކެއްާ ާހ�ރި ާސަރ�ކ ރެއްގެ ާދިޔަ ާހިނގަމ�ން ާއޭރަކ� ާކ�ރ އިރ� ާކަންތައްތައް ާގޮތްގޮތަކަށް ާމިފަދަ ޤައ�މ�ތަކ�ގައި

ނޑ�މެންނަކަށްާފެންނ ކަށެއްާނެތް.ާ ބަދަލ�ކ�ރ ނެާގޮތެއްާރައްޔިތ�ންނަށްާދައްކ .ާރައްޔިތ�ންގެާމަޖިލީހަށްާދައްކ .ާއަޅ�ގަ

ާސަރ�ކ ރ� ާމިކަމި ާމިން ާތަހައްމަލް ާމި ާރަނގަޅ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި ާޤައ�މާ�ން ާމި ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ކަމ�ން

ާއަޅ ނެސަލަމ ތްކ�ރ�މަ ާއެކ� ާހަރ�ދަނ ކަމ  ާފ ހަގަކޮށްލަންާާށްޓަކައި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނެތް. ާފެންނ ކަށް ސިޔ ސަތްތަކެއް

ާދި ާހ ސިބޭނ�ންވޭ ާތަޢ�ލީމ� ާމަތީ ާކިޔަވ ކ�ދިންނަށް ާއެތަކެއް ާލ�ވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަތިބި.ާކ�ރަން ާބޭރ�ގައި ާއިން ރ އްޖެ

ާނަގ އިރ� ާމިސ ލ� ާއިން ާާމެލޭޝިޔ  3ާާާމިއަދ�މެލޭޝިޔ ގައި ާލިބޭނީ ާމިާާރިންގިޓ�1ާޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށް އިނގޭތޯ.

ާބޮޑ�ވެ ާލިބޭާއަގ� ާޑޮލަރ� ާމިތަނ�ން ާއެާާ،ގޮތަށް ާދިޔައިމ  ާޑޮލަރ�ގެާސްޓައިފަންގައ100ާ،400ާިކޮޅަށް ތިބިާާޔޫ.އެސް

ާކޮންތ ކަކިޔަވ  ާއަޅ�ާކ�ދިން ާދައްކަނީ ާމި ާއިނގޭތޯ. ާވަންނަނީ ާއަޅ�ގަށްތޯ ާކިޔަވ ކ�ދިން. ާމިާގަނޑ�މެންގެ ނޑ�މެންގެ

ާބިނ  ާމ�ސްތަޤ�ބަލ� ާނިޒ މަށްޤައ�މ�ގެ ާތަޢ�ލީމީ ާކ�ދިންގެ ާގެދޮރ�ާާކ�ރަންާތިބި ާމ ލޭގައި ާހ�ރަސްތައް.ާމި އެޅިގެންދ ނެ

ާދިރިއ�ޅެމ�ންދަ ާބޭރ�ގައި ާރ އްޖެއިން ާޢ އިލ ތޯ ާކިތައް ާދީފައި ާއެކ�އްޔަ ާކޮންތ ކ�ންތޯ ާފަާނީ. ާއިތ�ރ� އިސާ މީހ�ން

ާއެހެންވީމ ާ ާއިނގޭތޯ. ާހޯދަނީ. ާއަޅ�ގަ، ާވިސްނ އިރ� ާމެދ� ާކަންކަމ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާޙަޤީޤަތ�ގައިާނއަޅ�ގަ ޑ�މެން

ާމި ާއަގ� ާތެލ�ގެ ާވެސް ާމިހ ރ� ާބޭނ�ންވޭ ާފ ހަުަގަކޮށްލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެބަޖެހޭ. ާހިންގ ލަން ާނަޒަރ� ާފ�ންކޮށް ާވެސް

ކ�ރިއަށްާއޮތްާދ�ވަސްތަކ�ގެާތެރޭގައިާސައްތަާާއިނ60ާްއިންތިހ އަށްާއ�ފ�ލިފައި.ާމިާނިންމިާނިންމ�މ ާގ�ޅިގެންާވަނީާ

ާކަ ާއެކަށީގެންވ  ާދިއ�މަކީ ާއ�ފ�ލިގެން ާއަގ� ާތެލ�ގެ ާރ އްޖޭގެ ާއަގ�ން ާކ ބޯތަކެތީގެ ާއ�ފ�ލިގެންާާންއ60ާިމެއް. ސައްތަ

ާއެކަށީގެންވ ާކަމެކޭ.ާމިއަށްާނޫނެކޭާ ާފިޔަވަޅ�އަޅައިގެންާނ�ވެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާވިދ ޅ�ދިއ�މަކީ ާނޭނގި ާގޮތް ާވ ނެ މ ދަމ 

ާޕޮޒިޓިވް ާމ ދަމ  ާނެގެޓިވްވެދ ނޭ،ވެނ�ވ ނެ. ާނޫންާާދ ނޭ، ާވ ހަކައެއް ާބޭނ�ންވ  ާއަޑ�އަހަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ މިއީ،

ާބޭނ�މެ ާބަލ ކަށް ާރައްޔިތ�ން ާރައީސް. ާވީމަޢިއްޒަތްތެރި ާވަޢ�ދ�ތަކެއް ާރައްޔިތ�ންނަށް ާނ�ވޭ. ާވަޢ�ާއް ވޯޓާ�ާދ�ތަކަށްއެ

ާވަޢ� ާއެ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާހިފެދިނީ. ާވަޢ�އްޓެހެދ�ގައި ާޚިލ ފ�ާންޖެހޭނެ. ާގެއަށްާާދ  ާއިސްތިޢ�ފ ދީފައި ވަންޏ 

ނޑ�ާ ާއަޅ�ގަ ާއިރ� ާހ�ރި ާކަންތައްތައް ާމިހެން ާއިނގޭތޯ. ާރަނގަޅ�ވ ނެ ާމ  ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ވަޑައިގަތިއްޔ 

ާ ާބޭނ�ންވޭ ާގައ3�.46ިާއ އިާރ.�30.6ފ ހަގަކޮށްލަން ާބ�ނ އިރ�ާރ. ާހިފެހެއްޓ�ނީއޭ ާނ�ހިފެހެއްޓޭނެާާ،މި މި

ާފ� ާމި ާރައީސް. ާބައްލަވ ލައްވަންޓ�ލޯޢިއްޒަތްތެރި ާކިހިނެއްތޯ ާނޫންތޯާވީވެގެންދ ނެ. ާބޭންކ�، އޮފްާާމިއަދ�

ާ ާގަންނަ ާޑޮލަރ� ާބައްމޯލްޑިވްސްގައި ާވަރަކަށްތޯ. ާކިހ  ާހ�ރީ ާލަވ ލައްވައަގ� ާއެކިއެކި ާނޫންތޯ. ކަންކަންމަތިންާންވީ

ާގޮތ�ާވަގަށް ާވެރިން ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާމީހ�ންގަާމި ާތިބި ާފަރ ތްތަކ�ންާާ،އި ާއެހެން ާވަރަކަށްތޯ.ާއަދި ާކިހ  ާވިއްކަނީ ޑޮލަރ�

ާއެހެންވީމ ވެސް ާނެތި. ާފަރ ތެއް ާޑޮުަުަލަރެއްގެާ،ާ.ާވަކި ާކޮންމެ ާކޮންމެުެހެން ާބޭނ�ންވަނީ ާދަންނ ވ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ



 20

މިހ ރ�ާވިޔަސްާ،ާކ�ރިންާވިޔަސްާ،ޔ ނ ތްތެރިވަމ�ންދ އަށްާޚިާނޭ.ާރައްޔިތ�ންގެާފައިސ ނޫާާފަހަތަށްާފ�ލ�ހެއްާލ ންވީކީ

ނޫންާގޮތަކަށްާކިހިނެއްތޯާމިކަންާާދ ާމީހ�ންގެާއޭގެާކޮންމެާމީހެއްގެާފަހަތަށްާފ�ލ�ހެއްާލ ންވީއޭ.ާއެާންޚިޔ ނ ތްތެރިވަމ�

ާހަ ާނެތް ާސިޔ ސަތެއް ާމ ލީ ާހަރ�ދަނ  ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާފެންނަމ�ންއްލ�ކ�ރެވޭނީ. ާހަމަާާމިާާކަމަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ދަނީ.

ާސަރ�ކ ރ�ންގޮވ ލަ ާމިއަދ�ގެ ާބޭނ�ންވޭ ާގަވަރ�ނަރ�ާން ާތިބޭއިރ�،ާާއެމް.އެމް.އޭގެ ާފޫގަޅައިގެން ާވަރަށް ާއެހ  ވަކިކ�ރަން

ާގަާއެމް.އެމް.އޭާ ާޕަބްލިކ�ގެ ާހ ޒިރ�ކ�ރަން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވެސް ާކޮބައިއިންކ�އަރީާވަރ�ނަރ� ާހިންގަން. ތޯާއެއް

އަށްާާމިާސަރ�ކ ރ ާދޭތެރޭގައިާދެކެވ�ނ�ާވ ހަކަތަކަކަކީ.ާމިފަދަާބޮޑެތިާބަދަލެއްާމިާރ އްޖެާއި.އެމް.އޭގެާގަވަރ�ނަރ އެމް

ާކޮބައި ާއެބަގެނައިރ� ާއަހ ލ ފައި ާހޭވެސް ާހަމަގައިމ�ވެސްާތޯ ާއަދިާރ އްާ،އޮތްތޯ. ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާއިދިކޮޅ� ޖޭގެ

ާދޭތެރޭ ާވިޔަފ ރިވެރިންނ  ާބޮޑެތި ާމަރ އްޖޭގެ ާގައި ާކަމެއް ާހ�ރި ާނޫސްތަކ�ގެާޝްވަރ ކ�ރައްވ ފައި ާދ�ވަހ� މިއަދ�ގެ

ާ ާނެތް.ާރ އްޖޭގެާއިންޓަވިއ�ތަކ�ން ާއިސްވެރީންފެންނ ކަށް ާބަލ އިރ�ާާއިންޑަސްޓްރީތަކ�ގެ ާއިންޓަވިއ�ތަކަށް ާހ�ރި ދީފައި

ާސަރ�ކ ރ� ާނެތް.ާކޯމަޝްވަރ ކޮށްފަާންމި ާފެންނ ކަށް ާކަމެއް ާއޮތް ާބަލަހައްޓައިާއި ާމިޗަކަށް ާާގެންތޯ ������ ތިބެނީ.

ހ ސ6�ާާްށޭ.ާދެން،ާކޮންާބައެއްތޯާމިާ�� ރިވެތިާއ�ސޫލ�ންާކަންކަންާނިންމާ��މަޝްވަރ ކ�ރ ށޭ.ާޝ�ޢޫރ ��������� 

ކިޔ ފައިާރައްޔިތ�ންނަށްާހިތާ�ާތަކޭާއޮތީއޭާކިޔ ފައިާއެާޤ ނޫނީާބ ރ�ާމިއަދ�ާވެރިކަންާ�ލިބ�ނީމ ާާބ�ރ�ންާވޯޓ�ާފ�ރަތަމަާ

ާކަންތަާ ާގޮތަށް ާލަދ� އްހ�ރި ާމިއީ ާމިާކ�ރަން. ާމިއަދ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާކަމެއް ާވަރ�ގެ ގަންނަންޖެހޭ

ާ ާނަގ ފައި ާފްލޯރގައި ާއެހެނިހ10ާެގޮވިދ ނެ ާއ އި ާވ ހަކަ ާއަޑ�އައަހަރ�ގެ ާކ ކ�ތޯ ާވ ހަކަ. ާރައްޔިތ�ންުެގެާހަން ނީ.

ާއަޑ�އަހަ ާކ ކ�ތޯ ާނެތީމ  ާފައިސ  ާއޮތް ާވ ހަކަދެއްކިއަތ�ގައި ާފްލޯރާދ ނެނީ.ާއެ ާހޫނ�ކ�ރެ.ާމި ވިދ ނެ.ާތަޅ�މ�ގައިާވެސް

ާބަހ�ސްކ�ާމިއަދ� ާވެސް ާއެއްކޮށް ާބަލ ފަދ�ވަހ� ާޓީވީ ާމީހ  ާރައްޔިތ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެގިދ ނެ. ާރޭޑިއޯާރަން އި

ާއެާއަޑ�އަހ ފައި،ާނޫސްބަލ  ާއޮާގެމީހ ާފައި ާރައީސްާޖީބ�ގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮއްސިއޭ ާފޫ ާޖީބ� ާބަލ ނީ، ާއެއްޗަކަށް ތް

ާރަނގަޅ�އިނގޭ ާމިކަން ާތޯ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެބަޖެހޭ. ާމިހ ާބޭނ�ންވޭކ�ރަން ާތެރޭގައި ނޑ�މެންގެ ރާ�އަޅ�ގަ

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެއްޖޭ، ާބޮޑ� ާއަނެއްކ  ާއަގ� ާކަރަންޓ�ގެ ާބަލ އިރ� ާސ ރޗ ޖ�ތަކަށް ާބަލ އިރ� ރަނގަޅަށް

ާއެޑްމިޓ�ވެފައި، ާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗ�ގައި ނޑ�މެން ާއަާާއަޅ�ގަ ާމިވިާނ�ނިކ�މެއި.ޖީ.އެމް.އެޗ�ން ާއޮންނަތާ ދަނީ.ާމަާގެން ދަނަ

ާއިޖ�ތިމ ޢީާފޭރ ރައީސް.ާއެހެާއޮވެއޭާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކަމ�ންާމިންވީމ ،ާޤައ�މ�ގެ ާއަޅ�ގަނޑ�މެން ާންާހަލ ކ�ވ ާވ ހަކަ

ާއިޖ�ތި ާވ ހަކަ. ާހ�އްޓ�ވ  ާކ�ށްކ�ރ�ން ާދެއްކީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާތެރޭގައި ާހަފްތ  ާމިދިޔަ ާހަލ ކ�ކޮށްާދިޔައީ. ާފޭރ ން މ ޢީ

ާ ާއަތ�ގަގޭންގ�ތައް ާދެން،ާވެސް ާވ ހަކަ. ާދައިމައިގަތީމ ާއ�ފ�ދ�ނ� ާފައިސ  ާއޮތް ާރަނގަޅ�އި ާމިކަން ކ�ރ ނީ.ާކިހިނެއްތޯ

ާ ާާ،ދ ލ ތ�ޢައިޖ�ތިމ ޢީ ާފޭރ ން ާގޮސްއިޖ�ތިމ ޢީ ާކަފައިސ އ ާގ�ޅެނީ ާކޮންމެ ާއިނގޭތޯާ. ާފައިސ އ  ާޖެހެނީ ާވެސް މެއް

ާރައީސް.ާ ނޑ�މެންޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅ�ގަ ާއިންތިހ ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދ� ާއަގ� ާއ�ފ�ލިގެންާއަާއަށްތަކެތީގެ ތްނ�ފޯރ ފަށ�ގައި

ނޑ�މެންާޤ ނޫނެއްާހެދިޔަސް،ާމ ާދިޔައި ނޑ�މެންާގަވ އިދ�ތަކެއްާހެދިޔަސްާއައަޅ�ގަ ނޑ�މެންާކިތަންމެާއަޅ�ގަ ދިާއަޅ�ގަ

ާސަރ�ކ ރޭގަދަ ާކ�ރީ ާބ�ނެފައި ާމިކަންާ،ބަސް ާކިޔަސް ާސަރ�ކ ރޭ ާއިޖ�ތިމ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނ�ހ�އްޓ�ވޭނެ. ޢީާކަމެއް
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ާދަށްވަމ�ންދ ތީ.ާއެހެންވީމ ދަނީާރ އްޖޭގެާފ�ދ�ންތެރިާންާމިގެވެފޭރ ންާހަލ ކ� ާއިޤް،ާކަން ތިޞ ދ�ާނަގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކީއްތޯ ާާކޮޅަށްޖެހ�މަށްޓަކައި ާހަރ�ދަނ  ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާއިޢ�ލ ނ�ވ ނީ ވ ނީާާ.ާކީއްތޯކ�ރެއްވިއްޔ ސިޔ ސަތްތަކެއް

ާދައ� ާތަހައްމަލ�މ�ޅި ާމިކަން ާއެއްކޮށް ާއެހެލަތް ާނެުްވީމ ކ�ރިއްޔ . ާވ ހަކަ، ާބޭނ�ންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑ� އަކީާާއަޅ�ގަ

ނޑ�މެ ާދަންޏ އަޅ�ގަ ާކަންތައްތައް ާމިގޮތަށް ނޑ�ާން ާއަޅ�ގަ ާމީގެ ނޑ�މެންުެގ1ާާެމެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާދ�ވަހ�ން މަސް

ާހ  ާނޭނޤައ�މ�ގެ ާގޮތެއް ާއޮންނ ނެ ާގޭނެއޭލަތ� ާއަޔަސް ާވެރިކަމަށް ާދެން ާމީހަކ� ާކޮންމެ ާނ�ހިންގޭނެ.ާ. ާޤައ�މެއް މި

ާހަރ�ދަނ މިކަންާބަދަލ�ކ�ރަންާއެބަ،ާއެހެންވީމ  ާމިސްރ ބ�ާޖެހޭ.ާމިާސިޔ ސަތ�ތައް ާޤައ�މ�ގެ ކ�ރަންޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޖެހޭ.ާއިބިލީހ�.....އެބަާބަދަލ�ކ�ރަން

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާކ�އްލިާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާމީ ާމެންބަރ�. ާބަހ�ސްކ�ރެއްވ�މ�ގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާާމައްސަލަ ާއަދިާޑީ.އ ރ�.ޕީން ވެސް

ާޕ ލަާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާލީޑަރ�ން ާޕ ޓީގެ ާދެ ާވެސް ާޕ ޓީގެާމެންޓަން ާއެބައޮތް ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާލީޑަރ�ން ރީ

ާޢިއްފަރ ތ�ންާ ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ ނޑައަޅ�އްވަމިނެޓްއިރ�ާކ1ާަކަށްާޒަތްތެރިާމެންބަރަވ ހަކަފ�ޅ�ާދައްކަވ ާކޮންމެ ކަމަށް.ާާން

ާއިންތިޒ މ�ޓޭރިއެޓ�ާރެއެގޮތ�ގެާމަތިންާސެކްއެހެންވީމ ،ާ ާއެކަން ާމޭޒ�ން ނޑ�ާގެ ާދަންނަވަން.ާއަޅ�ގަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ކ�ރަން

ާ.މަނިކަށްާމޫސ ާމެންބަރ�ާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއަރ�ވަނީާހ�ޅ�ހެންވޭރ�ާއެންމެާފ�ރަތަމަާފ�ރ�ޞަތ�ާމި

ާ

ާމަނިކ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމޫސ ާމެންބަރ�ާާދ އިރ ގެާހ�ޅ�ހެންވޭރ�

ާމިފަ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހ�ސްޝ�ކ�ރިއްޔ  ާގ�ޅިގެން ާމައްސަލައަކ  ާހިނދ�ދަ ާވެސްާާ،ކ�ރެވޭ ނޑ� އަޅ�ގަ

ނޑ�މެންާހަނދ ންާއެބަހ�ރިާދިވެހިރ އްޖޭ ވަނ35��ާާަގެާޑޮލަރ�ާދަންނަވ ލަންާހ�ރިާބައެއްާވ ހަކަތައްާއެބަހ�ރި.ާއަޅ�ގަ

ާ ާއައިއިރ�ގައި ާއިރ�ގައިރ�1ާއަހަރަށް ާހ�ރި ާޑޮލަރ� ާބަޔަށް ާގަންނަމ�ންާފިޔ  ާމަސް ާއަތ�ން ާގެންދިާރައްޔިތ�ން 1ާޔައީ

ާބަޔަށް.ާއެއީ،ާހަމަާ ާތެދ�އަހަރ�10ާާރ�ފިޔ  ާމި ާވެގެން ާދައްކ ލަން ާއަތ�ންާވ ހަކަ ާމީހ�ން ާމަސްގަންނަ ާއަގ� ވީ.ާއެ

ާގޮތ�ގައިާއޮތީާާއިގަންނަބޭންކ�ތަކަށްާބަލަާނަގަމ�ންާގެންދިޔައިރ�ގައި ރ�ފިޔ .ާސަރ�ކ ރ�ންާރައްޔިތ�ންނަށްާާ�ރޭޓެއްގެ

އިާބަދަލ�ވެގެންާދިޔައީާކ�ރަމ�ންާއޭރ�ާވެސް.ާއެއަށްފަހ�ގައިާދެންާޑޮލަރ�ގެާއަގަށްާގެނަންދިޔައީާއޮޅ�ވަމ�ންާވައްކަންާގެ

ރ�ާރައްޔިތ�ންާއަތ�ންާސަރ�ކ ރ�ންާދޭާމަހަށްާނަގަމ�ންާރ�ފިޔ ާބަޔަށްާޑޮލަރ�ާގަންނަމ�ންާދިޔައ5ާާިާރ�ފިޔ ާބަޔަށް.5ާ

ާ ާގެންދިޔައީ ާނަގަމ�ން ާގޮތ�ގައި ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާސަރ�ކ ރަށް ާއެންމެންނަށްާާ�ގެންދިޔައީ ާތަފ ތ� ާމި ރ�ފިޔ .

ާއެ ާފެށިގެންާއެނގެންޖެހޭނެ. ާމ10ާިާއައިސްާހިސ ބ�ން ާދިޔައިރ�ގައި ާނިންމ  ާވެރިކަން ާޑޮލަރ�ގެާާއަހަރ� ރ އްޖޭގެ

ށްާހަދ ފައިާމޫނ�ާމަތީާއަގެއްާނިންމ ފައިާދިޔައިރ�ގައިާވަގ�ާބ ޒ ރެއްާމިާޤައ�މ�ގައިާއޮތީާކަުަމަާރ.36.�6ހ�ރީާާއަގ�

ާއެކީާއ�ފެދިފައި. ާޔަޤީންކަމ  ާވަރަށް ނޑ� ާދަންާއަޅ�ގަ ާމިއައި ާއިދ ރަކ�ރެވިއްޔ  ާގ�ޅިގެންާރައްނަވަން ޔިތ�ންނަށްާބަދަލ 
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ާޑޮލަރ�ގެާ ާކ�ރ ނެ ާދަށަށްާމީގެާފައިދ  ާގަންނަން.ާޙަޤީޤަތަކީާ ދ ނެ.ާމިއަދ�ާމިއަގ� ާމީހަކ�ވެސްާޑޮލަރ� ޖެހެނީާކޮންމެ

ާވިޔަސް،ާ ރ�ފިޔ 34ާވެސްާއެނގޭާ އެންމެނަށް ާވިޔަސް،3�ާާއަށް ާއަށް ާޑޮލަރެއ32ާާްރ�ފިޔ  ރ�ފިޔ ާއަށްާވިޔަސް

ާ ާގެންދަނީ ާނަގަމ�ން ާފައިދ ގެ ާޑޮލަރ�ގެ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާދިމ ލަކ�ން. ާއެއްވެސް ާނ�ލިބޭ ާގެންގ�ޅޭާގަންނ ކަށް ާޑޮލަރ� ހަމަ

ާ ާމީހ�ން. ާތިބި ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައި ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާސަރ�ކ ރ�ން ާކ�ރީ �00ާާމީހ�ންނ އި 500ާމިލިޔަނ�ން

ާފައިސ ާ ާދޭތެރޭގައި ާގަވަރ�ނަރ�ގެ ާމަނިޓަރީ ާއޭރ�ގެ ާމިނިސްޓަރ އި ާފިނޭންސް ާކ�ރީގެ ާއަދި ާނަގ  ާލ ރި މިލިޔަނ�ން

ާއި ާހިނގި ާމ�ޢ މަލ ތް ާބަދަލ�ކ�ރެވ�ނ� ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ާރ އްޖޭގެ ާނަގ ފައ�00ާާިރ�ގައި ާވަގަށް ާރ�ފިޔ  މިލިޔަން

ާޑޮލަރަށްާ ާމިގެނައި، ާމިާސަރ�ކ ރ�ން ާދަންނަވަނީ ާއެކީގައިާމި ާޔަޤީންކަމ  ނޑ� ާއެނގޭ.ާއަޅ�ގަ ާއެންމެންނަށް ހ�ރިކަން

ށް.ާދ�ނިޔޭގެާހ�ރިހ ާތަނެއްގައިާގެނައިާބަދަލ�ގެާސަބަބ�ންާތަކެތީގެާއަގަށްާބަދަލ�ާއަންނ ނެ،ާޑޮލަރ�ާލިބޭނެާމީހ�ންނަ

ާއަނެއްާ ާބޭންކ�ން ާފްލޯޓ�ކ�ރ�މ�ންާއެއް ާމިާގޮތަށް ާޑޮލަރ� ާމައްޗަށް ާބޭންކަތަކ�ގެ ާމިއީ. ާގެންދ ާކަމެއް ވެސްާކ�ރަމ�ން

ާރ އްޖޭގައިާ ނޑ�މެންގެ ާދަށަށް.ާއަޅ�ގަ ާދ ނީ ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާއ�ފެދިއްޖެ ާރޫހެއް ާވ ދައިގެ ބޭންކަށް

ދަންނަވ ނީާވޭތ�ވެދިޔަާއަހަރެއްހ ާދ�ވަސްާމިާދަނީާޑޮލަރާ� ނޑާ� ލިބޭާކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާއެާޑޮލަރ�ާހ�ންނ ނެ.ާއަޅ�ގަ

ާރަސްމީާ ާސަރ�ކ ރ�ން ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާމި ާފައިސ  ާލިބޭ ާއަށް ާރ އްޖެ ާމ�ދަލ  ާއިމްޕޯޓ�ކ�ރެވޭ ާއަށް ރ އްޖެ

ާ ާވިޔަސް ާނައިކަމ�ގައި ާރޭޓަށް 3�ާާއަގެއްގެ ާ%ރ�ފިޔ ގެ ާތަކެތީގެ ާބ ޒ ރ�ގެ ާއ�ޅެގެން ާއ�ފ�ލިފައ40ާާިޑޮލަރ�ގެ އަށް

ާއޮތްާ ާޕަސަންޓެއް ާއ�ފ�ލ ނެ ާއިތ�ރަކަށް ާދެން ާނ�ދަންނަވ ނަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެއްޖެއޭ. ާދ�ވަހެއް ާކިތަންމެ ހ�ންނަތ 

ާގެންގޮސްދެާ ާހަމައަށް ާރައްޔިތ�ންނ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާގޮތެއްގައި ާއެކަށީގެންވ  ާޑޮލަރ� ާއެކަމަކ�، ވިއްޖެއްޔ ާކަމަކަށެުެއް.

ާވިޔަސް،ާ ާކަމ�ގައި ާއޮތް ާޕ ޓީއެއް ާސިޔ ސީ ާއިދިކޮޅ� ާއިނގޭތޯ، ާދަންނަވ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަދި ާކ�ރެވޭނެ. އެކަން

ާ ާދ�ވ ލަކަށ33�ާާްޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާގޮތް ާގެންދަންވީ ާވެރިކަންކ�ރަމ�ން ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާދަށ�ން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑ�މެންނަށްާމ ލީާއެއްާފަހަރ�ާއިދިކޮޅ�ާޕ ޓީގެާލީޑަރ�ާކައި ާއޮޅ�ންފިލ�ވ ކަށްާނ�ޖެހޭ.ާއަޅ�ގަ ރީގައިާއަހައިގެންާއެކަން

ާއެއްގޮތަށްާ ާއެއ  ާއެހެންވީމ ، ާދެއްވ ފައި. ާޤ ނޫނ�ން ާބ ރ� ާކ�ރ�މ�ގެ ާމިކަންކަން ާސިޔ ސަތ  ާޚ ރިޖީ ސިޔ ސަތ އި

ާ ާގެނައި ާއަގަށް ާޑޮލަރ�ގެ ާސަރ�ކ ރ�ން ާމި ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ  ާކ�ރ ނެ. ާމިކަން ާސަބަބ�ންާސަރ�ކ ރ�ން ބަދަލ�ގެ

ާވައްުްކަންކ�ރަންާނ�ޖެހިާހ�ރިާ ާޑޮލަރ�ގެ ާރައްޔިތ�ންާސަލ ންޖަހަން ާބަދަލެއްާލިބިގެންދ ނެ.ާއަދި ާހެޔޮ ރައްޔިތ�ންނަށް

ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ ާ ާސިޔ ސަތަކީ. ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއެއީ ާލިބެންޖެހޭ. ާރައްޔިތ�ންނަށް ާނިކ�މެގެން ާޑޮލަރ� ދިމ ލަކ�ން

ާކ�ރ ނަން.ާމިާމަސައްކަތްކ�ރަމ�ންާކ� ާހ�ރިހ ާމަސައްކަތެއް ރަމ�ންާގެންދ ނީ.ާސަރ�ކ ރ�ންާމިކަމަށްާހަމަާކ�ރެވެންހ�ރި

ާއެއްވެސްާ ާވިޔަސް ާސިޔ ސަތ� ާއިޤްތިޞ ދީ ާވިޔަސް، ާސިޔ ސަތ� ާމ ލީ ާސަރ�ކ ރ�ން ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތ�ންގެ

ނޑ�މެންނަށްާސިޔ ސަތެއްާވައްދައިގެންާސަރ�ކ ރ�ާއެދޭާގޮތަކަށްާކަމެއްާކ�ރ�މ�ގެާފ�ރ�ޞަތެއްާދޭ ކަށްާނެތްކަންާއަޅ�ގަ

ާމެންބަރ�ންާ ާބައެއް ާއަދި ާމަޖިލީހ އި ާރައްޔިތ�ންގެ ާގޮތ�ން. ާބެހޭ ާބަދަލ  ާގެނައި ާޤ ނޫނަށް ާމ ލިއްޔަތ� އެނގޭ

ާސަރ�ކ ރ�ގެާ ާއަބަދ� ާބޭނ�ންވަނީ ާވެސް ާފަރ ތްތަކ�ން ާއިދިކޮޅ� ާތިބި ާމަޖިލީހ�ގައި ާރައްޔިތ�ންގެ މަޢ ފ�ކ�ރައްވ ތި.
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ާ ާހިފ ފައި ާރައްޔިތ�ންގެާކަރ�ގައި ާތ ގައި ާވޭތ�ވެދިޔަ ާދީގެން ާފ�ރ�ޞަތ� ާމީޑިއ ތަކަށް ާބައެއް ާއެހެންވީމ ، ބެހެއްޓ�ން.

ާދިޔ�ން.ާ ާއ�ފެދިގެން ާއިތ�ރަށް ާފަސ ދައެއް ާހ�ރިހ  ާމިޤައ�މ�ގެ ާދިޔައީ ާވެގެން ާނަތީޖ އަކަށް ާއޮޅ�ވ ލ�މ�ގެ ޙަޤީޤަތް

ާބެހޭާގޮތ�ން ާމިހ ރ�ވެސްާޑޮލަރ  ނޑ�ާގޮވ ލަންާސަރ�ކ ރަށް ާހ�ރިހ ާފަރ ތްތައްާހަމަާާއަޅ�ގަ ާމ�ޢ މަލ ތްކ�ރ  ާވަގ� ދެން

ާހިފ ާހައްޔަރ�ކޮށްާދެންާޖެހޭނީ...

ާ

އަޙްމަދ�ާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާހިފެހެއްޓ�މަށްޓަކައިާ ާއަގ� ާރ�ފިޔ ގެ ާދިވެހި ާބޭނ�ންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާޖެހިފައިހ�ރިާ ާމަސައްކަތްތައް،ާގެންނަން ާހ�ރި ާކ�ރަންޖެހިފައި ާކޮންމެހެން ާތެރޭގައި ާދ�ވަހ�ގެ ާއަހަރެއްހ  ާދެ ވޭތ�ދިޔަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާއިހ�މ ލ�ވެފައޭ.ާއޭގެާނަތީޖ އެއްގެާ ާވަނީ ާއެޖަސްޓަމަންޓ�ތައްާގެނައ�މ�ގައިާސަރ�ކ ރ�ން ސްޓްރަކްޗަރަލް

ާމި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާދިވެހިާާގޮތ�ން ާގ�ޅިގެން ާނިންމެވ�މ  ާނިންމެވި ާސަރ�ކ ރ�ން ާއިއްޔެ ފެންނަނީ

ާއެޖަސްޓްމަންޓ�ތަކ�ގެާ ާލިބިގެންާދިޔަާތަން.ާގެންނަންޖެހޭާސްޓްރަކްޗަރަލް ރައްޔިތ�ންނަށްާވަރަށްާބޮޑ�ާނިކަމެތިކަމެއް

ާނަގަ ާފައިސ  ާކްރެޑިޓަށް ާޗ ޕ�ކޮށްގެންނ އި ާރ�ފިޔ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާމިއަދ� ާފައިސާ ވ ހަކަދައްކ އިރ� އިގެންނ އި

ާމިާ ާހ ލަތަށް ާމި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާސަބަބ�ން ާއިތ�ރ�ކ�ރ�މ�ގެ ާފައިސ  ދައ�ރ�ކ�ރަމ�ންދ 

ާދަނީާ ާމި ާލިބިގެން ާނިކަމެތިކަމެއް ާވެސް ާހ�ރިހ  ާނިންމ�މ�ގެ ާނިންމި ާމި ާއިއްޔެގައި ާމިއަށް ާއަދި އަންނަންޖެހ�ނީ.

ާ ާހަމަ ާރައްޔިތ�ންނަށް. ާ%ދިވެހި ާއަގ� ާވެސް ާއެއްޗެއްގެހެން ާހ�ރިހ  ާރ އްޖޭގައި ާމިހ ރ� ާދަންނަވ ލ ނަމަ 60ާމިސ ލެއް

ާނިސްބަތ�ންާ ާއެހެރަ ާއަގ� ާފްލޯޓ�ކ�ރީމ  ާއެ ާމިހ ރ� ާނަގަމ�ންދ ނީ ާމިހ ރ� ާޑިއ�ޓީ ާއިމްޕޯޓް ާއެއީ ާދ ނެ. ާމައްޗަށް އަށް

ާ ާބޭރ�ގައި ާގޮތެއްގައި ާޚ އްޞަ ާބަޔަކަށް ާއެތައް ާއެހެންމެ، ާހަމަ ާވ ތީ. ާދިވެހިާކަމަށް ާބަހައްޓައިގެން ޢ އިލ ތައް

ާބޮޑާ� ާވަރަށް ާޤައ�މ�ގެ ާމި ާޢ އިލ ތަކަށް ާކ�ރ  ާކަންތައްތައް ާމި ާކިޔަވައިދިނ�މ  ާއ މްދަނީން ާލިބޭ ރ�ފިޔ އިން

ާކ�އްލިއަކަށްާ ާމިހ ރ� ާހ�އްޓ  ާލިބިފައި ާއ މްދަނީ ާފޫބެދޭ ާކިރިޔަކިރިޔ  ާމިހ ރ�ވެސް ާކ�ރިމަތިލ ންޖެހޭނެ. ނިކަމެތިކަމަކ 

ާކިޔަވައިދޭނ60ާާް%ާޑޮލަރ�ގެާއަގ� ާދަރިންނަށް ާދެކޮޅ�ނ�ޖެހިގެން ާޢ އިލ ތަކަށް ާއޭގެންާއެތައް ާދިޔައިމަ ާމައްޗަށް އަށް

ާބައެއްާ ާވެސް ނޑަށްާއިއްޔެ ތިބިާތިބ�ންާހ�އްޓ ލ ފައިާއެނބ�ރިާއަންނަންޖެހ�މަކީާވެސްާވަރަށްާކައިރިާކަމެއް.ާއަޅ�ގަ

ާޢ އި ާތިބި ާކިޔަވަން ާބޭރ�ގައި ާއިން ާރ އްޖެ ާއެާދިމަދިމ ލ�ން ާފޯނ�ކޮށް ާހިތ މަކޮށް ާމިކަމ  ާވަރަށް ާމީހ�ން ލ ތަކ�ގެ

ާމ ލެާއަންނަންޖެހޭާހިސ ބަށްާމިހ ރާ� ާހ�އްޓ ލ ފައި ާކިޔަވައިދިނ�ން ާމީހ�ންާތިމަންނަމެންނަށް ވ ހަކަދައްކ ާހެދި.ާބައެއް

ާ ާމީގެ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާސަރ�ކ ރަށް ާހ�ރިއިރ� ާމިކަން ާދިޔައީއޭ.ާމިހެން ާމި ާކަންތައް ާމިދަނީާތިމަންނަމެންގެ ސަބަބ�ން

ާނިސްބަތ�ންާ ާއ މްދަނީ ާސަރ�ކ ރަށް ާގޮތްގޮތަށް ާއެނޫން ާކ�އްޔަށ އި ާޑޮލަރ�، ާރިސޯޓ�ތަކ�ން ާމިހ ރ� އިތ�ރ�ވެގެން.

%ާ ާރޭޓަށ60ާާްމިހ ރ� ާއެކްސްޗޭންޖ� ާމިހ ރ�ާމިހިރަ ާނަގަނީ ާމިހ ރ� ާޑިއ�ޓީ ާއެހެންމެާއިމްޕޯޓް މައްޗަށްާދިޔައީ.ާހަމަ

ާސަ ާޑިއ�ޓީން ާއިމްޕޯޓް ާވ ތީ، ާއެހެންވީމ ،ާކަމަށް ާދިޔައީ. ާމައްޗަށް ާގ�ނައަކަށް ާއެތައް ާވެސް ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ރ�ކ ރަށް



 24

ނޑަކަށްާ% ނޑަކަށްާދައ�ލަތަށްާލިބޭާއ މްދަނީާގ ތްގަ މިހ ރ�ާމައްޗަށްާދިޔައީ.ާދިޔައިރ�ާހ�ރިހ ާބ�ރައެއްާމ60ާާިގ ތްގަ

%ާ ާލިބޭނީ ާގަންނަން ާއެއްޗެހި ާޢ އިލ ތަކަށް. ާނިކަމެތި ާދެާއަގ�60ާއ�ފ�ލަންޖެހ�ނީ ާމިދިޔަ ާއެހެންވީމ ، ބޮޑ�ކޮށް.

ާނ�ގެނައ�މ�ގެާ ާއެޖަސްޓްމަންޓ�ތައް ާސްޓްރަކްޗަރަލް ާގެންނަންޖެހ�ނ� ާމި ާސަރ�ކ ރ�ން ާތެރޭގައި ާދ�ވަހ�ގެ އަހަރެއްހ 

ާދިވެހިާ ާދަނީ ާމި ާލިބިގެން ާކަމެއް ާނިކަމެތި ާހ�ރިހ  ާމީގެ ާއ�ފ�ލަންޖެހޭއިރ� ާފަރ ތ�ން ާއެ ާޒިންމ އެއް ހ�ރިހ 

ާއެކަ ާސަރ�ކ ރ�ންާރައްޔިތ�ންނަށް. ާދިވެހި ާފ�ރިހަމައަށް ާމިއަދ� ާގޮތ�ގައި ާޤަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާޒިންމ  މ�ގެ

ާއ�ފ�ލަންޖެހޭނެ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ .

ާ

ާވިލ�ފ�ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ންާރިޔ ޟްާރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާ

ާދ އި ާކެންދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާއަޙްމަދާ�އައްސަލ މްޢަލައިކ�މް. ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ނޑ�މެންާމިާތަސް ާއަޅ�ގަ ނޑ�ާފ�ރިހަމައަށްާތ އީދ�ކ�ރަން.ާތ އީދ�ކ�ރ ާސަބަބަކީ ާވ ހަކައަށްާއަޅ�ގަ ާޢަލީާއެދެއްކެވި މީން

ާވައްތަރ�ގެާޓެކްސްާނެގޭނެާ ާވައްތަރ� ާޓެކ�ހ ،ާއެކި ާމިއަދ�ާވަނީ ާމަޖިލިސްާބޭނ�ންކޮށްގެންާސަރ�ކ ރ�ން ރައްޔިތ�ންގެ

ާއިންާހ�ރި ާފައިސ  ާބޭރ� ާކ�ރ�މަށްފަހ� ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާޤ އިމ�ކޮށްދީފައި. ާމިވަނީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާނިޒ މ�ތަކެއް ހ 

އ މްދަނީާލިބޭނެާހ�ރިހ ާވަސީލަތްތަކެއްާޤ އިމ�ކ�ރ�މަށްފަހ�ާސަރ�ކ ރ�ންާމިއަދ�ާޑޮލަރ�ގެާއަގ�ާމައްޗަށްާޖެއްސީ.ާމީގެާ

ާނަތީޖ އަކަ ާމީގެ ާއ މްދަނީާއިތ�ރ�ވެގެންާދިޔ�ން.ާނަތީޖ ާއަކީާކޮބައިތޯ.ާމިއަދ� ށްާވެގެންދ ނީާމިއަދ�ާސަރ�ކ ރަށްާލިބޭ

ާނަޒަރަކ�ންާ ާކ�ރިމަތިވ�ން.ާއިޤްތިޞ ދީ ާގެއްލ�ން ާދެރަޔ އި ާމީގެ ާޢ އިލ ތަކަށް ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާތެރެއިން ރައްޔިތ�ންގެ

ާ ާކޮބައިތޯ ާސަރ�ކ ރ�ން ާމިއަދ�ގެ ާތެރެއިން ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާބަލައިލ އިރ�ގައި ާރަނގަޅ�ާމިކަން ާއިޤްތިޞ ދީ މ ލީ،

ނޑަށްާ ާއަޅ�ގަ ާނ�ދޭ. ާފެނިގެނެއް ނޑ�މެންނަކަށް ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތެއް. ާއޮތް ާކޮށްފައި ާގެނައ�މަށްޓަކައި ސިޔ ސަތެއް

ާޤައ�މ�ާއޮއްވ ،ާކ�ޑަާކ�އްޖަކަށްާ ާހ ލަތ�ގައި ކަންާހަވ ލ�ކ�ރިާވަޒީރ�ފެނިގެންާދިޔައީާއިއްޔެާވެސްާކ�ޑަާކ�އްޖަކަށްާމި

ާއަޅ�ގަ ާޤައ�މ�ގައިާމަންޒަރ� ާމި ާމަޖިލީހަށ އި ާރައްޔިތ�ންގެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމިއީ ާދިޔައީ. ާފެނިގެން ނޑ�މެންނަށް

ާކަންތައްތަކެއްާ ާހެޔޮވ ވަރ� ާމިއީ.ާމިއީ ާމަލ މ ތް ާމިއީ ާމަލ މ ތް. ާކ�ރ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާމި ާމީހ�ންނަށް ާތިބި ކިޔަވައިގެން

ާ ާމިކަމަށް ާއެބަތިއްބޭ ާތެރޭގައި ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާމި ާކޮބައިތޯ، ާއެބަާނޫން. ާބޭފ�ޅ�ން ާޤ ބިލ� ާކ�ރެވޭވަރ�ގެ ާމިކަން ޤ ބިލ�

ތިއްބޭ.ާއެތައްާޒަމ ނެއްާވަންދެންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސްގައިާމަސައްކަތްކ�ރައްވ ފައިާތިއްބެވިާމައިޒ ންާއ ދަމްާ

ާ ާދިމ ނ�ވ ތީވެ ާފިކ�ރ  ާސީދ  ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތިއްބޭ. ާއެބަ ާބޭބޭފ�ޅ�ން ާކަހަލަ އެކަހަލަާމަނިކ�މެން

ާއޮތީާ ާމި ާސަރ�ކ ރ� ާމިއަދ� ާވަޒީފ ދޭން ާމިއަދ� ާމީހ�ންނަށް ާދަންނަ ާތަންދޮރ� ާނޫންނަމަ އިކޮނޮމިސްޓ�ންނަށް

ނޑ�ާދަންނަވ ނީާމިއަދ�ާރައްޔިތ�ންގެާމަޖިލީހ�ންާފެނިގެންާމިދިޔައީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ ފަސްޖެހިފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ

ާމިކަ ާބޭފ�ޅ�ން ާއަޚް،ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމިއިންނެވީ ާބޭނ�ންނ�ވީ. ާވެސް ާބަހ�ސްކ�ރަން މ 
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ާއަނެއްކޮޅަށްާ ާވޯޓ� ާއޭނަގެ ާއަންގައިގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާވޯޓ�ދެއްވީމަ ާމެންބަރ� ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައެޅިގެންާ....55ާބަދަލ�ކ�ރެއްވީ.ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާ ާވަނަާމ އްދ ގައިާކަ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން

ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާމ�ޞްޠަފ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާ

ާމެންބަރާ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލ�ފ�ށީ ާމ�ޞްޠަފ . ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފ�ށީ

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާއިށީނދެވަޑައިގަތ�ންާއެދެން.އިށީނދެވަޑައިގަތ�ންާއެދެން.ާވިލ�ފ�ށީާ

ާ

ރިޔ ޟްާރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާާވިލ�ފ�ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ނޑަކަށްާނޭނގޭާމައިކ�ާކަނޑ ލ ފައިާހ�ރިާކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާއަޅ�ގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ބެހޭާމައްސަލައެއް.ތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް ާތެރިާމެންބަރ�ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ޞްތިމަރަ ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ޠަފ�ށީާދ އިރ ާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދާ� ާާފާ 

ާއަކީާ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާގޮތ�ން ާބެހޭ ނޑ  ާއަޅ�ގަ ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާއަޚް ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަނގަޅ�ާވ ހަކައެ ާއ�ޅެނީާމ�ޅިން ާވެގެންާމި ާބޮޑަށްާކޯފ  ާމިހ  ާދެކެ ނޑ� ާއަޚް،ާއަޅ�ގަ ނޑ�ގެ އްާނޫން.ާމިއަދ�ާއަޅ�ގަ

ާއޮޅޭާ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވީމ ، ާގ�ޅިގެން. ާސ�ވ ލަކ  ާކ�ރެވ�ނ� ނޑަށް ާއަޅ�ގަ މިއަދ�

ާގޮތަށްާވ ހަކަނ�ދެއްކ�މަށް.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާނިންމ ލެއްވ�މަށްާ ާވ ހަކަފ�ޅ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލ�ފ�ށީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ނިޒ މ 

ާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން.

ާ

ރިޔ ޟްާރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާާވިލ�ފ�ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�



 26

ާމިތަނަ ާމައްސަލަ ާމި ާދަންނަވ ލީ ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ާކ�ރ އިރ�ގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހ�ސް ާހ�ށަހެޅިގެން ށް

ާމ ލީާ ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާއެބަޖެހޭ ާސަރ�ކ ރަށް ާޖަވ ބ�ދ ރީކ�ރ�ވަން.ާމި ާސަރ�ކ ރ�ން ާމިއަދ� ާއެބަޖެހޭ ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ާއަކީ.ާ ާނަތީޖ  ާނ�ކ�ންނ ނެ ާދެން ާމީގެން ާވަޑައިގަންނަވަން.ާކޮބައިތޯ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑައެޅ�މަށްޓަކައި ާކަ ސިޔ ސަތެއް

ާމިއަދާ�މިއަ ާނ�ލިބ�ނީ ާޑޮލަރ� ާކ�ދިންނަށް ާކިޔަވ  ާދިޔައިމަ ާމައްޗަށް ާއަގ� ާތަކެތީގެ ާހ�ރިހ  ާލިބޭ ާރައްޔިތ�ންނަށް ދ�

ާކަންތައްތައްާ ާއޮތީ.ާމި ާޔަޤީންކަމެއްތޯ ާކިހ ވަރެއްގެ ާކަމ�ގެ ާހ�ޅ�ވޭނެ ާއެލްސީ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނ�ން ާހ�ޅ�ވަން އެލްސީ

ާމި ާއެނގެން. ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއެބަޖެހޭ ާބޭފ�ޅ�ންާާވެސް ާއެ ާޖަވ ބ�ދ ރީވެވަޑައިގަންނަން. ާއެބަޖެހޭ މަޖލީހަށް

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާފ ހަގަކ�ރެއްވި، ާދެންމެ ާމެންބަރ� ާނ�ކ�ރައްވ .ާޢިއްޒަތްތެރި ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ.ާއެކަމަކ�،ާއެކަމެއް

ާހަ ާމައްޗަށް ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާމި ާކަންތައްތަކ�ގައި ާމ�ހިއްމ� ާހ�ންނަ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާތަނ�ގައި ާފޯރ�ވަނީާމި ާނ�ފޫޒ� މަ

ާ ާޤ ނޫނ�އ ސ ސީގެ ާދެއްކީ ާމިތ  ނޑ� ާއަޅ�ގަުަ ާބޭފ�ޅ�ން. ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ 55ާއެމް.ޑީ.ޕީން،

ާނޭޅޭނެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާފިޔަވަޅެއް ާދޭތެރޭގައި ާމީހަކ  ާއެ ާގޮތަކ�ން ާވޯޓ�ދޭ ާމީހަކ� ާއެ ާއޮތީ ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކ� ާކަންތައްތައް ާތަނަށްާމިއަދ� ާމި ާހ�އްޓ  ާފިތ ފައި ާފެއްުްސަށް ާހަމަ ާބަލަން.ާމިއީ ާމިހިރީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާގޮތް ރިމަތިވީ

ާޙަޤީޤީާ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާބަދަލ�ކ�ރީ. ާއޭތި ާހަމަ ާވިދ ޅ�ވެގެން ާބޭފ�ޅ�ން ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ދެއްކީ... ާވ ހަކައެއް.ާޙަޤީޤީާވ ހަކަާމިތާ 

ާ

ާާކެވ�ން:ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްާ

މ�ޞްޠަފ . މ�ޙައްމަދާ� ާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ޞްތި މ�ޙައްމަދާ� ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:މަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރާ� ާާޠަފާ 

ާމަޖިލީހ� ާމި ާފަދައިން ާމެންބަރ� ާއެ ާހަމަ ާވެސް ނޑަކީ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ާލިބިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި ާޙައްޤ�ތަކެއް ގައި

ނޑަށްާ ާއަޅ�ގަ ާދެއްވ�މަކީ ާފ�ރ�ޞަތ� ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކަންދެން ާވ ހަކައެއް ާދައްކ ނެހ  ާހަމަ ާމިއީ މީހެއް.

ާވ ހަކަތައްާ ާމި ާރައްޔިތ�ން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާނޫން. ާވެސް ާކަމެއް ާހަޖަމ�ކ�ރެވޭނެ ާއަދި ާނޫން. ާކަމެއް ޤަބޫލެއްކ�ރެވޭނެ

ާދަނީ ާގެންދ ާއަޑ�އަހަމ�ން ާއެ ާދައްކަންމ�ން ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާކަމ  ާމި ާއަޚް ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާދޮގ� ނޑައެޅިގެން ާކަ .

ނޑ�ގެާ ާއަޅ�ގަ ާނ�ވަތަ ާރައްޔިތ�ންނ ، ނޑ އި ާއަޅ�ގަ ާއެދެނީ، ާސްޓޭޓްމަންޓ�ތަކެއް ާނ�ބައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ވ ހަކަތަކަކީ.

ނޑ�ގެާއަޚްާކިތަންމެާކޯފ ވިާޕ ޓީއ ާދޭތެރޭގައިާނަފްރަތ�ާއ�ފައްދަންާދައްކ ާވ ހަކަތަކެއްާޢިއްޒަތްތެ ރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަ

ނޑ�ާމިއަދ�ާކ�ރިާސ�ވ ލ�... ާކަމ�ގައިާވިޔަސްާއަޅ�ގަ
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ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއެުްކެވ�ން:ާ

ާނޫން.ާ ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީދެވަޑައިގަންނަވ . ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ނިޒ މ 

ާވޯޓ� ާމެންބަރ� ާއޮންނ ނެ.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާފެންނަން ާކަރ�ދ ހ�ގައި ާނަތީޖ  ާވޯޓ�ގެ ާލީ ާދެންމެ ާމަޖިލީހ�ގައި ާގޮތް ލެއްވި

ނޑ�ާމިހ ރ�ާފ�ރ�ޞަތ�ާމިާއަރ�ވަނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާނަޝީދަށް.ާނިޒ މ ާ އަޅ�ގަ

ާޝީދ�.ބެހޭާމައްސަލައެއްާވިލ�ފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާރިޔ ޟްާރަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ރިޔ ޟްާރަޝީދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާާވިލ�ފ�ށިާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާދެާ ާތެރެއިން ާމައްސަލަތަކ�ގެ ާނިޒ މީ ާވ ހަކަދެއްކ�ން ާދަނިކޮށް ާވ ހަކަދައްކަމ�ން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ވަގ�ތ�ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވި ާދ ޅ�ވިާދެއްވ ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް...ފަހަރ�ާހ�އްޓ�ވައިގެންާތިންާމިނެޓާ�

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމޭޒ�ން.ާ ާސެކްރެޓޭރިއޭޓ�ގެ ާވަނީ. ާހަމަކޮށްފައި ާމިނެޓ� ާތިން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ ފައި ާކަ ާވަގ�ތ� އެ

ާ ާނޮޅިވަރ1ާައެހެންވީމ ، ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާލިބިވަޑައިގެންފައި. ާވަނީ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާމިނެޓް މް

އަރ�ވަން. ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާނަޝީދަށްާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:އްނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙަ ނަޝީދާ� ާާމަދާ�

ާކަމެއްާ ާހ�ށަހެޅޭނެ ާމައްސަލައެއް ާކ�އްލި ާމިތ  ާމިއީ ާޤަބޫލެއްނ�ކ�ރަން ނޑ� ާރައީސް.ާއަޅ�ގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާއަށްާލިބިވަޑައިގެންފައިވ ާބ ރެއްާއެކްސަސައިޒްކ�ރެއްވީމ ާާާކަމަކަށް. ސަބަބަކީާމިއީާޤ ނޫނަކ�ންާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާރައީސްާ ާފޫއަޅ�ވ ލ ފައި ާއ ދަ ާމަޖިލީހ�ގެ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާއެހެންވީމ ، ާނ�ގެނެވޭނެ. ާމިތ ކަށް ާމައްސަލައެއް ކ�އްލި

ާ ާއ ދަޚިޔ ލ� ާވަރަށް ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ  ާމިކަމ�ގެާޤ އިމ�ކ�ރައްވަން ާދެން، ާޤަބޫލ�ކ�ރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ސ�ންނަތެއް

ާފްލޯޓ�ކ�ރ�މަކީާ ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާޤަބޫލ�ކ�ރައްވ ނެ ާވެސް ާމ ހިރ�ން ާއިޤްތިޞ ދީ ާހ�ރިހ  ާދ�ނިޔޭގެ ާބަލ އިރ� ޙަޤީޤަތަށް

ާއަ ާނ�ކ�ންނައިރ�ގައި ާއިޤ�ތިޞ ދަށް ާހ�ޅ�ވިފައިވ  ާޤައ�މެއް ާކ�ޑަ ާކަހަލަ ާރ އްޖެ ނޑ�މެންގެ ނޑ�މެންނަށްާއަޅ�ގަ ޅ�ގަ

ާޕޭމަންޓ�ގައިާ ާއޮފް ާބެލެންސް ާމިއަދ� ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެން ާކަމަށް. ާމ�ހިއްމ�ކަމެއް ވަރަށް

ާގޮތެއްާ ާއެއްވެސް ާއެހެން ާނޫން ާފްލޯޓ�ކ�ރ�ން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާހައްލ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި ާމައްސަލަތައް ދިމ ވެގެންއ�ޅޭ
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ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވަ ާވަރަށްާގިނަާނެތް.ާދެން ާމިހ ރ�ާހ�ރިާއެތެރޭގެ ނޑ�މެންގެާތެރޭގައި ާއަޅ�ގަ ާއަނެއްާކަމަކީ ންވީ

ާއެއްާ ާއިކޮނޮމީ ާފްލެކްސިބަލް ާތެރޭގައި ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއަދި ާހައްލ�ވެގެންދ ނެ. ާސަބަބ�ން ާމިކަމ�ގެ މައްސަލަތައް

ާއެކް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާލިބިގެންދ ނެ. ާފ�ރ�ޞަތެއް ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންނަށްާހިންގ�މަށް ާއަޅ�ގަ ާއަގ� ސްޕޯޓ�ގެ

ާސަބަބ�ންާ ާކ�ރ�މ�ގެ ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިތ�ރ�ވެގެންދ ނެ. ާއެއްޗެއް ާލިބޭ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމަހ�ން ބ ނ 

ާފައިސާ  ާބޭރ� ާހަމަ ާނ�ވ ނެ. ާދަށެއް ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާލިބޭ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއިން ާދ އިރ  ފަތ�ރ�ވެރިކަމ�ގެ

ާފަތ�ރ� ނޑ�މެންނަށް ާބަދަލ�ގެާއަޅ�ގަ ާމިއައި ާއެހެންވީމ ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާމިންވަރަށް ާލިބޭ ާއިން ާދ އިރ  ވެރިކަމ�ގެ

ާސ�ވ ލ�ާ ާސ�ވ ލަކީ.ާމި ާއ�ފައްދަންޖެހޭނެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމިއީ ާބަދަލެއްތޯ ާކޮން ާއަންނ ނީ ާއަގަށް ާތަކެތީގެ ސަބަބ�ން

ާއެސް ާފަރ ތަކީ ާގެންނަ ާތަކެތި ާގިނަ ާއެންމެ ާއަށް ާރ އްޖެ ާބޮޑެތިާއ�ފައްދ އިރ�ގައި ާކަހަލަ ާލިލީ ާއަދި .ޓީ.އޯ

ާމިާ ާސަބަބ�ން ާބަދަލ�ގެ ާޑޮލަރ�ގެ ާމިއައި ާރ އްޖޭގައި ާދީފި، ާޔަޤީންކަން ާރައްޔިތ�ންނަށް ާއިއްޔެ ކ�ންފ�ނިތަކ�ން

ާވެސްާ ާގަނެގެން ާޑޮލަރ� ާބ ޒ ރ�ގައި ާކަޅ� ާސަބަބަކީ ާކަމަށް. ާބަދަލެއް ާހެޔޮ ާއަންނ ނީ ާސަބަބ�ން ފްލޯޓ�ކ�ރ�މ�ގެ

ާބޭބޭފ�ޅ� ާއެ ާމިހ ރ�ވެސް ާގެންދަވަނީ ާއެ ާއެތެރެކ�ރައްވަމ�ން ާއެއްޗެތި ާމިކަނ3�ާާްން ާއެހެންވީމ ، ާރޭޓ�ގައި. ރ�ފިޔ ގެ

ާވިދ ޅ�ވޭ.ާ ާއެބަ ާބޭބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާކަމަށް ާބޮޑ�ވ ނެ ާމ  ާފައިދ  ާލިބިގެންދ ނެ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާދެން ާވީމަ ލީގަލައިޒް

ާ ާޑޮލަރ� ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާހަމައަށ3�ާާްވިސްނ ވަޑައިގަންނަވަންވީ ާގަނެގެންާމިއަދ  ާއަށް ރ�ފިޔ 

ނޑ�މެންާޑޮލަރ�ާފޮނ�ވަމ�ންާމިާ ވެސްާރ އްޖެާއިންާބޭރ�ގައިާކިޔަވަންާތިބިާކ�ދިންނ އިާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކަށްާއަޅ�ގަ

އިާގެންދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރ�ާއެކްސްޗޭންޖ�ާފްލޯޓ�ކ�ރ�މ�ގެާސަބަބ�ންާމިއަދ�ާވެސްާބޭންކ�ާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގަ

ާ ާއެބަދޭ ާލިބެމ�ން ާޑޮލަރ�ގެ ާވެސް ާވަގ�ތ� ާފްލޯޓ�ކ�ރ�މ�ގ31ާާެމި ާމިއީ ާލ ރިކޮޅަކަށް.ާއެހެންވީމ ، ާކޮންމެވެސް ރ�ފިޔ 

ާދެންމެާ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއިނގޭތޯ. ާދޭ ާއެބަ ާލިބެމ�ން ާވަގ�ތ� ާމި ާދަނީ. ާފެނިގެން ާމި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ފައިދ 

ާދަންނަވަނީ.ާއެހެ ނޑ�ާމި ާބަލ ފައިާއަޅ�ގަ ާރައްޔިތ�ންނަށްާވެބްސައިޓ�ން ާވ ހަކަތައް ާމި ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ންވީމ ،ާޙަޤީޤަތް

ާ ާމ ދަމ  ާކަމަކ�ނ�ދ ނެ. ާދެއްކީމ  ާގޮތަކަށް ާވ ހަކަދައްކ  ާޖަގަހައެއްގައި ާޑީ.އ ރ�.ޕީގެ ާގޮތަކަށް ންގެާވަޒީރ�ބޭނ�ންހ 

ާއެ ާސ�ވ ލ�ކ�ރައްވ . ާއެބަ ާމިތ  ާމެދ� ާބޭފ�ޅަކ  ނޑައަޅ�އްވ  ާކަ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާނެހެދޭނެ.ާމަޖިލީހަށް ހެނެއް

ާޑޮލަރާ� ާރޭޓަށް ާދަށް ާއޭގެާއެންމެ ާޑޮލަރ�ާފްލޯޓ�ކ�ރެއްވީ.ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ  ާދަށ�ން ރައިސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ގެާބ ރެއްގެ

ާޕްރޮޑަކްޝަންާ ާރ އްޖޭގެ ާގެންދ ނަން. ާކ�ރަމ�ން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ގެނައ�މަށްޓަކައި

ާއަޅ�ާ ާމ�ދަލެއްާއިތ�ރ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި ާހ�ރިހ  ާބޭނ�ންވ  ާކަމަކަށް ާއެހ�ރިހ  ާދ ނަން. ާމަސައްކަތްކ�ރަމ�ން ނޑ�މެން ގަ

ާގޮސްގެންާ ާފަށަށް ާއަތްނ�ފޯރ  ާއަގ� ާއެއްޗެތީގެ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ. ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާތި ާމެދ�ވެރިކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ

ާއ�ފެއް ާއިމްޕޯޓް ާއެތެރޭގެ ާރ އްޖޭގެ ާޖެހިވަޑައިނ�ގަންނަވ ނެ. ާއ�ފ�ލިގެންދ ނެ.ާއ�ޅ�އްވ ކަށް ާމައްޗަށް ާއަގ� ދ�މ�ގެ

ާއ މްދަނީާ ާލިބޭ ާދައ�ލަތަށް ާކ�ރިއަށްދ ނެ. ާގޮތ�ގައި ާއެ ާހަމަ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ އެހެންވީމ ،

ާއިތ�ރ�ވެގެންދ ނެ.ާދައ�ލަތ�ގެާޑެފިސިޓް...
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ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޔޫސ�ފްާނަޢީމ�ާފެލިދ�

ާޢިއްޒަ ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާކަންކަންާ`. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާގޮތ�ގައި ާމައްސަލައެއްގެ ާކ�އްލި ާއ ދެ، ާރައީސް. ތްތެރި

ާކަމަކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާލިބޭނެ ާހައްލ� ާއަށް ާމައްސަލަ ާއަސްލ� ާނ�ދެކެން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބަހ�ސްކ�ރ�މަކ�ން ހ�ށަހަޅައިގެން

ާމި ާކަންތައް ާމައްސަލައިގެ ާކ�އްލި ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާފަދައިން ާއެއްވެސްާާރައީސަށް ާތަނ�ގައި ާގޮތަކީާމި ހިނގ 

ާމައްސަލައިގެާ ާކ�އްލި ާމިއީ ާނޯވޭ. ާހ�ށަހެޅޭކަށް ާހ�ށަހެޅ�މެއް ާނޯވޭ. ާނެގޭކަށް ާވޯޓެއް ާނޯވޭ. ާފ ސްކ�ރެވޭކަށް ކަމެއް

ާއަސްލ�ާ ާވ ހަކަތަކެއް ާުިނަ ާމ ގ ާމައްސަލައިގައި ާކ�އްލި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތް. ާހިނގ  ކަންތައް

ާރ�ޖޫ ާނޫން.ާއެއްބަޔަކ�ާމައްސަލައަށް ާބޭނ�ންކަމެއް ާނެތް.ާއެއީ ާކަމަކ�ދ ކަށް ާދެއްކިޔަސް ާގިނަާވ ހަކަތަކެއް ާމ  ޢަނ�ވެ

ާ ާތިބެ ާމައްސަލަާއަށ10ާާްމިތ  ާމި ާދެއްކިޔަކަސް ާބައިގެާވ ހަކަ ާދެއަހަރ  ާވ ހަކަ.ާއަނެއްާބަޔަކ�ާމިތ ާތިބެ އަހަރ�ގެ

ާޢިއް ާޤަބޫލެއްނ�ކ�ރަން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ާއަންނ ނެ ާފިޔަވަޅެއްާހައްލެއް ާހަރ�ދަނ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާރައީސް، ޒަތްތެރި

ާއެއިާ ާނެތް. ާތިބެވޭކަށް ާމިއަދ� ާއ�ރ ލައިގެން ާދެއަތް ާބަލައިގެން ާކަމަށް ާގޮތްހ�ސްވީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކިޔ ފައި ނޭޅީއޭ

ާއެ ާވެސް ާމަޖިލީހ�ގައި ާބ ރ�. ާއަނެއް ާމަޖިލީހަކީ ާބ ރ�. ާއެއް ާސަރ�ކ ރަކީ ާބެހިފައި. ާބ ރ�ތައް ާމިއޮތޯ ބައޮތްާމިއަދ�

ނޑ�މެންާ ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކީއްވެގެންތޯ ާމަޖިލީހެއް. ާއޮންނަ ާހަދަން ާޤ ނޫނ�ތައް ާމަޖިލީހަކީ ޒިންމ ތަކެއް.

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމެއްާ ނޑ�މެން ނޑ�މެންާހަދަންވީނޫންތޯ.ާއަޅ�ގަ ހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނ�ތައްާމިާނަހަދަނީ.ާޤ ނޫނ�ތައްާއަޅ�ގަ

ރ�މަށްާޤ ނޫނ�ތައްާހަދަންާފަސްޖެހެނީާކީއްވެގެންތޯ.ާވަގ�ތ�ާހޭދަކ�ރ�މަށްޓަކައިާހ�ރިއްޔ ާމިާޑޮލަރ�ގެާކަންތައްާހައްލ�ކ�

ާއެންމެާގިނަާ ާއަށް ާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކީއްވެގެންތޯ ާދ�އްވ ލަނީ ާމި ނޑ�މެން ބޭކ ރ�ާވަގ�ތ�ތައްާއަޅ�ގަ

ާފަތ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންކަމަކ�ންތޯ ާކޮންކަމަކ�ން. ާވަންނަނީ ާލިބޭާފައިސ  ާފަތ�ރ�ވެރިކަމ�ން ރ�ވެރިކަމ�ން.

ނޑ�މެންާމިާ ާގޮތަށްާކީއްވެތޯާއަޅ�ގަ ާމީހ�ންގެާއަތްތަކ�ގައިާއެނބ�ރޭ ާރ އްޖޭގެ ާމިާރ އްޖޭގެާއިކޮމޮނޮމީގައިާމި ފައިސ 

%ާ ާފައިސ ގެ ާލިބޭ ާރިސޯޓ�ތަކ�ގެ ާފަތ�ރ�ވެރިކަމ�ގެ ާވެސް ާމިހ ރ� ާނެހެނީ. ާދެނ�0ާާީޤ ނޫނ�ތައް ާމ�ސ ރަ މީހ�ންނަށް

ާފައި ާ%ބޭރ� ާއަނެއް ާޑޮލަރ�ން. ާއިން، ާމިކަހަލ�0ާާަސ  ާނ�ދެވެންވީ. ާމ�ސ ރަ ާޑޮލަރ�ން ާކީއްވެގެންތޯ ދިވެހިންނަށް

ނޑ�މެންާ ާއަޅ�ގަ ާއިޞްލ ޙ� ާމި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާފަތ�ރ�ވެރިކަމ  ާނޫންތޯ. ާފ ސްކ�ރަންވީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ޤ ނޫނ�ތައް

ާކ�ރަންވީ ާމިކަން ާހ�ރިއްޔ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމެއް ާނޫންތޯ. ާދައްކ ނެާގެންނަންވީ ާމިތ  ާވ ހަކަތައް ާއިތ�ރ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ .

ނޑ�މެންގެާވަޒީފ ާއަކީާޤ ނޫނ�ާ ނޑ�މެންގެާޒިންމ ާއަކީ،ާއަޅ�ގަ ކަމެއްާނެތް.ާވަގ�ތ�ާބޭކ ރ�ކ�ރ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަޅ�ގަ

ާއިޞްލ ޙަކީާ ާގޮވ ލަން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއިޞްލ ޙ�ކ�ރަން ާވެސް ާމ ދަމ  ާޤ ނޫނ� ާފަތ�ރ�ވެރިކަމ�ގެ އިޞްލ ޙ�ކ�ރ�ން.

ާޓ�ތަކ�ގައިާވަޒީފ އަދ ކ�ރ ާދިވެހިންނަށްާވެސްާމ�ސ ރަާދޭންވ ނީާޑޮލަރ�ންނޭ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ރިސޯ
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ާރ އްޖޭގެާ ާސަބަބ�ން ާމައްސަލައިގެ ާމިއ�ޅޭ ާމިހ�ށަހެޅިފައި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  .`

ށްާވަނީާގެއްލ�ންތޯާފައިދ ތޯއެއްާނޫންާމިއަދ�ާބަހ�ސްކ�ރަންޖެހެނީ.ާމިކަމ�ގެާޙަޤީޤަތ ާކ�ރިމަތިލ ންޖެހެނީ.ާރައްޔިތ�ންނަ

ާމިާ ާފ�ޑ�ފ�ޑ�ވެގެން ާއިޤްތިޞ ދ� ާރ އްޖޭގެ ާބަދަލ އި، ާމިއައި ާބ ޒ ރަށް ާޑޮލަރ�ގެ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ބިލިޔަންާރ�ފިޔ އަށްާއެރީމ ،ާދެންާާ�.36ގައިާއޮތްާބަޖެޓެއްާނަގ ާބިލިޔަންާރ�ފިޔ 2ާދިޔައީާކިހިނެއްވެގެންތޯ.ާއ ދެ،ާ

ާ ާއިޤްތިޞ ދެއްގެ ާނ�ލިބޭ ާއަށް ާކ�ރިމަތިލ ންވީ.ާރ އްޖެ ާޙަޤީޤަތ  ާވ ނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާދެން ާވެއްޓިގެންދިޔައިމަ ތެރެއަށް

އިގެާމީހ ާއަށްާވެސްާއެބަާމިއަދ�ާދިމ ވެގެންާމިއ�ޅޭާމައްސަލަާއަކީާރ އްޖޭގައިާނ�ލިބޭާފައިސ ތައް.ާމިއީާއެންމެާއ ދަާ

ާހަދައިގެންާ ާކަމަށް ާރ�ފިޔ  ާދިވެހި ާއެއީ ާއެއްޗަކީ ާބޮޑ� ާއިޤ�ތިޞ ދ�ގެ ާލިބޭ ާއަށް ާރ އްޖެ ާއެބަވޭ ާބޭނ�ން އެނގެން

ާކަމެއްާނ�ވ ނެާކަމަށް.ާ ާރ ވައިފިއްޔ ާއެ ާމ ލީާސިޔ ސަތ� ނޑ�މެން ާރ�ފިޔ 36ާާއަޅ�ގަ ާރ�ފިޔ ގ2ާާެބިލިޔަން ބިލިޔަން

ނެސްާގެންދިޔައީާކޮންާބައެއްތޯ،ާއެއީާމ�ހިއްމ�ާސ�ވ ލެއްާކޮށްލަން.ާދެންާމިާއ�ފެދޭާސ�ވ ލަކީާބަޖެޓެއްގައިާއޮއްވ ާގެ

ާހޯދަން،ާ ާޑޮލަރ� ާނ�ލިބޭކަން. ާޑޮލަރެއް ާއެނގޭ ާއެބަ ާއެންމެންނަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާގޮތަކ�ން. ާމިވ  ާމިވީ، ކިހިނެއްތޯ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ާބޭނ�ން ާރަނގަޅ�ކ�ރަން ާޑޮލަރާ�ޑޮލަރ� ާތިއްބެވި ާއެބަ މަޖިލީހ�ގައި

ާއެބަާ ާމިތަނ�ގައި ާއޯނަރ�ން ާރިސޯޓ�ތަކ�ގެ ާރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާބޭފ�ޅ�ން. ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ކޮންޓްރޯލްކ�ރެވޭނެ

ާޤ ނޫނ ާ ާކީއްވެގެންތޯ ާއ�ޅެނީ. ާމި ާއ�ފެދިގެން ާބ ޒ ރެއް ާކަޅ� ާކީއްވެގެންތޯ ާނޫންތޯ. ާކޮށްލަދޭންވީ ާމިކަން ތިއްބަވ .

ާފިޔަވަޅ�ގެާާޚިލ ފ�ވަނީ. ާއަޅ�އްވ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާއަޅ�އްވަން. ާފިޔަވަޅ�ތަކެއް ާމ�ހިއްމ� ާއެބަޖެހޭ އެހެންވީމ ،ާސަރ�ކ ރ�ން

ާއޮންނަނީާ ާމި ާވ ކަށްާސަރ�ކ ރެއްާނޭދޭނެ.ާއެއީާސަރ�ކ ރެއް ާރައްޔިތ�ންނަށްާދެރަާނިކަމެތިކަމެއް ާރ އްޖޭގެ ސަބަބ�ން

ާޚިދ�މަތްކ� ާރައްޔިތ�ންނަށް ާލޮބ�ވެތި ާރ އްޖޭގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރ�ޅިއަރ�ވ ލައިގެން، ާރައްޔިތ�ން ާރ އްޖޭގެ ރަން.

ާއެކަންާ ާބޭނ�މެއްނ�ވ ނެ ާސަރ�ކ ރަކ�ން ާއެއްވެސް ާގޮތަކަށް ާނ�ލިބޭނެ ާޙައްޤ�ތައް ާއަސ ސީ ާއެންމެހައި ރައްޔިތ�ންނަށް

ާ ާއިޚ�ލ ޞްތެރިކަން ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާކެރިވަޑައިގަންނަވަނީ. ާސަރ�ކ ރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީާކ�ރަން. ހ�ރީ.

ާކ�ރ�މަށްޓަކައިާ ާހ�ރީ.ާއެކަން ާޙިކ�މަތެއް ާކަންކ�ރ�މ�ގެ ާބީދައިން ާކަންހިނގ  ާދ�ނިޔޭގައި ާބަދަލ�ތަކ އި ާއަންނަ ޤައ�މަށް

ާއިންވެސްޓަރ�ންގެާ ާއަންނަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާސަބަބ�ން ާމީގެ ާހ�ރީ. ާހިފެހެއްޓިފައި ާމިގޮތަށް ާޑޮލަރ� ާޤައ�މެއްގައިތޯ ކޮން

ާއެާ ާބޮޑ�ވެގެންދ ނެ. ާހިފެހެއްޓ�ންާާއިތ�ބ ރ� ާއެ ާއޮތް ާކ�ރީގައި ާޖެހިލ�ންނ�ވެ ާއިންވެސްޓ�ކ�ރަން އިންވެސްޓަރ�ން

ާބޭފ�ޅ�ންނަށްާ ާއެ ާއޮންނައިރ�ގައި ާސިސްޓަމެއް ާބޭންކ�ގެ ާވ ދަވެރި ާއަދި ާވެސް ާމ ކެޓ� ާޑޮލަރ�ގެ ާދިޔައީ. ދޫވެގެން

ާއ� ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެގެންދ ނެ. ާހައްލެއް ާޑޮލަރ� ާއ�ފެދ�ނީމ  ާމ ޙައ�ލެއް ާމޯލްޑިވްސްާވ ދަވެރި ާއޮފް ާބޭންކ� ފ ވަނީ

ާމައްސަލައެއްާ ާއެއްވެސް ާއަޅ�ގަނޑ�ގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާލިބޭ ާޑޮލަރ� ާބޭނ�ންވަރަކަށް ާބަޔަށް ާރ�ފިޔ  ާތޭރަ ާމިއަދ� އިން

ާ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާދ�ވ ކަށް. ާފަހަތ�ން ާބ ޒ ރ� ާކަޅ� ާނ�ވޭ ާބޭނ�މެއް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަށް،34ާާނެތް. ާއަށ3�ާާްރ�ފިޔ  ރ�ފިޔ 

ނޑ�މެންގެާވަޢ�ދަކީާދިހަާރ�ފިޔ ާއަށްޑިހަާލ ރިާއަށްާޑޮލަރ�ާއެކަންާކ�ރ ކަށްާބޭ ނ�މެއްާނ�ވޭ.ާމީގައިާދަށްވ އިރ�ާއަޅ�ގަ

%ާ ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ  ާކީއްވެގެންތ60ާާޯތިރިކ�ރ�ން. ާވ ހަކަ ާތިރިވ  ާއަށް ާލ ރި ާއަށްޑިހަ ާރ�ފިޔ  ާދިހަ އ�ނިވ އިރ�ގައި
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ާމައްޗަށްާ ާއަރަންޖެހޭތޯ. ާމައްޗަށް ާހައްތަހ  ާލ ރީގައިާާވިދ ޅ�ނ�ވަނީ. ާފަސް ާއަށްޑިހަ ާރ�ފިޔ  ާބ ރަ ާނ�ޖެހޭނެ. އަރ ކަށް

%ާ ާއޮތީ ާމި ާރޭޓެއް ާ%60ާއޮތް ާވ ހަކަދައްކައިގެނ60ާާްދަށްކ�ރެވިދ ނޭ، ާއޮޅ�ވ ލައިގެން ާމިކަން މަތިކ�ރެވިދ ނޭ،

ކ�ރަންވީ.ާާނ�ވ ނެ.ާމިާމިއޮތީާސިޔ ސަތެއްާހ�ޅ�ވ ފައިާމިކަންާކ�ރަންވީ.ާކެރިވަޑައިގަންނަވ ާބަޔަކ�ާވެއްޖެއްޔ ާމިކަން

ާއެކަންާ ާއެއީ. ާވަޢ�ދަކީ ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާމި ާތިރިކ�ރ ނަން. ާބަޔަށް ާރ�ފިޔ  ާދިހަ ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ  ާއަގ� ޑޮލަރ�ގެ

ާމަނިޓަރީާ ާކ�ޑަކ�އްޖަކ  ާދެން ާރ ވ ނެ. ާސިޔ ސަތ�ތައް ާމ ލީ ާރ ވ ނެ. ާމަސައްކަތެއް ާހ�ރިހ  ާކ�ރަންޖެހޭ ކ�ރ�މަށްޓަކައި

ާދެއްކި...ާ ާވ ހަކަ ާހަވ ލ�ކ�ރި

ާ

ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ތ�ލ�ސް

ާގެންދިއ�މަކީާާ ާދޮގ�ހަދަމ�ން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާމިތަނ�ގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާލިބެ ާޑޮލަރ� ާމިއަދ� ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކ� ާމަޖިލީހޭ. ާރައްޔިތ�ންގެ ާމިއީ ާނޫނޭ. ާގޮތެއް މ�ންދަނީާރަނގަޅ�

ާވ ހަކަާ ާއޮޅ�ވ ލައިގެން ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާޑޮލަރޭ. ާސަތޭކަ ާމީހަކަށް ާއަށް ާދެލ ރި ާސ ޅީސް ާރ�ފިޔ  ފަނަރަ

ނޑ�ާއެދޭާކަމެއް.ާމިހ ރ�ާޙަޤީޤަތ�ގައިާވެގެންާ ނ�ދެއްކެވ�މަކީާހ�ރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންގެާކައިރިންާވެސްާއަޅ�ގަ

ނޑަށްާއެނގިގެންާބައެއްާފިހ ރަތަކ�ންާތަކެތިާވަނީާހަމަާއަގ�ބޮޑ�ކޮށްފައި.ާމިދިޔަާގޮތަކީާއިއްޔެގައިާވެސްާހަމަާއަ ޅ�ގަ

ާރިއަލްާ ާކ�ރެވ�ނީ. ާމި ާކ�ޑަ ާމ�ސ ރަތައް ާމަންޒަރަކީ ާއޮތް ާފޮރ�ވިފައި ާމީގެ ާބޮޑ�ކ�ރީމަ ާއަގ� ާޑޮލަރ� އެހެންވީމ ،

ާއި ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާއެއްކޮށް ާހިތ މައ  ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބަލ އިރ�ގައި ާއިންކަމަށް ާލިބ�ނ1�ާ�ާއްޔެ ާއަށް ރ�ފިޔ 

ާ ާނ�ލިބޭނޭ ާމިއަދަކ� ާކިލޯ ާއޭގ1�ާާެތަރ�ކ ރީ ާއަދި ާދިޔައީ. ާމި ާކ�ޑަވެގެންނޭ ާމ�ސ ރަ ާއެހެންވީމ ، ރ�ފިޔ އަކަށް.

ނޑ�މެންާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާމިހ ރ�ާހަމަާޢަލީާވަޙީދ�ާވެސްާވިދ ޅ�ވިހެންާކަރަންޓ�ގެާއަގ�ާވެސްާ އިތ�ރ�ންާއަޅ�ގަ

ާބޮޑ�ވަމ� ާދަނީ ނޑ�މެންނަށްާހަމަ ާއަޅ�ގަ ާރަށްރަށ�ން ާބައެއް ާބޮޑ�ވަމ�ންދ އިރ�ގައި ާއަގ� ާކަރަންޓ�ގެ ާއެހެންވީމ ، ން.

ާކަމަށްާ ާފިއ�ޒ�ާނ�ނެގޭނެ މިހ ރ�ާއެބަާފެނޭާމިސ ލަކަށް،ާމ.އަތޮޅ�ާމ�ލަކ�ގެާކޯޓ�ންާއެބަާއަމ�ރެއްާނެރިފައިާއެބައޮތް

ާއަމ�ރަ ާކޯޓ� ާއެހެންވީމ ، ާކަރަންޓ�ވ ތީވެ. ާޙައްޤަކަށް ާހ�ރިހ ާއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ކީ

ާނަގ ނެާ ާފިއ�ޒ� ާދެނެއް ާވެސް ާރައްޔިތ�ންނަށް ާމ ލޭގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްޗެކޭ. ާއެޕްލައިވ ނެ ާވެސް ރައްޔިތ�ންނަށް

ާފިއ�ޒް ާއެއޮތީ ާނެރެފައި ާއަމ�ރެއް ާކޯޓ� ާމިހ ރ� ާއެއީ ާމަޖ�ބޫރެއްނ�ވ ނެ. ާދައްކ ކަށް ާބިލ� ާކަރަންޓ� ާބިރ�ން ާކަމަކަށް

ާއެބަޖެހޭާ ާވިސްނ ލަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާހިނގަމ�ންދ އިރ�ގައި ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ނ�ނެގޭނެ

ާއެާ ާވެސް ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙ�މަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާދައ�ލަތަށް، ާހ ލަތ�ން މިހ ރ�ގެ

ާގޮ ާއިތ�ރ�ވެގެން ާފައިސ  ާލިބޭ ާދައ�ލަތަށް ާވެސްާވިދ ޅ�ވިހެން ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާދެން ާހޭދަވެގެންދ ނީ ާފައިސ  ސްފި.ާމި

ާމަޤ މާ� ާސިޔ ސީ ާލިބ�ނަސް ާފައިސ  ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާސަރ�ކ ރަށް ާމި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިލަން ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ާމި ާމިހ ތަނަކަށްާފެނިފައެއްާނެތް.ާހ�ރިހ  ނޑ�މެންނަކަށް ާތަނެއްާއަޅ�ގަ ާކ�ރެވޭ ާކަމެއް ކަހަލަާއިތ�ރ�ވ�ންާނޫންާއިތ�ރ�
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ކަމަކ�ންާލިބޭާވޭނެއްާރައްޔިތ�ންާއ�ފ�ލަންާމިާޖެހެނީ.ާއެކަމަކ�،ާސަރ�ކ ރަށްާމިއިންާލިބޭާމޮޅ�ތަކެއްާއެބަހ�ރި.ާއެއީާ

ނޑ�މެންނަށްާއެނގޭ.ާކޮންާތަނެއްގައިތޯާ ސަރ�ކ ރަށްާތ އީދ�ކ�ރ ާފަރ ތްތަކަށްާމިއިންާއެބަާފައިދ ތަކެއްާލިބޭކަންާއަޅ�ގަ

ާއޮން ާވޯޓ�ލ ން ާޕްރޮޖެކްޓ�ތައްާއިންތިޚ ބަށް ާމެގަރ ާބޮޑެތި ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާގޮސް ާދ�ވަހ� ާކ�ރީ ާދ�ވަހ�ގެ ނަ

ާފެނިގެންާގޮސްފި.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަގައިމ�ވެސްާ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ފައްޓަނީ.ާއެކަމަކ�،ާކެލ ގައިާއެާމަންޒަރ�ާވެސް

ާހަމަޔަޤީނ� ާއިންާއެމް.ޑީ.ޕީާޕްރޮމޯޓްކ�ރަން ންާވެސްާމަސައްކަތްތަކެއްާކ�ރެވޭނެކަންާސަރ�ކ ރަށްާމިާއިތ�ރ�ވިާފައިސ 

އެނގޭ.ާއެކަމަކ�،ާރައްޔިތ�ންާހަމަާބަނޑަށްޖެހޭނީ،ާހ ލ�ގައިާޖެހޭނީ.ާއެާވ ހަކަާކޮންމެހެންާމިތަނ�ގައިާއޮޅ�ވ ލިޔަސްާ

ާއެކަންާއެހެންާނ�ވ ނެާކަމަކަށްާނ�ވ ނެ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ޞްމަދ�ާމ�ތިމަރަފ�ށިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙައް

ާބޭފ�ޅ�ންާ ާހ�ރިހ  ާވ ހަކަދައްކ  ާޕ ޓީގެ ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާބޭނ�މީ ާވ ހަކަދައްކަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިމ�ނީމަާވަގ�ތ�ކޮޅެއްާއިތ�ރަށްާއޮތްތޯާބަލ ފައި.ާ

ާ

ާވ�ން:އަބޫބަކ�ރ�ާވ ހަކަދެއްކެާލާ�ޖަމ ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްދ�ލްޢަޒީޒ�މ ވަށާ�

ނޑ�ާއެންމެާފ�ރަތަމަާާާهللاާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއައްސަލ މްޢަލައިކ�މްާވަރަޙ�މަތ� ވަބަރަކ ތ�ހޫ.ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ

ާހ�ރިހާ  ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ  ާވ ހަކަދައްކަވަން ާމައްސަލައިގައި ާކ�އްލި ާމި ާފ�ރ�ޞަތ�ގައި ާމި ާބޭނ�ންވޭ ާހ�ށަހަޅަން ވެސް

ާއި ާވަގ�ތ� ާނިމެންދެން ާވ ހަކަދައްކ  ާކަމަށްާބޭފ�ޅ�ން ާތ އީދ�ކޮށްދެއްވ ނެ ާބޭފ�ޅަކ� ާއެުެއް ާކޮންމެވެސް ތ�ރ�ކ�ރ�މަށް.

ާމައްސަލަާ ާޑޮލަރ�ގެ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާވަނީ ާބޭނ�ން ާދަންނަވ ލަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާއ�އްމީދ�ކ�ރަން. ނޑ� އަޅ�ގަ

ާތަންފީޛ�ނ�ކ�ރެވޭތީާ ާޤ ނޫނ�ތައް ާނޫނޭ. ާނެތިގެންނެއް ާޤ ނޫނ�ތަކެއް ާއ�ޅެނީ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާހައްލ�ނ�ވެގެން އޭ.

ާފައިސ އިންނޭ.ާއެކަމަކ�،ާ ާދިވެހި ާކ�ރަންޖެހޭނީ ާމ�ޢ މަލ ތްތައް ާއެންމެހައި ާކ�ރ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ޤ ނޫނ�ގައިާއެބަބ�ނޭ

ާގޮތ�ންާމިކަންތައްާއޭރ�ންާދިވެހިންާ ާހ�ރީާމަނީާޗޭންޖަރެއްާލައިސަންސްާނަގ ފައި.ާއ�ސޫލެއްގެ ކޮންާުިސޯޓެއްގައިތޯ

ާތަންފީޛ�ކ� ާޤ ނޫނ� ާފައިސާ މި ާވެސް ާރިސޯޓަކަށް ާކޮންމެ ާއޭރ�ން ާނ�ޖެހޭނެ. ާމައްސަލައެއް ާމި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ރ 

ާޖެހޭނީާ ާބިދޭސީން ާއެ ާތަނަށް ާޗޭންޖަރެއް.ާއެ ާމަނީ ާބެހެއްޓިދ ނެ ާތަނ�ގައި ާއެ ާއިން. ާރ�ފިޔ  ާދިވެހި ދައްކަންޖެހޭނީ

.ާދ�ނިޔޭގެާއެހެންާޤައ�މ�ތަކ�ގައިާކިހިނެއްތޯާމ ރ�ކ�ރަން.ާމ ރ�ކޮށްގެންާދިވެހިާރ�ފިޔ ާހިފައިގެންާގޮސްާދައްކަންޖެހޭނީ

ާއެއްާ ާމަހަކ� ާއަށް ާމަނިޓަރީ ާހިސ ބ� ާއެާކަންތައްތަކ�ގެ ާއ އި ާފައިސ  ާވަންނަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާކ�ރަނީ.ާއޭރ�ން ކަންތައް

ާބަޔަކަ ާއެއް ާދައްކަވަނީ ާއެ ާފަރ ތްތަކ�ން ާބައެއް ާދެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާގޮތަކީ ާވ  ާލިބެމ�ންދ ނެ.ާމިހ ރ� ށްާފަހަރ�

ާމ�ޢ މަލ ތެއްާނ�ކ�ރެވޭނެ.ާ ނޑ�މެންނަކަށް ާއަޅ�ގަ ާގޮތ�ންާޑޮލަރ�ން ާބ�ނ  ާޤ ނޫނ� ާވ ހަކަ.ާއަސްލ� ާމ�ސ ރަާދޭ ޑޮލަރ�ން

ާވ ހަކަާ ާހަދ  ާޤ ނޫނ�ތަކެއް ާއިތ�ރ� ާމިތ ނގައި ާހިތ�ން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާތަންފީޛ�ކ�ރަން ާކަންތައްތައް ާމި އެހެންވީމ ،
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ފީޛ�ކ�ރ ާވ ހަކަާދެއްކިއްޔ .ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމަނިޓަރީާޤ ނޫނ�ގައިާހ�ރިާދެއްކ�މަށްވ�ރެާމ ާރަނގަޅ�ވ ނެާޤ ނޫނ�ތައްާތަން

ނޑ�ާ ާކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންާރިޢ ޔަތްކޮށްގެންާއެާކަންތައްާރަނގަޅަށްާތަންފީޛ�ކ�ރެވޭ ކަންތައްތަކަށްާއަޅ�ގަ

ނޑ�މެންާކިތަންމެާވ ހަކައެއްާދެއްކި ޔަސްާޑޮލަރ�ގެާއަގ�ާފައިސ ގެާއަގާ ހިތ�ންާމިާމައްސަލަހޙައްލ�ވ ނެ.ާދެންާއަޅ�ގަ

ާކަމެއްާ ާބެހެއްޓޭނެ ާއަގެއްގައި ާއެއް ާމ�ދ  ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދިވެހި ާއެއީ ާދަށްވީމ  ާއަގ� ާފައިސ ގެ ާމަތިވެ ނިސްބަތްކޮށް

ާނެތްގޮތ�ގައިާ ާޝައްކެއް ާއެއްވެސް ާނ�ކ�ރ ނެ. ާޤަބޫލެއް ާމީހަކ� ާއެއްވެސް ާއެކަމެއް ާވިޔަސް ާކަމަށް ާވިދ ޅ�ވި ކަމަށް

ާ ާއޮފްާޑޮލަރ�ގެ ާބޭންކ� ާމިއަދ� ާއެހެންވީމ ، ާއަސަރ�ކ�ރ ނެ. ާއަގަށް ާމ�ދަލ�ގެ ާސަބަބ�ން ާބަދަލ�ގެ ާއަންނަ އަގަށް

ާބ ޒ ރ�ގައިާ ާކަޅ� ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާއަށް. ާލ ރި ާދެ ާސ ޅީސް ާރ�ފިޔ  ާފަނަރަ ާވިއްކަނީ ާއެ ާޑޮލަރ� ާއިން މޯލްޑިވްސް

ާއެހ  ާއަށް ާއަށ ރަ ާނ�ވަތަ ާވިއްސަށް ާލިބޭނީ ާގަންނަން ާޑޮލަރ� ާސަބަބ�ންާމިހ ރ� ާފިޔަވަޅ�ގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، ވަރަށޭ.

ނޑ�މެންނަށްާލިބޭާޑޮލަރ�ާއިތ�ރެއްާވެސްާނ�ވ ނެ.ާއެއީާސަބަބަކީާދިހަާރ�ފިޔ ާއަށ ވީސްާލ ރިާއެއީާދަށްާރޭޓ�ާ އަޅ�ގަ

ާޑޮލަރ�ާ ާއެހެންވީމ ، ާއަގ�ގައި. ާއެ ާގަންނ ނީ ާތަނަށް ާއެ ާމިހ ރ� ާވިއްކ ނީ. ާގޮސް ާއަގަށް ާއެ ާކ ކ�ތޯ ާއޮތީމަ، ކަމަށް

ާއިންާޑޮލަރ�ާބޭ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކ� ާބޭނ�ންވަރަކަށް ނޑ�މެންާކިހިނެއްތޯ ާލިބޭާމިންވަރ�ާއިތ�ރ�ނ�ވެާއަޅ�ގަ ންކަށް

ާވ ނީާ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާސަބަބ�ން ާފިޔަވަޅ�ގެ ާއެޅ�އްވި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނ�ލިބޭނެ. ގަންނަންލިބޭނީ.

ާރ�ފިޔ  ާފަނަރަ ާބޭނ�ންވަރަކަށް ާނޫން. ާނ�ލިބޭނެ.ާދެންާާފައިދ އެއް ާޑޮލަރެއްާގަންނ ކަށް ާވެސް ާލ ރިއަށް ާދެ ސ ޅީސް

ާދެންމެާ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާއެއީ ާއަށް. ާރ�ފިޔ  ާއަށ ރަ ާނ�ވަތަ ާއަށް ާރ�ފިޔ  ާވިހި ާލިބޭނީ ާގަންނަން ާޑޮލަރ� ާބ ޒ ރ�ގައި ކަޅ�

ާމީހަކަށްާ ާވެސް ާވިއްކަނީ ާމިއަދ�ާބޭންކ�ން ާއެާވިދ ޅ�ވީ ާރޮޒައިނ  ާރ�ފިޔ ާޑޮލ300ާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� ާފަނަރަ ރޭ

ާއެއަށްވ�ރެާއަގ�ާބޮޑ�ކޮށްާނޫންތޯާވިއްކ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާބ ޒ ރ�ގައި ާކަޅ� ާދެާލ ރިާއަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދެން ސ ޅީސް

މިާއެޅ�އްވިާފިޔަވަޅަކީާޙަޤީޤަތ�ގައިާމިއިންާނޭދެވޭާއަސަރ�ާވަރަށްާއަވަހަށްާދިވެހިާރައްޔިތ�ންނަށްާފެންނ ނެާކަމެއް.ާ

ާމިކަުަށްާ ާމިހ ރާ�ާއެހެންވީމ ، ާގޮވ ލަން، ާސަރ�ކ ރަށް ާދިވެހި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހޯއްދެވ�މަށްޓަކައި ާހައްލެއް އެކަށީގެންވ 

ާއިންތިޒ މެއްާ ާބެލޭނެ ާޑޮލަރ�ތައް ާވަންނަ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާތަންފީޛ�ކޮށްދެއްވ�މަށް. ާޤ ނޫނ�ތައް ާއޮތް ހެދިފައި

ނ�ކ�ރެވޭނެާގޮތަށްާތަންފީޛ�ކ�ރެއްވ�މަށް.ާހަމަޖެއްސެވ�މަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާދިވެހިާފައިސ ާއިންާނޫނިއްޔާ  މ�ޢ މަލ ތާ�

ާފައިސާ  ާޑޮލަރ�ން ާފަރ ތަކަށް ާއެއްވެސް ާދައްކަންޖެހޭ ާފައިސ  ާވެސް ާއެއަރޕޯޓ�ގައި ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމ ލޭ އަދި

ާޖެހޭނީ ާބަލ  ާވެސް ާމެދ�ވެރިކޮށްގެން ާފ�ލ�ހ�ން ާބަލ  ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެކަންވެސް ާނ�ކ�ރެވޭނެ. ާމަޖ�ބޫރެއް ާދެއްކ�ން

ާމައްސަލަާ ާޑޮލަރ�ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޭރ�ން ާހަމަޖައްސަން. ާއ�ސޫލެއް ާމ�ޢ މަލ ތ�ކ�ރެވޭނެ ާއިން ާފައިސ  ދިވެހި

ާއެާ ާދީފައި. ާލައިސަންސް ާޗޭންޖަރެއް ާމަނީ ާބަހައްޓަންޖެހޭނީ ާވެސް ާތަނެއްގައި ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައްލ�ވ ނީ.

ާ ާބަރ ބަރަށް ާރިޕޯޓ� ާމ�ޢ މަލ ތްތަކ�ގެ ާކ�ރ  ާޤ ނޫނާ�މީހ�ން ާމަތިން ާމިގޮތ�ގެ ާދޭންޖެހޭނެ. ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ

ނޑ�މެންނަކަށްާމިާމައްސަލަާ ނޑ�މެންާޑޮލަރ�ގެާރޭޓ�ާމައްޗަށްާއަރ�ވައިގެންާއަޅ�ގަ ތަންފީޛ�ކ�ރެވިގެންާނޫނިއްޔ ާއަޅ�ގަ

ާނ�ވ ނެ ާނޫންގޮތެއް ާފޯރ�ން ާރައްޔިތ�ންނަށް ާއަސަރ� ާނޭދެވޭ ާސަބަބ�ން ާމީގެ ާނ�ކ�ރެވޭނެ. ާއެހެންވީމ ،ާހައްލެއް .
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާތަންފީޛ�ނ�ކ�ރެވިގެން. ާޤ ނޫނ�ތައް ާއ�ޅެނީ. ާމި ާނޫން ާނެހެދިގެންނެއް ާޤ ނޫނ�ތައް ނޑ�މެންނަށް އަޅ�ގަ

ނޑ�މެންގެާމިހ ރ�ާހެދިފައިާހ�ރިާމ ލީާސިޔ ސަތ�ތަކ ާބެހޭާ ނޑ�ގެާވ ހަކަކޮޅ�ާނިންމ ލަމ�ންާދަންނަވ ލަންާއަޅ�ގަ އަޅ�ގަ

ާސިފައިން ާރަނގަޅަށް ާމެދ�ވެރިކޮށްގެންާޤ ނޫނ�ތައް ާފ�ލ�ހ�ން ާނަމަވެސް، ނަމަވެސްާާމެދ�ވެރިކޮށްގެން

ތަންފީޛ�ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއޭރ�ންނޭާމިކަންާހައްލ�ވ ނީ.ާއަދިާމިާމައްސަލައިގައިާމިއީާވަރަށްާޙ�ޠޫރަތްތެރިާމައްސަލައަކަށްާ

ާ ާވ ހަކަފ�ޅ� ާބޭފ�ޅ�ން ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފ�ޅ� ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާވަގ�ތާ�ވ ތީ ާނިމެންދެން ދައްކަވ 

ާބޮޑަށްާ ާނިންމ ލަން.ާވަރަށް ާވ ހަކަކޮޅ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާތަކ�ރ ރ�ކޮށްލަމ�ން ާހ�ށަހެޅ�ން ާހ�ށަހެޅި ނޑ� ާއަޅ�ގަ އިތ�ރ�ކ�ރ�މަށް

ާވަބަރަކ ތ�ހޫ.هللاާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކ�މްާވަރަޙްމަތ�

ާ

މަޚ�ލޫފ�ާގަލޮޅ�ާދެކ�ނ� ާއްކެވ�ން:ވ ހަކަދެާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާއަޙ�މަދާ�

ހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންާވަނީާއެއްވެސްާހ ލެއްގައިާމިާވަގ�ތ�ާ ނޑާ� ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަ އ ދެ،ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

އަހަރޭާކިޔައިގެންާމިތ ާމިާވ ހަކަދެއްކ�މ�ގެާމ ނައެއްާނެތޭ،ާބޭކ ރ�ކަމެކޭ.ާއިތ�ރަށްާރައްޔިތ�ނ10ާާްއަނެއްކ ވެސްާމިާ

ާ ާބޮލ�ގައ10ާާިމިއަދ� ާވިޔަސްާާއަހަރ�ގެ ާކަމ�ގައި ާދެއްކި ާވ ހަކަ ާދިޔަ ާމައްޗަށް ާމިއަދ� ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ އަޅ�ވ ފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާޤަބޫލެއްނ�ކ�ރ ނެ. ާރައްޔިތ�ން ާއިތ�ރަކަށް ާމިއަދ� ާގޮތ�ގައި ާޤަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ� އަޅ�ގަ

ާއިތ�ރ�ފ�ޅ�ހެއްދެވީ ާމިތ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާނަޝީދ� ާމ�ޙައްމަދ� ާއެކަންާމެންބަރ� ާހިތ މަކޮށް ާއެކަމ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ތީ

ާ ާއަގަކީ ާލިބޭ ާގަންނަން ާޑޮލަރ� ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާމިހ ރ�ާބޭންކ� ލ ރި.6�ާާރ�ފިޔ 30ާާކ�ށްވެރިކ�ރަން.ާމިއަދ�

ާ ާއަގަކީ 3�ާާވިއްކ  ނޑ�މެނ46ާާްރ�ފިޔ  ާއަޅ�ގަ ާކަމެއް. ާކަންބޮޑ�ވ  ާވެސް ާއެންމެން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމިއީ ލ ރި.

ާމިއިންާާކަންބޮޑ�ވެގެން ާވިޔަފ ރިވެރިންތަކަކަށް ާހެދި. ާގެއްލ�މަކ  ާލިބިދ ނެ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާސަބަބ�ން ާމީގެ ާއ�ޅެނީ މި

ފައިދ އެއްާވ�މަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެއް.ާނަމަވެސް،ާއޭގެާބަދަލ�ގައިާއެާފައިދ ވެގެންދ އިރ�ާޑޮލަރ�ާލިބޭއިރ�ގައިާއެއިންާ

ާރައްޔިތ�ންނަށް ާނިކަމެތި ާދަނީ ާމި ާވެގެން ާއެއިންާގެއްލ�ން ާދިޔައިމަ ާބޮޑ�ވެގެން ާއިންތިހ އަށް ާއަގ� ާތަކެތީގެ .

ނޑ�މެންގެާރޯދަމަސް.ާޙައްޖާ� އެއްވެސްާޝައްކެއްާނެތް.ާކ�ރިއަށްާއޮތީާއަޅ�ގަ ގެއްލ�ންވ ނީާރައްޔިތ�ންނަށްާކަމ ާމެދާ�

ނޑ�ާޤަބޫލ�ކ�ރ ާގޮތ�ގައިާމީގެާސަބަބ�ންާ ޙަޤީޤަތ�ގައިާވެސްާމޫސ�ންާމިއޮށްާއަންނަނީ.ާމިާހ�ރިހ ާކަމަކ ާހެދިާއަޅ�ގަ

ާމިދިޔައީާ ާފެނިގެން ާދަނީ، ާމި ާފެނިގެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާލިބިގެންދ ނެ. ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދަތިތަކެއް ާބޮޑ� ވަރަށް

ާވެރިކަމެއްގައިާ ާވެވަޑައިގެންތަން.ާތިމަންނ ގެ ާތަފ ތ�ާވަޢ�ދ�ތަކެއް ާކ�ރިން ާވަޑައިގަތ�މ�ގެ ާވެރިކަމަށް ރައީސްާނަޝީދ�

ާ ާމިހ ރ� ާއަގ� ާމައްޗަށްާޑޮލަރ�ގެ ާހ�ރިވަރަށްވ�ރެ ާމިހ ރ� ާއަގ� ާކަރަންޓ�ގެ ާކަމަށް. ާނ�ދ ނެ ާމައްޗަށް މިހިރަވަރަށްވ�ރެ

ާކަމަށް.ާ ާނ�ދ ނެ ާމައްޗަށް ާމިހިރަވަރަށްވ�ރެ ާމިހ ރ� ާމައްޗަށްވ�ރެ، ާމިހިރަ ާމިހ ރ� ާއަގ� ާތަކެތީގެ ާކަމަށް. ނ�ދ ނެ

ާ ާމި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާވިޔަސ1ާްއެކަމަކ�، ާބަލައިލިކަމ�ގައި ާވަނީާާކަމަށް ާމި ާއެއްޗެއް ާހ�ރިހ  ާމި ޙަޤީޤަތ�ގައި

ާފެއިލްވީއޭ.ާ ާސިޔ ސަތ� ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާގޮތ�ގައި ާޤަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާގޮސްފައި. މައްޗަށް
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ސަރ�ކ ރ�ގައިާމިކަންާކ�ރަންާނޭނގޭާކޮންމެވެސްާބައެއް،ާނޭނގޭާކޮންމެވެސްާހިސ ބެއްގައިާގައިމ�ވެސްާއ�ޅޭާކަމަށްާ

ާޤަބޫ ނޑ� ާތަޖ�ރިބ ާއަޅ�ގަ ާޤައ�މ�ގައި ާރަނގަޅ�ކ�ރެވޭނީ ާމިކަން ާގޮތ�ގައި ާޤަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ލ�ކ�ރަނީ.

ާމިއަދ�ާ ާވިޔަސް ާކަމ�ގައި ާބައެއް ާތިބި ާމަސައްކަތްކޮށްފައި ާސަރ�ކ ރ�ގައި ާކ�ރީގެ ާއެއީ ާތިބި، ލިބިވަޑައިގެންފައި

ާމިއަދ� ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާބޭނ�ންކޮށްގެން. ާތަޖ�ރިބ  ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާއެ ާމިާާގެނެސްގެން ާލައިގެން ާމައްސަލަ ާމި މިތަނަށް

ނޑ�މެންާ ާއަޅ�ގަ ާނޫން. ާހަޅޭއްފަޅޭއްލަވ ކަށް ާކަމ�ގައި ާމި ާހަދައިގެން ާކަމަކަށް ާސިޔ ސީ ާބޮޑ� ާކޮންމެހެން އ�ޅެނީ

ާއެހެންާ ާވިޔަސް ާކަމ�ގައި ާގެނެސްގެން ާބަޔަކ� ާކ�ރީގެ ާގެނެވޭނީ ާހައްލ� ާގެންނަން.ާއެ ާހައްލެއް ާމިކަމަށް ބޭނ�ންވަނީ

ގެނެސްގެންާކަމ�ގައިާވިޔަސްާމިއަދ�ާމިކަމަށްާހައްލެއްާހޯދ�މަކީާވަރަށްާމ�ހިއްމ�ކަމެއް.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާާބޭރ�ންާބަޔަކ�

ާގޮސްދ ނެކަމާ  ާވެއްޓިގެން ާދަރަޖައަކަށް ާނިކަމެތި ާނ�ދެކޭވަރ�ގެ ާވެސް ާދ�ވަހަކ� ާރައްޔިތ�ން ާދިވެހި ނޑ�މެންގެ އަޅ�ގަ

ޤަބޫލ�ކ�ރ ތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ ނޑާ� ާ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާމެދ�،ާއަޅ�ގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ� ާއެރ�ވި ާފ�ރ�ޞަތ� ާފަރ ތ�ން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑ�ާކ�ރިން ޝ�ކ�ރިއްޔ .ާއަޅ�ގަ

ާލިބިވަޑައިާ ާއަށް ާތިމަންނަ ާފ�ރ�ޞަތ� ާވ ހަކަދެއްކެވ�މ�ގެ ާފަހ�ން ާއެންމެ ާވިދ ޅ�ވީ ާއޭރ� ާމ�ޞްޠަފ  ގަތ�ންާމ�ޙައްމަދ�

ާފ�ރ�ޞަތާ� ާއެ ާހަމަ ާތަރ�ތީބ�ން ާއެދިވަޑައިގެންފި ާއަނެއްކ  ާދެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. އެދިވަޑައިގަންނަވ 

ާމ�ޞްޠަފ ާއަށްާ ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފ�ށި ނޑ� ާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ ބޭނ�ންފ�ޅ�ވ 

އަރ�ވަން.ާ ާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

މ�ޞްދ އިތިމަރަފ�ށީާ މ�ޙައްމަދާ� ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ރ ގެާމެންބަރާ�

ާ ާމޮހޮރާ�ޝ�ކ�ރިއްޔ  ނޑައަޅ  ާކަ ާއަގ� ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއަހަރ�ވަންދެން ާސ ޅީހަކަށް ާތިރީހަކަށް ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާނ�ބެހެއްޓ�މަށް ާބ ޒ ރ� ާޑޮލަރ�ގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާތެރޭގައި ާރޭންޖެއްގެ ާވަކި ާދޫކޮށްލ  ާޖެހ�ން ާއޮތް ސަރ�ކ ރ�ންާޖަހ ފައި

ާދޫކޮށްލިކަމ�ގެާ ާމިނިވަންކަން ާމ ލީ ާމިއަދ�ގެ ާއަދި ާފިޔަވަޅެއް. ާމ�ހިއްމ� ާވަރަށްވެސް ާފިޔަވަޅަކީ ާއެޅ�އްވި މިއަދ�

ާތ އީދ�ކ�ރަންާ ާވަރަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފިޔަވަޅަށް ާމި ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާހެއްކެއް. ރަނގަޅ�

ާއެނ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާގޮތ�ގައި 30ާާގޭ ާއ އި،6�ާާރ�ފިޔ  3�ާާލ ރި 40ާރ�ފިޔ 

ާ ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާހަމަޖެއްސ�މ�ން ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާދޭތެރެއަށް 3�ާާލ ރިއ  ާގަންނ ށެކ40ާާޭރ�ފިޔ  ާޑޮލަރ� ާއަށް ލ ރި

ާ ާދ�ވަސްދ�ވަހ� ާބައެއް 31ާާނޫން. ާދ�ވަސްދ�ވަހ� ާބައެއް ާލިބޭނެ. ާއަށް ާލިބޭނ34ާެރ�ފިޔ  ާއަށް ާބައެއްާރ�ފިޔ  .

ާ ާދ�ވަސްދ�ވަހ�ާާ��ރ�ފިޔ 36ާާދ�ވަސްދ�ވަހ� ާބައެއް ާވަރަކަށް ާއަންނަ ާމ ކެޓަށް ާގިނައިން ާލިބޭނެ.ާޑޮލަރ� ާއަށް ލ ރި

30ާާ ާވެސް ާބަޔަށް ާއެއްވެސ33ާާްރ�ފިޔ  ާރައީސް. ާއަންނ ނެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާދ�ވަސްދ�ވަސް ާދ  ާއަށް ރ�ފިޔ 
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ާފިޔަވަޅަކަށް ާއެޅި ާމިހިނދަށް ާމިހިނދ�ން ާކަމަށްާާކަމަކީ ާހަމަޖެހޭނެ ާއެކަންކަން ާމިއަދަކަށް ާމިއަދ�ން ވ ތީ

ާމިހ ރ�ވެސްާ ާނެތް. ާސަބަބެއް ާއެއްވެސް ާދ ންޖެހޭނެ ާމައްޗަށް ާއަގ� ާތަކެތީގެ ާބަލައިގެންނ�ވ ނެ. ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ާ ާގަންނަނީ ާމި ާޑޮލަރ� ނޑ�މެން ާއަށ34ާާްއަޅ�ގަ ާރ އްޖެ ާމި ާގަނެގެން ާނަމަވެސް. ާގޮތަކ�ން ާކޮންމެ ާބަޔަށް ރ�ފިޔ 

ާޑޮލަރ�ާ ާމ�ހިއްމީ ާމީގައި ާޑޮލަރ�، ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާވީހިނދ�، ާއެހެންކަމަށް ާއަންނަނީ. ާމި އިމްޕޯޓ�ކ�ރަމ�ން

ާހ�ރިާއެތައްާއެއްޗެހިތަކެއްާ 300ާވަރަކަށ�0ާާްލިބެންހ�ރ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާސަރ�ކ ރ�ާމިއޮތީާފްލޯޓ�ކޮށްފައި.ާއަޑީގައި

ާފެން ާމިއޮތީ ާޑޮލަރ� ާހ�ރި ާއަޑީގައި ާމީޓަރ� ާޑޮލަރާ�ވަރަކަށް ާމ�ހިއްމީ ާޑޮލަރ� ާމި ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. މަތިކޮށްފައި

ބޭނ�ންވ ާބޭނ�ންާކޯނަރަކަށްާޖެހިލ ފައިާބޭނ�ންާބޭންކެއްގައިާޖަހ ފައިާރ�ފިޔ ާދިނީމަާޑޮލަރ�ާގަންނަންާލިބެންހ�ރ�ން.ާ

ާއެހެންކަމ އެކ�، ާގިނަވެގެންދ ނެ. ާއަދަދ�ތައް ާއިމްޕޯޓ�ކ�ރ  ާރ އްޖޭގައި ާމި ާކ�ރެވޭާާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާގިނައިން އިމްޕޯޓ�

ާއަގ�ތައްާ ާހިސ ބަށް ާއަތްނ�ފޯރ  ާއަގ� ާހިފެހެއްޓޭނެ. ާއަގެއްގައި ާއެއް ާދަށަށްދ ނެ، ާއަގ� ާތަކެތީގެ ާވަންޏ  ކަމަށް

ނޑ�މެންާވިސްނ ލަންވީާމިާ އަރައިގެންާނ�ދ ނެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަނޑ�މެންާމިާވ ހަކަާދައްކ އިރ�ގައިާއަޅ�ގަ

ނޑ�މެންގެާރ އްޖޭގައިާވޭތ�ވެ ދިޔަާތ ރީޚ�ގައިާމިކަހަލަާއެއްވެސްާފިޔަވަޅެއްާއަޅ ފައިާނެތ�މ�ގެާސަބަބ�ންާމިއަދ�ާއަޅ�ގަ

ާއިންސްޓޯލްމަންޓ�ގެާ ާސަރ�ކ ރ�ން ާދައްކަންވެގެން ާބިލ�ތައް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާކ�ރީގެ ާދ ންޖެހ�ނީ. ާހިސ ބަށް ާމި ހ ލަތ�

ާއެ ާދައްކަންޖެހޭ. ާޑޮލަރެއް ާމިލިޔަން ާއެތައް ާއަހަރަކ� ާޢިއްޒަތްތެރިާގޮތ�ގައި ާނޫން ާކަމެއް ާކ�ރި ާސަރ�ކ ރ�ން ާމި އީކީ

ާހައްލ�ވީާނޫންތޯ.ާމިހ ރ�ވެސްާމިާރ އްޖޭގައިާއެބައޮތްާ މިލިޔަންާޑޮލަރ�ާއެތިބ�00ާާީރައީސް.ާމިާޑޮލަރ�ގެާމައްސަލަ

ާއިރ ދަކ�ރެާ ާމ ކެޓ� ާއަޅ ލީ، ާގެނެސް ާހަމަ ާއެތިބީ. ާދެބެންވެގެން ާފޮރ�ވައިގެން ާޖަމ ކޮށްގެން ާބޭންކަކަށް ވިއްޔާ ބޭރ�

ާއަޅ ލ�މ ާއެއްކޮށްާ ާހަމަ ާތިރިވީ.ާއެހެންވީމ ،ާގެނެވޭނެ،ާހައްލ�ތައ30ާާްހައްލ�ވީ.ާމި ާރޭޓ� ާޑޮލަރ� ާހަމަ ާއަށް ރ�ފިޔ 

ާހ�ޅ�ވ ލިާ ާގޮތެއްގައި ާމިނިވަން ާބޮޑ� ާމިހ  ާސިޔ ސަތ� ާމ ލީ ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާނިންމިނިންމ�މަކީ ާމި ާމިއަދ� ސަރ�ކ ރ�ން

ާ ާމި ާބ�ނ ނީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާރަނގަޅ�ާހ�ޅ�ވ ލ�މަކީ ާގެނައި ާރައްޔިތ�ންނަށް ާމިއީ ާބަދަލެކޭ. ާހެޔޮ ާގެނައި މ ކެޓަށް

ާވ ތީވެ،ާ ާކަމަށް ާރޯދަމަސް ާރަމަޟ ން ާއޮތީ ާކ�ރިއަށް ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅ�ގަނޑ� ާބަދަލެކޭ ާރަނގަޅ� މަންފ ކ�ރަނިވި

ާ ާނ�ދ ނޭ ާކިލޯއެއް ާފިޔ  ާސަބަބ�ން ާބަދަލ�ގެ ާމި ާބ�ނ ނީ ނޑ� ާއަރ300ާަހަކަށް،�0ާާއަޅ�ގަ ާއަށް ާމިާރ�ފިޔ  އިގެން.

ާއެކަމ�ގެާ ާގިނަވެ ާމީހ�ން ާއިމްޕޯޓ�ކ�ރ  ާއަލ�ވި ާގިނަވެ، ާމީހ�ން ާއިމްޕޯޓ�ކ�ރ  ާފިޔ  ާކިލޯ، ާފިޔ  ާސަބަބ�ން ބަދަލ�ގެ

ނޑަށްާ ާއަޅ�ގަ ާނ�ދ ނެއޭ. ާހިސ ބަކަށް ާއަތްނ�ފޯރ  ާހިފެހެއްޓޭނެ. ާއަގ� ާމ�ދަލ�ގެ ާވަރަކަށް ާވަކި ާމ ކެޓ�ގައި ސަބަބ�ން

ާއިމްޕޯޓ� ާސަރ�ކ ރ�ން ާގޮތ�ގައި ާމ�ދަލަށްާއިނގޭ ާގެންނަ ާބޭނ�ންތަކަށް ާއަސ ސީ ާގ�ޅިފައިވ  ާރައްޔިތ�ންނ  ކ�ރައްވ 

ާހިފެހެއްޓޭާ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާއެއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާނިންމ ފައި.ާއަޅ�ގަ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާވަނީ ާސަރ�ކ ރ�ން ނޑ�މެންގެ އަޅ�ގަ

ާނިންމ ފައި ާގޮތަކަށް ާއެ ާއޮތީ ާއެ ާސަބްސިޑައިޒްކޮށްގެން ާސަރ�ކ ރ�ން ާއަގެއްގައި ނޑޫާކަހަލަ ާހަ ާއެހެންވީމ ، .

ާ ާއަގ� ާމިރ އްޖެއަކ�ާނ�ދ ނެ.ާމިހ ރ�3�ާާރ�ފިޔ 30ާާކިލޯއެއްގެ ާއަރައިގެން ާކަމަށްާާ�ރ�ފިޔ ާއަށް ާލިބޭ ާއަށް ރ�ފިޔ 

ވެސް....ާ�ވަންޏ ާހަމަާ ާރ�ފިޔ ގައިާހިފެހެއްޓޭނެ.ާސަރ�ކ ރ�ންާއޮތީާއެާސިޔ ސަތާ�
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އަޙ�މަދ�ާނި ާންާމަނިކ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:އިޙ�ސަހ ނާ�ވިލިމ ފަންނ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާއ�ޅޭއިރ�ގައިާ ާނ�ކ�މެގެން ާމިާމައްސަލަ ާޑޮލަރ�ގެ ނޑ�މެންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ އ ދެ،ާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާގޮތެއްގައި ާޚ އްޞަ ާހަމަ ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑ�މެން ާފަޅީގެާ އަޅ�ގަ ސަރ�ކ ރ�

ާވި ާއެބަ ާސަރ�ކ ރެކޭާމެންބަރ�ން ާވ ހަކަދައްކަނީ. ާމި ާއޮޅ�ވ ލ�މަށް ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދިވެހި ާހަމަ ާއަނެއްކ ވެސް ދ ޅ�ވޭ

ާމިާ ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާހިސ ބަކ�ންތޯއޭ ާކޮން ާނެތް. ާމިކަމަކ� ާތަފ ތެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާމެންބަރ�ންނެކޭ ސަރ�ކ ރ�ގެ

ާދެންމެާހަމަާާޑޮލަރަށްާހައްލެއްާމިާސަރ�ކ ރ�ންާގެނެވޭނީ.ާހަމަާއެންމެާކ�ޑަމިނ�ން ނޑ�ާމިހ ރ�ާވެސްާނެޓ�ން އަޅ�ގަ

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާޑޮކިއ�މަންޓެއް 3�ާާބަލައިލި ާއަށ6005ާްޖެނ�އަރީ ާއެންވޯއީ ާޚ އްޞަ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ގެ .

ާކ�ރިމަތީާ ނޑ�ގެ ާލިޔެފައި،ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާމިހ ރ� ާނޫހެއްގައި ާއ�ޅޭކަން.ާއިންޑިއ ގެ ާމައްސަލަ ާމި އެނގިވަޑައިގަންނަވ 

ާާމީނީ ާމިދިޔަ ާފެށިގެން ާހިސ ބ�ން ާއެ ާފެންނަން. ާގެންނެވ�މެއ6ާާްއިންޓަނެޓ�ން ާހައްލެއް ާމިކަމަށް ާހަމައަށް އަހަރ 

ާނ�ގަންނަނާ  ާއެނގިވަޑައެއް ާބޭފ�ޅ�ންނަކަށް ާގިނަ ާއަދި ާވިދ ޅ�ވެފައި ާފްލޯޓ�ކޮށްލެއްވީއޭ ާކ�އްލިއަކަށް ާހަމަ ނެތި،

ނޑަށްާހީވަ ާފްލޯޓ�ާމާުިވަނީ.ާއަޅ�ގަ ާޑޮލަރަށްާމިއަދ�ގެާސަރ�ކ ރ�ން.ާކޮންހެނެއްާކަމެއް ާމިާކ�ރަނީ ނީާފްލ ރޓ�ހެން

ާ ާއެއްފަދަާދެއްތޯ ާހަމަ ާވިއްކ ނީ.ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅ�ވަންޏ ،ާމިއ  ާދޮގެއްާނޫން.ާކ ކ�ތޯއޭ ާއެއްވެސް 6ާހަމަ

ާގޯއްޗެއްގެ.ާއެހެނެއްނޫނޭާ ާވިއްކ ނީ ާއ އ6ާާިރ�ފިޔ އަށޭާއަކަފޫޓެއް ާދޭތެރ30000ާޭރ�ފިޔ  ާވިއްކ ނީާރ�ފިޔ އ  .ާކ ކ�ތޯ

ާއަށް.ާހަމ6ާާަ ާހ ލަކީާވެސްއެ.ާއަދ30000ާިރ�ފިޔ  ާވިއްކ ނީ.ާމިއަދ�ގެާބޭންކ�ގެ ާއަގަށްާނޫންތޯ .ާހަމަާއެންމެާމަތީ

ާމ ވަށާ� ާތ އީދ�ކ�ރަން.ާއަދި ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާކަންތައްތަކަށް ާވިދ ޅ�ވި ާމެންބަރ�ން ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދިގެން މިއ 

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދ�ކ�ރަން.ާދ އިރ ގެ ާހ�ށަހެޅ�މަށް ާހ�ށަހެޅ�އްވި ާއެ ާއަބޫބަކ�ރ� ާޖަމ ލ� ާޢަބްދ�ލްޢަޒީޒ� މެންބަރ�

ާމިާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަ ާމިކަމ�ގެ ާކަމަކީ. ާމި ާކަމެއް ާވެގެންއ�ޅޭ ާމައްސަލައަކަށް ާބޮޑ� ާޤައ�މ�ގައި ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ނޑ�މެނަށްާއަތ�ޖެހޭާކޮންމެާތ ކ�ާދަންކަންޖެހޭ.ާމިއީާޕ ލިމެންޓ�ގަޔ އިާޕ ލިމެންޓ�ންާބޭރ�ގަޔ އިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއަޅ�ގަ

ާއައިސްާ ނޑ�މެންނަށްާމިކަމ�ގައިާކޯލ�ތަކ އިާދަތިކަން ާމިއީ.ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަ ސީދ ާރައްޔިތ�ންނ ާގ�ޅިފައިާއޮތްާކަމެއްގެ

ނޑ�ާމިާވ ހަކަާދައްކަންާމިާޖެހެނީ.ާއައި.އެމް.އެފ�ންާދިވެހިރ އްޖޭ ގެާސަރ�ކ ރަށްާރައްޔިތ�ންާގ�ޅަމ�ންާދ ތީވެ،ާއަޅ�ގަ

ާ ާއެންގި ާސަރ�ކ ރަށް ާދޭން ާޔަގީންކަން ާހިސ ބ�ން ާފެއްޓި ާފ�ރަތަމަ ާވ ހަކަތައް ާއެންގ�މ�ގެ ާރަނގަޅ�ކ�ރ�މަށް 6ާމިކަން

ާދަތިވެގެންާ ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ާދ އިރ ތަކ�ގައި ާޞިއްޙަތ�ގެ ާތަޢ�ލީމ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކަމަކީ ާމައްޗަށް. ކަމެއްގެ

ާނަ ާކަމަށް. ާނ�ވ ނެ ާގެންދިއ�ންާމިކަމ�ން ާކ�ޑަކޮށް، ާގޮތަކަށް ާވަކި ާމ�ސ ރަ ާސަރވަންޓ�ންގެ ާސިވިލް މަވެސް

ާޞިއްޙީާ ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޔަޤީންކަމަކީ. ާއޮތް ާއެކަމަކަށް ާކޮބައިތޯ ާވިދ ޅ�ވި. ާކަމަށް ާނެތް މައްސަލައެއް

ާތަ ާހިސ ބަކ�ންތޯ ާކޮން ާދިޔައީ. ާފަސޭހަވެގެން ާމިކަން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންނަށްާމަރ�ކަޒެއްގައިތޯ ާއަޅ�ގަ ޢ�ލީމ�

ލ�އިވެގެންާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާޑޮލަރަށްާމިާނ�ކ�ންނަާމައްސަލައިގައިާމިާޤައ�މ�ާހަލ ކ�ވެގެންާނިމިގެންާދ އިރ�ާހަމަާ
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ާވިދ ޅ�ވ�މަކ�ންާ ާފޮޅޭނެއޭ ާނޫރ ނީާމ  ާމަގޭ ާނަޔ  ާބައިތިއްބ ފައި،ާގ�ލްޒ ރ�ގ  ާހ�ވަފެނެއްގައިާރައްޔިތ�ން ާނަނ  މިކަހަލަ

ާދިވެހިންނަ ާގެންނަނީ ާޑޮލަރ� ާމި ާހ މަކޮށްދެއްވ ށޭ.ާކޮންތ ކ�ންތޯއޭ ާނ�ލިބޭނެ.ާޙަޤީޤަތް ާމިކަމެއް ާއަށ30ާާްކަށް ރ�ފިޔ 

ނޑަށްާހީވަނީާނަޝީދޭާކިޔަފިއްޔ ާ ާބައްލަވ ށޭ.ާއަޅ�ގަ ާވިދ ޅ�ވެދެއްވަ ނޑ�މެނަށްާލިބެން.ާކ ކ�ތޯއޭާވިއްކަނީ.ާއެ އަޅ�ގަ

ާދެން ާތަނ�ގައި ާހައްދަވ ފައިާހަމަާމ�ޅިންާދޮގ�ގެންާހަދ ނީ.ާމި ާވަރަށްާބޮޑ�ާއިތ�ރ�ފ�ޅ� ާވިދ ޅ�ވިާމެންބަރ� ާއެ ާހަމަ މެ

ނޑ�މެންގެާރައްޔިތ�ންނަށްާ ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ� ާއެކަމ ،ާނޮޅިވަރަމ�ާދ އިރ ގެ ާހިތ މަކ�ރަން ނޑ� ާވަޑައިގެންނެވީ.ާއަޅ�ގަ އެ

ާހައް ާމިކަމަށް ނޑ�މެންނަށް ާވަޑައިގެންނެވީ.ާއަޅ�ގަ ާއެ ާހޯދަންާމިާސަރ�ކ ރ�ންާހަމަާސީދ ާއޮޅ�ވ ލ ފައިާމިތަނ�ން ލެއް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ނޑ�މެންނަށް. ާއަޅ�ގަ ާއެބަޖެހޭ ާކ�ރަން ާމަސައްކަތްކ�ރ ނަން. ާއެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ މަޖ�ބޫރ�ވ ނެ.

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން: އަޙްމަދ�ާސަލީމާ� ާއޭދަފ�ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާ.`� ������ ��������� �� � �����.��������� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������ާ.

ނޑަކީާއ  ާއަޅ�ގަ ާދަންނަވ ނަމަ، ާގޮތަުަކަށް ާއެހެން ާއަނެއް ާވ ތީ ާމައްސަލައަކަށް ާޑޮލަރ�ގެ ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ދެ،

ާހަ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާދަންނަވ ނ�ލ  ާއެއްޗެއް ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާހައިސިއްޔަތ�ން ާމީހެއްގެ ާވިޔަފ ރިކ�ރ  މަާވެސް

ާއެއްބ ރ�ލ�ންދިނ�މަށްާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ާސަރ�ކ ރަށް ނޑަކީ ާއަޅ�ގަ ާކަމެއް. ާއ�ނދަގޫ ާވަރަށް ހ�ރ�މަކީ

ާފ ޑ�ކިޔަންޖެހޭާ ާސަރ�ކ ރަށް ާކަންތަކ އި ާނ�ރަނގަޅ� ާކ�ރ  ާސަރ�ކ ރ�ން ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހެއް. އެއްބަސްވެފައިވ 

ާއަ ާއެއީ ާފ ޑ�ކިޔ ނަން. ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބޭނ�މަކީާކަންތައްތަކ�ގައި ާބޮޑ� ާއެންމެ ާއައ�މ�ގެ ާމީގެތެރެއަށް ނޑ� ޅ�ގަ

ވެސް.ާއިނދިކޮޅ�ާފަރ ތްތަކ�ންާއެކަށީގެންވ ާވަރަށްާސަރ�ކ ރ�ާޖަވ ބ�ދ ރީނ�ކ�ރ�މ�ގެާސަބަބ�ންާއެތެރޭގައިާހ�ރެގެންާ

ާޢިއްޒަ ާވެސް. ާއ�ޅެނީ ާމި ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބެލ�މަށްޓަކައި ާޖަވ ބ�ދ ރީކ�ރ�ވޭތޯ ތްތެރިާދެން

ާހ�ރިާ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާމިއީ ާމައްސަލައެއް. ާބޮޑ� ާވަރަށް ާމިއީ ާމައްސަލައަކީ ާޖެހިގެންާއ�ޅޭ ާމި ރައީސް،ާޑޮލަރ�ގައި

ާއަގ�ާ ާތަކެތީގެ ާމަސް. ާރަމަޟ ން ާމިއޮތީ ާކ�ރިމަތީގައި ނޑ�މެނަށް ާއަޅ�ގަ ާނ�ރައްކަލެއް. ާބޮޑ� ވަރަށް

ނޑަކަށްާ% ާރައްޔިތ�40ާގ ތްގަ ާދ ނެ.ާއެއަކީ ާމައްޗަށް ާމ�ސ ރަާއަގ� ާނޫން.ާދައ�ލަތ�ގެ ާކަމެއް ާކެތްކ�ރެވޭނެ ންނަށް

ބޮޑ�ކ�ރެވޭކަށްާނެތް.ާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަކ�ންާމ�ސ ރަާބޮޑ�ކ�ރެވޭކަށްާނެތް.ާކޮންމެާގޮތެއްގައިާވިޔަސްާވެސްާމިއަދ�ާ

ާއެާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކަމަށްވ އިރ� ާއެހެން ާޖެހެނީ. ާމި ާގަންނަން ާތަކެތި ާހަމަ ާލ ރިކޮޅ�ން ާލިބޭ ާމީހަކަށް ބަާއެ

ާވިޔަސް،ާ ާކަމަށް ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާއެއީ، ާކޮބައިތޯ. ާފަރ ތަކީ ާޒިންމ އ�ފ�ލަންޖެހޭ ާމިކަމ�ގައި ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ނޑ�ާވަރަށްާއ ދޭހ ާއެކ�ާވަޒީރ�ދައ�ލަތ�ގެާ ންާކަމަށްާވިޔަސްާއެާޒިންމ ާމިއަދ�ާއެާބޭފ�ޅ�ންާއ�ފ�ލަންޖެހޭނެ.ާއަޅ�ގަ

ކޮމިޓީގައިާމިާބަޖެޓ�ާފ ސްކ� ނޑ�ާދެންނެވިންާދައ�ލަތ�ގެާބަޖެޓ�ާމިގޮތަށްާނ�ހައްދަވ ށޭ.ާމ ލިއްޔަތާ� ރިއިރ�ގައިާއަޅ�ގަ

ާ ާހިނގައިދ ނޭ. ާގޯސްވެގެން ާއިންތިހ އަށް ާހ ލަތ�ގެ ާޤައ�މ�ގެ ާބަޖެޓ�30ާާމިއީ ާދައ�ލަތ�ގެ ާއަށް ާރ�ފިޔ  ބިލިއަން
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ާމަޝްރޫޢ�ތަކެ ާހ�ރިހ  ާތަރައްޤީގެ ާހިންގ  ާދައ�ލަތ�ން ާވިޔަސް ާގޮތެއް ާކޮންމެ ާހ�އްޓ ލ ށޭ.ާކ�ޑަކ�ރ ށޭ. ާމިއަހަރ� އް

ާނ ންނ ނެ.ާ ާދަތިކަމެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާވ ނެ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާހ�އްޓ ލ�މަކ�ން ާމަޝްރޫޢ�ތައް ތަރައްޤީގެ

ާކެތްކޮށްލައިގެންާ ާއަހަރެއްގައި ާއެންމެ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދިނީމ  ާޚިދ�މަތް ާމިހ ރ�ގެ ާދެމ�ންދ  ރައްޔިތ�ންނަށް

ާނ�ކޮނ� ާފަޅެއް ާކޮންމެހެން ާކަމެއްާތިބެވިދ ނެ. ާއެހެން ާކޮންމެހެން ާނ�ހެދިޔަސް ާބަނދަރެއް ާކޮންމެހެން ނަސް

ާއެާ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާއެއަކީ ާހިފަހައްޓ ލެވިދ ނެ. ާދ�ވަހ� ާއަހަރ� ާއެއް ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ނ�ކ�ރިޔަސް

ާމިންވަރަކ�ން.ާދައ�ލަތ� ާލިބޭ ާފައިސ  ާބަޖެޓަށް ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާކ�ރަންވ ނީ ާކަންތައްތައް ނޑ�މެން ާބަޖެޓާ�އަޅ�ގަ ގެ

ނޑަށްާ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ�ޅެނީ. ާމި ާގޯސްވެގެން ާމިކަން ާމިއ�ޅެނީ ާގޮސްގެން ާއަށް ޑިފެސިޓްއިންތިހ 

ާދައ�ލަތަށްާ ާވިސްނ  ާބޭފ�ޅ�ން ާތި ާއެބަހ�ރި. ާވ ހަކަ ާމ�ހިއްމ� ާވަރަށް ާރަނގަޅ�. ާވަރަށް ާދެއްވިއްޔ  ވަގ�ތ�ކޮޅެއް

ާބަން ާހ�ރީ ާމަގެއް ާއެތައް ާލިބެންހ�ރި ާމިސ ލަކަށްާފައިސ  ާމަގެއް. ާއެތައް ާލިބެންހ�ރި ާފައިސ  ާދައ�ލަތަށް ދ�ވެފައި.

ނޑ�މެންާއެބަާ ާވެސްާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންާބަލަންވީ.ާކ�ރިއަށް ާއަޅ�ގަ ނޑ�މެންާމިހ ރަކަށްާނޫންާހަމައެކަނި ބަލަމ .ާއަޅ�ގަ

ާހ�ތ�ރ�ާ ނޑަށް ާލެއްވީ،ާއަޅ�ގަ ާއެ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާފިނޭންސް ާއިހަށްދ�ވަހ� ާދެން ާދަންނަވ ނަމަ،ާބަލަންޖެހޭ. ބަހ�ން

ނޑ�ާއެހެންާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާތަންދޮރ�ާއޮޅ�ންނ�ފިލ ާބޭފ�ޅެއްާއެާ ބ�ނެފ ނެާކަޑ�ކޮހެކޭާވެސް.ާއެކަމަކ�،ާއަޅ�ގަ

ާވިޔަސް.ާކިހިނެއްތޯާދައ�ލަތްާހިންގ ނީ.ާދެންާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާއިސްތަށިފ�ޅ�ގައިާމިާހ�ރިހ ާ ލީާކޮންމެާގޮތެއް

އެއ3�ާާްއެއް،ާނޫނ34ާާްޑޮލަރަކީާކޯޗެއްކަންާވެސްާއެނގޭާބޭފ�ޅެއްާނޫންާއެާލިއްޔަކީ.ާދެންާކަމެއްާއަޅ�ވަންވީ.ާ

ާވަގ�ތ�ގައިާ ާއެ ާމިސ ލަކަށް ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާއެއީ ާވެއްޖެ. ާދޫކޮށްލަން ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ނޫން

ާޤ�ރ�ބ  ާމީގައި ާބަޔަކ� ާކޮންމެވެސް ާއެކަމަކ�، ާއަންނ ނެ. ާދަތިތަކެއް ާހަމައަކަށްާޤައ�މަށް ާޤައ�މ� ާނޫނީ ާވެގެން ނެއް

ނޑަކަށްާ ާއިންޑޮނޭޝިއ ،ާފައިސ ާދިޔައީާގ ތްގަ އަށްާބަދަލ�ވެން،ާމިއަދ�ާއ3�000ާާެއެޅ�ވޭކަށްާނެތް.ާމިސ ލަކަށް

ާ ާޖެހ�ނ�.�000ާާއޮތީ ާދަންވެސް ާވި. ާވެސް ާމަރ� ާމީހ�ން ާބައެއް ާދިޔައީ ާއިމ ރ ތްތައް ާޤައ�މ�ގައި ާކ�ޑަވެފައި. އަށް

މިއަދ�ާއިރ ދަކ�ރެއްވިއްޔ ާއެާއޮތީާޤައ�މ�ގެާހ ލަތ�ާރަނގަޅ�ވެފައި.ާއެކަމަކ�،ާމިހ ާހިސ ބ�ންާވެސްާއެކަމަކ�ާވެސްާ

ާޤައ�މ�ގެާކޮންމެވެސްާބަޔަކ�ާއެބަޖެހޭާމިކަންާހައްލ�ކ�ރ�މަށްޓަކައިާފިޔަވަޅ�ތަކެއްާއަޅަން.ާއެއީާބަޔަކ�.

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކ�ނާ�ޝ�ކ�ރިއްޔ  ާމ ފަންނ� ާމިއަރ�ވަނީ ާފ�ރ�ޞަތ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގ�ތ� .

އިބްރ ހީމްާރަޝީދ�. ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން: އިބްރ ހީމްާރަޝީދާ� ދެކ�ނ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރާ� ާމ ފަންނާ�



 40

ާ ާއަގަކީ ާޑޮލަރ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 30ާާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާއަދ6�ާިރ�ފިޔ  3�ާާާލ ރި ާކަމ�ގައ46ާާިރ�ފިޔ  ލ ރި

ާސަބަބ�ންާ ާފްލޯޓ�ކ�ރެއްވ�މ�ގެ ާއަދި ާތ އީދ�ކ�ރަން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހަމަޖެއްސެވ�މަށް ާހަމަޖައްސަވ ފައިވ  ސަރ�ކ ރ�ން

ނޑ�މެންާ ނޑ�ާފ�ރިހަމައަށްާތ އީދ�ކ�ރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބައެއްާކަންތައްތަކ�ގައިާއަޅ�ގަ އަޅ�ގަ

ާގެން ާބަޖެޓެއް.ާވިސްނ�ން ާޑެފިސިޓް ާފ ސްކ�ރި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމި ާރ އްޖޭގައި ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާމައްސަލަ ގ�ޅޭ

ާއ ރ ސްތ�ކ�ރ�މަކީ.ާ ާޤައ�މ� ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާސަރ�ކ ރެއްގެ ާއެނގޭ ާއެބަ ާވެސް ނޑ�މެންނަށް އަޅ�ގަ

ާކ�ރ�މަށްޓަ ާކަންތައްތައް ާނ�ކ�ރެވޭ ާޢ އްމ�ންނަށް ާއެއީ ާބިލްޑ�ކ�ރ�މަކީ. ނޑ�މެންާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ާއަޅ�ގަ ކައި.

ާވެސްާ ާމައްސަލަ ާއެއަރޕޯޓ�ގެ ާމައްސަލަ. ާއެއަރޕޯޓ�ގެ ާވެސް. ާމައްސަލަ ާޖީ.އެމް.އ ރ�ގެ ާދަންނަވ ނަން މިސ ލަކަށް

ާ ާމިހ ރ� 5ާާއެއަރޕޯޓް ާތަނެއް ާއަންނަ ާޕެސެންޖަރ�ން 6ާާލައްކަ ާނ�ވަތަ ާޕެސެންޖަރ�ން މިލިއަނ4ާާްމިލިއަން

ާބ�ނީމަ، ާވ ހަކަ ާހަދ ނެ ާމިހ ރާ�ާޕެސެންޖަރ�ންނަށް ާހެދީމަ ާފ ޑ�ކިޔަނީ.ާއެކަމަކ�،ާއެއަރޕޯޓް ާވެސް ާއެއަރޕޯޓަށް ހަމަ

ާގެސްޓ�ހައ�ސްތަކ ާ ާއެބަ ާސަރަހައްދ�ތަކ�ގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާއެބަ ާޑިވްލޮޕ�ކ�ރަން ާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ާއެބަ ވެސް

ާފައި ާލިބޭ ާއެ ާއައިމަާނ�ސީދ ކޮށް ާމީހ�ން ާއެބަދޭ.ާގެސްޓ�ހައ�ސްތަކަށް ާއެޅެމ�ން ނޑ�މެންާއެއްޗިހި ާއަޅ�ގަ ާއެ ާއަކީ ދ 

ާވިސްނަނީކީާ ާއެހެންާއެއްޗަކަށް ާފިޔަވައިާއިތ�ރ� ާފައިސ  ާހަމައެކަނިާސަރ�ކ ރަށްާލިބޭ ވިސްނ ާއެއްޗެއްާނޫން.ާސީދ 

ާގެސްޓ�ހައ�ސްތަކަކ އިާއަދިާލ.ާއަތޮޅ�ގައިާވެސްާއައްސޭރިާ ނޫން.ާއެބަާލިބޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެތައްާބައިވަރ�

ާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިތަންތަނަށްާޢ އްމ�ާރައްޔިތ�ންާާނަމ�ގައިާޓ�އަރިޒަމް ާކަންތައްތަކެއްާހިންގަމ�ން އެތައްާބައިވަރ�

ާފ އިތ�ވިާ ާޔަޤީނ�ންވެސް ާހަމަ ާބޭންކ�ތަކަށް ާކ�ރަން. ާވެސް ާފްލޯޓ� ާއެބަޖެހޭ ާހޯދ�މަށްޓަކައި ާފައިސ  އިންވެސްޓ�ކ�ރަން

ާ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާބޭންކ� ާގެއްލ�ންވަމ�ން. ާދިޔައީ ާއަދިާތަނ�ގައި ާފ އިތ�ވި ާވިޔަސް. ާގޮތަކ�ން ާކޮންމެ ާހޯދަން ޑޮލަރ�

ާ ާވިދ ޅ�ވިހެން ާނިހ ނ� ާމެންބަރ�ާއަޙ�މަދ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޚް ނޑ� ާއައި.އެމް.އެފ�ނ6005ާާްއަޅ�ގަ ާނޫން ާއަހަރަކ� ވަނަ

ާހ�އްޓަންާއަންގައިފިާ ާހ�އްޓަންާއެންގީ.ާއައި.އެމް.އެފ�ންާމިާކަންތައް ާކަންތައް ވަނ600�ާާަވަނަާއަހަރ�.600�ާާމި

ާ ާއޮތީ ާއަތ�ގައި ާގެންދެވީ. ާޗ ޕ�ކ�ރަމ�ން ާއިތ�ރަށް ާމިނިސްޓަރ� ާފިނޭންސް ާހ�ރި ާއޭރ�ގައި ާކަމަށ3ާާްއަހަރ� ބިލިޔަން

ާއިތ�ރ�ާ ާވިދިގެނ3ާާްވަންޏ  ާޕްރިންޓ�ކ�ރީ.ާއެއ އެއްކޮށް ާފައިސ  ާވަރަށްާވެސް ާޕްރިންޓ�ކ�ރީ.ާނެތް ާއަނެއްކ  ބިލިޔަން

ާއަން ާއައި.އެމް.އެފ�ން ާދޫކޮށްލ�މަށް،ާތަކ�ރ ރ�ކޮށް ާބެއްވ�ން ާތެރޭގައި ާކޮންޓްރޯލެއްގެ ާވަކި ާޕެކ�ކޮށް ާމި ނަނީ

ނޑ�ާދަންނަވ ނީާމީގެންާނ ންނ ނޭާބަދަލެއް.ާމިހ ރާ� ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާފިޔަވަޅ�ާއެޅ�މަކ�ންާއަޅ�ގަ

ާމ�ދ  ާވެސް ާފަރ ތްތަކ�ން ާއިމ ރ ތްކ�ރ  ާހަމަ ާގަނެގެން ާޑޮލަރ� ާމ ކެޓ�ން ާބްލެކ� އެތެރެކ�ރަނީ.ާާވެސް

ާމިާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާބަދަލެއްާނ ންނ ނެ.ާއެބަޖެހޭ ާއެތެރެކ�ރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއަކަށް ާމެޓީރިއަލް ކޮންސްޓަރަކްޝަން

ާއޮތްާ ާހ�ޅ�ވިފައި ާމިނިވަން ާނޯވޭ. ާހިފަހައްޓ ފައެއް ާމި ާވެސް ާޤައ�މ�ތަކ�ގައި ާއެހެނިހެން ާތަޖ�ރިބ ކ�ރަން. ކަންތައް

ާއެބަާ ާތެރެއަށް ާހިފަހައްޓައިގެންާާއިޤ�ތިޞ ދ�ގެ ާމަސައްކަތްކ�ރަން. ާއެބަޖެހޭ ާއެއްކޮށް ާފޯސްއ  ާމ ކެޓް ދ ންޖެހޭ.

ާވައްދަނީ،ާ ާއެ ާޑޮލަރ�ތައް ާހަމަ ާބޭންކ�ތަކަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ�ކ�ރެވޭނެ، ާވެސް ާއެއްކަމެއް ޚ�ދ�މ�ޚްތ ރ�ކޮށް
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ާއަޅ�ާ ާވިޔަފ ރި. ާގެންގ�ޅޭ ާއެ ާބަހައްޓައިގެން ާތިޖޫރީތަކ�ގައި ާނ�ވައްދ  ާމައްސަލަާހަމަ ާހަމައެކަނި ާއެ ނޑ�މެންނަށް ގަ

ާއެބަޖެހޭާ ާމީގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތ�، ާއެމް.އެމް.އޭގެ ާމައްސަލަ. ާރެގިޔ�ލޭޓ�ނ�ކ�ރެވ�ނ� ާސިސްޓަމް ާމަނިޓަރީ އަކީ.

ނޑ�މެންާ އެމް.އެމް.އޭގެާއިސްާވެރިއަކަށްާހ�ންނަާބޭފ�ޅަކ�ާއެބަޖެހޭާމިކަމ�ގައިާޒިންމ ާއ�ފ�ލަން.ާއެހެންވ�މ އެކ�ާއަޅ�ގަ

ާުިހި ާމިތ ާމ ާފޮލ ، ާޚިޔ ލީ ާނ ންނަ، ާއަށް ާސިނކ�ޑި ާބޮލަށް ާހަމަ ާދެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިޔައީ، ސ ބަށް

ާކަމެއްާ ާނ ންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާއ  ާހައްލެއް ނޑ�މެންާމިއަކަށް ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަާދެއްކިޔަކަސް ފ ޑ�ފ ޑ�ގެ

ާތަޖ�ރި ާދ�ނިޔެ ާކަމެއް. ާކ�ރަމ�ންދ  ާތަކ�ރިބ  ާދ�ނިޔެ ާމިހިރީ.ާނޫން. ާތެރޭގައި ާމީގެ ާކަމެއް ާއެތައް ާހ�ރި ބ ކޮށްފައި

ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާ ާކ�ރަން. ާވެސް ާކަންތައްތައް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާނޫން. ާކަމެއް ާއ  ާމިކ�ރަނީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ އެހެންވީމ ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްވިާފ�ރ�ޞަތަށް.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމަޑ�އްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާވިސ މްާޢަލީ

ާވަރަށްާ ާޤައ�މަށް ާމިއަދ� ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިއޮތް ާކ�ރިމަތީގައި ާރައީސް.ާމިއަދ� ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާބޭފ�ޅ�ންާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާގެނައިމަ ާމަޝްވަރ ކ�ރަން ާމަޖިލީހ�ގައި ާމައްސަލަ ާމި ާއ ދެ، ާމައްސަލައެއް. ާއޮތް ބޮޑ�ވެފައި

ާ ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނ�ދެއްވީމަ ާވޯޓ� ާސަރ�ކ ރ�ންާމިކަމަށް ާބޮޑ�ކ�ރަން ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާހައިރ ންވޭ. ވަރަށް

ާޤަބޫލ�ކ�ރެއްވ�ން.ާ ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާގޯސްތައް ާހ�ރި ާހައްދަވ ފައި ާތ ނގައި ާވޭތ�ވެދިޔަ ާމި ާސަރ�ކ ރ�ން ނިންމ�މަކީ

ާދ� ާހ�ރިހ  ާމިއޮތް ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާކ�ރެއްވ�ނީ. ާއެ ާސަރ�ކ ރ� ާވިދ ޅ�ވ�ނިޔަސް ާއެހެން ާގެންގ�ޅ�އްވިާޙަޤީޤަތ�ގައި ވަހ�

ާޙަޤީޤަތ�ގައިާ ާވ ހަކަ، ާއެޅ�އްވި ާފިޔަވަޅެއް ާއިތ�ރ� ާރަނގަޅ�ކ�ރަން ާއެކަން ާވިދ ޅ�ވެވ�ނީ. ާއެ ާގޯހޭ ސިޔ ސަތ�ތައް

ާހިތ�ންާ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާޤަބޫލ�ކ�ރ ކަން ާހެދ�ނ�ކަން ާވިދ ޅ�ވެވ�ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާގޯސް ާމި ާބޮޑ�ކ�ރ�މ�ން ާއަގ� ޑޮލަރ�ގެ

ާޤަބޫލ�ފ�ޅެ ާބޭފ�ޅ�ން ާނ�ވަނީ.ާހ�ރިހ  ާބޭނ�ންފ�ޅ� ާވެސް ާމަޝްވަރ ކ�ރައްވަން ާމިކަން ާމިތ ގައި ާއެހެންވީމ ، ާނ�ވޭ. އް

ާބައެއްާ ާވެސް ާވ ހަކަދައްކަވ އިރ� ާމި ާދެން ާމަޖ�ބޫރ�ވެގެން ާމަޝްވަރ ކ�ރަން ާނޫނިއްޔ  ާގަދަކަމ�ން ާދެން ޙަޤީޤަތ�ގައި

ާމަސައްކަތްކ�ރައްވ ތީ ާސިފަކ�ރައްވަން ާގޮތ�ގައި ާކަމެއްގެ ާރަނގަޅ� ާހައިރ ންވޭ.ާާބޭފ�ޅ�ން ާހަމަ ނޑ� އަޅ�ގަ

ާއަސަރ�ކ�ރ ނެ.ާ ާނޭދެވޭ ާހަމަ ާމީގެން ާވެސް ާއެންމެންނަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާވ ނީ. ާކަމަކަށް ާރަނގަޅ� ކޮންގޮތަކ�ންތޯ

ނޑ�މެންާއެންމެާއ ދައިގެާވިޔަފ ރިތަކަށ އިާއެންމެާއ ދައިގެާރައްޔިތ�ާމީހ ާއަށްާޙަޤީޤަތ�ގައިާމީގެާއެންމެާބޮޑ�ާ އަޅ�ގަ

ާއަސަރ�ާ ާގޮތެކޭ،ާރައްޔިތ�ންނަށްާނޭދެވޭ ާރަނގަޅ�ވ ނެ ާރީތިާކ�ލައެއްާޖައްސ ލައިގެންާމިވެސް ކ�ރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމި

ާހިސ ބަށްާ ާމިހ  ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާހައިރ ންވ ވަރ�ވޭ. ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވިދ ޅ�ވީމަ ާކަމެކޭ ާކ�ރ  ހެޔޮއެދިގެން

ާދޯހަޅިާސިޔ ސަތ�ގެާސަބަބ� ާހިސ ބަށްާއަންނަންޖެހ�ނީ.ާއަންނަންޖެހ�ނީާކީއްވެގެންތޯ.ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާމި ންާޙަޤީޤަތ�ގައި

ާމިކަންާ ާއޮތްތ ގައި ާކ�ރިއަށް ާއަދި ާސަބަބ�ން. ާއެކަމ�ގެ ާސަރ�ކ ރަށް ާވެސް ާކ�ރަންޖެހ�ނީ ާމިކަން ާމިއަދ� އަދި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނެތް. ާސަބަބ�ން ާސިޔ ސަތ�ގެ ާދޯހަޅި ާސަރ�ކ ރ�ގެ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާއ�އްމީދެއް ރަނގަޅ�ވ ނެކަމ�ގެ
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ާވަ ނޑ� ާއެހެނިހެންާއަޅ�ގަ ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާއަދި ާސިޔ ސަތަށް ާއިޤ�ތިޞ ދީ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާހިތ މަކ�ރަން ރަށް

ާކޮންފިޑެންސެއްާ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާދައްކަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ާދެ ާދެއިރ� ާދ�ވ ލ� ާބަލައިލީމަ ސިޔ ސަތ�ތަކަށް

ާއިޤްތިޞ ދ�ގަ ާއަދި ާނެތް. ާވަގ�ތަކ� ާމި ާއިންވެސްޓަރ�ންނަށް ނޑ�މެންގެ ާސްޓެބިލިޓީއެއްާއަޅ�ގަ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް އި

ާއިޤްތިޞ ދެއްގައިާ ާނެތް ާސްޓެބިލިޓީއެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާދ�ވަހަށް ާއަނެއް ާއެއްދ�ވަހ�ން ާއެހެންވީމ ، ނެތް.

ާމިާ ާނ�ލިބޭނެ.ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާވިޔަފ ރިކ�ރ ނެާފަރ ތްތަކެއް ާއިޤްތިޞ ދ�ގައި ާނޫނިއްޔ ާއެ އިންވެސްޓްކ�ރ ނެާފަރ ތްތަކެއް

ތަކީާސަރ�ކ ރ�ންާއެއްދ�ވަހ�ންާއަނެއްާދ�ވަހަށްާއެކިާގޮތްގޮތަށްާކަންކަންާކ�ރަންާފެށ�މ�ންާވިޔަފ ރިވެރިންާވ ންފެށިާގޮ

ާފައިސާ  ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާފެށީ. ާއިންވެސްޓ�ކ�ރަން ާޑޮލަރަށް ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާބިރ�ގަނެ ާއެކަންކަމ  ާފައިސ ވެރިން ނޫނީ

ފެށ�މ�ގެާސަބަބ�ންާއެއްވެސްާމީހަކަށްާޑޮލަރ�ާނ�ލިބޭންާފެށީ.ާާމ ރ�ނ�ކޮށް،ާޑޮލަރ�ާއަތ�ގައިާބަހައްޓައިގެންާގެންގ�ޅެން

ާލޯނާ� ާތަންތަނ�ން ާއިތ�ރަށް ާޗ ޕ�ކޮށްގެންނ އި ާފައިސ  ާބޮޑ�ކޮށް ާޚަރަދ�ތައް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާއެއ އެއްކޮށް ހަމަ

ާގެންދިޔައީާ ާސަރ�ކ ރ�ން ާޚަރަދ�ކ�ރަމ�ން ާފައިސ  ާމި ާގޮތްގޮތ�ން ާއެކި ާކ�ރެޑިޓަށ އި ާސަޕްލަޔަރ .ާނަގައިގެންނ އި

ާހަމަާ ާވ ނީ ާނަތީޖ އަކަށް ާމިކަންކަމ�ގެ ާއައިސްފައި. ާހ ލަތަށް ާމި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމިއޮތީ ާސަބަބ�ން މިކަންކަމ�ގެ

ާރ އްޖެާ ާއަދި ާދިޔ�ން. ާމަޑ�ވެގެން ާދ�ވެލި ާއިޤްތިޞ ދ�ގެ ާއެކި ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއެކީ ާއިންފްލޭޝަނ  އިންފްލޭޝަން.

ާފަ ާރ އްޖެއިން ާލޯނ�ތަކަށް ާހ�ރި ާދައްކަން ާއ ދެ،ާއިން ާކ�ރިމަތިވ�ން. ާދަތިތަކ އި ާކަހަލަ ާއެކި ާދެއްކ�މ�ގައި އިސ 

ާ ާކ�ރ ނެ.ާާ�ސަރ�ކ ރ�ގެ ާވަޢ�ދ�ތަކަށް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާއަސަރ�ތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމީގެން ާވެސް ާބަލައިލ އިރ� ވައ�ދަށް

ާއަތްފޯރ ފަ ާހަމަ ާނ�ވޭ ާހިޔެއް ނޑަކަށް ާއަޅ�ގަ ާވިދ ޅ�ވިއިރ� ާގެނެސްދޭނަމޭ ާތަކެތި ާތަކެތިާއަތްފޯރ ފަށަށް ށަށް

ާދ ނީާ ާއަގ� ާތަކެތީގެ ާހަމަގައިމ�ވެސް ާއަންނ ނެހެނެއް. �ން ާސަބަބު� ާއަގ�ބޮޑ�ވ�މ�ގެ ާޑޮލަރ� ާމި ގެނެސްދިނ�މ�ގައި

ާކޮންސްޓްރަކްޝަންާ ާވ އިރ�ގައި ާވިދ ޅ�ވެފައި ާގެނެސްދޭނަމޭ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާއަތްފޯރ ފަށ�ގައި ާއެއ އެކ� ާހަމަ މައްޗަށް.

ާގިނައިންާމިާއ� ޅެނީާމަސައްކަތްކ�ރަންާބޭރ�ާމީހ�ން.ާއެާމީހ�ންނަށްާފައިސ ާދޭންޖެހެނީާޑޮލަރ�ން.ާއިންޑަސްޓްރީގައި

ާބޭރ�ންާ ާއެއ އެކ� ާހަމަ ާބޮޑ�ވެފައި. ާއަގ� ާކޮންޓްރެކްޓަރ�ންނަށް ާމިއޮތީ ާއަގ� ާމ�ސ ރަތަކ�ގެ ާމީހ�ންގެ ާއެ މިއަދ�

ބޮޑ�ވ�މ�ގެާސަބަބ�ންާބޯހިޔ ވަހިކަމަށްާކ�ރަންޖެހޭާޚަ ާރަދ�ާހަމަގައިމ�ވެސް.....ގެންނަންޖެހޭާތަކެތީގެާއަގާ�

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއަދިވެސްާ ާމައްސަލައިގައި ާކ�އްލި ާމިދ  ާބަހ�ސްކ�ރަމ�ން ާމިހ ރ� ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާބ ކީ ާވަގ�ތ� ާއޮތް. ާއެބަ ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފ�ޅ� ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކީ،ާާއިތ�ރ� އޮތް

ާ ާއަށް ާާ�ޑީ.އ ރ�.ޕީ ާއަށް ާއެންމެާާ�މިނެޓްއިރ�،ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިހ ތަނަށް ާނިސްބަތްނ�ވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި މިނެޓްއިރ�،

ާ ާބ ކީ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާދެއްކެވީ. ާވ ހަކަފ�ޅ� ާހަމަވެފައި.6ާާމެންބަރަކ� ާވަނީ ާވަގ�ތ� ާޕ ޓީގެ ާޤައ�މީ ާއޮތް. ާއެބަ މިނެޓ�

ާއަދިާ ާމިާބަހ�ސްގައިާވ ހަކަފ�ޅ�ާާމިނެޓ�1ާޖ�މްހޫރީާޕ ޓީގެ ާއޮތް.ާމަޖިލީހ�ގެާޢަމަލ�ކ�ރަމ�ންދ ާއ�ސޫލ�ގެާމަތީން އެބަ
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ާކ�ރިއަށްާ ާބަހ�ސް ާލިބެންދެން ާފ�ރ�ޞަތ� ާމެންބަރ�ންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ�ރިހ  ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ދައްކަވަން

ާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާތ އީދ�ލިބިފައި ާހ�ށަހެޅި ނ33�00ާގެންދިއ�މަށް ާއަޅ�ގަ ާފަށ ފައި،ާގައި ާމަސައްކަތް ާއަލ�ން ޑ�މެން

ާ ާބަހ�ސް ާމިއަދ�ގެ ާމައްސަލައިގައި ާކ�އްލި ނޑ�މެނ3ާާްމި ާއަޅ�ގަ ާދަށ�ން ާއައިޓަމ�ގެ ާއެޖެންޑ  ާމި ާހަމަވީމަ ގަޑިއިރ�

ާވ ހަކަދައްކަންާ ާއިތ�ރަށް ާގޮތަށް ާއެ ާއެއީ ާގެންދ ނަން. ާކ�ރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާއެހެން ާމިއަދ�ގެ ނިންމ ފައި

ާފ ސް ާއ�ސޫލ�.ާއެއީާފ�ރ�ޞަތަށް ާޢަމަލ�ކ�ރަމ�ންާގެންދ  ާމިހ ރ� ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާވީނަމަވެސް،ާއެއީ ާކަމ�ގައި ކ�ރެއްވި

ާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދިއ�މަށްޓަކައި. ާކ�ރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާއެއްގޮތަށް ާތ ވަލ  ާމިއަދ�ގ3ާާެމަޖިލީހ�ގެ ގަޑިއިރ�،

ނޑައެޅިފައިާއޮތްާ ނޑ�ާވޯޓަކަށްާދަންނަވަންާގަސްތ�ކ�ރަނީ.ާއެާވޯޓ�ންާގަޑިއިރ�ާހަމަވ އިރ�ާއަޅ�3ާާމަސައްކަތަށްާކަ ގަ

ާފ ސްކ�ރެއްވިާނަމަވެސްާމިހ ރާ� ާމެންބަރ�ން ާމެންބަރ�ންނަށްާފ�ރ�ޞަތ�ާލިބޭާގޮތަށްާޢިއްޒަތްތެރި ހ�ރިހ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާބަހ�ސް ާއެ ާދަށ�ން ާއައިޓަމ�ގެ ާމަސައްކަތްތަކ�ގެ ާއެހެން ާއިތ�ރ� ާމަތީން ާއ�ސޫލ�ގެ ާގެންދ  ކ�ރިއަށްާޢަމަލ�ކ�ރަމ�ން

ާއެހެނިހެންާ ާއެޖެންޑ ކޮށްފައިވ  ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމަޖިލީހ�ގެ ާގެންދ ނީ ާކ�ރިއަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ގެންދެވޭނީ.

ާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާހިސ ބ�ން ާމި ާތަރ�ތީބ�ން. ާގެންދެވޭނެ ާކ�ރިއަށް 33�00ާާމަސައްކަތްތައް ާހަމައަށް މިނެޓ�ގ10ާާެއ 

ާ.�����ާ������ހ�ސްވަގ�ތ�ކޮޅެއްާބޭނ�ންކ�ރ ނީ.ާ

ާ

 ]އަށ33�00ާާްއިނ30�10ާާްއިންޓަވަލް:ާ[

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑ�ާކ�ރިއަށްާމިާގެންދަނީާސް`.ާހ� ނޑ�ާޖަލްސ ާކ�ރިއަށްާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާއަޅ�ގަ ވަގ�ތ�ކޮޅަށްފަހ�ާއަޅ�ގަ

ގެާ)ނ(ާގެާދަށ�ންނ އިާވަނަާމ އްދ 34�ާާމިއަދ�ާހ�ށަހެޅިފައިވ ާކ�އްލިާމައްސަލައިގެާބަހ�ސް.ާމަޖިލީހ�ގެާގަވ އިދ�ގެާ

ާމެންބަރ�ާޢަލ340ާާީއެާގަވ އިދ�ގެާ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާތޮއްޑޫ ާދަށ�ން ާމ އްދ ގެާ)ހ(،ާ)ށ(ާއަދިާ)ރ(ާގެ ވަނަ

ނޑ�ާފ�ރަތަމަާފ�ރ�ޞަތ�ާމިާއަރ�ވަނީާކ�ޅ�ދ�އްފ�ށީާއ�ތ�ރ�ާދ އިރ ގެާ ވަޙީދ�ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ ާކ�އްލިާމައްސަލަ.ާއަޅ�ގަ

އަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ ާރ�ާޢަބްދ�ލްޣަފޫރ�ާމޫސާ 

ާ

ޢަބްދ�ލްޣަކ�ޅ�ދ�އްފ�ށިާއ� ދ އިރ ގެާމެންބަރާ� މޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ތ�ރާ� ާފޫރާ�

ާފ�ރިހަމަކަމެއްާ ާވަރަށް ާގޮތ�ން ާއިޤ�ތިޞ ދީ ާހަޔ ތ�ގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދަކީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާޤައ� ާފަޤީރ� ާޤައ�މ� ާމި ާދ�ވަހެއް. ާޤައ�މ�ތަކ�ގެާލިބިގެންދިޔަ ާއަންނަ ާކ�ރިއަރަމ�ން ާއ�ނިކ�ރެވި، ާލިސްޓ�ން މ�ތަކ�ގެ

ާޤައ�މ�ގެާ ާމި ާދަށ�ން ާސިޔ ސަތެއްގެ ާމ ލީ ާހ�ޅ�ވ ލެވިފައިވ  ާޤައ�މ�ތަކެކޭާއެއްގޮތަށް ާއެހެން ާއެކ� ާބަދަލ�ވ�މ  ލިސްޓަށް

ާފ ގަ ާވަރަށް ާއެޅ�ނ� ާކ�ރިމަގަށް ާޤައ�މ�ގެ ާއެއީ ާދިޔ�ން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާރޭޓ� ާފިޔަވަޅެއް.ާއެކްސްޗޭންޖ� ތި
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ނޑ�މެންާކައިރީގައިާމިހ�ރަާހ�ރިހ ާޤައ�މަކީާއިންޑިޔ ،ާސިލޯން،ާމެލޭޝިޔ ،ާއިންޑޮނޭޝިޔ ާމިހ�ރިހ ާޤައ�މަކީާ އަޅ�ގަ

ާބޭންކ�ންާ ާއަގ�ގައި ާހެޔޮ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާޤައ�މ�ތައް. ާއޮތް ާރޭޓެއް ާއެކްސްޗޭންޖ� ާފްލޯޓިން ާހަމަ ވެސް

ާއިނގޭތޯ. ާގަންނަންލިބޭނެ ާއެހާ ާޑޮލަރ� ާރޭޓ� ާޑޮލަރ�ގެ ާޤައ�މ�ގައި ާމި ާކީއްވެގެންތޯ ާޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލ�ކ�ރަންޖެހޭ

ާރައްޔިތ�ންގެާ ާމައްޗަށްާގޮސްގެންާއ�ޅެނީ،ާމިާޤައ�މ�ގެ ާރޭޓ� ާގޮސްގެންާމިާއ�ޅެނީ.ާމިާޤައ�މ�ގައިާޑޮލަރ�ގެ މައްޗަށް

ާޚަރަދ�ކ� ާރައްޔިތ�ންނަށް ާޤައ�މ�ގައި ާމި ާފައިސ  ާހ�ރި ާޚަރަދ�ކ�ރެވިފައި ާއިނގޭތޯ.ާބޭންކާ�ލ ރިން ާނެތީމަ ާމިއަދ� ރަން

ާމޯލްޑިވްސްާއިންާ މިލިއަންާޑޮލަރ�،ާމޯކަމްާކ�ންފ�ނިނ300ާާްމިލިއަންާޑޮލަރ�،ާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާއިނ300ާާްއޮފް

�00ާާ ާއެފް.ޕީ.އައި.ޑީން ާޑޮލަރ�. ާދެނ100ާާްމިލިއަން ާއިނގޭތޯ. ާފައިސ  ާދިވެހިރައްޔިތ�ންގެ ާމީ ާޑޮލަރ�. މިލިއަން

ާކީއްާ ާއަންދާ ވިދ ޅ�ވ ނެ ާދަންދެން ާފައިލްތަކަށް ާއިނގޭތޯ. ާނ�ހޯދޭނެ ާފައިސ  ާއެ ާނ�ހޯދަނީ. ާފައިސ  ާއެ ވެގެންތޯއޭ

ާއ އިާ ާއެތެރެ ާދައ�ލަތ�ގެ ާދިވެހި ާމި ާއިނގޭތޯ. ާނޯންނ ނެ ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ާހޯދޭނެ ާފައިސ  ާއެ ސ�ންނ ފަތިކ�ރީމ ،

ާދަރަނީގެާ ާވ1ާިބޭރ�ގެ ާއަދިވެސްާއެ ާމީ.ާހަމަ ާއިނގޭތޯ ާވ ާލ ރި ާއަގ�ބޮޑ�ވަނީ.ާއެއްޗެހިާގ�ނައަށް ާއެއްޗެހި ދ ޅ�ވަނީ

ާސ�ވ ލަކީާ ާއ�ފެދޭ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާދޯ ާމިއީ ާދަރ�ވ ލީ. ާވެރިކަން ާކޮންބައެއްތޯ ާދެރީމަ. ާޤައ�މ� ާއިނގޭތޯ އަގ�ބޮޑ�ވ ނެ

ާލޯނާ� ާދައ�ލަތ�ން ާދިވެހި ާވެސް ާއަކީ ާތ ނގީ ާއެހެރަ ާހަދ ފައި ާކައިރީގައި ާދަރ�ބ ރ�ގޭ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިއަދ�.

ާއިންކ ރެއްާނަގަ ާމިއަދ�.ާމިކަމަށްޓަކައި ާޙަޤީޤަތް ާޤަބޫލ�ކ�ރަންޖެހޭ ާއިނގޭތޯ.ާމިއީ ާއެއް ާތ ނގީ ާހ�ރި ާހަދ ފައި އިގެން

ކ�ރެވޭކަށްާނޯންނ ނެ.ާއިދިކޮޅ�ާފަރ ތްތަކ�ންާއެާބޭފ�ޅ�ންާއަޑ�ގަދަކ�ރ ނެާޤައ�މ�ގައިާރައްޔިތ�ންނަށްާފައިދ ވ ނެާކަމެއްާ

ާސަ ާމި ާޤައ�މ�ގައި ާމި ާއެކަމަކ� ާވަންޏ . ާމީގެ ާޤަބޫލ�ކޮށްފި. ާރައްޔިތ�ން ާމިއަދ� ާސިޔ ސަތ� ގަޑިއިރ�6ާ�ާރ�ކ ރ�ގެ

ހިތަދޫާއިންާކެލަޔ ާ ކ�ރިންާކެލ ގައިާނެގިާވޯޓ�ންާފ�ރިހަމަާމެޖޯރިޓީއެއްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާލިބިގެންާދިޔައިމ ާސ.އަތޮޅާ�

ާފެންނަ ާއޮތީ ާއެ ާހެކި ާފ�ރިހަމަ ާޤަބޫލ�ކ�ރ ކަމ�ގެ ާސަރ�ކ ރ� ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަޤީޤަތާ ދޭތެރޭގައި ާމި ާއިނގޭތޯ. ން

ާރަނގަޅ�ވަމ�ންާ ާއިޤ�ތިޞ ދ� ާޤައ�މ�ގެ ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއިނގޭތޯ. ާނ�ހެދޭނެ ާދެކޮޅެއް ާމިއަދ� ނޑ�މެންނަށް އަޅ�ގަ

ާއިނގޭތޯ.ާމިާ ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލ�ކ�ރަންޖެހޭ ާއިނގޭތޯ.ާމީ ާއަޑ�ގަދަކ�ރ ނެ ާހަމަ ާފަރ ތްތަކ�ން ާއިދިކޮޅ� ާވަރަކަށް އަންނަ

ާއިޤ�ތިޞ ދާ�ޤައ�މ�ންާއަބަދ�ވެސްާ ާހެޔޮވެރިކަމެއް.ާކ�ޅަދ ނަާޤ ބިލ�ާވެރިއަކަށްާނޫނިއްޔ  ާކ�ރ ނީ ރައްޔިތ�ންނަށްޓަކައި

ާއޮތްާ ާދޭތެރޭގައި ާއިޤ�ތިޞ ދ  ާޤައ�މ�ގެ ާރައީސަުަށް ާޤައ�މ�ގެ ާލިބިގެނެއްނ�ވ ނެ. ާޤ ބިލ�ކަމެއް ފްލޯޓ�ކޮށްލ�މ�ގެ

ާއިޤ�ތިޞ ދ� ާޤައ�މ�ގެ ާދައްކ�ވައިދެނީ ާމީގެން ާބޮޑ�ކަން ާއަގ�ާާއިތ�ބ ރެއްގެ ާހަމަ ާއެއްޗެއްގެ ާއެ ފްލޯޓ�ކޮށްލ ފައި

ާމިހ ރާ� ާމ�ދ  ާހަމަ ާމ ދަމ ވެސް ާމިއަދ�ވެސް ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާޤ އިމ�ކ�ރ�މ�ގައި، ާމަންޒަރެއް ާފެންނަ ރައްޔިތ�ންނަށް

ާޑޮލަރާ� ާޤައ�މ�ގައި ާމި ާއަގ�ގައި ާހެޔޮ ާލިބޭނެ. ާމ�ސްތަޤ�ބަލެއް ާފ ގަތ� ާރައްޔިތ�ންނަށް ާލިބޭނެ. ާއަގ�ގައި އެހ�ރި

ާއިޤ�ތިޞ ދ�ގެާގަން ާޤައ�މ�ގެ ާޖެހެނީ ާމި ާގަންނަން ާޑޮލަރ� ާއަގ�ގައި ާބޮޑ� ާރައްޔިތ�ން ާވެސް ާމިއަދ� ާލިބޭނެ. ނަން

ާރައްޔިތ�ންނަށްާ ާދިވެހި ާއަކީ ާފައިސ  ާމި ާސަބަބ�ން. ާފައިސ ތަކ�ގެ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވ  ާގެއްލިފައި ތެރެއިން

ނޑ�މެންާވަރަށްާފޮނި އ�އްމީދ�ގައިާމިާސަރ�ކ ރ�ންާއެާކ�ރެއްވިާކަންތަކަކީާާލިބެންޖެހޭނެާފައިސ .ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ
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ާރޯޝަނީާ ާފ ގަތި ާއިޤ�ތިޞ ދ�، ާހަޔ ތ�ގައި ާޤައ�މ�ގެ ާމި ާމިއަދަކީ ާކަމެއް. ާކިޔ  ާމަރ�ޙަބ  ާވަރަށް ނޑ� އަޅ�ގަ

ާގެނެސްދޭނީާ ާފ ގަތިކަން ާއަބަދ�ވެސް ާޤައ�މ�ގެާރައްޔިތ�ންނަށް ާދ�ވަސް.ާދިވެހި ާދިމ އަށްާމިސްރ ބ�ޖެހި ާމ�ސްތަޤ�ބަލަކ 

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާހެޔޮާވެރިކަމ�ންާއިނގޭތޯ.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފ�ރ�ޞަތަށް.

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާއިރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާރަފީޤ�ފ�ވައްމ�ލަކ�ާއ�ތ�ރ�ާދ 

ާދ�ޅަާ`. ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމިއަދ� ނޑ�މެންނަށް ާހަމަޖެހޭާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ ހެޔޮ

ާދެންމެާ ާދ ދި ާވިދ ޅ�ވ އިރ� ާމިާޤައ�މ�ގައިާނެތ�މ�ގެާނަތީޖ .ާޑޮލަރާފްލޯޓ�ކ�ރެވިފައިާލިބެންހ�ރިާވ ހަކަ އިޤ�ތިޞ ދެއް

ނޑ�ާބޭންކ�ާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއަށްާގ�ޅ ލ ފައިާމިާއަހ ލީާ ހ ސްާޑޮލަރ�ާފޮނ�ވ ާކަމަށްާވަންޏ ާމިއަދ40ާ�ާއަކ�ާއަޅ�ގަ

ާބޭފ�ޅ�ންނަ ާތި ާއަށް ާޓީ.ޓީ ާތިމަންނަމެންނަށް ާވިދ ޅ�ވަނީ ާމި ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާވިއްކިދ ނެތޯ. ާކިހ ވަރެއް ގ3�.46ާާެށް

ޑޮލަރ�ާކަމަށްާމިއަދ�.ާކޮބައިތޯާތިާވިދ ޅ�ވ ާޑޮލަރ�ތަކެއްާބޭންކ�ތަކ�ގައިާހ�ރެގެންާނަމަ،ާއ6000ާާެރޭޓ�ންާވިއްކޭނީާ

ާއެކަން ާއޮއްވ  ާލިބެން ާފައިދ އެއް ާބޮޑ� ާއެހ  ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ ނެތޯ ާއެހެންވީމ ،ާާބޭފ�ޅ�ން ާމިއަދ�. ނ�ކ�ރަން

ނޑ�ާ ާވ ހަކަާސަރ�ކ ރ�ގެާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ ާބޭފ�ޅ�ންާއަޅ�ގަ އެއްގޮތަކަށްވެސްާތިާބޭފ�ޅ�ންާދައްކަވ 

ާދިފ ޢ�ކ�ރައްވ ާ ާޕ ޓީ ާތިއްބަވ އިރ� ާމިތ  ާވަޑައިގެން ާތަމްސީލ�ކ�ރައްވަން ާރައްޔިތ�ން ާބޭފ�ޅ�ން ާތި ާއަރ  ާހިތަށް ހަމަ

ޖ�މްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރ�ންާފަދައިންާވ ހަކަދެއްކީމ ާއެއީާރައްޔިތ�ންނަށްާހެޔޮާއެދިގެންާތިާބޭފ�ޅ�ންާކ�ރައްވ ާރައީސ�ލް

ާދިމ ވާ  ާމި ާމިއަދ� ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާސ�ވ ލެއް.ާއ ދެ،ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާއ�ފެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ކަންތައްތަކެއްތޯ.ާމީހަމަ

ާނި ާއިނދަޖައްސ ލ  ާބޮޑަށް ާރައްޔިތ�ން ާމިދެންނެވީާކަމަކީ ާއެހެން ާސަރ�ކ ރ�ން. ާކަމަކީ ާމިކ�ރ  ކަމެތިކ�ރ�ވ�ން

ާއަދިާދ�ވަސްކޮޅެއްާފަހ�ންާމިއަންނަާ ާމ ކެޓ އިާރަމަޟ ންާމަހ އި ނޑ�މެންނަށްާކ�ރިމަތިވަމ�ންާމިއަންނަާނައިޓ� އަޅ�ގަ

ާކޮބައިތޯ ާހޯދަންޖެހޭއިރ� ާފައިސ  ާބޭރ� ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކަންތައްތަކަށް ާހ�ރިހ  ާމި ާމޫސ�މ  ާފައިސ .ާާޙައްޖ� ބޭރ�

ާ ާހަމަާމިދިޔަ ާވަނީ ާމި ާދ�ރ�ރ ސްތ ާއިޤ�ތިޞ ދީާރަނގަޅ�ާސިޔ ސަތެއްާނެތ�މ�ގެާސަބަބ�ން އަހަރެއްހ 6ާާދައ�ލަތ�ގެ

ާކ�ންފ�ންޏަށްާ ާހިއްސ ވިއްކ ލ ،ާޖީ.އެމް.އ ރ� ާކ�ންފ�ނީގެ ާވިއްކ ލ ،ާފެން ާހިއްސ  ާދިރ ގ�ގެ ާތެރޭގައިާފ�ރަތަމަ ދ�ވަހ�ގެ

ާކ�ާ ާދިގ�މ�އްދަތަކަށް ާދެއްވ�މ އެއަރޕޯޓ� ނޑ�މެންނަށްާާއްޔަށް ާއަޅ�ގަ ާއަހަރެއްގެާމައްޗަށް ާކޮންމެ މިހ�ރަާކަންތައްތަކ�ން

ާހިފެހެއްޓ�މަށްޓަކައިާ ާރ އްޖޭގައި ާއެފައިސ  ާދަނީ. ާބޭރ�ވެގެން ާޑޮލަރ�ތޯ ާމިލިއަން ާކިުިތައް ާފައިސ ގެ ާބޭރ� ލިބެންޖެހޭ

ާދަ ާވަނީ ާބޭނ�ންފ�ޅ� ާދައ�ލަތ�ން ާކ�ރެއްވީ. ާސަރ�ކ ރ�ން ާގޮތަށްާކޮންކަމެއްތޯ ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ  ާހ�ރި ާފައިދ  އ�ލަތަށް

ާލިބޭނެާ ާފައިދ  ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާތ އީދ�ކ�ރައްވ  ާސަރ�ކ ރަށް ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާމަސައްކަތްކ�ރައްވ  ާދައ�ލަތ�ގެ ދައ�ލަތަށް

ާގްރޫޕ�ގެާއެމް.ޑީ. ނޑ�މެންގެާޕ ލިމެންޓްރީ ާކ�ރެއްވ�މަށް.ާއ ދެ،ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާއަޅ�ގަ ާކަންތައް ޕީގެާގޮތްގޮތަށް

މިލިއަންާޑޮލަރ�ގެާވެސްާއެާމަނިކ�ފ ނަށްާޙަޤީޤަތ�ގައިާކިހ ާބޮޑ�ާފައިދ އެއްތޯާމިއަދ63ާ�ާރައީސް.ާރައީސަށްާދެއްވިާ

ާޢ އްމާ� ާގ�ޅ ލިން ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހަމަ ާއަދި ާލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ. ާއެ ާގ�ޅިގެން ާބަދަލ  ާމިގެންނެވި ސަރ�ކ ރ�ން
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ާމ ކެޓ�ގައި ާބްލެކ� ާމި ާޑޮލަރ� ާާމީހަކަށް ާދެވޭނީ ާމިހ ރ� ާތިމަންނަމެންނަށް ާބ�ނީ ާގ�ޅ ލީމ  ާމީހަކަށް. 3�ާވިއްކ 

ާލިބ�ނ�ާ ާމި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާބަދަލަކީ. ާރަނގަޅ� ާވިދ ޅ�ވ  ާތި ާއެހެންވީމ ،ާކޮބައިތޯ ާވިއްކެނީ. ާޑޮލަރ� ރ�ފިޔ އަށޭ

ާރަާ ާނިކަމެތި ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާމީގައި ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާލ�ޔަކީ. ާއަކީ. ާކ�ދިާއްފަސޭހަ ާއަދި ޔިތ�ންނަށ އި

ާތިއްބެވިާ ާދ އިރ ގައި ާޓ�އަރިޒަމް ާޤަބޫލ�ކ�ރެވޭ ާވެސް ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާބޮޑީ. ާއެންމެ ާގެއްލ�ން ާމީގެ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށް

ާޢ އްމާ� ާއެހެންނަމަވެސް ާލިބޭނެ. ާފައިދ  ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާއެ ާބޮޑ�. ާމަންފ  ާކ�ރ ނެ ާމިއިން ާބޭފ�ޅ�ންނަށް އިސް

ާޙަޤީޤީ ނޑ�މެންނަށްާމިާލިބޭާކ�ޑަާމ�ސ ރައިންާޢ އްމ�ާރައްޔިތ�ންނަށްާާރައްޔިތ�ންނަށްާމީގެ ނަތީޖ އަކަށްާވަނީާއަޅ�ގަ

ާބޮޑ�ކޮށްފަ.ާ ާބޮޑ�ތަން ާވަރަށް ާވެސް ާކ�ރިން ާއޮތީ ާއެ ާއަގ� ާޑީސަލްގެ ާވަނީ.ާޕެޓްރޯލ އި ާކ�ރިމަތި ާމި ާބ�ރައެއް އިތ�ރ�

ާޢ  ާގ�ޅިގެން ާބަދަލ  ާމިގެންނެވި ާއިއްޔެ ާފެށިގެން ާއިން ާމ ދަމ  ާކޮންާއަނެއްކ  ާލިބޭނީ ާއެތަކެތި ާރައްޔިތ�ންނަށް އްމ�

ާއެތައްާ ާލިބ�ނ�އިރ�ާސަބްސިޑީާއަށްާއެާއޮތީ ާމަހ�ގެާކަރަންޓ�ާބިލ�ާރަށްރަށ�ގައި އަގ�ތަކެއްގައިތޯ.ާމިހ ރ�ވެސްާމިދިޔަ

،310ާރ�ފިޔ ާއަރ ާކަމަށްާވަންޏ ާމިހ ރ300ާ�ާބޮޑ�ާއަދަދެއްާޖައްސަވ ފަ.ާކ�ރިންާއެާބޭފ�ޅ�ންނަށްާކަރަންޓ�ާބިލަށްާ

ާލިބ340ާާޭ ާކޮށްގެން ާވެރިކަމެއް ާހެޔޮ ާވިދ ޅ�ވ  ާތި ާރައްޔިތ�ންނަށް ާކޮބައިތޯ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާއެ ާއަރ ފައި ރ�ފިޔ 

ާކޮންމެާ ާކ�ރައްވ  ާތި ާބޭފ�ޅ�ން ާތި ާވަރަށް ާވަރަށް ާބޭފ�ޅ�ން ާރަނގަޅ�.ާތި ާއަކީ.ާވަރަށް ާއަކީ.ާލ�ޔަކީ،ާމަންފ  ފައިދ 

ާވަރ�ގަދަާ ާވަރަށް ާދިފ ޢ�ކ�ރެއްވ�މަށް ާއެކަންާކަމެއް ާބަޔަކަށް ާކޮންމެވެސް ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދެން ާވ ހަކަދައްކަވ ނެ. އަށް

އެބަ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާތިާބޭފ�ޅ�ންނަށްާކ މިޔ ބ�ާއެބަކ�ރޭ.ާކޮންމެއަކަސް.ާ ާވިސްނަވައިވެސްާދެއްވާ 

ާ

ދެކ�ނ�ާދ  ޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަހެންވޭރާ� ވ ހަކަުަދެއްކެވ�ން:އިރ ގެާމެންބަރާ� ާފޫރާ�

ާޢިާ ާމައްޗަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާއަގ� ާފްލޯޓ�ކޮށްފިއޭ.ާޑޮލަރ�ގެ ާއެބަކިޔަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާޑޮލަރ� އްޒަތްތެރި

ނޑ�މެންާބޮޑ�ާމަންޒަރަށްާބަލައިލ�ންާވެސްާ ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކައެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ގޮއްސިއޭ،ާދަށަށްާގޮއްސިއޭާމިހ�ރިހ 

ާބޮޑ�ާ ާގިނައިން ާމ  ާވަގ�ތަކީ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާނ�ވެދ ނެ.ާާރަނގަޅ�. ާވަގ�ތަކަށް ާބޭނ�ންވ ނެ ާބަލަން މަންޒަރަށް

ާއެއްކަލަާ ާބޭފ�ޅަކ�ާވިދ ޅ�ވި ާބަލައިލަންޖެހެނީާކޮންމެވެސް ނޑ�މެން އަހަރ�ގެާވ ހަކަާވެސ10ާާްއެހެންނަމަވެސްާއަޅ�ގަ

ާބައްޓަންކޮށްފަ ާޒ ތަކަށް ާވަކި ާގޮތަކީ ާމިއ�ޅޭ ާޖެހިގެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތްާނ�ދައްކ ށޭ. އި

ބޭންކ�ާ ބަލައިލިއިރާ� ނޑާ� އިކޮނޮމީއެއްާއެހެންާގޮތަކަށްާއެނބ�ރިގެންާދ ާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާމިއަދ�ާދެންމެއަކ�ާއަޅ�ގަ

ާ ާގަންނަނީ ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާާ��.36އޮފް ާވިއްކަނީ 3�.46ާާއަށް. ާސިލޯނ�ން ާއޮފް ާބޭންކ� އަށ31.20ާާްއަށް.

ާ ާހަވީރ�ނ31.�0ާޫގަނެފައި ާވިއްކ . ާއެބަ ާއަށް ާގަވ އިދ�ގެ ާމަނިޓަރީ ާއޮތީ. ާއެހެން ާބ�ނަނީާާ�ހ�ގައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޚިދ�މަތްތަކ�ގެާ ާއަދި ާއަގ އި ާމަސައްކަތްތަކ�ގެ ާއަގ އި ާއެއްޗެއްގެ ާހ�ރިހ  ާވިޔަފ ރިއެއް ާހ�ރިހ  ާކ�ރ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާރ�ފިޔ ާފިުިޔަވައި،ާއެހެ ާބޭނ�ންކ�ރ�މަކީާއަގ އިާފީާއ އިާކ�ލިާފަދަާތަކެތިާއަގ�ާއަދ ކ�ރ�މަށްާރ އްޖޭގެ ންާފައިސ އެއް

ާއ ދެ،ާ ާއެވެ. ާހިމެނެ ާވެސް ާޗެކ� ާޓްރ ންސްފަރާއ އި ާބޭންކ� ާއިތ�ރ�ން ާފައިސ ގެ ާއަދ ކ�ރ�މަށް ާއަގ� މަނ ކަމެކެވެ.
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ާއޮންނަހެނެއްާ ާޤައ�މެއް ާއެހެން ާދ�ނިޔޭގެ ާނ�ވޭ ާހިޔެއް ނޑަކަށް ާއަޅ�ގަ ާޓެންޑަރ. ާލީގަލް ާއަކީ ާވ ހަކަ ނޑ� މައިގަ

ާ ާލިބޭާއިކޮނޮމީއ6ާެމިގޮތަށް ާޑޮލަރ� ާބަޔަކީ ާއަނެއް ާބައެއް. ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާއިން ާފައިސ  ާދިވެހި ާބަޔަކީ ާއެއް އް.

ާޓެންޑަރޭާ ާލީގަލް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާބައެއް. ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާމ ކެޓެއްގައި ާއަމިއްލަ ާމީހ�ންގެ ާއެ މީހ�ން.

ކ�ރަންޖެހޭާފަރ ތަކީާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީ.ާާކިޔ ާމަފްހޫމެއްާބޭނ�މެއްާނ�ކ�ރެވޭ.ާތަންފީޒެއްާނ�ކ�ރެވޭ.ާއެކަން

ާމ�އައްސަސ އެއް.ާއެއީާސަރ�ކ ރެއްާނޫން.ާ ާއޮންނަ ާއޯވަރސައިޓް ާމަޖިލީހ�ގެ ާމި ާއަކީ ާއޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީ

ާމިކަ ާވެގެން.ާއެހެނެއްާނޫން ާކޮންސިސްޓެންޓް ާޕޮލިސީއ  ާމަނިޓަރީ ާޕޮލިސީާއ އި ާއޮތީާފިސްކަލް ންާމިކަންާކ�ރެވެން

ނޑ�ާ ާމ�އައްސަސ ާއަށް.ާއަޅ�ގަ ާއެއްކަލަ ާދިއްކ�ރެވޭ ާއެބަ ާއިނގިލި ާހަމަ ނޑ�މެންނަށް ާވަނީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ މި

ާއަކީާ ާރިސިޓްސް ާޓޯޓަލް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަޑ�އެހިން ާކ�ރިން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއ�ޅޭ ާމި ދަންނަވަން

ނޑ�ާދ�ށިންާދ ދިާފަހަކ�ންާކ�ރީގެާސަރ�ކ ރ�ންާވިދ ޅ�ވެފައިާއޮތީާސްރީލަންކ ާއޮންލައިންާވިޔަފ ރިާނޫހެއްގައިާއަޅ�ގަ

�00ާާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާމިއަދ� ާއެހެންނަމަވެސް ާޑޮލަރޭ. ާމީ.6ާާމިލިއަން ާޤައ�މެއް ާހަދ  ާރިސިޓްސް ާޑޮލަރ�ގެ ބިލިއަން

ާވ  ާތ ށި ާޑޮލަރަށް ާނ�ފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅ�ގަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެއެހެންވީމ ، ާއެހެންވީމ ، ާސަބަބެއް. ޑޮލަރ އިާާންޖެހޭނެ

ާރ އްޖޭގެާ ާގޮތަށް ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފ�ޅ� ާމެންބަރ�ން ާބައެއް ާމިއަދ� ާޓެންޑަރާގޮތަށް ާލީގަލް ާއަކީ ާރ�ފިޔ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކ�ރެވޭާގޮތަށްާބަދަލ�ވީމަާމިާމައްސަލަާހައްލ�ވ ނެ.ާހަމަާހ�ރިހ ާ މިާާއަޅ�ގަނޑ�މެންމ�ޢ މަލ ތެއްާދިވެހިާރ�ފިޔ ާއިން

ނޑ�މެންދައްކ ާވ ހަކައ ާދިމ ކ�ރެވޭ ާލަފ ކ�ރެވޭ.ާއަޅ�ގަ ނޑަށް ާދ�ވަހެއްާހަމަާާނެާކަމަށްާއަޅ�ގަ އ�އްމީދ�ކ�ރަނީާމ ާގިނަ

ާ ާނ�ވެ ާމ�ސްތަޤ�ބަލެކައިރި ާއްގައި ާޢިއްޒަތްތެުެރ30ާާިހަމަ ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާކަމަށް. ާތިރިކ�ރެވޭނެ ާޑޮލަރ� ާއަށް ރ�ފިޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްކެވ�ންާމަޢ�ޞޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްދ�

ާމައްސަލަ ާމިއަދ�ާދިމ ވެފައިވ  ނޑ�މެންނަށްާރައްޔިތ�ންނަށް ާއަޅ�ގަ ާރައީސް.ާމިހ ރ� ާޢިއްޒަތްތެރި އަކީާާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާކ�ރިމަތިާދަތި ާހ ލ� ނޑ�މެންވ�ން. ާތަޢ�ލީމ�ާޤައ�މެާއަޅ�ގަ ާއެބަޖެހޭ ާރައްޔިތ�ން ާއ�ޅޭއިރ� ާރައްޔިތ�ން ާއްގައި

ާހ ސިލ�ކޮށްފައި ާތަޢ�ލީމ� ާރ އްޖޭގައި ާތަޢ�ލީމ�ާހ ސިލ�ކ�ރަން. ާފ�ރ�ާާބޭރ�ން ާއެާޞހ ސިލ�ކ�ރ�މ�ގެ ާއެބައޮތް. ުަތ�

ާގެންދަ ާކ�ރިއަށް ާޤައ�މ� ާބޭނ�ންކޮށްގެންާނޫނީ ާހ ސިލ�ކ�ރެވޭާފ�ރ�ޞަތ� ާތަޢ�ލީމ� ާބޭނ�ންވ ާފެންވަރަށް ާނެތް.ާން ކަށް

ާާސަރ�ކ ރ�ން ާނޫން. ާކޮށްދެއްވަނީކީ ާކަންތައް ާބޭބޭފ�ޅ�ންއެ ާއަމިއްލަ ާލިބޭާއެާ،އެހެންވީމ ، ކ�ޑަާާބޭފ�ޅ�ންނަށް

ާއެ ާއެއްކޮށް ާކ�ޑަލ ރިކޮޅ  ާއަލީގައި ާބަާލ ރިކޮޅ�ގެ ާބޭރ�ގައި ާބޭބޭފ�ޅ�ން ާކ�ދިންނަށް ާއެ ދެމ�ންާޔަވައިކިއިތިއްބައިގެން

ާ،ބޭސްފަރ�ވ ާއަށްންާވެސްާއެާތިބީާކަންބޮޑ�ވެާހ ސްވެފައި.ާދެންާހަމައެއ އެކ�ާގެންދަނީ.ާމިއަދ�ާއެާހ�ރިހ ާބޭފ�ޅ�

ާނިޒ  ާބޭސްފަރ�ވ ކ�ރ�މ�ގެ ާރ އްޖޭގެ ާދ�ވަހަކަށް ާދ�ވަހެއް ާދަށަށްމް ާމިާދަމ�ންާހ ލ� ާމިއަދ� ާރ އްޖޭގެާާގޮސް އޮތީ

ާފެ ާނ�ކ�ރެވޭ ާރަނގަޅަށް ާގޮސްފަބޭސްފަރ�ވ  ާދަށަށް ާރ އްޖެާާ.ާއެކަމަށްޓަކައިންވަރަށް ާދިއ�ާވެސް ާބޭރަށް މަށްާއިން
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އަށްާޑޮުަޑޮލަރ�ާމިއަދ�ާތ ށިފެވައިވ ާވަރ�ންާރ�ޑޮލަރ�ާބޭނ�ންވޭ.ާއެކަމަކ�،ާ ާގަންނަންާލިބޭާއަގަށްާމިއައިާާލަރ�ފިޔާ 

ާމިއަދ�ާއެ ާރައްޔިތ�ން ާއަނެއްކ ާާބަދަލ ާގ�ޅިގެން ާކަންބޮޑ�ވެފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަވަނީ ާމިާވެސް އީސް،ާސަރ�ކ ރ�ން

ާޒިންމ ދ ރ� ާގޮތަކަށް ާކ�ޑަ ާކަން ާއެޅ�އްވި ާމިާމި ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާސަބަބ�ން ާބޮޑަށްާާފިޔަވަޅ�ގެ ާވަރަށް ވަނީ

ާވޭާޖެހިފައި.ކަންބޮޑ�ވ ން ާގޮތެއް ާހައްލ�ކ�ރެވޭނެ ާމައްސަލަ ާވ ހަކަމި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމިއަދ� ާމިާތޯ ާދައްކ އިރ�

ާމި ާއަންނަން ާސ�ާހިސ ބަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކިހިނެއްވެގެންތޯ ާއައި.އެމް.އެފ�ންޖެހ�ނީ ާވ ލ�ކޮށްލަންޖެހޭ.

ނޑ�މެންނ ާ ނޑ�މެންގެާސަރ�ާާކޮށްފައިހިއްސ ާއަޅ�ގަ ާކ ރ�ންާއަޅ�އްވަންޖެހޭާވަރަށްާހ�ރިާވަހަކަތަކ�ގެާއަލީގައިާއަޅ�ގަ

ާމ�ހިއް ާނޭޅ�އްވ�މ�ގެާސަބަބ�ންގިނަ ވީާކިހިނެއްތޯާޑޮލަރަށްހިސ ބަށްާއަންނަންޖެހ�ނީ.ާދެންާާމިާކަންމ�ާފިޔަވަޅ�ތައް

ާއެބަ ާވިސްނ ލީމަ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާސ�ވ ލ�ތަކ�ގައި ާސަރ�ކ ރ�ންާއެާކޮށްލ  ާކ�ންފ�ނިތަކެއް ާބައިވަރ� ާއެތައް ނގޭ

ާކ�ންފ� ާއެ ާހަދައިފި. ާމިހ ތަނަށް ާދެއަހަރ ނިތަކ�ން ާާމި ާތެރޭގައި ާދ�ވަހ�ގެ ާފ ޑ�ގެާާކ�ރިހ ވެސްބައި ާއެކި ކަމަކީ

ާކ�ންފ�ނީ ާއެ ާސޮއިކޮށްފައި ާާގައިއެމް.އޯ.ޔޫ ާއެހިމެނޭ ާބޭރ�ން ާއެކިާާމީހ�ންނ އި ާކ�ންފ�ންޏ ، ާބައިވެރިވ  މީހ�ން

ާއެމް.އޯ.ޔޫާ ާފ ޑ�ގެ ާމިލިޔަން ާއެތައް ާތެރެއިން ާއެގެ ާބޭރ�ކޮށްލީ. ާާޑޮލަރެއް ާމިއަދ�ާކަންތައްތައް ނޑ�މެންނަށް އަޅ�ގަ

ކެއްާކަމަށްާވ ތީ.ާސަރ�ކ ރ�ންާހައްދަވައިގެންާއ�ޅ�އްވ ާކ�ންފ�ނިތަާއެއީާވެސްާނެތް.ާާބެލެނީކީާނޫން.ާބެލޭނެާގޮތެއް

ާކަމަށްާ ާހިންގ ނެ ާޤައ�މެއް ާރިސޯޓަކ�ން ާއެންމެ ާސަރ�ކ ރ�ން ާމި ާހ�ރިއިރ� ާމިހެން ާކަންތައްތައް އެހެންވީމ ،ާމިފަދަ

ާތަން.ާމިހ ރ�ާއަޅ�ގަނޑ�މެާ،ބ�ނެ ާފޭލިވެފައިވ  ާމިާސަރ�ކ ރ�ާމ�ޅިން ާފެންނަނީ ާދޭންޖެހޭާންނަށްާމި ރައްޔިތ�ންނަށް

ާފޭލްޚިދ�މަ ާފައިސ ތްތައްާނ�ދެވެންޏ ާސަރ�ކ ރ� ާލިބޭ ާޖީބަށް ާގަންނަންާބަލައިލ އިރ� ާއެއްޗެއް އިންާާވީ.ާރައްޔިތ�ން

ވައިދޭނެާމަގ�ާބަންދާ�އްޔ ާސަރ�ކ ރ�ާފޭލްވީ.ާދަރިންނަށްާކިޔަާއްޖެާއްާގަނެވޭާވަރަށްވ�ރެާއެއްޗެހީގެާއަގ�ާބޮޑ�ވެއެއްޗެ

ާޞި ާފޭލްވީ. ާސަރ�ކ ރ� ާބަވެއްޖެއްޔ  ާމަގ� ާހޯދ ނެ ާޚިދ�މަތް ާފޭލްވީ.ާއްޙީ ާސަރ�ކ ރ� ާވެއްޖެއްޔ  ާސަރ�ކ ރ�ާންދ� މި

ާއިސްތިއ�ފ ދެއްވަންވީ.މިއަދ�ާމިއޮތީާފޭލްވެފައި.ާމިާސަރ�ކ ރ�ންާލަ އްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާޝ�ކ�ރިާސްނ�ކޮށްާއަވަހަކަށް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމ�އްޠަލިބ�ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާއައްސަލ މްޢަލައިކ�މް�ާ����ާ���ާ������ާ������ާ������ާ������ާ������ާ�ާ��� ޢިއްޒަތްތެރިާާ.

ނޑ�މެ ާއަޅ�ގަ ާދައްކ އިރ� ާވ ހަކަ ާޑޮުަލަރ�ގެ ނޑ�މެން ާމިރައީސް.ާއަޅ�ގަ 299�ާނޮވެމްބަރ�44ާާފެންނަނީާާންނަށް

ާވެރި ާވެރިކަމ ގައި ާސަރ�ކ ރ� ާއައި ާދ ނެހ ާާވީއްސ�ރެހަވ ލ�ާކަމަށް ާބޭރަށް ާފައިސ  ާވަންނަާބޭރ� ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ

ދ ާތަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީގެާއެއްާމިސ ލަކީާދިރ ގ�.ާދިރ ގ�ންާލިބޭާހ�ރިހާ ގޮތަކަށްާކަންތައްތައްާކ�ރަމ�ން

ޑޮލަރ�ގެާގޮތ�ގައިާބޭރަށްާދ ނެ.ާމ ލޭާއިންޓަރނޭފައި 199ާޝަނަލްާއެއަރޕޯޓަށްާލިބޭާސ އެއްގެާބޮޑ�ާބައެއްާމިހ ރާ�

ާއެއްޗެއ099ާްނޫނީާ ދ ނީާސީދ ާބޭރަށް.ާހަމަާއެހެންމެ،ާާއެާ.މިލިޔަންާޑޮލަރ�ާއެއީާސީދ ާމީހ ރ�ާބޭރ�ާބައެއްގެ
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ާލޭބަރ�ންާމަސައްކަތްކ�ރ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާބިދޭސީ ާއިންޝ�އަލޭބަރ� ނގެ ާގ ތްގަ ާމިހ ރ� ާގޮތ�ގައި ޑަކަށްާރެންސްގެ

ާމިއަހަރ�ާާ:� ާރ�ފިޔ  ނޑަާމިލިޔަން ާކަ ާސަރ�ކ ރ�ން ާލިބޭނެ.ާއެ ާރޭޓ�ން ާއޮތް ާފައިސ އަޅ ފައި ާވެސްާާހ�ރިހ  އަކީ

ާދިވެހިރ އްޖެ ާގޮތ�ގައި ާފައިސ ގެ ާނަމަވެސްާާބޭރ� ާބަލައިލި ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާމިގޮތަށް ާފައިސ . ާދ ނެ ާބޭރަށް އިން

ާމިއަ ނޑ�މެންނަށް ާމ ާޅ�ގަ ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާރޭާާފެންނަނީ ާނެތިާާކަމެއްވ�ންތެރިބޮޑ� ާސަބަބ�ންާާކަންތައްާ، ކ�ރ�މ�ގެ

ާއަ ާރ އްޖެާށްދިވެހިރ އްޖެ ާގޮތ�ގައި ާފައިސ ގެ ާބޭރ� ާފައިސ އެއް ާހ�ރިހ  ާރ އްޖެާވަންނަ ާބޭރަށް ާބޭރާ�ާއިން އިން

ާދ ންޖެހޭ ާއަތަށް ާާބައެއްގެ ާކ�ރެވިފައި ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާފައިސ ާއޮތްކަން. ާއަދަދެއްގެ ާބޮޑ� ާމިހ ރ� ާ،ރ އްޖޭގެ

ާދައ�ލަތަށްާ ާޓްރެޜަޓްރެދިވެހި ާނޫނީ ާވިއްކައިގެން ާބިލ� ާހ�އްޓ ،ާދިވެހިާރީާޜަާރީ ާނަންގަވ ފައި ާވިއްކައިގެން ބޮންޑ�

ާ.ދިވެހިާރ�ފިޔ ާއަށްާމިާގެނައިާބަދަލ�ގެާސަބަބ�ންާއެކަނިާވެސް..ާ،ގެނައިާމިާދައ�ލަތަށް

ާ

ާކަދެއްކެވ�ން:ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަ

ާގެލިއްޖެ.ާ ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާާއ ދެ، ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް ާއ ދެ، ާދ އިރ ގެާާފަރެސްމ ތޮޑ )ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(

ކ�ރިއަށްާގެންދެވ�މަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� ާވ ހަކަފ�ޅާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާމ�އްޠަލިބ�ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރ�ާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާބޭރ�ގެއ  ާާދެ، ާބޭންކ� ާމޯލްޑިވްބޭންކ�ތަކ�ން ާއޮފް ާބޭންކ� ާސްޓޭޓް ާއިންޑިޔ އިންނ ސް، ާއޭގެއިތ�ރަށްާާއިއޮފް އަދި

ާނަގ ފައިާ ާސަރ�ކ ރ�ން ާާއިންޑިޔ  ާބެލިކަމ�ގައ100ާިހ�ރި ާއެކަނި ާޑޮލަރަށް ާާމިލިޔަން ާދިވެހި ދައ�ލަތ�ގެާވިޔަސް

ާާފައިސ  ާދައްކަނ��3ާްއިން ާއިތ�ރަށް ާރ�ފިޔ ާމިާސަރ�ކ ރ�ން ާދަާމިލިޔަން ާދިވެހި ާބަޖެޓ�ާއެބަޖެހޭ.ާމިއީ ާއ�ލަތ�ގެ

ދިވެހިާދައ�ލަތ�ގެާބަޖެޓ�ާ،އިތ�ރަށްާޑެފިސިޓްވެ ލިޔަންާރ�ފިޔ ާއަށްާބ34ާިބިލިޔަންާރ�ފިޔ ،36ާާގެާގޮތ�ގައިާމިހ ރާ�

ާހިއިތ�ރ�ވެގެން ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާވެއްޖެދ ނެ ާކަމަށް ާބޭނ�ން ާދިވެހިާފަހައްޓަން އްޔ 

ާވަންނަާދެާވަސީލަތްާކަމަށްާާއ�ލަތ�ންާކ�ރަންޖެހޭާކަމަކީާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާމިވަންނަާހަމައެކަނިާބޭރ�ާފައިސ ާމިދަ

ާޓޫ ާމަސްވެރިކަމ އި ާވ  ާފައިސ  ާލިބޭ ާގޮތަކަށްާރިޒަމ�ން ާބެހެއްޓޭނެ ާކ�ރ�ން.ާކަާދިވެހިރ އްޖޭގައި ންތައްތައް

ދިވެހިރ އްޖެާއަށްާލިބޭާާ،ދީާއިއިތ�ރ�ާވަސީލަތްތަކެއްާހ�ޅ�ވަމީހ�ންނަށްާާބޭރ�ާމީހ�ންާގެނެސްާއެާދިވެހިރ އްޖެާއަށް

ާ ާފައިސ  ާހ�ރިހ  ާރ�ފިޔ  ާމީދިވެހި ާބޭރ� ާނަމ�ގައި ާފަހިމަދ�ކ�ރ�މ�ގެ ާވަސީލަތްތަކެއް ާލިބޭނެ ކޮށްދިނ�މެއްާހ�ންނަށް

ާކ�ރެއްވިއްޖެ ާމިކަން ާދިޔ�ާނަމަާދިވެހިާނޫން.ާމިގޮތަށް ާނިކަމެތިވެ،ާދަތިވެގެން ާއިތ�ރަށް ންާނޫންކަމެއްާރައްޔިތ�ން

ދިވެހިާފައިސ ާރައްކ ކޮށްފައިާހ�ރިާމީހ�ންގ60ާާެމ�ދަލ�ގެާއަގ�ާމަތިވެގެންާދ އިރ�ގައި،ާ%60ާާނ�ވ ނެ.ާމިއަދ�ާ%

ާވޭންތަކެއްާ ާއިތ�ރ� ާރައްޔިތ�ންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަކީ ާނަތީޖ  ާދަށްވެގެން. ާދިޔައީ ާއެ ާއަގ� ާފައިސ ގެ ދިވެހި

ާއަާ ާމ�ދަލ�ގެ ާހަމަާތަހައްމަލ�ކ�ރަންޖެހޭނެ. ާމަތިވެގެންދ ނެ. ާކ�ލި ާތަންތަނ�ގެ ާދިރިއ�ޅޭ ާވަރަކަށް ާދ  ާބޮޑ�ވެގެން ގ�
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ާއަގ�ާބޮޑ�ވެގެންދ ނެ.ާ ާޚިދ�މަތްތަކ�ގެ ާޚިދ�މަތްތަކަށްާބޭނ�ންވ  ާއެާނޫންވެސްާއަސ ސީ އެހެންމެާޕެޓްރޯލ އި،ާޑީސަލ 

ާޤަބޫ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާކޮށްދޭންވީ ާކަމަކީ.ާސަރ�ކ ރ�ން ާކަންބޮޑ�ވ ންޖެހޭ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާސަރ�ކ ރ�ންާމީ ާގޮތ�ގައި ލ�ކ�ރ 

ާއޭގެާ ާނޫން. ނޑައެޅ�މެއް ާކަ ާރޭޓަކަށް ާވަކި ާނޫނީ ާނޫން. ާކ�ރ�މެއް ާފިކްސް ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާކަމަކީ ކޮށްދެއްވަންވީ

ބަދަލ�ގައިާާމ�ދަލ�ގެާއަގ�ާހެޔޮކ�ރެވޭނެާގޮތަކަށްާފަސޭހައިންާމ�ދ ާއިމްޕޯޓ�ކ�ރ ާމީހ�ންނަށްާާއަގ�ާހެޔޮކޮށްާޑޮލަރ�ާ

ާއްާތަނަވަސްކޮށްދިނ�ން.ާލިބޭނެާވަސީލަތްތަ

ާ

މ�ޙައްމަދ�ާޝިފ ޒ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާބ ރަށ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާސ ފ�ކޮށްާ ާވަރަށް ާބަހ�ސް ާކ�ރެވެމ�ންދ  ާމަޖިލީހ�ގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާރަނގަޅ�ކަމެ ާރައްޔިތަކަށް ާސަރ�ކ ރ�ން ާދިވެހި ާހ މަވ ނެ. ާތިއްބަވ ާރައްޔިތ�ންނަށް ާމަޖިލީހ�ގައި ާމި ާކޮންދެންޏ ، އް

ާވެސްާ ާމަސައްކަތް ާހ�ރަސްއެޅޭތޯ ާކ�ރ ނެ. ާވެސް ާބަހ�ސް ާފޯރީގައި ާފޯރިއަރ ނެ.ާާވަރަށް ާވަރަށް ާމެންބަރ�ން އިދިކޮޅ�

ާވަންޏ ާ ާކަމަށް ާއޮތް ާފެއިލްވެފައި ާސަރ�ކ ރ� ާނޫން. ާފެއިލްވ�މެއް ާސަރ�ކ ރ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާމިއަދ�ގެ ކ�ރ ނެ.

ނޑ�ާދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންާއަވަހަށްާސަރ�ކ ރ ާހަވ ލ�ވ ށޭ.ާފެއިލްާނ�ވެާތިބިާބަޔަކ�.ާކީއްވެގެންބ ވައޭާސަރ�ކ ރ ާއަ ޅ�ގަ

ނޑ�ާ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް. ާކަމެއް ާދައްކަވ ނެ ާމިތ  ާވ ހަކަތަކެއް ާތިއްބަުަވަނީ.ާބޭކ ރ� ާމި ހަވ ލ�ނ�ވ ން

ާމީާދިވެހިާސަރ�ކ  ާބޭނ�ންވޭ ާހަރ�ދަނ ާފިޔަވަޅެއް.ާދަންނަވ ލަން ާއެޅ�އްވިާވަރަށް ާޤައ�މ�ގެާއިޤ�ތިޞ ދަށްޓަކައި ާމި ރ�

ާވަގ�ާ ާކަމަކީ ާވެސް ާކެރ�ނ�ހ  ާކ�ރައްވ ކަށްނ�ކެރ�ނ�. ާމިކަން ާބޭފ�ޅަކަށް ާއެއްވެސް ާކ�ރެއްވި ާވެރިކަން ާޤައ�މ�ގައި މި

ާ ާބޭންކ�ތަކަކަށް ާއެތައް ާބޭރ�ގެ ާއިން ާބޭރަށް.ާރ އްޖެ ާއިން ާރ އްޖެ ާޢ އްމާ�ވިޔަފ ރިކޮށްގެން ާލިބ�ނ� ާރ އްޖެއަށް ދިވެހި

ާމިއަދާ� ާމީ ާޙަޤީޤަތް. ާމީ ާޖަމ ކ�ރ�ން. ާހ�ޅ�ވައި ާއެކައ�ންޓ�ތައް ާނަމ�ގައި ާއަމިއްލަ ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާއެ ާބޮޑ�ބައި ދަނީގެ

ާވ ހަކަނ�ދައްކަވ ާ ާމި ާގޮތ�ން. ާބެހޭ ާރ އްޖެއ  ާދިވެހި ާކަންތައްތައް. ާހ މަވަމ�ންދ  ާކަންކޮޅ�ތަކ�ގައި ާއެކި ާއެކި ދ�ނިޔޭގެ

ދިވެހިރ އްޖޭގައިާޑޮލަރ�ާތ ށިވެއްޖެއޭާކިޔައިގެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހ�ގައިާވ ހަކަދެއްކ�މ�ގެާބޭނ�މެއްާނެތް.ާާމިއަދ�

ާހަމަާ ާހ ސްވ ންޖެހެނީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާގ�ޅިގެން ާފިޔަވަޅ  ާރައީސް.ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނ�ން ާދަންނަވ ލަން ނޑ� އަޅ�ގަ

ާއަޅ�ގަ ާތެރޭގައި ާބޭންޑ� ާމި ާކަމަކ . ާމިއޮތްާއެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށްޓަކައި. ާނ�ލިބިދ ނެ ާޑޮލަރ� ނޑ�މެންނަށް

ާ ާބައްދަލ�ކޮށްފަ. ާވިޔަފ ރިވެރިޔަކ  ާއައީ ާމި ާދެންމެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާމިއަދ� ާހަމ6ާާަޔަޤީންކަމަކީ ާޑޮލަރ� ލައްކަ

ނޑ�ާާގެާރޭޓ�ންާގަނެގެންާއެާއައީ.ާާހަމަާބޭންކ�ން.ާމ ދަމ ވެސްާލިބޭނެ.ާއަނެއްާދ�ވަހ�ވެސ31.�0ާް ލިބޭނެ.ާއަޅ�ގަ

ާމިއަދ�ާ ާފައިސ ތަކެއް ާދިޔަ ާއެނބ�ރެމ�ން ާބ ޒ ރ�ގައި ާކަޅ� ާރ އްޖޭގައި ާދިވެހި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބޭނ�ންވ  މިދަންނަވަން

ާމިާ ާހިންގޭނޭ. ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތް ާމި ާތެރޭގައި ާބޭންޑ� ާމި ާލީގަލްކޮށްފައޭ. ާއެ ާމިވަނީ ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ާމިކަ ާމަޖިލީހ�ން ާހިންގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގ�ޅިގެން ާސަރ�ކ ރ  ާދިވެހި ާއ އި ާއެމް.އެމް.އޭ ާމީ ާހ�ރަސްނ އަޅ�އްވ ށޭ. މަށް

ާޕޮލިސީާ ާމަނިޓަރީ ާމިއަދ�ގެ ާނޫނޭ. ާވެސް ާނިންމ�މެއް ާނިންމި ާސަރ�ކ ރ�ން ާދިވެހި ާހަމައެކަނި ާމީ ރަނގަޅ�ކަމެކޭ.
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ާއެމް.އެ ާބޭންކ�، ާސެންޓްރަލް ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާތަންފީޛ�ކ�ރަމ�ންދ  ާއެކީާއެކަމަށްޓަކައި ާތ އީދ  ާފ�ރިހަމަ ާއިން މް.އޭ

ނޑ�ާދެއްވިާފ�ރ�ޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާ ާދިވެހިާސަރ�ކ ރ�ންާާކ�ރަމ�ންދ ާކަމެއް.ާއަޅ�ގަ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ޢ ވައިކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަލީާ ާރިފާ�

%ާ ާދިވެހިން ާމިއަދަކީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ�ވ60ާަޝ�ކ�ރިއްޔ  ާފަގީރ�ވި ާއަގ�ާއިން ާރ�ފިޔ ގެ ާދިވެހި ހެއް.

ާއެއްކ�ރ ާ ާމައިންބަފައިން ާފޮނ�ވަން ާކިޔަވ ކ�ދިންނަށް ާއ�ފ�ލެނީ. ާއަގ� ާތެލ�ގެ ާއ�ފ�ލެނީ. ާއަގ� ާކ ބޯތަކެތީގެ ވެއްޓިއްޖެ.

ާއ�ޅޭާ ާހިޖ�ރަކޮށްގެން ާގައ�މ�ތަކަށް ާއަވައްޓެރި ާދީގެން ާކ�އްޔަށް ާކ�ރަންޖެހެނީ.ާގެ ާހޭދައެއް ާއިތ�ރ� ާގަންނަން ލ ރިކޮޅ�

ާހޯދަންާމ�ހ ޖި ާފައިސ  ާބޭނ�ންވ  ާއ ރ ސްތ�ކ�ރ�މަށް ާދިރ�އ�ޅ�ން ާމީހ�ންގެ ާއެ ާޑޮލަރ� ާހޯދަންޖެހޭ ާމީހ�ން ާއެ ރ�ންނަށް

ާމެންބަރ�ންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިާބ�ނަނީ ާާވެރިކަމަކީ.ާދެން ާއެާބ�ނ ާހެޔޮ ާހޭދަކ�ރަންޖެހެނީ.ާމީ އިތ�ރ�ާފައިސ 

ވަނ6002ާާަލިއަންާރ�ފިޔ އަށްާއ�ފ�ލީއޭ.ާއެާބ�ނ ާބަދަލެއްާއައީާބ36ާިބިލިއަންާރ�ފިޔ ގެާބަޖެޓެއ2ާާްއެބަާވިދ ޅ�ވޭާ

ާފަހ�ންާ ާހެއްދެވީ.ާއޭގެ ާމެނިފެސްޓޯ ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާއެ ާބޭފ�ޅ�ން ާމިާތިއްބެވި ާމިހ ރ�ާވެރިކަމ�ގައި ާފަހ�ން އަހަރ�ގަ.ާއޭގެ

ާވަޢ�ދ�ވެވަޑައިގަތީާ ާބޭފ�ޅ�ންާވ30ާިއެާބޭފ�ޅ�ން ާފަހ�ންާއެ ާތިރިކ�ރ ނަމޭ.ާއޭގެ ާއެންމެާރިސޯޓެއްާއަށްާޑޮލަރ� ދ ޅ�ވީ

އޮތަސްާމިާޤައ�މ�ާހިންގ ނަމޭ.ާއޭގެާފަހ�ންާއެާބޭފ�ޅ�ންާވިދ ޅ�ވީާދިވެހިާރައްޔިތ�ންނަށްާއަތްފޯރ ާފަށ�ގައިާކ ބޯތަކެތިާ

ާއަބަދ�ވެސްާ ާސަރ�ކ ރަކީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާތިރިކޮށްދޭނަމޭ. ާއަގ�ތަށް ާދިރިއ�ޅ�މ�ގެ ާލިބޭނޭ. ާބޯހިޔ ވަހިކަން ލިބޭނޭ.

ާއެހެ ާދިވެހިާކޮންމެވެސް ާސަރ�ކ ރެއް. ާދިއްކ�ރ  ާއިނގިލި ާދިމ ލަށް ާމީހަކ  ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާދިމ ލަކަށް ން

ާއެދިގެންާ ާހެޔޮ ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާއެ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާާބަދަލަކީ ާމިގެންނަ ާބ�ނެ ާކަމަށް ާއެދިގެން ާހެޔޮ ރައްޔިތ�ންނަށް

ާނޭނގިގެ ާކ�ރަން ާކަމެއް ާއޮބިނޯވެގެން ާބަދަލެއްާނޫން.ާމީާހަމަ ާކަންތައްތައް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާގެންނަ ާކ�ރ  ން

ާ ާފައިސ ކޮޅ� ާ ާއެއްކ�ރ  ާދ ން ާބޭހަށް ާމީހ�ން ާއެ ާފައިދ ވ ނީ. ާކޮންގޮތަކ�ންތޯ ާރައްޔިތ�ންނަށް ޑޮލަރ300ާ�ާދިވެހި

ޑޮލަރ�ާހޯދަން.ާކޮންގޮތަކަށްތޯއ300ާާޭރ�ފިޔ ާހޭދަކ�ރަންޖެހ3�46ާާޭއަށްާލިބެނީ.ާމިހ ރ�ާާ��.36ގަންނަންާކ�ރީގައިާ

ނޑ�ާމިހިތަށްއަރަނީ،ާކ ކަށްާބ ވައޭާއޮޅ�ވ ލަންާމިާއ�ޅެނީ.6��ާާއިދ ާއެވީާފަ ރ�ފިޔ ާއެާގެއްލ�ންވީާނޫންތޯއޭ.ާއަޅ�ގަ

ާވިދ ޅ�ވެއްޖެ.ާ ާނަޝީދ� ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމ� ާއަޚް، ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ދެންމެއަކ�

ާ ާބީ.އެމް.އެލްގެ ާތިމަންނަ ާދެންމެއަކ�އޭ ާބެލީާތިމަންނަ ާވެބްސައިޓ�ން ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބޭންކ� ާނޫނީ ވެބްސައިޓ�ން

ރޭޓ�ާއެބަހ�އްޓޭާމިހ ރ�ވެސްާ ނޑައެޅިގެންާދޮގޭާއެާހަދަނީ.31ާާއެކްސްޗޭންޖާ� ާރ�ފިޔ ާމިވެނިާވަރަކަށްާލިބެން.ާކަ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމަޖިލީ ާހިސ ބ�ން ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާގަވ އިދ�ގައި ާމ އްދ ގައ4�ާާިހ�ު�ގެ ވަނަ

ާ 3ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމި ާބަހ�ސްކ�ރަން. ާއަށް ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާމި ާހަމަވީ. ާ ާވަގ�ތ� ާއިރ�ގެ ާއިރ�3ާާގަޑި ގަޑި
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ާޖަމ ލާ� ާޢަބްދ�ލްޢަޒީޒ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށ� ާއެބައޮތް، ާހ�ށަހެޅިފައި ާހ�ށަހެޅ�މެއް ހަމަވިއިރ�ގައި،

ާމަނިކާ�އަބޫބަ ާޙ�ސައިން ާނިހ ނ� ާއަޙ�މަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނ� ާހ�ށަހަޅ�އްވައި، ކ�ރ�

ާ ާގަވ އިދ�ގެ ާއެއީ ާހ�ށަހެޅ�ން. ާވ ހަކަދައްކަނ4�ާާްތ އީދ�ކ�ރެއްވި ާމައްސަލައަށް ާމި ާދަށ�ން ާ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފ�ރ�ޞަތ�އަ ާމެންބަރ�ންނަށް ާހ�ރިހ  ާކ�ރިއަށްާއެދިވަދައިގެންފައިވ  ާބަހ�ސް ާމައްސަލައިގެ ާނިމެންދެން. ރ�ވައި

ނޑ�ާގަސްތ�ކ�ރަނީާވޯޓަކަށްާއަހަށް.ާވޯޓަށްާދިއ�މ�ގެާކ�ރިންާޖަހަންޖެހޭާ ގެންދިއ�މަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަމ�ގައިާއަޅ�ގަ

ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( ާދަންނަވަން. ާސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ާޖެއްސެވ�މަށް ާރަނގަބީލ�

އިށީނދެވަޑައިގެންނެވ�ންާއެދެން.ާއަދިާކ ޑ�ކޮޅ�ތައްާޗެކްކޮށްލެއްވ�ންާއެދެން.ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(ާއ ދެ،ާރައްޔިތ�ންގެާ

ާ ާގަވ އިދ�ގެ ާވަޙީދ34�ާ�ާމަޖިލީހ�ގެ ާޢަލީ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާދަށ�ން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަ ާމައްސަލަ ާކ�އްލި ާމެންބަރ�ންނަށްާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  ާހ�ރިހ  ާއެދިވަޑައިގެންފައިވ  ާވ ހަކަދައްކަވަން ށް

ާޢަބްދ�ލްޢަޒީޒާ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށ� ާގެންދިއ�މަށް ާކ�ރިއަށް ާމައްސަލަ ާނިމެންދެން ފ�ރ�ޞަތ�އަރ�ވ 

ާއަޙ�މަ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނ� ާހ�ށަހަޅ�އްވައި ާއަބޫބަކ�ރ� ާމަނިކާ�ޖަމ ލ� ާޙ�ސައިން ާނިހ ނ� ދ�

ާދެއްވ�ންާ ާވޯޓ� ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާފ ސްކ�ރެއްވ�މަށް ާހ�ށަހެޅ�އްވ�ން ތ އީދ�ކ�ރެއްވި

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

އަާާާހ�ށަހެޅ�އްވިާމެންބަރ�: ޖަމ ލާ� ާބޫބަކ�ރ�.މ ވަށ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްދ�ލްޢަޒީޒާ�

ޙ�ސައިންާމަނިކ�.ާތ އީދ�ކ�ރެއްވިާމެންބަރ�: ނިހ ނާ� ދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާއަޙ�މަދާ� ާވިލިމ ފަންނާ�

ާ

�4ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: 66ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 65ާާާާާާާވޯޓާ�

ާ-ާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:
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އަދަދ�3�ާވޯޓ�ގައިާބައިވެރިވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދާ� .ާއެހެންކަމ�ންާމިާކ�އްލ�3ާި.ާޖ�މްލ62ާަ.ާފ ސްވ�މަށްާބޭނ�ންވާ 

ާމައްސަލައިގެާބަހ�ސްާކ�ރިއަށްާގެންދ ކަށްާފ ހެއްނ�ވި.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބ�ންާއެާމައްސަލައިގެާބަހ�ސްާނިމ�ނީ.ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ނޑ�ާމިހ ރާ� ލީހ�ގެާރައީސްގެާމޭޒ�ންާހ�ށަހަޅަންޖެހޭާކަންކަން.ާއަށް.ާމަޖ2ާިމިާދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރާ�އ ދެ،ާއަޅ�ގަ

ާއެކަހަލަާކަމެއްާމިއަދަކ�ާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާާން:ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�

ގަލޮޅ�ާދެކ�ނ�ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ3ާ�ާ.�.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ފަރ�ކ�ރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރ�.ާ�ނަންބަރާ�

ާޤ ނޫނ�ާނަންބަރ�ާ ާޓ�އަރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއ6/55ާާްއަޙ�މަދ�ާމަޚްލޫފ�ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  ދިވެހިާރ އްޖޭގެ

6/55ާންާއިއްވ�މ�ގެާގޮތ�ންާއެާބިލ�ާސ�ރ�ޚީާމަޖިލީހަށްާއިއްވ�ން.ާޤ ނޫނ�ާނަންބަރ�ާގެނައ�މ�ގެާބިލ�ގެާފ�ރަތަމަާކިޔ�

ާދިވެހިުިރ އްޖޭގެާޓ�އަރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ�ާގެނައ�މ�ގެާބިލ�.ާ

ާާ ާނަންބަރ� ާއައިޓަމ� ާމަޚްލޫފ6ާ�ާ.�އެޖެންޑ  ާއަޙ�މަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކ�ނ� ގަލޮޅ�

ާހ�ށަހަޅ�އް ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� ާގެނައ�މ�ގ3�/6030ާާެވ ފައިވ  ާއިޞްލ ޙ� ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާމަނ ކ�ރ�މ  ާކ�ށްތައް ގޭންގ�

ާ ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� ާއިއްވ�ން. ާމަޖިލީހަށް ާސ�ރ�ޚީ ާބިލ�ގެ ާއެ ާގޮތ�ން ާއިއްވ�ވ�މ�ގެ ާކިޔ�ން ާފ�ރަތަމަ 3�/6030ާބިލ�ގެ

ާގެާބިލ�.ާގޭންގ�ާކ�ށްތައްާމަނ ކ�ރ�މ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ�ާގެނައ�މ�

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ރަފ�ކ�ރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކ�ށެއްާއިޞްލ ޙ�ކ�ރ�ން.ާއެފަދަާކަމެއްާމިއަދަކާ�.ާކ�ރިންާތަޢ �އައިޓަމްާނަންބަރާ�ާއެޖެންޑ 

ާނެތް.

ާ
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ާ

ާންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ރިޔ ސަތ�

ާމިާއައިޓަމ�ގައިާވެސްާމިއަދަކ�ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާއިބްތިދ އީާބަހ�ސް.5ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

މަސައްކަތެއ30ާާް ާނެތް.ާނ�ނިމިާހ�ރިާމަސައްކަތް.ާއެާއައިޓަމ�ގައިާވެސްާމިއަދާ�

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖ�މްހޫރިއްޔ ގ33.3ާާެކޮމިޓީތަކ�ންާހ�ށަހަޅ ާކަންކަން.33ާާޖެންޑ ާނަންބަރ�ާއ33ާެއައިޓަމ�ާނަންބަރ�ާ

ާ ާހޯއްދެއްވ�މަށްޓަކައ365ާާިޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާރ�ހ�ން ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ންގެ ާދަށ�ން ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފޮރައްޔިތ� ާމަޖިލީހަށް ާންގެ ާމަޖިލީހ�ވަޒީރ�ނ�އްވ ފައިވ  ާޢައްޔަންކ�ރައްވ ފަާންގެ ާގޮތ�ގައި ާމެންބަރ�ންގެ ާދެާގެ އިވ 

ާނިންމެވިާ ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީން ާބަލ  ާމިންވަރ� ާއަދ ކ�ރ  ާމަސްއޫލިއްޔަތ�ތައް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާނަންފ�ޅ�ތައް ބޭފ�ޅެއްގެ

ނ ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( ާރިޕޯޓ� ާމަޖިލީހަށްާގޮތ�ގެ ާރިޕޯޓ� ާމި ާމަޑ�ކޮށްލަނީ ާމި ާކ�ޑައިރ�ކޮޅަކ� ޑ�

ނޑ�ާ ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތީމަ. ާމ ލަމ�ގައި ާވަޑައިގެން ާވަގ�ތ� ާމި ާމ�ޤައްރިރ� ާކޮމިޓީގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ހ�ށަހެޅ�މަށް

ާއެޖެން ާއ ދެ، ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( ާގެންދ ނަން. ާކ�ރިއަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބަލައިލ ފައި ާކ�ޑައިރ�ކޮޅެއް ާނަންބަރ� 33.3ާޑ 

ާކޮމިޓީގެާ ާބަލ  ާމިންވަރ� ާއަދ ކ�ރ  ާމަސްއޫލިއްޔަތ� ާސަރ�ކ ރ� ާހ�ށަހަޅ�އްވައިދެއްވ�މަށް ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓ� ާވ  ގައި

އަރ�ވަން.ާ ފ�ރ�ޞަތާ� ނޑާ� ާމ�ޤައްރިރ�،ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާޙ�ސައިންާމ�ޙައްމަދަށްާއަޅ�ގަ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާޙ�ސައިންާމ�ޙައްމަދ�ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�

ނޑ�ާމިހ ރ�... ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:
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މ�ޞްޠަފ . މ�ޙައްމަދާ� ާއ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލައެއް،ާތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ޞްޠަފާ ތިމަރަފ�ށިާދ އިރ ގެާމެން މ�ޙައްމަދާ� ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ބަރާ�

ާލިޔ�ންތަކެއް،ާ ާގ�ޅޭ ާއެއަރޕޯޓ  ާތިމަރަފ�ށި ާހ�ރި ާބަހައްޓ ފައި ާމޭޒ�މަތީގައި ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާތިމަންނައަކަށްާ ާވިދ ޅ�ވަނީ ާސ�ވ ލ�ކ�ރީމަ ާއަޚ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަ ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާގެއްލިފަ. ާވަނީ ކ�ރެހ�ންތަކެއް

ާގެއޭާވީާތަނެއް.ާކ�ރީާދ�ވަހ�ާވިދ ޅ�ވި...ނޭނ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއެދެން!ާ ާއިށީނދެވަޑައިގެންނެވ�ން ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރ� ޢިއްޒަތްތެރި

ކ�ރިއަށްާގެންދެވ�މަށް. ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާވ ހަކަފ�ޅާ�

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޙ�ސައިންާމ�ޙައްމަދާ�މަ

ާޖ�މްހޫރިއްޔ ގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާމިހ ރ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  އ ދެ،

ާ ާހޯދ�މަށްޓަކައ365ާިޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާރ�ހ�ން ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ންގެ ާ)ރ(ގެާދަށ�ން ރައްޔިތ�ންގެާ،ާވަނަާމ އްދ ގެ

ާ ާފޮނ�ވ ފައިވ  ާބޭފ�ޅ�ންގެާވަޒީރ�މަޖިލީހަށް ާދެ ާޢައްޔަންކ�ރައްވ ފައިވ  ާގޮތ�ގައި ާމެންބަރ�ންގެ ާމަޖިލީހ�ގެ ންގެ

ާރިޕޯޓ�.ާ ާގޮތ�ގެ ާނިންމި ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީން ާބަލ  ާމިންވަރ� ާއަދ ކ�ރ  ާމަސްއޫލިއްޔަތ� ާސަރ�ކ ރ�ގެ ނަންފ�ޅ�ތައް،

ާކޮމި ާމައްސަލަ ާދެންނެވި ާމި ާއ ދެ، ާވަނީ ާފޮނ�އްވ ފައި ާއަށް 65ާާޓީ ާމަޖިލީހ�ގ6033ާާެމ ރޗް ާއޮތް ގައި

ާއޮންނ ނެ.ާ ާސަފ�ހ ގައި ާފ�ރަތަމަ ާރިޕޯޓ�ގެ ާނަންތައް ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ޖަލްސ އެއްގައި.ާމި

ާދަން ާމި ާމިހ ރ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނަން ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާދެ ާއ ދެ،ާކޮމިޓީާއަށްާހ�ށަހެޅ�ނ� ނޑ�މެން ންގެާވަޒީރ�ނަވ ލަނީ.ާއަޅ�ގަ

ާވަނީާ ާޢައްޔަންކ�ރައްވ ފައި ާމަގ މަށް ާނައިބ�ކަމ�ގެ ާބަންޑ ރަ ާބޭފ�ޅ�ން. ާދެ ާޢައްޔަންކ�ރެއްވި މަޖިލީހަށް

ާޢަބްދ� ާއަލ�އ�ސްތ ޛ� ާމއ.ޑޯންޝައިން/ ާމަގ މަށްާهللا ާއެފެއ ރޒ�ގެ ާފޮރިން ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ މ�ޢިއްޒ�.

ާހ.ހިކިފިނިފެންމ ގޭާ/ާ ާފޮނ�ވ�މާ ޢައްޔަންކ�ރައްވ ފައިާވަނީ ާއަށް ާއަޙްމަދ�ާނަސީމް.ާއ ދެ،ާމިކަންާކޮމިޓީ އަލްފ ޟިލް

ންގެާމަޖިލީހ�ގެާމެންބަރ�ންާވަޒީރ�ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 310ާާގ�ޅިގެންާމިާބޭފ�ޅ�ންނަކީާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާ

ާއިދ ރ  ާބެހޭ ާކަމ  ާސ ފ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި ާބޭފ�ޅ�ންތޯ ާހ�ރި ާސިފަފ�ޅ� ާލ ޒިމ� ާހ�ރ�ން ނޑ�މެންާކިބައިގައި ާއަޅ�ގަ ތަކަށް
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ާފަރ ތްތަކ�ންާ ާއެ ާއަދި ާސިޓީތަކ އި ާލިޔ�ނ� ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާފަރ ތްތަކ އި، ާލިޔ�ނ� ާއަޅ�ގަނޑ�މެން ާއ ދެ، ލިޔ�ނިން.

ާޖަވ ބ�ގެާ ާލިބ�ނ� ާފަރ ތ�ން ާއެ ާވެސް، ާސިޓީތައް ާޖަވ ބ�ގެ ާލިބ�ނ� ާފަރ ތ�ން ާއެ ާވެސް، ާސިޓީތައް ާޖަވ ބ�ގެ ލިބ�ނ�

ާ ާއެކ� ާރިޕޯޓ  ާވެސް ާލިޔ�ންތައްާސިޓީތައް ާމި ާކޮމިޓީން ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާވ ނެ. އެޓޭޗ�ކޮށްފައި

ާ ާބޭފ�ޅ�ންނަކީ ާމި ނޑައަޅ ފައި ާވަނީާކަ ާކޮމިޓީން ާލ ޒިމ�ާޝަރ�ތ�ތައްާވަޒީރ�ދިރ ސ ކ�ރ�މަށްފަހ� ާކިބައިގައިާހ�ރ�ން ން

ާހ�ޅ�ވ  ާފ�ރ�ޞަތ� ާނިންމ�މ�ގެ ާގޮތެއް ާކޮމިޓީން ާފަހ�ގައި ާއެއަށް ާކަމަށް. ާބޭފ�ޅ�ން ާއ ދެ،ާހަމަވ  ާބަހ�ސްކޮށް، ލ�މ�ން

ާމިާމަޖިލީހަށްާފޮނ�ވ�މަށްާ ާގޮތެއްާނިންމ�މަށްާފަހ�ގައި ާކޮންމެވެސް ާމިާބޭފ�ޅ�ންނ ާމެދ�ާވިސްނ�މަށްފަހ�ގައި ކޮމިޓީން

ާމިގޮތ�ންާ ާކަމަށް. ާނ�ފެންނަ ާނ�ފެންނަންޏ  ާކަމަށް. ާފެންނަ ާފެންނަންޏ  ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާއެ ާއ ދެ، ހ�ށަހެޅ�ނ�.

ާރައްޔިތ�ންގެާާބަހ�ސްކ�ރ�މަށްފަހ�ގައި ާނަންފ�ޅ�، ާނަސީމ�ގެ ާއަޙްމަދ� ާއަލްފ ޟިލް /ާ ާހ.ހިކިފިނިފެންމ ގޭ އ ދެ،

ާ ާވަޑައިގެންނެވި ާބައިވެރިވެ ާވޯޓ�ގައި ާވަޑައިގެން ާހ ޒިރ�ވެ ާކަމަށް ާފެންނަ ާދިނ�މަށް ާރ�ހ�ން ބޭފ�ޅ�ންގ1ާާެމަޖިލީހ�ން

ާޢަބްދ� ާމއ.ޑޯންޝައިން/ާއަލްއ�ސްތ ޛ� ާއަދި ާނިންމެވި. ާރ�ހ�ންާމ�ޢިهللاާއިއްތިފ ޤ�ން ާމަޖިލީހ�ން އްޒ�،ާރައްޔިތ�ންގެ

ާނިންމެވި.ާ ާއިއްތިފ ޤ�ން ާމެންބަރ�ންގެ ާތިއްބެވި ާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާވަގ�ތ� ާއެ ާކަމަށް ާފެންނަ ދިނ�މަށް

ާމިާ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނިންމ�މަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހ�ން ާއެކީގައި ާވ�މ  ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމަތިން ާގޮތ�ގެ އ ދެ،ާމި

ާޕޯޓ�ާހ�ށަހެޅިން.ރި

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއެއްާ ާވެސް ާޕ ޓީއަކ�ން ާކޮންމެ ާބަހ�ސްކ�ރ�މަށް ާމައްސަލައިގައި ާމި ާއ ދެ، ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާމެންބަރ�ންާ ާހަމަޖައްސަވ  ާޕ ޓީތަކ�ން ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާމި ާގޮތަށް ާފ�ރ�ޞަތ�އަރ�ވ  މެންބަރަކަށް

ނޑ�ާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން.ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(ާވިލ�ފ�ށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�އެދިވަޑައިގެންނެ ވ�މަށްާއަޅ�ގަ

ާރިޔ ޟ�ާރަޝީދ�.

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާވިލ�ފ�ށިާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާރިޔ ޟްާރަޝީދ�

މިނިވަންާމ�އައްސަސ ތަކާ ާންނަށްާރ�ހ�ންާދިނ�މ�ގެާމައްސަލައިގައިވަޒީރ�ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ. �����ާ�����

ާދަންނަވ ނީ،ާއ ދެ،ާރައްޔިތ�ންގެާ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާރިޕޯޓ  ާފޮނ�ވި ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކ�ރި ާމައްސަލަ ބެހޭ،ާމި

ާދޭއިރ�ގައިާ ާރ�ހ�ން ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާމިއަދ� ާގެންދ އިރ�ގައި ާކ�ރިއަށް ާކަންތައްތައް ާދިނ�މ�ގެ ާރ�ހ�ން މަޖިލީހ�ން

ާރައް ނޑ�މެން ނޑ�މެންާއަޅ�ގަ ާއަޅ�ގަ ާސަމ ލ�ކަމަށްޓަކައި ާފަރ ތްތަކ�ގެ ާދޭ ާރ�ހ�ން ާއެ ާމަޖިލީހ�ން ޔިތ�ންގެ

ާއައިސްާ ާފަހަކަށް ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާގަބޫލ�ކ�ރަން.ާއ ދެ، ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާހ�ރިކަން ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ ދަންނަވަންޖެހޭ

ާދިވެހި ާއަކީ ާތިމަންނ  ާއަޑ�އިވިގެންދަނީ ާވެސް ާފަރ ތ�ން ާނައިބ�ގެ ާހ�ންނަާާބަންޑ ރަ ާލ ފައި ާދިފ ޢ�ކ�ރ�މަށް ސަރ�ކ ރ�
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ާޤ ނޫނ�ތައްާ ާގޮތަކަށް ާބޭނ�ންވ  ާކ�ރަން ާކަމެއް ާއެ ާސަރ�ކ ރ�ން ާމ ނަކ�ރ�މ�ގައި ާޤ ނޫނ�ތައް ާއެހެންކަމ�ން، މީހެކޭ.

ާދިޔައީ.ާއަދިާމިާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބ�ދ ރީވ�މ�ގައިާ ނޑ�މެންނަށްާފެނިގެން ާއަޅ�ގަ ާފަރ ތ�ންާވަޒީރ�މ ނަކ�ރަމ�ންާދ ތަން ގެ

ާއެާއެ ާދަތިތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާހ ޒިރ�ވ�މ�ގައި ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހ�ގެ ާމި ާދައްކަމ�ން ާބަހަނ ތައް ާކަހަލަ ކި

ފަރ ތްތަކ�ންާކ�ރިމަތިކ�ރ�ވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސ�ޕްރީމްާކޯޓ�ގެާނިންމ�މަކ ާގ�ޅިގެންާމިހ ރ�ާރައްޔިތ�ންގެާމަޖިލީހ�ގެާ

ާ ާވެސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާހ ޒިރ�ވ ވަޒީރ�ކޮންމެ ާއެހެންކަމ�ން،ާން ާއޮތީ. ާނިންމ ފައި ނޑައަޅައި ާކަ ާކަމަށް ންޖެހޭނެ

ގެާމައްޗަށްާލ ޒިމ�ކަމެއް.ާއަދިާވަޒީރ�ާންނ ާހަވ ލ�ކ�ރެވޭާމަސްއޫލިއްޔަތ�ާއެންމެާފ�ރިހަމަާގޮތ�ގައިާއަދ ކ�ރ�މަކީާވަޒީރ�

ާޙައްޤެ ާބޮޑ� ާވަރަށް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީން ާމެންބަރ�ންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހ�ގެ ާމަޖިލީހ�ގެާމި ާމި ާއެއީ، އް

ާކަމެއްާ ާކޮންމެ ާބޭނ�ންވ  ާއޮޅ�ންފިލ�ވަން ާމަޢ�ލޫމ ތެއް، ާކޮންމެ ާބޭނ�ންވ  ާސ ފ�ކ�ރަން ާމެންބަރ�ން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާލިޔ�މ�ން ާއަދި ާވަޒީރ�އަނގަބަހ�ންނ އި ާފޮނ�ވ�މ�ން، ާޖަވ ބ�ދ ރީވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާވަޒީރ�ންނަށް ާއެކަމަށް ން

ާފަހަކަ ާދިޔައީ،ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެނގިގެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާދިޔައީ، ާއިވިގެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއައިސް ށް

ާކ�ރ�މ�ގައިާ ާކަންތައްތައް ާފަހަރ�ފަހަރ� ާބައެއް ާކަންތައްތަކ�ގައި ާމި ާވެސް ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާގ އިމ�ކ�ރ�މ  ޢަދްލ�އިންޞ ފ�

ާ ާވަޑައިގެން ާކޯޓ�ތަކަށް ާނައިބ� ާބަންޑ ރަ ާގޮތަށް ާބޭނ�ންވ  ާއ ދެ،ާސަރ�ކ ރ�ން ާދ ތަން. ާދިފ ޢ�ކ�ރަމ�ން މައްސަލަތައް

ާ ާމ�ޅި ާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ާނައިބ�ގެ ާއެބަވޭ،ާބަންޑ ރަ ާބ�ނެފައި ާސ ފ�ކޮށް ާވަރަށް ާތަފ ތާ�ވަޒީރ�ޤ ނޫނ�އަސ ސީން ންނ 

ާޤ ނޫ ާމަސައްކަތްކ�ރަންޖެހޭނީ.ާއަދި ާއޭނަ ާގޮތ�ގައި ާމީހެއް ާމިނިވަންާމ�ސްތަޤިއްލ� ނީާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާހަވ ލ�ކޮށްފައި

ާޖަވ ބ�ދ ރީ،ާ ާދައ�ލަތް ާމ�ޅި ާނޫނީ ާކ�ރަންޖެހޭ ާފަރ ތ�ން ާދައ�ލަތ�ގެ ާމ�ޅި ާޝަރީޢަތްތަކ�ގައި ާކ�ރެވެމ�ންދ  ކޯޓ�ތަކ�ގައި

ާދިފ ޢ�ކޮށްދިނ�މަކީާ ާފަރ ތްތައް ާއެ ާދައްކ  ާވ ހަކަތައް ާދައްކަންޖެހޭ ާމަޖިލިސްތަކ�ގައި ާއެފަދަ ާފަރ ތ�ން ާދައ�ލަތ�ގެ މ�ޅި

ާ ާމި ާމައްޗަށް ާނައިބ�ގެ ާކަމެއްާބަންޑ ރަ ާފަރ�ދެއްގެ ާވަކި ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާއޮތް ާލ ޒިމ�ކޮށްފައި ޤ ނޫނ�އަސ ސީން

ާދިފ ޢ�ގައިާ ާފަރ ތެއްގެ ާއެ ާހ ޒިރ�ވެ ާމަޖިލީހަށް ާޝަރީޢަތ�ގެ ާއޮންނަ ާއެ ާވީނަމަވެސް ާކަމ�ގައި ކ�ރިމަތިވީ

ާއެހެންނަ ާލިބިފައި. ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާމިއަދ� ާވަނީ ާވެސް ާބ ރ� ާއެ ާފ�ރ�ޞަތ� ާމިއަދާ�ވ ހަކަދެއްކ�މ�ގެ މަވެސް،

ާޚިލ ފަށްާ ާނ�ވަތަާޤ ނޫނ  ާޤ ނޫނީ ާޣައިރ� ާހިންގ  ާމި ާބަންޑ ރަާނައިބ�،ާސަރ�ކ ރ�ން ާފެނިގެންދަނީ ނޑ�މެންނަށް އަޅ�ގަ

ާދ ކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަލަށްާ ާކ�ރަމ�ން ާއެކަންކަން ނެރޭާކަންތައްތަކ�ގައިާއަމިއްލައަށްާއެކަންކަންާމ ނަކ�ރައްވައި

ާބަންޑ ރަާ ާއައ� ނޑ� ާބޭނ�ންާާއަޅ�ގަ ާދަންނަވަން ާއެމަނިކ�ފ ނަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާޢައްޔަންކ�ރަމ�ންދ އިރ� ާމިއަދ� ނައިބަކ�

ާސަރ�ކ ރ�ާ ާނޫންނަމަ ާމ ނަކ�ރ�މ�ގައި ާޤ ނޫނ�އަސ ސީ ާވީނަމަވެސް، ާކަމ�ގައި ާލިބ�ނ� ާރ�ހ�ން ާމަޖިލީހ�ގެ ާމިއަދ� ވަނީ

ާޢައްޔަ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާދައްކަވ އިރ�ގައި ާވ ހަކަފ�ޅ� ާދިފ ޢ�ކ�ރ�މަށް ާނައިބ ާވަޒީރ�ާންކ�ރައްވ  ާބަންޑ ރަ ންނ އި،

ާދައ�ލަތ�ގެާ ާމަސައްކަތްކ�ރަންޖެހޭނީ ާނައިބ� ާބަންޑ ރަ ާއަބަދ�ވެސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮތޭ. ާއެބަ ާތަފ ތ�ތަކެއް ދޭތެރޭ

ާބެހޭާ ާނ އިބ  ާބަންޑ ރަ ާސ ފ�ކޮށް ާވަރަށް ނޑައެޅިގެން ާކަ ާބ ބެއް ާވަކި ާނޫނޭ. ާދިފ ޢ�ގައެއް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ދިފ ޢ�ގައޭ.

ާމ�ސްތަޤިއްލާ�ާގޮތ�ން ާވ ންޖެހޭނީ ާނައިބ� ާބަންޑ ރަ ާއޮތްއިރ�ގައި ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގައި ާމިގޮތަށް މިކަން
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ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔާ  ާޢައްޔަންކ�ރ�މަކ�ން ާމަގ މަށް ާބޭފ�ޅަކ� ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާއަށް މީހަކަށް.ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާގޮ ާވިދ ޅ�ވ  ާސަރ�ކ ރ� ާމިއަދ�ގެ ާގޮތަކަށް ާކަންތައްާވިދ ޅ�ވ  ާމަނިކ�ފ ނ� ާއެ ާކ�ރައްވ ކަށްނ�ޖެހޭނެ. ާކަންތައް ތަކަށް

ާ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާއެއ311ާާްކ�ރައްވަންޖެހޭނީ ާމަސްއޫލިއްޔަތ�ތަކ  ާވ ޖިބ�ތަކ އި ާނައިބ�ގެ ާބަންޑ ރަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމީ ާހ�ންނަ ާއެ ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާއެ ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާމަތިން. ާގޮތ�ގެ ާވ  ާދޭތެރޭާގޮތް ހަކ 

ާމަޖިލީހ�ންާ ާރައްޔިތ�ންގެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތް ާކ�ރަންޖެހޭ ާޖަވ ބ�ދ ރީކ�ރ�މަށް ާއޭނަ ާއަދި ދަޢ�ވ ކ�ރ�މ އި

ނޑ�މެންާކ�ރަންާނ�ކ�ންނަާކޮންމެާފަހަރަކީާއެއީާސަރ�ކ ރ�ާހިންގ�މަށްާދަތިކ�ރަންާނޫނީާ ކ�ރަންޖެހޭނެ.ާއެކަންާއަޅ�ގަ

ާހ� ާކަންތައްތަކަށް ާއޮތްގޮތްާސަރ�ކ ރ�ންކ�ރ  ާއެކަން ާއެއީ ާވީނަމަވެސް ާކަމ�ގައި ާގަބޫލ�ކ�ރި ާބަޔަކ� ާކަމަށް ރަސްއަޅަނީ

ާމިާ ާމިއަދ� ާނައިބަކަށް ާބަންޑ ރަ ާމިއަދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެހެންކަމ�ން، ާދަންނަވަން. ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާކަމ�ގައި ނޫން

ނޑ�ާއެާފަރ ތަށްާދަންނަވަ ންާބޭނ�ންވަނީާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާމަޖިލީހ�ންާރ�ހ�ންާލިބިގެންާގޮއްސިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅ�ގަ

ާހިތަށްއެރ311ާާި ާމ ނަކ�ރ�މ�ގައި ާޤ ނޫނ� ާފަސްނ�ޖެހި، ާއަދ ކ�ރ�މ�ގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތ� ާއޮތް ާއެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބަދަލ�ގައިާ ާވަޑައިގެންނެވ�މ�ގެ ާކޯޓަށް ާކަންތައްތަކ�ގައި ާހ�ރި ާމަސްލަހަތ� ާއަމިއްލަ ާބަދަލ�ގައި ާމ ނަކ�ރ�މ�ގެ ގޮތަކަށް

ާމ�ޖ�ތަ ާވީނަމަވެސްާމ�ޅި ާބެލިކަމ�ގައި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތ�ންގެ ާމ�އައްސަސ ތަކ�ގެ ާމި ާމ�ޅި ާރައްޔިތ�ންގެ މަޢ�،ާމ�ޅި

ާމިާ ާމަސައްކަތްކ�ރައްވަންޖެހޭނީ ާނައިބ� ާބަންޑ ރަ ާވެސް ާމައްސަލަތަކ�ގައި ާހ�ށަހެޅޭ ާއިދިކޮޅަށް ާމަޖިލީހ  ރައްޔިތ�ންގެ

ާއެހެންނަމަ ާގޮތަށް. ާހިމ ޔަތްކ�ރެވޭ ާވެސް ާފެނިގެންދިޔައީާމ�އައްސަސ  ާއައިސް ާފަހަކަށް ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ވެސް،

ާއިސްކޮށްާ ާނައިބ� ާބަންޑ ނަ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާމައްސަލަތަކ�ގައި ާހ�ށަހެޅޭ ާދެކޮޅަށް ާވެސް ާމަޖިލީހ  ރައްޔިތ�ންގެ

ާދ  ާދަޢ�ވ ކ�ރަމ�ން ާވެސް ާދެކޮޅަށް ާމަޖިލީހ  ާރައްޔިތ�ންގެ ާވަޑައިގެން ާކޯޓަށް ާސ�ޕްރީމް ތަން.ާހ�ންނަވައިގެން

ާމަޖިލީހ�ގެާ ާމި ާއަކީ ާހަމަ ާގެންގ�ޅ�އްވަންޖެހޭނެ ާގަބޫލ�ކ�ރައްވަންޖެހޭނެ ާއަބަދ�ވެސް ާނައިބ� އެހެންނަމަވެސް،ާބަންޑ 

ާ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާމި ާއިޚ�ތިޔ ރ އި،ާބ ރ� ާދެއްކ�މ�ގެ ާދައްކަންޖެހޭާވ ހަކަ ާވެސް ާއިނ311ާާްދިފ ޢ�ގައި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކަމެއްާ ާލ ޒިމ�ވެގެންވ  ާމައްޗަށް ާބޭނ�ންވަނީާާއޭނަގެ ާދަންނަވަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާސ ފ�ކޮށް ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، އެއީ.

ާވެސްާ ާފަރ ތަށް ާހ�ށަހަޅ  ާވެސް ާމިނިސްޓަރަކަށް ާފޮރިން ާއެހެންމެާމިއަދ� ާހަމަ ާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއަދި ާގޮތަށް ާއެ އެކަން

ނޑ�މެންގެާޤައ�މ�ާބޭރ�ާދ�ނިޔޭގައިާތަމްސީލ�ާ ނޑ�ާދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންވަނީާއަޅ�ގަ ކ�ރ އިރ�ގައިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާއަޅ�ގަ

ާހަމަޖައްސައިދެއްވ ށޭ.ާ ާއިންތިޒ މ�ތަކެއް ާތަމްސީލ�ކ�ރެވޭނެ ާހަމަހަމަގޮތެއްގައި ާއެންމެން ާނެތި، ާކ�ލައަކަށް ވަކި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްވިާފ�ރ�ޞަތަށް. ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާޑީ.އ  ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަލީާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރ� ާމެދ� ާފަރ ތ�ން ރ�.ޕީގެ

ާޢ ޒިމް.
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ާ

ދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަލީާޢ ޒިމްާ ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:މެދ�ހެންވޭރާ�

`.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާރިޕޯޓ ާގ�ޅޭގޮތ�ންާމ ާގިނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތީމ�.ާ

ާދޭންާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާރ�ހ�ން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއެއް ާބޭނ�ންވ  ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާވެސް ނޑ� އަޅ�ގަ

ާ ާމިތަނ�ން ާވަޒީރ�ނ�ވަތަ ާދިނ�މަށްފަހ� ާރ�ހ�ން ާއ އިާވަޒީރ�ންނަށް ާޤ ނޫނ�އަސ ސީ ާވަރަކ�ން ާވީ ާފަރ ތްތައް ާވ  ންނަށް

ާފަހަރެ ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ށޭ. ާކ�ރ�މަށް ާކަންތައް ާއެއްގޮތަށް ާބޭރ�ންާޤ ނޫނ  ާޤ ނޫނ�އަސ ސީން އްގައިވެސް

ާމަސައްކަތްކ�ރަންާ ާތަންފީޛ�ކ�ރަން ާޕޮލިސީއެއް ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާވީނަމަވެސް ާކަމ�ގައި ާވިދ ޅ�ވި ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާއަށްާ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީ ާވެސް ާމ�ޅިން ާނޫން. ާވަރަކ�ންނެއް ާވީ ާވަރަކ�ން، ާވީ ާވީނަމަވެސް ާކަމ�ގައި ވިސްނިވަޑައިގެން

ނޑ�ާދަންނަވ ލަންާތަބ ވެ،ާޤ ނޫނ�އަ ސ ސީާއ އިާގަވ އިދ�ތަކ ާއެއްގޮތަށްާކަންތައްތައްާކ�ރައްވ ށޭ.ާހަމައެއ އެކ�،ާއަޅ�ގަ

ާ ާފޮނ�ވ  ާހިސ ބަށް ނޑ�މެންނ  ާއަޅ�ގަ ާފ�ރ�ޞަތ�ގައި ާމި ާވަޒީރ�ބޭނ�ން ާފޮނ�ވ  ާހޯދ�މަށް ާރ�ހ�ން ންނަކީާވަޒީރ�ން،

ާތަޖ�ރިބ ހ�ރި ާވެސް ާހަމަޔަޤީނ�ން ާގޮތ�ގައި ާގަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ� ާއެބަާާއަޅ�ގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާހ�ރި ާވެސް ާތަޢ�ލީމ� އަދި

ާކ�ރިމަތިކ�ރ�މަކީ،ާ ާދަތިތައް ާއ�ނދަގޫތަކ އި ާތަފ ތ� ާމ�ސްތަޤ�ބަލ�ގައި ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާނޫންނަމަ ވ ންޖެހޭ.

ާފ�ރ�ޞަތ�ގައިާ ާމި ާވ�މ އެކ�، ާކަމެކޭ. ާގ ތް ާވަރަށް ާކ�ރިމަތިވ�މަކީ ާއ�ނދަގޫތަކ  ާތަންފީޛ�ކ�ރ�މ�ގައި ކަންތައްތައް

ާއަދިވެ ާލިބޭ ާރ�ހ�ން ާމި ާވިދ ޅ�ވިހެން ާއެ ާމެންބަރ� ާވ ހަކަދެއްކި ާޕ ޓީން ާޤައ�މީ ާދެންމެ ާފަހަރ� ާއެއް ންނަކީާވަޒީރ�ސް

ނޑ�ާވެސްާހަމަާ ޤ ނޫނ�ތަކ އިާގަވ އިދ�ތަކ ާއެއްގޮތަށްާކަންތައްތައްާކ�ރ ާބޭފ�ޅ�ންނަށްާވ ނެކަމ�ގެާއ�އްމީދ�ގައިާއަޅ�ގަ

ާވ ހަކަާކ�ރ�ކޮށްލ ނަން.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .

ާ

ާާތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ރިޔ ސަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތ�ންާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަުަތްތެރިާމެންބަރ�ާއަލ�ހ ންާފަހ�މީ. ާޝ�ކ�ރިއްޔާ 

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާއަލ�ހ ންާފަހ�މީ

ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާއ ދެ، ާއޮންނަާާ`. ނޑައެޅިފައި ާކަ ާނިޒ މ� މި

ާ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީންާވަޒީރ�ގޮތ�ން ާވެސް ާކަންކަމަކީ ާހ�ރިހ  ާމި ާއެކ�ލަވ ލ�މ  ާސަރ�ކ ރ� ާޢައްޔަންކ�ރ�މ އި ން

ާ ާޢައްޔަންކ�ރައްވ  ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާވީހިނދ�، ާބ ރަކަށް ާލިބިދީފައިވ  ާއަށް ންނަށްާވަޒީރ�ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާމައް ާދިނ�މ�ގެ ާއޮންނަާރ�ހ�ން ާވަންނަން ާބ ރަށް ާހަދ  ާޤ ނޫނ� ާނ�ވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތ�ންގެ ާތެރެއަށް ސަލައިގެ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާގަބޫލ�ކ�ރ  ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެއީ ާވަނ�މަކީ ާމިންވަރަކަށް ާއެއްވެސް ާއިތ�ރަށް ާބޮޑަށް މިންވަރަށްވ�ރެ

ނޑ�މެ ާއަޅ�ގަ ާވަނީ ާއެކަން ާވެސް ާޙ�ކ�މަކ�ން ާކޯޓ�ގެ ާގޮއްސަ.ާއެހެންވީމ ،ާސ�ޕްރީމް ާއެނގިގެން ާކ�ރިން ާމީގެ ންނަށް
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ާމަސައްކަތަށްާ ާކ�ރެވ�ނ� ާކޮމިޓީގެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާވަނީ ާބޭނ�ން ާދަންނަވ ލަން ާގޮތެއްގައި ާޖ�މްލަ ދެން

ނޑ�މެންާވަރަށްާއ�ފ ކ�ރ ާކަމެކޭ.ާއަދިާވަޒީރ�ރިޢ ޔަތްކ�ރެވިގެންާ ންނަށްާރ�ހ�ންާދޭާގޮތަށްާނިމިގެންދިޔަާކަމަކީާއަޅ�ގަ

ާފ�ރ�ޞަ ާމި ނޑ�ާހަމަ ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަދައްކ އިރ� ާފަރ ތ�ން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާފަރ ތ�ން، ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާސަރ�ކ ރ� ތ�ގައި

ާ ާމި ާހަމަ ާއެދެނީ ާވެސް ާއަރިހ�ން ާމެންބަރ�ންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހައި ާދެއްވައި،ާވަޒީރ�މަޖިލީހ�ގެ ާރ�ހ�ން ންނަށް

ނޑ�މެންގެާކަންކަންާބައްޓަންކޮށްގެންާކ�ރިއަށްާާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ގެާމަސައްކަތަށްާހ�ރަސްނޭޅޭާފަދަާގޮތަކަށް އަޅ�ގަ

ނޑ�ާގަބޫލ�ކ�ރ ާގޮތ�ގައިާ ާކަމަށްާވަޒީރ�ގެންދަން.ާއަޅ�ގަ ާހަމަ ާބޭފ�ޅ�ންނަކީާއެއީ ންނަށްާމިާރިޕޯޓ�ގައިާހ�ށަހެޅިފައިވ 

ާފެނި ާކޮމިޓީއަކަށްާވެސްާއެާނޫންާގޮތަކަށް ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއެކަށޭނަާބޭފ�ޅ�ން.ާއަދި ާއެާޤ ބިލ�ާއެންމެ ފައިނ�ވ ކަން

ާކޮމި ާފ�ރ�ޞަތ�ގައި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮތް. ާއެބަ ާއެނގެން ާސ ފ�ކޮށް ާވަރަށް ާރިޕޯޓ�ން ާތިއްބެވިާހ�ށަހެޅިފައި ޓީގައި

ާވެސްާ ާއަރިހ�ން ާމެންބަރ�ންގެ ާހ�ރިހ  ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހ�ގައި ާމި ާއަދި ާމެންބަރ�ންނަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި

ނޑ�ާއެދެނީާމިާވޯޓ�ގައިާ ނޑ�މެންާނިންމ ،ާއަޅ�ގަ ވަރަށްާސ ފ�ާވަރަށްާރީތިާގޮތަކަށްާއޮމ ންކަމ ާއެކ�ާމިކަންާއަޅ�ގަ

ާދޭންޖެހޭާ ާމަޖިލީހ�ން ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާޖެހިވަޑައިގަންނަވ  ާކ�ރައްވަން ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާއެއްބ ރ�ލ�ންާދިނ�ން.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާއްކެވ�ން:ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެ

ާމެންބަރާ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށ� ާފަރ ތ�ން ާއެލަޔަންސްގެ ާޕީޕަލްސް ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

އަބޫބަކ�ރ�.ާ ޖަމ ލާ� ާޢަބްުްދ�ލްޢަޒީޒާ�

ާ

ާޒީޒ�ާޖަމ ލ�ާއަބޫބަކ�ރ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ށ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްުްދ�ލްޢަމ ވަ

ނޑ�މެންާޕ ޓީާއިންާމިކަމާ ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ ސް،ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަނޑ�މެންާދަންނަވ ލަންާއޮތީާވެސްާއަޅ�ގަ

ާވޯޓ�ދޭކަށްާ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާމިދެންނެވީ ާނެތް. ނޑައަޅ ފައެއް ާކަ ާއ�ސޫލެއް ާވަކި ާގަވ އިދެއް ާވަކި ާއެއްވެސް ާހަމަ މެދ�

ނިންމެވިާގޮތަށްާވެސްާއަދިާއެާބޭފ�ޅެއްގެާާޕ ލިމެންޓްރީާގ�ރޫޕ�ންާނިންމ ފައިާނެތ�މ ާއެކ�ގައިާމިކަމ�ގައިާކޮމިޓީާއިން

ާގޮތަކަށްާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާކަންތައް ާވޯޓ�ދިނ�މ�ގެ ާގޮތަކަށް ާހ�ރި ާޚިޔ ލ�ފ�ޅ�ގައި ހަމަ

ނޑ�ާ ނޑ�މެންާނިންމ ފައިާވަނީ.ާމިއީާމ ާގިނަާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭާކަމަކަށްާނ�ވ ތީވެ،ާއަޅ�ގަ ވެސްާާވޯޓ�ދިނ�މަށްާއަޅ�ގަ

ނޑ�މެންާއ�އްމީދ�ކ�ރަނީާމިާމަޖިލީހ�ގެާރ�ހ�މ ާއެކ�ާމަޤ މ�ތަކ ާހަވ ލ�ވެވަޑައިގަންނަވ ާ ދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންވަނީާއަޅ�ގަ

ާ ނޑ�މެންގެާވަޒީރ�ކެބިނެޓ�ގެ ާއަޅ�ގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅ�ވި ާމެންބަރަކ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފ�ޅ�ދެއްކެވި ާދެންމެ ންނަކީ

ާމަސައްކަތް ާނަގަހައްޓަން ާއިތ�ބ ރ އިާޤ ނޫނ� ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާއޭރ�ން ާވެވަޑައިގަންނަވ ށޭ. ާބަޔަކަށް ކ�ރައްވ 

ާދަންނަވ ލަމ�ންާ ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނޭ. ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާއަށް ާފ�ރިހަމަ ާއެއްބ ރ�ލ�ން ނޑ�މެންގެ އަޅ�ގަ
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ާދަންނަ ާވ ހަކަ ާނެރެފައިވ  ާވިޕެއް ާމިނިވަން ާވަރަށް ާހަމަ ާމިކަމ�ގައި ނޑ�މެން ާވ ހަކަކޮޅ�ާއަޅ�ގަ ނޑ�ގެ ާއަޅ�ގަ ވ ލަމ�ން

ާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއަޙ�މަދާ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފ�ށީ ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( ާމެންބަރ�. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  އ ދެ،

ފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން.ާ ނޑާ� ާސަލީމަށްާއަޅ�ގަ

ާ

އަޙ�މަދ�ާސަލީމ�ފ�ށީާދ އޭދަ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާއިރ ގެާމެންބަރާ�

ާ ާއިން ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާމ�އައްސަސ ތަކ  ާމިނިވަން ާއ ދެ، ާފޮނ�ވިާވަޒީރ�`. ާގޮތ�ން ާބެހޭ ާރ�ހ�ންދިނ�މ  ންނަށް

ާޢ އްމ�ާ ާއަދި ާއ އި ާޤ ނޫނ�އަސ ސީ ާބޭނ�ންވީ، ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ރިޕޯޓަށް

ާއ�ސޫލ�ތަ ާވެސް ާބަލ އިރ� ާހ�ންނަާވަޒީރ�ކަށް ާރ އްޖޭގައި ާވަގ�ތެއްގައި ާއެ ާފަރ ތަކީ ާޢައްޔަންކ�ރ  ން

ާމިާ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާދެން ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާދެބަސްވ ނެ ާމީހަކ� ާއެއްވެސް ާދެން ާއެއީކީ ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ .

ާ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާނަމަވެސް ާހ ލަތެއްގައި ާކޮންމެ ާކަމަކީ ާމަނިކ�ފ ނަށްާޒީރ�ވަސ�ވ ލ�އ�ފެދޭ ާއެ ާޢައްޔަންކ�ރ ނީ ން

ާސ�ވ ލ�ާ ާމީގައި ާދެން ާހިނގައިދ ނެ. ާއިޚ�ލ ޞްތެރިނ�ވެ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާފަހަރެއްގައި ާއެއީ ާބަޔަކ�. އިޚ�ލ ޞްތެރި

ާމަނިކ�ފ ނަށްާ ާއެ ާމިކަން ާބ ވައޭ. ާބައެއް ާއިޚ�ލ ޞްތެރި ާމަނިކ�ފ ނަށް ާއެ ާމީހ�ންނަކީ ާމި ާކަމަކީ ާއަނެއް އ�ފެދޭ

ާމިއަށްާއެނގިވަޑަާ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާނަޒަރަކ�ން ާދީނީ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމައްސަލަ. ާއަނެއް ާމިއީ ާބ ވައޭ. އިގަންނަވ 

ާއެހެންާ ާކ�ރިޔަސް ާނަމ ދ� ާއެއީ ާއިޚ�ލ ޞްތެރިވ�ން. ާމިހ�ންނަނީ ާވެސް ާކަމެއްގައި ާކޮންމެ ާހިންގ ލ އިރ�ގައި ކަންކަން

ާއެކަމަ ާނެތިއްޖެއްޔ  ާއިޚ�ލ ޞްތެރިކަމެއް ާއޭގެ ާކ�ރިޔަސް ާވަނީާކަމެއް ާއެ ާނ�ދޭ. ާވެގެނެއް ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ކީ

ާ ާމިއީކީާهللاާބ ޠިލ�ކަމަކަށް. ާއަޅ�ތަކ�ން. ާއިޚ�ލ ޞްތެރި ާއަށް ާއެކަލ ނގެ ާވައްދަވަނީ ާސ�ވަރ�ގެ ާވަޠައ ލ  ސ�ބ�ޙ ނަހޫ

ާތަފ ތަކީާ ާހ�ރި ާނޫން.ާމީގައި ާކަމެއް ާހ�ރި ާޝައްކެއް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ާهللاާއެއްވެސް ާއަށް ާވަޠައ ލ  ސ�ބ�ޙ ނަހޫ

ާއެާއެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާބ ވައޭ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ  ާނަޝީދަށް ާރައީސް ާއިޚ�ލ ޞްތެރިން. ާއަށް ކަލ ނގެ

ާއެއީާ ާޢައްޔަންކ�ރަންޖެހޭނީ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާއަސްލ� ާމިއީ ާއިޚ�ލ ޞްތެރިން. މަނިކ�ފ ނަށް

ާއިޚ�ލ ޞް ާމަނިކ�ފ ނަށް ާއެ ާނޫން. ާކަމެއް ާހ�ރި ާވެސް ާޝައްކެތް ާއެމަނިކ�ފ ނ� ކަމަށްާވަޒީރ�ތެރިން

ާދެންާ ާއަންގަނީ ާމަނިކ�ފ ނަށް ާއެ ާހޮވ ފައި ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާރައްޔިތ�ން ޢައްޔަންކ�ރަންޖެހޭނީ.

ާ ާރަނގަޅ� ާނަގައިގެން، ާޓީމެއް ާރަނގަޅ� ާކަލޭ ާނަމަ ާބަހ�ރ�ވައިން ާނަގައިގެންާވަޒީރ�ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ގެ ން

ާޚިދ� ާރަނގަޅަށް ާމަނިކ�ފ ނަށްާރައްޔިތ�ންނަށް ާއެ ާނަގަންޖެހޭނީ ާމަނިކ�ފ ނ� ާއެ ާވަންޏ  ާއެހެންކަމަށް މަތްކޮށްދޭށޭ.

ނޑ�މެންނަކަށްާވަކިާބަޔަކ�ާނޭނގޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަނިކ�ފ ނ�ާއެާފޮނ�ވަނީާއެާ އިޚ�ލ ޞްތެރިާބަޔަކ�.ާމިއީާއަޅ�ގަ
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ާއެހެންނެ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާބަޔަކ�. ާއިޚ�ލ ޞްތެރި ާކަހަލަ ާހީފ�ޅ�ވ  ާމަނިކ�ފ ނަށް ާނިމޭއިރ�ގައި. ާވަނީ ާމި ާވަޒީރ�ާއްނޫން

ާމިާ ާމީހ�ން ާމި ާވަނީ. ާމީހ�ން ާމި ާއިޚ�ލ ޞްތެރި ާނޫން ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ އަކަށް ާއައ�މަށްފަހ�ގައި ކަމަށް

ާމިާ ާމިއީ ާކ�ންފ�ނިތަކަށް. ާއަމިއްލަ ާމީހ�ންކ�ރ  ާމި ާވިޔަފ ރިއަށ އި ާއަމިއްލަ ާމީހ�ންކ�ރ  ާމި ާވަނީ އިޚ�ލ ޞްތެރި

ާމައްާ ާމި ާޤައ�މ�ގައި ާޖެހިގެން ާސަބަބަކީ.ާވަޒީރ�ސަލަ ާމިއ�ޅޭ ާހިތްހަމަނ�ޖެހިގެން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާދޭތެރޭގައި ންނ 

ާ ާބަލައިގެން ާރަނގަޅ�،ާއިޚ�ލ ޞްތެރި.ާއަދިާއިޚ�ލ ޞްތެރިންާކަމަށް ާކިތަންމެހ ާވެސް ންާވަޒީރ�ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ނޑ ލަނީާވަކި ހިސ ބަކ�ން.ާމިާމީހ�ންގެާއަމިއްލަާއެދ�މައިގެންާާލައްވަނީ.ާއެކަމަކ�ާމިާމީހ�ންާއިޚ�ލ ޞްތެރިކަންާމިާކަ

ނޑ�މެންނަށްާބަލަމ ާކ�ރިންާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރަށ އިާޓްރޭޑްާ ދެންާމިާމަސައްކަތްާފަށަނީ.ާއެާގޮތ�ންާމިހ ރ�ާއަޅ�ގަ

ާމީހ�ން ާލިންޓަލްާމޯލްޑިވްސްގެ ާމިކިޔ  ާމިތާުިބީ ާހ�ރިހ ާމިނިސްޓަރ�ންނަށް ާމިނިސްޓަރ ،ާމި ާއަނެއް .ާމިނިސްޓަރ އި

ާޢަރަބިއްޔާ  ާވ ނަމަ ާތެދ�ކަމަށް ާގޮތް ާއޮތް ާލިބިފައި ާމަޢ�ލޫމ ތ� ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާގޮތ�ން ާއޮތް ާއަޑ�އިވިފައި ނޑަށް އަޅ�ގަ

ސްކޫލ�ާއަޅަންހ�ރިާބިމ�ގެާފްލެޓ�ާބައެއްާހަދަންާމިާނިންމީާލިންޓަލްާމޯލްޑިވްސްާއަށްާއެާތަނ�ގެާގ�ރައ�ންޑ�ާފްލޯރާ

ާމީހ�ން ާއެ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާފްލޯ ާފަސްޓ� ާމިއީާއ އި ާއިނގޭތޯ. ާކަމެކޭ ާހެޔޮނ�ވ ވަރ�ގެ ާމިއީ ާފަށަން. ާއެއް ާވިޔަފ ރި ގެ

ާރައްޔިތ�ންނަށްާ ާމަގ�ސަދެއްގައި ާރަނގަޅ� ާތަނ�ގައި ާއެ ާސްކޫލެއް. ާހ�ރި ާހަދ ފައި ާވެގެން ާފަތ�ރަން އިސްލ މްދީން

ކޮބައިތޯ.ާމިާމީހ�ންގެާާހަމައެކަނިާއެާމަގ�ސަދ�ގައިާކ�ރިާނަމަާއެއީާމައްސަލައެއްާނޫން.ާމީގެތެރެއިންާއެކަމަކ�ާމިލީ

އަމިއްލަާއެދ�މ�ގެާމައްސަލަާއެއް.ާލީމަާމީތިާގޯސްވެގެންާމިާއ�ޅެނީ.ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާއަށްާފަހަރެއްގައިާމިކަންާ

ާފިހ ރައެއްާ ާތ ނގައި ާއެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީ ާއަށް ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާހިނގައިދ ނެ. އެނގިވަޑައިނ�ގެން

ާއޮން ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ،ާމިހ ރާ�ހ�ޅ�ވީމަ.ާއޭރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ� ާވަގ�ތ�ާފ އިތ�ވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ ނ ނީ

މިާޤައ�މަށްާއެާމީހ�ންާމިކިޔ ާއ�ޅެނީާ ނޑ�މެންނަށްާމިާޤައ�މ�ގެާނަންާވެސްާއެާބޭފ�ޅ�ންާބަދަލ�ކޮށްފިއޭާމިހ ރާ� އަޅ�ގަ

ާމޯލް ާއޮފް ާމޯލްޑިވްސް.ާރިޕަބްލިކ� ާލިންޓަލް ާއޮފް ާރައީސް،ާރިޕަބްލިކ� ާގެއްލ�ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާނަން ޑިވްސްގެ

ާއަށްާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާ ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާއަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ ާހ�ރި ނޑ�މެންގެާތެރޭގައި ާއަޅ�ގަ މިއީ

ާ ާގޮތަކަވަޒީރ�ޢައްޔަންކ�ރ  ާމި ާވެސް ާއަގ� ާޑޮލަރ�ގެ ާމިއަދ� ާއެހެންނަމަ، ާނެތީ. ާއިޚ�ލ ޞްތެރިކަމެއް ށްާންގެ

ާމިގެންދަނީ.ާއެކަމަކ�ާއެާ ާއަޅ�ވަމ�ން ނ�ދިޔައީސް.ާއެާމީހ�ންާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ގެާއިސްތަށިފ�ޅ�ގައިާހ�ރިހ ާކަމެއް

ާއަވަހ ރަފ�ޅ�ލައްޕަވ ހެނެއްާ ާއެމަނިކ�ފ ނ� ާނ�ވޭ ާހިޔެއް ނޑަކަށް ާއަޅ�ގަ ނޑ� ާރޭގަ ާހަތަރ�ދަމ� ާދ�ވ ލ  ާހަމަ މަނިކ�ފ ނ�

ާހެ ާހަމަ ާރައްޔިތ�ންނަށްޓަކައި ާމަނިކ�ފ ނ�ގެާވެސް. ާއެ ާކިހިނެއްތޯ ާއެކަމަކ� ާމަސައްކަތްޕ�ޅ�ކ�ރައްވަނީ. ސްކިޔ ފައި

ާމަނިކ�ފ ނަކަށްާމިކަންކ�ރެވޭނެާއެއްވެސްާމަގެއްާނެތް.ާ ާއެހެންވީމ ،ާއެ ކެބިނެޓ�ގައިާމިތިބީާހަރ ންކޯރ�ާމީހ�ން.ާދެން

ާބަލަ ާރަނގަޅަށް ާތަންކޮޅެއް ާދަންނަވ ނީ ާއަށް ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ނޑ� ާކަމ�ގައިާއަޅ�ގަ ާމީހެއް ާއިދިކޮޅ� އިގެން

ާތަންކޮޅެއްާ ާވިޔަސް ާކަމަށް ާމީހެއް ާފަރ ތެއްގެ ާކޮންމެ ާއެހެން ާއަދި ާވިޔަސް، ާކަމ�ގައި ާމީހެއް ާއެއްކޮޅ� ވިޔަސް،
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ާފޮނ�ވ ާ ާމަނިކ�ފ ނ� ާއެ ާބަލ ށޭ. ާހިންގޭތޯ ާޤައ�މ� ާމި ާލައިގެން ާބަޔަކ� ާއިޚ�ލ ޞްތެރި ާމަނިކ�ފ ނަށް ާއެ ރަނގަޅަށް

ނޑ�ާމިހިރީާވޯޓ�ދޭން.ާމައްސަލައެއްާނެތް.ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނަންފ�ޅ�ތަކަށްާއަ ާޅ�ގަ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�.ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�(ާމަޖިލީހ�ގެާގަވ އިދ�ގައިާވ ާގޮތ�ގެާމަތިންާއެޖެންޑ ާނަންބަރާ�

ާތިއ33.3ާް ާވ ހަކަފ�ޅ�ދައްކަވަން ާނިމ�ނީ.ާއަށް ާމި ާއަރ�ވ  ާފ�ރ�ޞަތ� ާމެންބަރ�ންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ�ރިހ  ބެވި

ނޑ�ާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ33.3ާާްއެޖެންޑ ާއައިޓަމ33.3ާާްއެހެންވީމ ،ާ .ާޤ ނޫނ�ާނަންބަރ33.6�ާނިމ�ނީ.ާއަޅ�ގަ

ާމަރ�ޙަލ ާ�/6005 ާކޮމިޓީ ާބިލ� ާގެނައ�މ�ގެ ާއިޞްލ ޙ� ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާމަޖިލީހ�ންާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނިމި

ާމ�ޤައްރިރ�ާ ާކޮމިޓީގެ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާހ�ށަހަޅ�އްވައިދެއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓ� ާމި ާހ�ށަހެޅ�ން. ރިޢ ޔަތްކ�ރެއްވ�މަށް

ާޢަބްދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކ�ނ� ާފ�ވައްމ�ލަކ� ާޢިއްޒަތްތެރިާهللا ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމ�ޙައްމަދ�. މަސީޙ�

އަރ�ވަން. ާާމެންބަރަށްާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

ދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަބްދ� މ�ޙައްމަދ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:هللاާފ�ވައްމ�ލަކ�ާދެކ�ނާ� ާމަސީޙާ�

ާ ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާބެހޭާާ�/6005`. ާޕެންޝަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ގައި.ާއ ދެ،ާމިާބިލ 6033ާާާމ ރޗ3�ާްޤ ނޫނަށްާ...ވަނަާއިޞްލ ޙ�ާގެނައ�މ�ގެާބިލ�ާމަޖިލީހަށްާހ�ށަހެޅިފައިާވަނީާ

ާނިންމަވ ފައިާވަނީާއިޖ�ތިމ ޢީާކަންކަމ�ގެާ ާބަލައިގަނެ ބެހޭާގޮތ�ންާމަޖިލީހ�ގައިާވ ހަކަދެއްކެވ�މަށްފަހ�ާމަޖިލީހ�ންާބިލ�

ާދިރ ސ ކޮށް،ާބިލ�ގެާ ާލިބ�މ�ން،ާބިލ� ާބިލ� ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކަންކަމ�ގެ ާއަށްާބިލ�ާފޮނ�އްވ�މަށް.ާއ ދެ،ާއިޖ�ތިމ ޢީ ކޮމިޓީ

ާގޮތ�ންާމަސަ ާއެ ާބައްދަލ�ކޮށްފައި. ާވަނީ ާއިން ާކޮމިޓީ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާފަރ ތްތަކ އި ާގ�ޅ�ންހ�ރި ާކަމ  ާނިންމ�މ�ގައި އްކަތް

އެޓ ރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޕެންޝަންާއެންޑްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާއޮފީހ އި،ާސިވިލްާސަރވިސްާ

ާޖަމ�ޢިއް ާވިޔަފ ރިވެރިންގެ ާއ އި ާމަޓީ ާބައްދަލ�ކ�ރި.ާކޮމިޝަނ އި، ާއިން ާކޮމިޓީ ާމަންދޫބ�ންނ  ާމަސީގެ ާއަދި ާއ އި ޔ 

ކޮމިޓީާއިންާބައްދަލ�ކޮށްާއެާބޭފ�ޅ�ންގެާޚިޔ ލ�ފ�ޅ�ތައްާކޮމިޓީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންާއަޑ�އެއްސެވި.ާއަދިާކޮމިޓީގެާ

ާދެކެވަާ ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާސ�ވ ލ�ތަކަށް ާކ�ރެއްވި ާގޮތ�ން ާގ�ޅޭ ާއެކަމ  ާމެންބަރ�ން ާވެސްާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް ޑައިގަންނަވ 

ސ ފ�ކޮށްދެއްވި.ާމިގޮތ�ގެާމަތިންާބިލ ާބެހޭާގޮތ�ންާމަޝްވަރ ކ�ރ�މަށްފަހ�ާއިޖ�ތިމ ޢީާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ފައިާވަނީާ

ާގޮތަށްާއިޖ�ތިމ ޢީާ ާގެންނެވީ.ާގެންނަވ ފައިާބިލ�ާހ�ށަހެޅ�އްވި ބިލަށްާހ�ށަހެޅ�އްވިާހ�ށަހެޅ�އްވ�މަށްާއެންމެާއިޞްލ ޙެއް

އިންާނިންމ ފައިާވަނީ.ާބިލ�ގެާމަސައްކަތްާއިޖ�ތިމ ޢީާކޮމިޓީާއިންާކ�ރެއްވ�މ�ގައިާސަބްާކޮމިޓީއަކ�ންާފ�ރަތަމަާކޮމިޓީާ

ާހ�ށަހެޅ�އްވ�މ�ންާ ާކޮމިޓީއަށް ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާއެއަށްފަހ� ާގެންދެވީ. ާކ�ރިއަށް މަސައްކަތް

ާމަސަ ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ�ޅި ާމެންބަރ�ންގެާއިޖ�ތިމ ޢީ ާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންނެވި ާތ އީދ�ކ�ރައްވ  އްކަތަށް
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އިއްތިފ ޤ�ންާހ�ށަހެޅ�ނ�ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދ�ކ�ރައްވ ފައިާވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާފަދައިންާ

ނޑ�ާދެާއިޞްލ ޙެއްާމީގެތެރޭގައިާ ހިމެނެނީ.ާއެއ އެއްކޮށްާާޕެންޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާމިާހ�ށަހެޅ�ނ�ާއިޞްލ ޙ�ގެާމައިގަ

ނޑ�ާއިޞްލ ޙަކީާ ާފ�ރިހަމަކ�ރަންޖެހޭާއިޞްލ ޙ�ތަކެއްާމީގެތެރޭގައިާހިމެނެނީ.ާމައިގަ ާކޮންމެހެން ބައެއްާއިދ ރީާގޮތ�ން

ާއޮތްާ ާނިމިފައި ާމިހ ރ� ާފ�ރ�ޞަތ� ާބައިވެރިވ�މ�ގެ ާބިދޭސީން ާބިދޭސީންނަށް، ާބައިވެރިވ�މ�ގައި ާސްކީމ�ގައި ޕެންޝަން

ާ ާދ�1ާގޮތ�ން ާކ�ރ�މަށް.ާއަހަރ� ާކަންތައްތައް ާއެ ނޑައެޅި ާކަ ާގޮތެއް ާމެދ� ާލިބިގެންދ ނެ،ާއެކަމ  ާފ�ރ�ޞަތ� ާއެ ވަހަށް

ާފައިސާ  ާހ�ންނަ ާފަންޑ�ގައި ާޕެންޝަނ�ގެ ާޕެންޝަނަށް ާއިޞްލ ޙަކީ ާދެވަނަ ާއިޞްލ ޙަކީ. ާފ�ރަތަމަ ނޑ� ާމައިގަ އެއީ

އެއީާ އެާމ އްދ ާއ�ވ ލެވިފައިާމިާވަނީ.ާދެންާމިާާވަނަާމ އްދ .ާޤ ނޫނ�ގައ3�ާާިއިންޝ�އަރކ�ރ�މ�ގެާވ ހަކަ.ާއެާމ އްދާ 

ާއެއްވެސްާ ާއ�ސޫލީ ާއެއީ ާކަންތައްތަކެއް. ާހ�ރި ާފ�ރިހަމަކ�ރަން ާކޮންމެހެން ާގޮތ�ން ާއިދ ރީ ާހ�ރީ، ާދެން ދެންނެވިހެން

ާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވ ލަންާ ާނިންމ ލަމ�ން ނޑ� ާރައީސް،ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ ާނ�ހިމެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރޭގައި ާއޭގެ މައްސަލައެއް

ާއެާއަ ާބޭފ�ޅ�ންނަށް.ާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންދެއްވި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާދެންނެވި ާކ�ރިން ނޑ� ޅ�ގަ

ާބިލ�ގެާމަސައްކަތްާ ާދިޔަ ާފަސޭހަވެގެން ާވަރަށް ާކޮމިޓީާއަށް ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާޚިޔ ލ�ފ�ޅ�ތަކ�ގެާއަލީގައި ާދެއްވި ާއެ ބޭފ�ޅ�ން

ާބިލ� ާއެފަދައިން ާހަމަ ާއަދި ާމެންބަރ�ންާނިންމ�މަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާނިންމ�މ�ގައި ާމަސައްކަތް ގެ

ދެއްވިާފ�ރިހަމަާއެއްބ ރ�ލެއްވ�ންާފ ހަގަކޮށްާއެކަމަށްޓަކައިާވެސްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވަން.ާ

ނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ�ރ�ޞަތ�ާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމަާއެފަދައިންާއިޖ�ތިމ ޢީާކޮމިޓީގެާއިދ ރީާމޭޒ�ގެާއެންމެހ ާބޭފ�ޅ�ން

ާމިާ ާމެންބަރ�ން ނޑ�ާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލ�މ�ގައިާއަޅ�ގަ ާމި ާހިސ ބ�ން ނޑ�ާމި އ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަ

ާމަޖިލީހ�ންާނިންމަވައިދެއްވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ�ރިހަމަާނިންމެވ�މެއް ާވަރަށް ާމ އްދ ތަކަށްާބައްލަވ ފައި ާމިހިރަ ނެާބިލ�ގައި

ާގ�ޅޭާ ާބިދޭސީންނ  ާއ�ޅޭ ާއިޞްލ ޙ�ކ�ރަން ާމި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާބިލ�ގައި ާމި ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ކަމަށް.

ާ ާވަނީ. ާލިބިފައި ާމަޢ�ލޫމ ތ� ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ާމ އްދ އެއް ާތަންފީޛ�ވ ނެ ާމިއަދ� ާއަކީ އެޕްރީލްގައ33ާާިމ އްދ 

ާ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިއަދާ�ތަންފީޛ�ވ ނެ. ާފ ސްކ�ރެވި ާހ�ށަހެޅ�ން ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމަތިން ާގޮތ�ގެ އެ

ާވަރަށްާ ާއ�ޅ�އްވ ާބޭފ�ޅ�ންނަށް ާމި ާޕްރައިވެޓްާސެކްޓަރ�ގައި ާޚ އްޞަކޮށް ާހިނގައްޖެާނަމަ ާވެގެން ޤ ނޫނަކަށްާމިާބިލ�

ާކ�ރަން ާގޮތ�ން ާޢަމަލީ ާކަންތައްތަކ�ގައި ާމި ާއެއީ ާލިބިގެންދ ނެ. ާކަމ�ގައި ާމި ާރިލީފެއް ާގިނަާބޮޑ� ާވަރަށް ޖެހޭ

ާލިބިގެންދަނީ،ާ ާމި ާވަގ�ތ� ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާފ�ރިހަމަކ�ރ�މަށް ާކަންތައްތައް ާއެ ާއެއްކޮށް ާހ�ރ�މ  ކަންތައްތަކެއް

ާމިހ ރާ� ާރިޕޯޓް ާދެންނެވި ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމަތިން ާގޮތ�ގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާސެކްޓަރަށް. ާޕްރައިވެޓް ޚ އްޞަކޮށް

ާޢިއްޒަތް ާމަޖިލީހ�ގެ ާއިންާހ�ށަހަޅ ލ ފައި ާކޮމިޓީ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ާމި ާއަރ�ވަނީ ާފ�ރ�ޞަތ� ާމި ާމިހ ރ� ާމެންބަރ�ންނަށް ތެރި

ާހ�ށަހެޅ�އްވިާހ�ށަހެޅ�އްވ�މ ާމެދ�ާމަޖިލީހ�ންާގޮތެއްާނިންމައިދެއްވ�މަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:
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ާކޮމިޓީގެާމ�ޤައްރިރ�ާފ�ވައްމ�ލަ ނޑ� ާޢަބްދ�ޝ�ކ�ރިއްޔ .ާއަޅ�ގަ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� މަސީޙާ�هللاާކ�ާދެކ�ނ�

ާމަސައްކަތްޕ�ޅ�ތަކަށްޓަކައި.ާ ާކ�ރައްވ ފައިވ  ާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވަން ާމެންބަރ�ންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ މ�ޙައްމަދަށ އި

ާހ�ށަހެޅ� ާއިޞްލ ޙ�ތަކަށް، ާއައިސްފައިވ  ާރިޕޯޓަށް ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާމި ާދަނީ ާމި ާމިހ ރ� ނޑ� ާފ�ރ�ޞަތާ�އަޅ�ގަ މ�ގެ

ާ ާއަރ�ވަނީ ާފ�ރ�ޞަތ� ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފ�ރަތަމަ ާދ އިރ ގ30ާާެއެރ�ވ�މަށް.ާއެންމެ ާބިލެތްދޫ ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވަގ�ތާ� ާމި ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބައޮތް. ާއިޞްލ ޙެއް ާހ�ށަހަޅ�އްވ  ާޙަމްޒ  ާއަޙ�މަދ� ާމެންބަރ� ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަރ  ާނެތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާފ�ރ�ޞަތާ�ވަޑައިގެން ާއެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވ ނަމަ ާބޭނ�ންފ�ޅ� ާހ�ށަހަޅ�އްވަން ާއިޞްލ ޙ� ާމި ތ�ން

ާއައިކަންގެާ ާއެ ާހ�ށަހެޅ�ން ާސިސްޓަމ�ގައި ާކޮމްޕިއ�ޓަރ ާމެންބަރ�ންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( އަރ�ވ ނަން.

ާއި ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާރިޕޯޓަށް ާމި ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާބިލަށް ާމި ާފެނިވަޑައިގަންނަވަންާދަށ�ގައި ޞްލ ޙ�ތައް

ާމިާ ާމޭޒ�ކޮޅ�މައްޗަށް ާމެންބަރ�ންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޗ ޕ�ކޮށްގެން ާކަރ�ދ ހ�ގައި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެހެންޏ  ހ�ންނ ނެ.

ާހ�ންނ ނެ.ާ ާފެންނަން ާސްކްރީނ�ގައި ާކޮމްޕިއ�ޓަރ� ާމިހ ރ� ާހ�ށަހެޅިގެންދާ ާއެ،ާއެހެންވީމ ފޮނ�ވަނީ.ާއެކަމަކ�، ގޮތަށް

ާމިއިޞްލ ޙ�ތަ ާފަރ ތ�ން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަރ�ވަން. ާފ�ރ�ޞަތ� ާބެއްލެވ�މަށް ާބޭނ�ންފ�ޅ�ވ ާާއް ާހ�ށަހަޅ�އްވަން އިޞްލ ޙ�

ާމެންބަރަކ�ާނެތ�މ ާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރ� ނޑ� ާދ އިރ ގެާާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާއަށ36ާްދަނީާާއެކ�ާއަޅ�ގަ މަޑަވެލި

ާނ ޒިމ�ޢިއްޒަތްތެ ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާފ�ރ�ޞަތާ�ާހ�ށަހަޅ�އްވ ާރި ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ� ާއަޅ�ގަ އިޞްލ ޙ�.

ާއަރ�ވަން.ާ

ާ

ނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: މ�ޙައްމަދާ� ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

މ އްދ ގެާާކ�ރ�ން.ާމިޙ�ވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ 36ާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބިލ�ގެާ

ާއޮތްނަ ާއެހެން ާޤ ނޫނަށް)ޅ(ގައި ާމި ާާމަވެސް ާތ ރީޚ�3ާގެނެވޭ ާޢަމަލ�ކ�ރަންފަށ  ާއިޞްލ ޙ� ާފެށިގެންާވަނަ ން

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގ36ާާަލަސްވެގެން ާބިދޭސީން ާއަދ ކ�ރ  ާވަޒީފ  ާރ އްޖޭގައި ާތެރޭގައި ާދ�ވަހ�ގެ ާރިޓަޔަރމެންޓްާމަސް އި

ާސްކީމ� ާޕެާޕެންޝަން ާއ�ސޫލެއް ާގޮތ�ގެ ާޢަމަލ�ކ�ރަންވީ ާބައިވެރިކ�ރ�މަށްޓަކައި ާބޯޑ�ންާގައި ާއޮފީހ�ގެ ންޝަން

ާވެ.ާއެާާއެކ�ލަވ ލަންވ ނެ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�ތ އީދ� ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާހެންވޭރ�ާދެކ�ނާ� ާފޫރ�.ާޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަާކ�ރައްވާ 

ާ

ވ ހަކަދެގެާމެންބަރ�ާހ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަހެންވޭރ�ާދެކ�ނ�ާދ އިރ  ާއްކެވ�ން:ފޫރާ�
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ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާނ ޒިމ�މަޑަވެލި ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާތ އީދ�ހ�ށަހެޅ�އްާތެރި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއިޞްލ ޙަށް ކ�ރަން.ާވި

ާޝ�ކ�ރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާމިއޮތީ ާދެން ާދ އިރ ގ36ާެޝ�ކ�ރިއްޔ . ާމިލަންދޫ ާއަށް ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ާރިާވަނަ ާޢަލީ ާމެންބަރ� ާޟ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑ�ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން. އިޞްލ ޙ�.ާއަޅ�ގަ ާހ�ށަހަޅ�އްވާ 

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާޢަލީާރިޟ މިލަ

މިާއިޞްލ ޙ�ާއަނބ�ރ ާގެންނަާގޮތަށް. ނޑާ� ާއަޅ�ގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަށްާބ ރަށ�36ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ާ ާމ�ޙައްމަދ�ާޝިފ ޒ�ާހ�ށަހަޅ�އްވ ާާވަނަ ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ނޑ�ާފ�ރ�ޞަތ� ާއަރ�ވަން.އިޞްލ ޙަށްާއަޅ�ގަ

ާ

މ�ޙައްމަދ�ާޝިފ ޒ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: ާބ ރަށ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

މ އްދ ގެާާ.ާމިކ�ރ�ން)އ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙ�ާވަނަާމ އްދ ގ36ާާެޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބިލ�ގެާ

ާއޮތް ާއެހެން ާމިާ)ޅ(ގައި ާ)ކ(ގައިާނަމަވެސް ާގޮތ�ގެާމ އްދ ގެ ާޕެންޝަންާާވ  ާމޯލްޑިވްސް މަތިން

ާރިޓަޔަރމެންޓްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ�ވައްޒިފ�ން ާބިދޭސީ ާމަތިން ާއ�ސޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއޮފީހ�ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ާސް ާބައިވެރިޕެންޝަން ާޤ ކީމ�ގައި ާމި ާކަންތައް ާކ�ރ�މ�ގެ ާގެނެވޭ ާއ3ާިނޫނަށް ާފަށާ ވަނަ ާޢަމަލ�ކ�ރަން ޞްލ ޙަށް

ދ�ވަހ�ގެާތެރޭގައިާނިންމަވަންވ ނ1ާެވެގެންާާންާފެށިގެންާގިނަތ ރީޚ� ާވެ.ާއެާާއަހަރާ�

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާފ�ރ�ޞަތ�ތ އީދ� ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިކ�ރައްވ  ާދ އިރ ގެ ާދެކ�ނ� ާހެންވޭރ� އްޒަތްތެރިާއަރ�ވަން.

ާފޫރ�.ާޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަމެންބަރާ�

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ރ�ާހ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަހެންވޭރ�ާދެކ�ނ�ާދ އިރ ގެާމެންބަ ާފޫރާ�

ނޑ�ާތ އީދ�ކ�ރަން. ހ�ށަހަޅ�އްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅ�ގަ ާބ ރަށ�ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާޝިފ ޒާ�
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ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތ36ާްކ�ރިއްޔ .ާޝ� ާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަށްާމަޑަވެލި ާނ ޒިމ�ވަނަ ހ�ށަހަޅ�އްވާ ާތެރިާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�

ފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަން. ނޑާ� ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅ�ގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ާރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާނ ޒިމ�މަޑަވެލިާދ އި

ނޑ�ގެާމި ާ.ާއިޞްލ ޙ�ާއަނބ�ރ ާގެނެސްފިންާޝ�ކ�ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއައިޓަމ� ާއެޖެންޑ  ާމި ާމިހ ޝ�ކ�ރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާހ�ށަހެޅިފައިވ  ާރިޕޯޓަށް ާދަށ�ން ާތަޅ�މަށްާގެ ާމަޖިލީހ�ގެ ރ�

ާާހ�ށަހަޅައި ާގަވ އިދ�ގެ ާއެހެންކަމ�ން ާނިމ�ނީ. ާ)ހ(ގ�1ާެމި ާމ އްދ ގެ ާހ�ށަހެޅިފައިާވަނަ ާއިޞްލ ޙ�ދަށ�ން ތަކެއް.ާވ 

ާމިއޮތީާ ާގޮތ�ންާބަހ�ސްދެން ާބެހޭ ާމަރ�ޙަލ .ާމިރިޕޯޓ  ނޑ�ާާކ�ރ�މ�ގެ ާމެންބަރ�ންނަށްާއަޅ�ގަ މަރ�ޙަލ ގައިާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެންމެާފ�ރަތަމަާތިމަރަފ�ށީާދ އިރ ގެާގަޑިއިރ�ގެާބަހ�ސ3ާެންދ ނަން.ާފ�ރ�ޞަތ�ާއަރ�ވަމ�ންާގެ ނޑ� އްާމިއޮތީ.ާއަޅ�ގަ

އަރ�ވަން.ރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާމ�ޞްޠަޒަތްތެރިާމެންބަޢިއް ާފ ާއަށްާފ�ރ�ޞަތާ�

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާމ�ޞްޠަތިމަރަފ�ށީާ

ނޑ�ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާތ އީދ�ކ�ރ ާކަމެއް 1ާބޭރ�ާމީހ�ންާާ،ނޫންާނޫންާޤަބޫލ�ކ�ރ ާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅ�ގަ

ާކޮންޓްރެކްޓަކަށް ާދ�ވަހ�ގެ ާާއަހަރ� ާމިފަދ6ާާަނޫނިއްޔ  ާބިދޭސީން ާބޭރ� ާއަންނަ ާކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ާދ�ވަހ�ގެ އަހަރ�

ާ ާބައިވެރިކ�ރ�ން.ާއެއީ ާރ އްޖޭގައި ާއެނބ�ރިާާއަހަރ�ގެާކޮންޓްރެކްޓެއްާނިންމ ލ ފައިާއ1ާެސްކީމެއްގައި ާރަށަށް މީހ�ން

ާއޭނަ ާނޫނ2�ާިއ�މ�ރ�ންާާގޮއްސަ ާއަހަރ�ވީމަ ާއަނބ�ރ ާއޭނ20ާާައްޔ  ާހޯދ ކަށްާއަހަރ�ވީމަ ާއެއްޗެއް އަށްާލިބެންޖެހޭ

ާއޭނަާ ާވ ނެާގޮތެއްފަހ�ގަާއެއަށްވ�ރެނ ދެވޭނެ.ާއަދި ާތެވެސްާނޭނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާސްކީމ�ާއި ާއެއްވެސްާގެ ރޭގައި

ާއަށްާ ާރ އްޖެ ާމީާާގޮތަކަށް ާއަންނަ ާމަސައްކަތ� ާއަންނަ ާމީގެބޭރ�ން ާޤަބޫލ�ހ�ން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާނ�ހިމެނ�މަކީ ކ�ރ ާތެރޭގައި

ާއެ،ާމެއް.ާއެހެންވީމ ޤަބޫލ�ކ�ރ� ާބޭނ�ންވަނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފ ހަގަކޮށްލަންާހަމައެކަނި ާއެއަށްާނ�ކ�ތ  ނޑ� .ާވީމ ،ާއަޅ�ގަ

ާނ�ކ�ރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ތ އީދ�

ާ

ހ މިދ�ާޢަބްދ�ާ ދ އިރ ގެާމެންބަރާ� ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ލްޣަހެންވޭރ�ާދެކ�ނާ� ާފޫރާ�
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އ�ލަތ�ގެާތަފ ތ�ާމ�އައްސަސ ތަކ�ގަާމ�ސ ރަާލިބޭާބޭފ�ޅ�ންާގެނައ�މ�ގެާބޭނ�މަކީާއ ދެ،ާޕެންޝަންާޤ ނޫނ�ގެާތެރެއަށްާދަ

އަކީާާބަޔެއްގެާޕެންޝަނ�ގެާކަންކަންާހަމަޖެއްސ�ން.ާއޭގެާމ ނަާމ�ސްތަޤ�ބަލ�ގައިާސަރ�ކ ރ�ާނ�ދަރ ނެާގޮތަކަށްާއެތައް

ާާ...އެފަދަާފަންޑަކ�ންާއިތ�ރ�ާފައިސ ާާ،ކޮށްއްާގ އިމ�އެފަދަާފަންޑެ

ާ

ާޅަކަށްފަހ�()ވަގ�ތ�ކޮ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ކ�ރިޔަށްާގެންދެވ�މަށްާދަންނަވަން. ވ ހަކަފ�ޅާ� ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާ�

ާ

ދ އިރ ގެާމެންބަރ� ވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ހ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަާހެންވޭރ�ާދެކ�ނާ� ާފޫރާ�

ާމި ާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާމަސައްކަތްާއ ދެ، ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާތެގޮތަށް ާއަޅ�ގަނޑ�މެންގެ ާމިހ ރ� ާއ�ފެދިފައިާކ�ރ އިރ� ރޭގައި

ާބަހ�ސަ ާމެންބަރ�ންމިއޮތް ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ންގެ ާސްކީމ�ާކީ ާޕެންޝަން ާއެ ާނޫންތޯ.ާވެސް ާބައިވެރިވ ނަންތޯ ގައި

ާމި ާމިާއެހެންނަމަވެސް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާވ ހަކަާވަގ�ތ� ާާދައްކ  ާސްކީމ�އަކީ ާޕެންޝަން ާމި ާމީހ�ން ގައިާބިދޭސީ

ާއިވެރިކޮބަ ާމިކަމ  ާކޮންގޮތަކ�ންތޯ. ނޑަކީާބެހޭށްދޭނީ ާއަޅ�ގަ ާމެންބަރަކަށްވެފައިާާގޮތ�ން ާކޮމިޓީގެ ާއިޖ�ތިމ ޢީ ވެސް

މަޓީާއ އިާއަދިާާތެރޭގައިވެރިންގެާއިސްާބައެއްާޤައ�މީާޖަމ�ޢިއްޔ ތައްާއޭގެާއިޖ�ތިމ ޢީާކޮމިޓީާއަށްާރ އްޖޭގައިާވިޔަފ ރި

ާއޭގެ ާއަދި ާޖަމ�ޢިއްޔ ތައް ާފަދަ ާސިވިލްއިމަސީ ާކޮމިޝަންސަާތ�ރ�ން ާާރވިސް ާމިކަމާ ވެސް ހ ޒިރ�ވެ

ާމައްސަލަާކ�ރެވިފައިމަޝްވަރ  ާމީހ�ންގެ ާބޭރ� ާފެނ�ނީ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމަޝްވަރ ތަކ�ން ާމި އަކީާާވަނީ.

ނޑ�މެންނަށް ާާއަޅ�ގަ ާއެކަމ  ާއ ކަމަކަށްވެފައި ާފ�ރ�އަދި ާއިތ�ރ� ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާގޮތ�ން ާކަމަށް.ބެހޭ ާބޭނ�ންވ  ާޞަތ�

ާއެހެންވީމ  ާާއެ، ާ ާއިޞްލ ޙ�ތައ6ާާްގޮތ�ން ާބިލަށް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާމިއޮތީ. ާދީފައި ާމ�އްދަތެއް އަހަރ�ގެ

ާނ�ވަތަާ ާގޮތ�ގައި ާމ�ވައްޒިފ�ންގެ ާސަރ�ކ ރ�ގެ ާގެންގ�ޅޭ ާސަރ�ކ ރ� ާއެބައޮވޭ ާތެރޭގައި ާމީގެ ހ�ށަހެޅެމ�ންދ އިރ�

ާވެސްާހަމަާސިވިލްާާޑޮކްޓަރ�ންާމިފަދަާމީހ�ންނަކީާ،ންގެންގ�ޅޭާޓީޗަރ�ާާޓިވ�ންއެގްޒެކްދީގެންާާސަުަރ�ކ ރ�ންާމ�ސ ރަ

ާމައްސަލަސަ ާމިއ�ޅޭ ާދިމ ވެގެން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާގޮތ�ގައި. ާމ�ވައްޒިފ�ންގެ ާއެާރވިސްގެ ާޕެންޝަންާާއަކީ މީހ�ން

ާތެ ާކޮންސްކީމ�ގެ ާނ�ވަތަ ާވައްދ ނަންތޯ ާވަރެއަށް ާއ�ސޫލަކ�ންތޯ ާމިކަމ  ާދެން ާއެކިއްދ ނީ. ާގޮތ�ން ށްާގޮތްގޮތަާބެހޭ

ާއ�ޅޭާބޭރ�ާވިސްނަމ�ން ާތެރޭ ާހަދ ނީ.ާބޮޑަށްާާގޮއްސަވޭ.ާއަދިާޕްރައިވެޓްާއެންޓަރާޕްރައިސަސްގެ މީހ�ންާކިހިނެއްތޯ

ާބ�ރަވެވ�ނީާފ�ރަތަމައިނ�ންާއެއްގޮތަކަށްވެސްާބޭރ�ގެާމީހ�ންާޕެންޝަންާސްކީމ�ގެާތެރެއަށްާވައްދަންާނ�ފެންނަާކަމަށް

ާޖަމ�ޢި ާގެންގ�ޅޭ ާމަސައްކަތްއްޔ ތަމަސައްކަތްތެރިން ާނ�ވަތަ ާޖަމ�ޢިކ�ން ާބައެއް ާތަމްސީލ�ކ�ރ  ވެސްާާއްޔ ތަކ�ންތެރިން

ާބަދަލ�ވެގެންާ ާވ ހަކަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޗޮއިސްާާބ�ނީ. ާނެތްާދިޔައީ ާވިސްނ�މަކީ ާދިނ�މ�ގެ ާދެންާާކަމެއްާއެއް ނޫނޭ.
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ާބަދަލ�ވެގެން ާއެާވ ހަކަ ާތެރޭގައި ާމ�އްދަތ�ގެ ާއެ ާޕޭއައ�ޓްސްާދިޔައީ ާހަމަވީމަ ާާދޭާާމ�އްދަތ� ާމިސ ލަކަށް 1ާގޮތަށް.

ާ ާނ�ވަތަ 4ާާމަސް ާނ�ވަތަ ާމ�ސ ރަާ�މަސް ާއޭނަގެ ާހަމަ ާމަސައްކަތްކޮށްފައި ާާމަހ� ާާ�އިން ނޑ ފަޕަސެންޓ� އިާކަ

ސްކޮށްލާ ހިސ ބ�ންާޚަލ ާހަދ ާއ�ސޫލ�ންާދީފައިާއެާފައިާމިއަންނަާޖ�މްލަާޕޭާއައ�ޓ�ލ ާޕަސެންޓ�ާާ�ވަޒީފ ާދޭފަރ ތ�ގެާ

ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިާންާގޮތަށް. ާކަމަކީ ާއޮޅ�ންފިލި ާވިސްނ ލަންޖެހޭާބެހޭކަމ  ާއިތ�ރަށް ާއެހެންވީމ ގޮތ�ން .ާ،

ާތެރޭގައިާމިހ ރ�ާއެ ނޑ�މެންާމިާހ�ށަހެޅީާކޮންމެވެސްާވަގ�ތ�ކޮޅެއްާދޭން.ާއޭގެ ާވިޔަފ ރިތަކަށްާާއަޅ�ގަ ާާއަމިއްލަ އޮތީ

1ާާ ާއ�ޅޭ ާޖެހިގެން ާމިހ ރ� ާއެހެންނަމަވެސް ާއަދި ާހ�ށަހަޅ ފައި. ާކަމަށް ާއ�ޅޭާާމައްސަލައަހަރ� ާސަރ�ކ ރ�ގައި އަކީ

ާމ�ވައްޒިފ�ންނަ ާއެކަމ  ާއެހެންވީމ ، ާހަދަނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާގޮތ�ންށް ާހ�ށަހަޅަނީާާބެހޭ ާމި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ވެސް

ނޑ�،ާގޮތެއްާހަމަޖައްސަން.ާއެހެންވީމ ާމެދ�ާވިސްނ ދޭން.ާއެކަމާ ާވަގ�ތ�ކޮޅެއް ވެސްާމިާއ�އްމީދ�ކ�ރަނީާހަމަާާއަޅ�ގަ

ާވިޔަފ  ާރ އްޖެއަމިއްލަ ާމީާރިތަކ�ން ާބޭރ�ގެ ާޕެާށްހ�ންނައިން ާއެ ާބައިވެރިވ�މ  ާސްކީމ�ގައި ާގޮތ�ންާންޝަން ބެހޭ

ާގޮތަށ6ާްއަހަރ�ާނ�ވަތ1ާާަމަޝްވަރ ކ�ރަންާ ބެހޭާމީހ�ންގެާމައްސަލައ ާާސަރ�ކ ރ�ގެާތެރޭގައިާތިބިާބޭރ�ާ.އަހަރ�ާދޭ

ނޑ�ާމިާއ�އްމީދ�ކ�ރަނީާމިާއި ާޞްލ ޙ�ާބަލައިގަންނ ނެާކަމަށް.ާޝ�ކ�ރިއްޔ .ގޮތ�ންާވަގ�ތ�ކޮޅެއްާދިނ�މަށް.ާއަޅ�ގަ

ާ

ނިހ ނ�ާޙ�ސަާވިލިމ ފަންނ� ާއިންާމަނިކ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:ދ އިރ ގެާމެންބަރ�ާއަޙްމަދާ�

ާ ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝ�ކ�ރިއްޔ  ާާ�/6005އ ދެ، ާޕެންޝަނ  ާރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނަށްާދިވެހި ބެހޭ

ކޮމިޓީާމަސައްކަތްާާށަހަޅ�އްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙ�ތަކ ާއެކ�ާންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާނ ޒިމްާހ�މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ނޑ�މެންާމިއަދ�ގެާތަޅ�މ�ގެާމަރ�ޙަލ ގައިާމިާ،ނިމި ނޑ�ދަނީާރިޕޯޓަށްާވ ހަކަދެއްކެމ�ންާއަޅ�ގަ ވެސްާމިާާ.ާއ ދެ،ާއަޅ�ގަ

މީހެއްގެާ ނޑ�މެންާކަމ ާާރަށްއިސިއްޔަތ�ންާއިޖ�ތިމ ޢީާކޮމިޓީންާވަހަކޮމިޓީގައިާހިމެނ�ނާ� ާބޮޑ�ާއިސްކަމެއްދީގެންާއަޅ�ގަ

ާފަރ ތްތަކ  ާމިާބެހޭ ާއަދި ާާބައްދަލ�ކޮށް ާމައިގަނޑ� ާޖ�މްލަ ާމ އްދ އ 30ާހ�ށަހެޅ�އްވި ާމ ނަކ�ރ�މ�ގެ ާއިޞްލ ޙ އި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(،36ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(،30ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(،ާާ�ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(،ާާ�އެކ�ގައިާއެއީާ

ގ60ާާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(60ާާވަނަާމ އްދ ާއ�ނިކ�ރ�މަށްާހ�ށަހެޅިފައިާއޮތްބައި.3�ާާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަދިާާވަނ36ާަ

ާ ާ)ތ(4ާ،60ާ)ނ(ގެ ާފެނިގެނ60ާް،ާގެ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާ)ލ(.ާާއެއަށްފަހ� ާމެންބަާގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ރާ�ދިޔައީ

ާހ�ށަހެޅ�އްވި، ާތ އީދ�ކ�ރަންާއިޞްލ ހެއް ާއެއިޞްލ ޙަށް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއެއީ ާމ އްދ ގ36ާާެ. ާގައި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޮތް ާއެހެން ާމިާ)ޅ(ގައި ާ)ކ(ގައިާނަމަވެސް ާގޮތ�ގެާމ އްދ ގެ ާޕެންޝަންާާވ  ާމޯލްޑިވްސް މަތިން

ާއަދ ކ�ރ ާ ާވަޒީފ  ާއެހެން ާފިޔަވައި ާވަޒީފ  ާދައ�ލަތ�ގެ ާދަށ�ން ާއޮފީހ�ގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއޮފީހ�ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ާގޮ ާމައިގަނޑ� ާދ އިރ ގެާބިދޭސީުީން. ާދެކ�ނ� ާހެންވޭރ� ާހަމަ ާދެންމެ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާކޮމިޓީގައި ތެއްގައި

ާޢަބްދ�ލްޣަޢިއްޒަ ާޙ މިދ� ާމެންބަރ� ާއެތްތެރި ނޑ�މެންނަާފޫރ� ާއަޅ�ގަ ާފަދައިން ާގެންގ�ޅެންވިދ ޅ�ވި ާވިސްނ�ން ޖެހ�ނީާށް

ާރައްޔިތ� ާޚ އްޞަާޢ އްމ� ާމެދ�ގައި، ާދެވިފައިންގެ ާވަޒީފ  ާބިދޭާގޮތެއްގައި ާހ�ސްއެކަނިާތިބި ާގެންގ�ޅ�އްވަނީ ސީން
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ާރައްޔިތ�ން ާޢ އްމ� ާނޫން. ާއެާސަރ�ކ ރަކ�ން ާއަދި ާގެންގ�ޅ�އްވ . ާއެބަ ާސްކީމ�ގައިާާވެސް ާޕެންޝަން ާމި ބޭފ�ޅ�ން

ާބައިވެ ާކ�ރ�ކ�ރ� ާމިއޮތް ާރިވެވަޑައިގަތ�މަށް ާބިލަކީ ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ  ާމ ނަާ�/6005މ�އްދަތ�ގައި ާއޭގެ .ާ

ާ ާނ6005ާިއަކީ ާބިލަކީ.ގައި ާބިލެއް ާއޮތް ާސަރ�ކ ރަށްާާމިފައި ާފެއްޓ�މ�ގައި ާމަސައްކަތްތައް ާރަސްމީ ާބިލަށް މި

ާމިދެންނެވިާ ާކ�ރ�މަކީ ާއެއްާފަހަރ  ާދަތިތަކަކީ ާގަބޫލ�ކ�ރަންޖެހޭ.ާހ�ރިހ  ނޑ�މެން ާކަމަށްާއަޅ�ގަ ާނ�ކ�ންނ ނެ ދަތިތަކެއް

ާހިނގަ ާނ�ވެ ާކަމަކަށް ާފަސޭހަ ާއެހ  ާކަންތައްތަކ�ގައި ާބޮޑެތި ާއިޞްލ ޙ�ގެާޒ ތ�ގެ ާހ�ށަހެޅ�އްވި ާއެހެންވީމ ، އިދ ނެ.

ާވެސްާ ާމެންބަރ� ާހ�ށަހެޅި ާހަމަ ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާދިޔައީ ާވެގެން ާމަފްހޫމަކަށް ނޑ� މައިގަ

ާލ�އިތަކެއްާ ާމީގައި ާރައްޔިތ�ންނަށް ާގެންގ�ޅ�އްވީ ާވިސްނ�ންފ�ޅ� ާވެސް ާކޮމިޓީ ާމ�ޅި ާގޮތ�ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ 

ނޑ�މެންާވެސްާއެންމެާބޮޑަށްާއެދެމ�ންާދިޔަާއެއްާކަންތައްާއެއީ.ާއަދިާއެދޭނެާވެސްާމ�ސްތަޤ�ބަލ�ގައިާވ�މަށް.ާއަޅ�ާ ގަ

ާބެހޭާ ާމިކަމ  ާކަމަކީ ާއޮތް ާއޭގައި ާހަމަ ާހައިސިއްޔަތ�ން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހ�ގެ ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެސް، އެދެން

ާފަ ާވަސީލަތްތައްާމެދ�ވެރިކޮށްާމަޢ�ލޫމ ތ�ާރައްޔިތ�ންނ ާހަމައަށްާސަރ�ކ ރ�ގެާކަމ ާބެހޭ ރ ތްތަކ އިާދައ�ލަތ�ގެާމީޑިއ ގެ

ާއެކ�ާ ާއިންޞ ފ�ވެރިކަމ  ާވެސް ާވ ހަކަތަކަށް ާދައްކަވ  ާފޯރަމްތަކ�ގައި ާއެކިއެކި ާމަންބަރ�ން ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ން އަދި

ާބިދޭސީ ާއަންނަ ާއަށް ާމ�އްދަތަކަށްާރ އްޖެ ާކ�ރ� ާގޮތަކަށް.ާބިދޭސީންނަކީ ާތިބި.ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާއެބަ ާވެސް ން

ާމަސައްކަތްތަކަށްާ ާކ�ދިކ�ދި ާހަމަ ާގެންނަ ާދ�ވަހަށް ާމަހެއްހ  ާމަހެއް،ާހަ ާތިން ާމަހެއް، ާދެ ާމަހެއް، ާދޮޅ� މިސ ލަކަށް

ާދިޔައިމަާ ާހިސ ބަށް ާދޭންވ  ާމ�ސ ރަ ާމަސްާނިމި ާދ�ވަހ�ާފެއްޓިގެންާއެ ާގެންނަ ާއެބަތިބި.ާހަމަ ާވެސް ާމީހ�ން ގެންނަ

ޕެންޝަނަށްާދައްކަންޖެހި،ާއަދިާއެާޕެންޝަނ�ންާއެާއަދ ކ�ރ ާއެާާ�އްގެާމ�ސ ރައިގެާ%ވަޒީފ ާދޭާފަރ ތ�ންާއެާމީހެ

%ާ ާއަތ�ން ާމީހ ގެ ާބިދޭސީ ާއަދ ކ�ރ  ާ%ާ�ވަޒީފ  ާޖ�މ�ލަ ނޑ ، ާމީހާ 34ާކަ ާއެ ާހޯދަން ާއެ ދެއްކ�މަށްފަހ�ގައި

ާ ާމ�އްދަތަކީ ާވ2�ާައަންނަޖެހޭ ާވ ނަމަ ާބަޔ ންކ�ރ ކަމ�ގައި ާކަމަށް ާވ�މ�ން ާއޭނައަށް ާހ�ސްކަމެއްގެާއަހަރ� ާބޮޑ� ރަށް

ނޑ�މެންގެާޤައ�މަށްާމަސައްކަތަށްޓަކައިާއެތެރެކ�ރ ާބިދޭސީންނަށްާއެނގ�މ އި،ާނޭގ�މ�ގައިާ ތެރެއަށްާއެާދެވެނީ.ާއަޅ�ގަ

ާދިވެހިާ ާއެއީ ާއެބައ�ޅޭ. ާމައްސަލަ ާއަނެއް ާމީގެ ާނަމަވެސް، ާކ�ރިމަތިވެގެންދ ނެ. ާއ�ނދަގޫތަކެއް ާދަތިތަކ އި ވެސް

ާއެބައ�ާ ާމެާދަޢ�ލަތ�ގައި ާއެނގޭނެ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާމ�ވައްޒަފ�ން. ާސަތޭކަ ާއެތަކެއް ާބޭރ�ގެ ާއަދ ކ�ރ  ާވަޒީފ  ޅޭ

ާމިނޫންވެސްާސެމީާސްކިލްޑ�ާއަދިާއެއަށްވ�ރެާސްކިލްޑ�ާމަސައްކަތްތަކ�ގައިާ ާޓީޗަރ�ންާޑޮކްޓަރ�ންާއަދި ސްކޫލ�ތަކ�ގެ

ާފަރ ތް ާމަސައްކަތްކ�ރައްވ  ާމ�އައްސަސ ތަކ�ގައި ާއެކިއެކި ާސިވިލްާދައ�ލަތ�ގެ ާރ އްޖޭގެ ާނަމަވެސް ާއެބަތިބި. ތައް

ާނ�ހިމެނޭނެ.ާ ާއަކ� ާބިދޭސީ ާގޮތ�ގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސިވިލްާސަރވަންޓެއްގެ ާގޮތ�ން ާބަޔ ންކ�ރ  ާޤ ނޫނ� ސަރވިސްގެ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާބައިވެރިވ ން ާޕެންޝަނ�ގައި ާވެސް ާބިދޭސީއަކަށް ާގޮތ�ން ާބަޔ ންކ�ރ  ާޤ ނޫނ�ގައި ާޕެންޝަނ�ގެ ނަމަވެސް،

ާޤ  ާރައްޔިތ�ންގެާމިހެން ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާއަސްލ� ާމިއަދ� ާކަންތައްތަކަކީ ާހ�ރި ާސިންކްރޮނައިޒްނ�ވެ ާހ�ރި ނޫނ�ގައި

ާމިާ ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާމަޖިލީހ  ާރައްޔިތ�ންގެ ާސަރ�ކ ރ އި ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާމެންބަރ�ން ާއެންމެ މަޖިލީހ�ގެ

ާމ�ސްތަޤި ާމިނިވަން ާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ާބައިވެރިވެ ާގ�ޅިގެންާމަސައްކަތ�ގައި ާމ�އައްސަސ ތަކެއް ާހ�ރިހ  އްލ�
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ާނަޒަރިއްޔ ތ�ންާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާހ�ންނަނީ. ާމި ާކަންތައްތައް ާހ�ރި ާހަމަކ�ރަންޖެހިފައި ާކަންފަތިކޮށް ހަމަޖައްސ 

ނޑ�މެންގެާކޮމިޓީގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާބަޙހސްކ�ރެވ�ނ�.ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާމިާބިލ�ާމަސައްކަތްތައްާނިންމެވ�މަށްާ އަޅ�ގަ

ާއެާކޮމި ާއެކީ ާއިހ�ތިރ މ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއަބަދ�ވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމަސައްކަތަކީ ާބ�ރަ ާކޮށްދެއްވި ާމ�ޤައްރިރ� ޓީގެ

ާމަސައްކަތްާ ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާގޮތެއްގައި ާޖ�މ�ލަ ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްތަކެއް. ާބަލައިގަންނަ ާމަސައްކަތް މަނިކ�ފ ނ�ގެ

ާ ާތ އީދ�ކ�ރ  ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާގޮތަށް ާމިއަށްާނިމިގެންާމިދިޔަ ާވަގ�ތ� ާމި ާމިާމަޖިލީހ�ގެާތަޅ�މ�ގައި ާދެން ާއ އި ވ ހަކަ

ާމިާ ާއޮތްގޮތަށް ާމި ާރިޕޯޓ� ާމި ާދަންނަވަމ�ން ާވ ހަކަ ާތ އީދ�ކ�ރ  ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއިޞްލ ޙ�ތަކަށް ާދިޔަ ހ�ށަހެޅިގެން

ާދަ ާއެކ�ގައި ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާމެންބަރ�ންނަށް ާއެންމެހައި ާފ ސްކޮށްދެއްވ�މަށް ާއެކ� ންނަވަމ�ންާއިޞްލ ޙ�ތަކ 

ނޑ�ގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާއަޅ�ގަ

ާ

ނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވ�ން: މ�ޙައްމަދާ� ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ާމިާ ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާމި ާފަރ ތ�ން ާސަރ�ކ ރ�ގެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާހ�ށަހެޅިގެ ާނިމިާމަޖިލީހަށް ާމަރ�ޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބިލ� ާމި ާމ�ހިއްމ�ކަމ�ން ާމިކަމ�ގެ ާތެރޭގައި ާމ�އްދަތެއްގެ ާކ�ރ� ާވަރަށް ން

ާބޮޑ�ާ ާވަރަށް ާމިއީ ާގަބޫލ�ކ�ރަނީ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާދަނީ. ާމި ާނިމިގެން ާމިކަން ާމިއަދ� ާއައިސް، ާއަށް ާފްލޯރ އަދި

ާހ�ރި ާގ�ޅިފައި ާރައްޔިތ�ންނ  ާއެންމެހައި ާރ އްޖޭގެ ާގޮތ�ގައި ާކޮމިޓީގެާާމައްސަލައެއްގެ ާމަސައްކަތް ާމި ާވ ތީ، ކަމަކަށް

ާޢަބްދ� ާމ�ޤައްރިރ� ާކޮމިޓީގެ ާމި ާފ�ރިހަމަކަމަށްޓަކައި ާކޮށްދެއްވި ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާهللاާފަރ ތ�ން ނޑ� ާއަޅ�ގަ މަސީޙަށް

ނޑ�ގެާއަމިއްލަާނަމ�ގައިާވެސް.ާއަދިާމިއަދ�ާ އެކ�ާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވަން.ާއަދިާސަރ�ކ ރ�ގެާފަރ ތ�ންާވެސްާއަދިާއަޅ�ގަ

ާއެހެންާމިާ ާއ އި ާމަޓީ ާފަރ ތްތަކ އި،ާއަދި ާވިޔަފ ރިކ�ރ  ާރ އްޖޭގެ ާވެސް ާކޮމިޓީގެ ާމި ާހަމަ ނޑ� ާއަޅ�ގަ އިޞްލ ޙ�ގައި

ާއެާ ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާމ�ޤައްރިރ�. ާކޮމިޓީގެ ާދަޢ�ވަތ�ދެއްވި ާވެސް ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާދ�ވަހ� ާބައްދަލ�ކ�ރެއްވި ބޯޑ�ތަކ 

ާ ާއަޑ�އަހ ލ�މަށް ާޖަލްސ ގައި ާއެ ާއެދ�ވަހ� ާބަހ�ސްކ�ރެވިާކޮމިޓީގައި ާމިކަމަށް ާދ އިރ އެއްގައި ާފ�ޅ  ާވަރަށް ބައިވެރިވީމ�.

ާމިާ ާމިހ ރ� ާގޮތަށް ާގެނ�ވޭނެ ާހައްލެއް ާމިއިން ާމައްސަލަތަކަށް ާހ�ރި ާއ�ފެދިފައި ާހިތ�ގައި ާމީހ�ންގެ ާއެ އަދި

ާމިކަންާނިމިގެންދ  ާނެތި ާމައްސަލައެއް ާއެއްވެސް ާއައިސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައި ާމިއޮތީ ާއެާއިޞްލ ޙ�ތައް ން.ާއަދި

ާލިބިފައިާއަދިާ ނޑ�މެންނަށްާޑެޑްލައިނެއް މަނިކ�ފ ނ�ގެާވ ހަކަފ�ޅ�ގައިާވެސްާދެންމެާވިދ ޅ�ވެއްޖެާމިއަދަކީާމީގެާއަޅ�ގަ

ާ ާމިއޮތީ ާމިއަދ� ާގޮތ�ގައި ާތަރީޚެއްގެ ާފަހ�ގެ ާމިއަދަކ30ާާީއެންމެ ާއެހެންވީމ ، ާކ�ރ�މަށް. ާމިކަން ާދ�ވަހ�ގައި ވަނަ

ާބިލ�ާ ާމި ާދ�ވަހެއް. ާވަގ�ތ�ންާާމ�ހިއްމ� ާވަގ�ތ�ން ާމަޖިލީހ�ން ާހަމަ ާއަށް ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ތަސްދީޤ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި

ނޑ�ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަރިހ�ގައިާއެދެން.ާއެއީާމިާކަމ�ގެާމ�ހިއްމ�ާކަމ އިާމިކަމ�ގެާ ފޮނ�ވައިދިނ�މަށްާވެސްާއަޅ�ގަ

ާގެއްލ�މެ ާލިބިދ ނެ ާމިއިން ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއަދި ާރައްޔިތ�ންާނ ޒ�ކ�ކަމ�ން. ާސަބަބ�ން އްގެ

ާމަސައްކަތްތައްާ ާބޮޑެތި ާއެތައް ާސިނ ޢީ ާރ އްޖޭގެ ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާމިއީ ސަލ މަތްކޮށްދިނ�މަށްޓަކައި.



 72

ކ�ރ ާކ�ންފ�ނިތަކ�ގައިާތިބިާމ�ވައްޒަފ�ންނ ާސީދ ާގ�ޅ�ންހ�ރިާކަމެއް.ާހަމައެކަނިާސަރ�ކ ރ�ގެާވަޒީފ ތަކ�ގައިާއ�ޅ�އްވ ާ

ނޑ�މެންނަށްާބޭފ�ޅ�ންނަ ާއަޅ�ގަ ާމިއަދަށް ާމިއަދ�ން ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާމި ާގޮތަށް ާމިއޮތް ާޤ ނޫނ� ާމި ާނޫން. ާއެކަންޏެއް ށް

ާޚިލ ފ�ވ�މ�ގެާޒިންމ ާމިާ ާޤ ނޫނ  ާރައްޔިތ�ންގެާއެތައްާބަޔަކ� ާވަނީާނަމަ ާހޯދައިާނ�ދީފިާކަމަށް ގޮތެއްާރައްޔިތ�ންނަށް

ާއަޅ�ގަނޑ�މެން ާއެޅިގެންދ ނެ.ާއަދި ާވެސް ާއޮތްގޮތަށްާމަޖިލީހ�ގައި ާޤ ނޫނ�ގައި ާނ�ދެވިއްޖެއްޔ .ާއެއީ ާކޮށް ާމިކަން ނަށް

ާޤ ނޫނ�ގައިާ ާޢަމަލ�ކ�ރައްވަންޖެހޭނީ ާއޮފީހ�ން ާޕެންޝަން ާބޭފ�ޅ�ން ާއެ ާބޯޑ�ން ާޕެންޝަން ޢަމަލ�ކ�ރަންޖެހޭނެ.

ސްކޮށްދެއްވ�މަކީާވިދ ޅ�ވެފައިާއޮތްާއެއްޗަކަށްާޢަމަލ�ކ�ރައްވަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދ�ންާމިއަދަށްާމިާއިޞްލ ޙ�ާފ 

ާވ ހަކަތައްާ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާމީގައި ާއަދި ާކަމެއް. ާއެދޭ ާއެކ� ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާނ�ހަނ� ާވަރަށް ާހަމަ ނޑ� އަޅ�ގަ

ނޑަށްާމިާދެންނެވ�ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްގެާއެާވިސްނ�ންފ�ޅ�ގައިާމިއަދ�ާހަމަާމިކަންާނިންމ ލ�މަށްާ ކ�ރ�ކޮށްާއަޅ�ގަ

ާމ ދަމ ާނަމަވެސް ނޑ�ގެާާފަހ�ގައި ާއަޅ�ގަ ާފޮނ�ވައިދިނ�މަކީ ާމިކަން ާތަސްދީޤ�ކ�ރ�މަށްޓަކައި ާއަށް ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ 

ާއެންމެހައިާ ާގޮތެއްގައި ާޖ�މ�ލަ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމި ާކޮމިޓީގައި ާމި ާއަދިވެސް ާއެދ�މެއް. ާބޮޑ� ވަރަށް

ނޑ�ާހަމަ ނޑ�ގެާާމެންބަރ�ންނ އި،ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާމިާކޮމިޓީގެާމ�ޤައްރިރަށްާއަޅ�ގަ ސަރ�ކ ރ�ގެާފަރ ތ�ންނ އިާއަޅ�ގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަމިއްލަާނަމ�ގައިާފަށްފަށ�ންާޝ�ކ�ރ�ދަންނަވަން.ާޝ�ކ�ރިއްޔ 

ާ

ނޑިތީމ�ާދ  ާއިންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:އިރ ގެާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާޙ�ސަކަ

ާވަރަޙްމަތ� ާއައްސަލ މްޢަލައިކ�މް .`ާ ާވ هللا ާވެސް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާއ ދެ، ާކޮމިޓީގެާވަބަރަކ ތ�ހޫ. ާފަށ ނީ ހަކަ

ާޝ�ޢޫރ�ތަކ�ގައިާ ާއިސްތިޙްސ ންގެ ާތަކ�ރ ރ�ވަމ�ންދ  ާތަޅ�ގައި ާމަޖިލީހ�ގައި ާމ�ޤައްރިރަށް ާކޮމިޓީގެ މެންބަރ�ންނ އި

ާޕެންޝަންާ ާރ އްޖޭގެ ާބިދޭސީން ާފަދައިން ާމިއޮތް ާބިލ�ގައި ާއިޞްލ ޙ�ގެނެވޭ ާމި ާމިއަދ� ާއ ދެ، ބައިވެރިވަމ�ން.

ާބި ާބައިވެރިގެން، ާޕެންޝަނ�ގެާސްކީމެއްގައި ާނ�ވަތަ ާމ�ސ ރައެއް ާޕެންޝަނ�ގެ ާފައިސ އިން ާދައ�ލަތ�ގެ ދޭސީންނަށް

ާސީރިއަސްކޮށްާ ާވަރަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއޮތ�މ�ގެ ާގޮތަށް ާދޭންޖެހޭ އިނ ޔަތެއް

ާއެޑްރެސްކ�ރައް ާމައްސަލައަށް ާއެ ާއިޝޫއަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްހެން. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާދ�ވަހ�ގ1ާާެވ  އަހަރ�

ނޑަށްާ ާއަޅ�ގަ ާދިޔ�މަކީ ާވަދެގެން ާޤ ނޫނަށް ާބަދަލ� ާއެ ާއައިސް ާއިޞްލ ޙ� ާޤ ނޫނަށް ާގޮތަކަށް ާދެއްވ  މ�އްދަތ�

ނޑ�މެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާއެބަހ�ރި ނޑ�މެންާ.ާރ އްޖޭގައިާތ އީދ�ކ�ރެވޭާކަމެއް.ާމިާކަމ�ގައިާއަޅ�ގަ އަޅ�ގަ

ާޤ އި ާނިޒ މެއް ާނިޒ މ�ޕެންޝަންގެ ާޕެންޝަނ�ގެ ާއެ ާރައްޔިތ�ންމ�ކޮށްގެން ާދިވެހި ާދަށ�ން ާމަންފ ތަކެއްާގެ ނަށް

ާއެހ ސިލ�ކޮށްދޭ ާބިދޭސީން ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާއައިސް ާއަށް ާރ އްޖެ ާޤައ�މ�ތަކ�ގައިާއިރ� ާޕެންޝަންާާމީހ�ންގެ ވެސް

ާޤ ނޫ ާއ�ސޫލ�ތަކެއް ާސިސްޓަމ�ދިނ�މ�ގެ ާއެ ާހ�ންނ ނެ. ާބަނ�ތަކެއް ާސްކީމ�ާއިވެރިވެގެންތަކ�ގައި ާޕެންޝަން ތަކ�ގެާއެ

ޓްރިބިއ�ޓ�ކ�ރެވޭާނ�ވަތަާތަކަށްާކޮންބެނިވިާގޮތެއްގައިާއެާމީހ�ންގެާޕެންޝަންާސްކީމ�މީހ�ންނަށްާމަންފ ާލިާދަށ�ންާއެ

ާ ާތަންހިއްސ ކ�ރެވޭނެ ާއެ ާގޮތްތަކެއް ާހ�ންނ ނެކަން ާހަމަޖެހިފައި ާހަނދ ންކ�ރަންވެތ ނގައި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ވ ނެ.ާސް
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ާއެފަ ާހަމަ ާހިނގ އަދި ާކ�ރިން ާކ�ޑައިރ�ކޮޅެއް ާމީގެ ާމިއަދ� ާބަހ�ސްާދައިން ާރ އްޖޭގެާދިޔަ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ގައި

ާދެ ާވ ހަކަތަކެއް ާމިއައިކިއްޖެއްއިޤްތިޞ ދ�ގެ ާއަގަށް ާޑޮލަރ�ގެ .ާާ ާދެއްކިއްޖެ. ާވ ހަކަ ާރ އްޖޭގެާބަދަލ�ގެ އެއިން

ާބައެ ާއަދި ާއަސަރ�ތަކ އި ާނޭދެވޭ ާކ�ރަމ�ންދ ނެ ާފަރ އިޤްތިޞ ދަށް ާދެކޭާއް ާދިމ ލަށްާތްތަކ�ން ާހަމަޖެހ�މަކ  ގޮތ�ގައި

ާބެހޭ ާދަތ�ރަކ  ާބޭރ�ާކ�ރެވިދ ނެ ާލިބޭ ނޑ�މެންނަށް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެވިއްޖެ. ާވ ހަކަ ާވެސް ފައިސާ ާގޮތ�ން

ާ ާކަންކަމ އި، ާއެކަމ�ހޭދަކ�ރަންވ  ާފަރ ތްތަކ އި، ާހޭދަކ�ރަންޖެހޭ ާތަރ�ތީބ އި، ާދޭންޖެހޭ ާއިސްކަން މިކަންކަމާ ގައި

ާވިސްނ ާތެރޭގައިދޭ ނޑ�މެންާސީރިއަސްކޮށް ާދެވަާލ ވެސްާއަޅ�ގަ ނޑ�މެން ާހީވަނީާއަޅ�ގަ ނޑަށް ާމިއީާއަޅ�ގަ ނަާއިރ�ގައި

ާކަމެއްހެން. ާޒ ތ� ާދ ންޖެހޭ ާާމިާވިސްނ�މަކަށް ާާބެހޭބިލ  ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ނޑ� ާއަޅ�ގަ ތެދ�ވެފައިާގޮތ�ން

ާހަމަާދަންނަވ ލަންާ ނޑ� ާމަޑަވެލިާދ އިބޭނ�ންވޭާސަރ�ކ ރ�ގެާފަރ އަޅ�ގަ ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާތ�ންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�

ާނ ޒިމ� ާމ�ޙައްމަދ� ާމިާމެންބަރ� ާއަދިވެސް ާއިތ�ރަށް ާއިޞްލ ޙ�ތަކ�ގެ ާާހ�ށަހެޅ�އްވި ާހ�ށަހެޅ�ންާާބެހޭބިލ  ގޮތ�ން

ާއެބަހ�ރި ާއިޞްލ ޙ�ތަކެއް ާބަލަންޖެހޭ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ާއަންނ ނެ ާސަރ�ކ ރ� ާދޭތެރޭ. ާއެކަމ  ގައިާވެސް

ނޑ�މެންނަށްާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާާ.ވިސްނ ވަޑައިގަތ�ންާއެދެވިގެންވޭ ވެސްާއެާފ�ރ�ޞަތ�ާއޮންނ ނެާވެސްާއަދިާއަޅ�ގަ

ާއ ާމެ. ާކަންތައްތައް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާއެއީ ާގޮތ�ންދެ، ާގޮތ�ންާާ،ހިނގަމ�ންދ  ާހިނގަމ�ންދ  ާދަށ�ން ާ،ޤ ނޫނ�ގެ

ާ ާކަންތައްތަކެއް ާކަންބޮޑ�ވ ންޖެހޭ ނޑ�މެން ާއިންފްލޭޝަނާ އަޅ�ގަ ާމައްސަލަ. ާއިންފްލޭޝަންގެ ާކަމަކީ ާއެއް އެބަހ�ރޭ.

ާއަާ ާގ�ޅިގެން ާޕެންޝަނަރ�ންނަށް ާޕެންޝަން ނޑ�މެންގެ ާާއެޅ�ގަ ާއެކަށީގެންވ  ާމ�ސ ރަ ގޮތެއްގައިާލިބޭ

ާޑޮލަރ�ގެާއަގ�ާމައްޗަށްާއަރައިގެންާދިޔައިމަާޕެންޝަނަރ�ންާއެާއެޖަސްޓ�ކ�ރައްވަމ�ންދޭތޯ. ާފ މީހ�ންނަށްާވަޒީާމިއަދ�

ާދ�ވަހ� ާއަާާ،އަދ ކ�ރި ާއޭގެ ާގޮތ އި ާއެދ  ާވެގެން ާމ�ސ ރަކޮޅަށް ާކ�ޑަކ�ޑަ ާލިބޭ ާމިއަދ� ާމައްޗަށް ާވަޒީފ ގެ ގ�ާއަދ ކ�ރި

ާއެކަމ�ން ާދިއ�މ އި، ާއެދ  ާާއެާތިރިވިގެން ާނިކަމެތިކަމ އި ާއަންނ ނެ ާމީހ�ންނަށް ާބަލ ފައިާމިކަންކަމ�ގެ މައްޗަށް

ާ ާމ�ސ ރަ ާމީހ�ންގެ ާމަސައްކަތްކ�ރ  ާވެސް ާއަށް ާޕެންޝަނަރ�ންގެ ާހަމައެފަދައިން ާއެބަޖެހޭ. ާއަންނަން މ�ސ ރަާބަދަލ�

ާއިންޑެކްސް ާވެސް ާއިނ ޔ ތްތައް ާލިބޭ ާނ�ވަތަ ާއަށް ާމަންފ  ާއ�ސޫލ�ން ާއިތ�ރ�ކ�ރ�މ�ގެ ާއަދަދ� ާގޮތެއް ވ ނެާއިތ�ރ�ވ ނެ

ާއަނެއްާގޮތެއް ާދ�ވަހ�ން ާއެއް ާވެސް ާހ ލ� ާޕެންޝަނަރ�ންގެ ާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ، ާދ ނީދ�ވަާވ ން ދަށަށް.ާާހަށް

ާއިންޑެކްސްާ ާއެހެންވީމ ، ާމައްޗަށްާކޮށްގެން ާއިންފްލޭޝަން ާއ�ފ�ލެމ�ންދ ވަރ� ާއަގ�ތައް ާއިޤ�ތިޞ ދ�ގައި ާޕެންޝަން އެ

އޭގެާއަގ�ާާޓޭނެާގޮތަށްކޮށްގެންާޕެންޝަނަށްާލިބޭާމ�ސ ރައިގެާއަގ�ާހިފެހެއްއަރަމ�ންދ ާވަރ ާއެއްވަރަކަށްާއިންޑެކްސްާ

ާގޮތެ ާނ�ދ ނެ ާވެއްޓިގެން ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާމައްޗަށް ާއްގެ ާއެއ އެކ�ގައި ާއެތަކެއްާއަދ ާވަޒީފ ާހަމަ ކ�ރ�މ�ގައި

ާމި ާހޭދަކޮށްފައި ާާއަހަރ�ތަކެއް ާފަރ ތްތަކ�ގެ ާބައެއް ާތިބި ާނެތި ާވަޒީފ އެއް ާޙައްޤ ާވަގ�ތ� ާޕެންޝަންގެ ާއެކްރޫޑ�

ާއޮފީހ� ާޕެންޝަންގެ ާމިހ ރ�ގެ ާގޮތ ދޭތެރޭގައި ާގެންދަވ  ާހައްދަވަމ�ން ާހީވަނީާާދޭތެރޭގައިާން ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ވެސް

ާޤ  ާޕެންޝަންގެ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާދަށ�ން ާވ�މ�ންާނޫނ�ގެ ާޤ ނޫނަކަށް ާމިޤ ނޫނ� ާއެބަޖެހޭހެން. ބަލައިލަން

ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާފަސޭހަތަކ އި، ާލިބޭނެ ާކަންތައްތަކ ، ާކ�ރިމަތިވ ނެ ާދައްކ އިރ�ގައިާނަށް ާވ ހަކަ ފައިދ ތަކ�ގެ
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ނޑ�މެންާއެބަާވިސްނ ލަާ ނޑައެޅ�މ�ގައިާާބެހޭާއޮފީހ�ންާއެކްރޫޑ�ާންޖެހޭާމިހ ރ�ާޕެންޝަނ އަޅ�ގަ ާޕެންޝަންގެާޙައްޤ�ާކަ

ާކެޕް ާމ�ސ ރައިގެ ާވަރަކަށް ާވަކި ާނ�ވަތަ ާއ60000ާާެކ�ރ�ން ާއެއީ ާރ�ފިޔ  ާސަތޭކަ ާމ�ސ ރަާާމިތައް ާލިބ�ނ� މީހަކަށް

ާއެކްރޫޑްާކަމަށް ާޕެންޝަންގެ ާއޮތ�ާޙައްޤ�ާބައްލަވައިގެން ާގޮތަށް ާކަމެއްތޯ؟ާހިސ ބ�ކ�ރައްވ  ާކޮންކަހަލަ ާއެއީ ން.

ާކ�ރެވިދ ނެތޯ؟ ާއެކަން ާގޮތަކަށްާއެާއެގޮތަށް ާނ�ކ�ރެވޭނެ ާއެކަން ާޤ ނޫނަށްާާގޮތަށް ނޑ�މެން އަޅ�ގަ

ާކަމ  ާގެންނަންޖެހޭ.ާާބަދަލ�ގެންނަންނ�ޖެހޭތޯ؟ާމިކަން ާއެބަ ާބަދަލ� ާޤ ނޫނަށް ނޑ�މެންގެ ާއަޅ�ގަ ާވިސްނ ފައި ދޭތެރޭގައި

ާ ާއަދި ާއެއ އެކ�ގައި ާއެއީާއަޅ�ާހަމަ ާކަމެއް ާހިމެނިގެންވ  ާތެރޭގައި ާކަންތައްތަކ�ގެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑ�މެން ގަ

ނޑ�މެންާ ާސްކީމ�އަޅ�ގަ ާޕެންޝަންގެ ާމ�ސ ރައިގެ ާއ�މ�ރ�ންގެ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެރޭގައި ާވަޒީފ ާާގެ ދ�ވަސްވީމަ

ާގ�ޅިގެންާއި،ނ�ވަތަާއަދ ނ�ކ�ރިޔަސްާލިބޭާޕެންޝަނަކ ާއަދ ކ�ރިޔަސް ލިބޭާޕެންޝަނަކ ާދެާާވަޒީފ ާއަދ ކ�ރީމ ާއެކަމ 

އަކަށްާވީތީާލިބެންާފަށ ާޕެންޝަނަކ އި،ާވެގެންާމ�ސްކ�ޅިާއަހަރ�2�ާވައްތަރެއްގެާޕެންޝަން.ާއެހެންވީމ ،ާއ�މ�ރ�ންާ

ާާވަޒީފ  ާއެއަދ ކ�ރ  ާނިސްާމީހަކ� ާއަށް ާމ�ސ ރަ ާވަޒީފ ގެ ާޕެންޝަބަމީހ ގެ ާގެންދަންޖެހޭ ާމިދެމ�ން ާމިާތްކޮށްގެން ން

ާއޮ ާހިމެނިފައި ާގ�ޅ�އްވ ާތްޤ ނޫނ�ގައި ާމިގެން ާއޮފީހ�ގައި ާޕެންޝަން ާމިހ ރ� ާގ�ޅ�ވަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާދެބައި ާމި އިރ�

ާވިސްނޭ.ާމިކަމާ ާއިސިޔ ސަތ�ތަކ ާ ނޑަށް ާއަޅ�ގަ ާކަމަށް ާއެބައޮތް ާޙައްޤ�ތަކެއް ާގެއްލިގެންދ  ާގޮތ�ން ާކ�ރައްވ  ކަންތައް

ާއެާބެހޭ ާފަރ ތްތަކ�ން ާދިރ ސ ކ�ރައްވ  ާތަފްސީލ�ތައްގޮތ�ން ާބެހޭ ާފ�ރ�ޞަތ�ާކަމ  ާއެކަމ ހ މަކ�ރ�މ�ގެ ބެހޭާާތަކ�ގައި

ާހ މަ ާކ�ރެތަފްސީލ�ތައް ާބިލ  ާމި ާާބެހޭއްވިދ ނެ. ާގޮތ�ން ާމީހަކަށް ާތެދ�ވެހ�ރި ާމަޖިލީހ�ގެާވ ހަކަދައްކަން ފަހަރެއްގައި

މިއ�ޅޭާާދަންނަވަންވ ހަކަތަކ�ގެާތަފްސީލަށްާދިއ�މަކީާމ ާފަސޭހަާކަމަކަށްާނ�ވ ނެ.ާގަވ އިދ�ގެާތެރެއިންާއެކަމ ާބެހޭާާ

ާވ  ާޕެންޝަންގެ ާޕެންޝަން، ާއަކީ ާހަކަ ާޕެންޝަންގެ ާމީހ�ންގެ ާދ�ވަސްވީ ާއ�މ�ރ�ން ާހިމެނޭ ،ާރ�ފިޔ 6000ާާތެރޭގައި

ާވަޒީފ އޭގެާ ާއަދި ާއ�މ�ރ�ންާާގ�ޅިގެންާލިބެންޖެހޭާޕެންޝަނެއްގެާއަދ ކ�ރ�މ ާއިތ�ރަށް ާއެއްކޮށްގެން ާދެބައި މިންވަރ�ާމި

ާވީމ2�ާަ ާލިބ�ާއެާ،އަހަރ� ާލިބޭ ާއިންޞ މީހަކަށް ާމ�ގައި ާއ�ސޫލެއް ާމަސައްކަތްފ�ވެރި ކ�ރަންޖެހިފައޭާގ އިމ�ކ�ރެވޭތޯ

ާއޮތީ.ާހަމަ ާއ�މ�ރ�ންާާމިހ ރ� ާބޭނ�ންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާާއަހަރ�2�ާއެއ އެުީގައި ރ�ފިޔާ 6000ާވެގެން

ާމ�ސ ރަ ާމީހ�ންގެ ާއެާލިބޭ ާވެސް ާާއަށް ާވެސް ާޕެންޝަނަށް ާލިބޭ ާބަދަލަާއެާއިންފްލޭޝަނަށް ގ�ޅިގެންާާކ ލިބޭ

ާއެޖަސްޓ� ާމިހ ރ�ާމިގެންނަންޖެހޭ ާގެންނަންޖެހިފައި.ާއެކަމ ާމަންޓެއް ާވެސްާާބެހޭާއޮތީ ފިޔަވަޅ�ތަކެއްާއަވަސްާގޮތ�ން

ާދެކެން.ާއ ދެ،ާބިލ ާބެހޭާ ނޑ� ާ،ވ ތީވެާާގޮތ�ންާވ ހަކަދައްކަންާއޮންނަާފ�ރ�ޞަތެއްާކަމަށްާއަޅަންޖެހޭާކަމ�ގައިާއަޅ�ގަ

ާކަންތައްާތަކ�ގައިާއަވައިތ�ރ�ާތަފްސީލ�ތަކަށްާނ�ގޮ ސްާގޮތެއްގައިާސްާސަރ�ކ ރ�ގެާފަރ ތ�ންާވެސްާމިާޕެންޝަނ ބެހޭ

ާއިޞްލ ޙަށް ާހ�ރިާާވިސްނ ވަޑައިގެން ާދ އިރ ތަކެއް ާފ ހަގަކޮށް،ާދަންނަވ ލ�މަށްާމިާކަމ�ގަާގެންނަންޖެހޭ ފ�ރ�ޞަތ�ގެާއި

ާވަބަރަކ ތ�ހޫ.ާهللاާބޭނ�ންާހިފީ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކ�މްާވަރ�ޙަމ�

ާ
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ާވަރަޙ�މަ ާއައްސަލ މްޢަލައިކ�މް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ ާهللا ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� 6005/0�ާވަބަރަކ ތ�ހޫ.

ނޑ�ާދަންނަވ ލަންާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ�ާގެނައ�މ�ގެާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ އިރ�ގައިާއަޅ�ގަާާދިވެހިރ އްޖޭގެާޕެންޝަނ 

ނޑ�މެންާގެނެސްާފ ސްކ�ރެވޭތޯާމަސަުައްކަތްާމިާބޭނ�ން ކ�ރ ާއިޞްލ ޙަކީާމިހިނދ�ންާމިހިނދަށްާާވަނީާމިއަދ�ާއަޅ�ގަ

ާގެންގ�ޅޭާ ާބިދޭސީން ާފަރ ތްތަކ އި ާވިޔަފ ރިކ�ރ  ާސަބަބ�ން ާއެކަމ�ގެ ާއެއީ ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާފ ސްކ�ރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ާކ�ރިމަާވަރަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާއިޞްލ ޙަށްާގިނަ ާމި ާއެހެންކަމ�ން، ާދިނ�މަށްޓަކައި. ާހައްލ�ކޮށް ާދަތިތައް ތިވެފައިވ 

ާދަންނަވަމ�ން ާވ ހަކަ ާތ އީދ�ކ�ރ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފ ސްވ�މ ، ާމިބިލ� ާފ ސްވެއްޖެާއަދި ާލަސްނ�ކ�ރައްވ  ،ާނަމަާގ�ޅިގެން

ާތަޞްދީޤ�ކޮށް ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވެސް ާއިލްތިމ ސްދެއްވ�މަށް ާދެންާކ�އަށް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ރ 

ާމި ާބޭނ�ންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑ� ާވަރަށްާއަޅ�ގަ ާޙަޤީޤަތ�ގައި ާޖެހިފައިވ ާާޤ ނޫނަކީ ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙ�ތަކެއް ާގިނަ

ާބޮޅ�ންތަކެއްާ ާއޮޅ�ން ާގިނަ ާގިނަާސ�ވ ލ�ތަކެއް،ާވަރަށް ާވަރަށް ާގޮތ�ގެާމަތީން ާމިާޤ ނޫނ�ގައިާވ  ޤ ނޫނެކޭ.ާސަބަބަކީ

ާމިސ ލަ ާބޭފ�ޅ�ންާއެބަހ�ރި. ާދައްކ  ާފައިސ  ާސްކީމަށް ާޕެންޝަން ާގޮތ�ން، ާއޮތް ާބައްޓަންކ�ރެވިފައި ާޤ ނޫނ� ާމި ކަށް

ާ ާއ�މ�ރ�ން ާފައިސ އަކީ ާއޮންނަނީ.2�ާާދައްކ  ާވެފައި ާއެއްޗަކަށް ާދައްކަންޖެހޭ ާގޮތަކަށް ާދެމިގެންދ  ާވަންދެން އަހަރ�

ާއަދ  ާވަޒީފ އެއް ާއެހެން ާވަކިވިޔަސް ާއޭނަ ާއިން ާވަޒީފ  ާއެއް ާބަހައްޓަވައިގެންާއަދި ާވިސްނ�ން ާކަމަށް ކ�ރައްވ ނެ

ާރަށްރަށ�ގައިާ ާރ އްޖޭގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލ�ކ�ރަންޖެހޭ ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިއޮތީ. ބައްޓަންކ�ރެވިފައި

ާ ާކައ�ންސިލ�ތަކަށް ާއ�ފެދ�ނ� ާމި ާއަލަށް ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވަޒީފ . ާކަހަލަ ާބައެއް ާއަހަރަށ1ާާްމިސ ލަކަށް

ާ ާއެ ާބޭފ�ޅ�ން ާއެހެނ1ާާްހޮވިވަޑައިގެންނެވި ާކޮންމެވެސް ާޕަސެންޓްތޯ ާކިތައް ާއޭގެތެރެއިން ާދެން ާފަހ�ގައި އަހަރ�ވ�މަށް

ނޑ�ާޤަބޫލ�ކ�ރެވޭާގޮތ�ގައިާގިނަާ ނޑ�މެންާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއްާއެއީ.ާއަޅ�ގަ ާއަޅ�ގަ ތަނެއްގައިާވަޒީފ ާއަދ ކ�ރައްވ ނީ

ާމަ ާއަމިއްލަ ާކޮންމެވެސް ާހޭދަކ�ރައްވ ާމެންބަރ�ންނަކީ ާދިރިއ�ޅ�ން ާކ�ރައްވައިގެން ާއަމިއްލަފ�ޅަށް ސައްކަތްޕ�ޅެއް

ާފައިސ ާހަމަާ ާބަޖެޓ�ގައިާހ�ންނ ނީތޯ.ާއެކަމ�ނ2�ާާްބޭފ�ޅ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާބޭފ�ޅަކ�ާއެާދައްކަވ  ާވަންދެން އަހަރ�

ާފައިދ  ާކޮން ާވ ނީ ާއެބައޭނައަށް ާވިސްނ ލަން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާމެދ� ާމިކަންކަމ  ނޑ�މެންގެާއެއްތޯ. ާއަޅ�ގަ ޖެހޭ.ާކ�ރިން

ާކަހަލަާ ާލިބޭ ާޕަސެންޓެއް ާކޮންމެވެސް ާވީމ  ާމ�އްދަތެއް ާވަކި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާފަންޑ�ން ާޕްރޮވިޑެންޓ� ާއޮތް ރ އްޖޭގައި

ާ ާގޮސް ާއ�ސޫލެއް ާލިބޭކަހަލަ ާޕަސެންޓެއް ާކޮންމެވެސް ާހޭދަވީމ  ާމ�އްދަތެއް ާދިގ� ާއެއަށްވ�ރެ ާއަދި 2�ާއ�ސޫލެއް

ނޑ�މެންނަށްާާއަހަރ�ވީމ ،ާއެއްކޮށް ނޑަށްާހީވަނީާމިކަމ�ންާލިބޭާފައިދ ތައްާއަޅ�ގަ ލިބޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާއޮތިއްޔ ާއަޅ�ގަ

މ ާބޮޑަށްާރަނގަޅ�ވ ނެހެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅ�ގަނޑ�ވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނ�ންާވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޕެންޝަނ ާބެހޭާ

ާފެންވަރެއްގަާ ާޢިލްމީ ާދ އިރ އެއްގައި ާވަރަށްާފ�ޅ  ާގެންނަންޖެހިފައިާޤ ނޫނަކީ ާއިޞްލ ޙ�ތަކެއް ާގިނަ ާދިރ ސ ކޮށްގެން އި

ާ ާމިދިން ާފަރ ތްތަކަށް ާގެންގ�ޅޭ ާބިދޭސީން ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާބިލ�ގައި ާއެހެންވީމ ،ާމި ާބިލެކޭ. ާދ�ވަހ�ގ1ާާެއޮތް އަހަރ�

ާމަޖިލީހ އި ާމި ާއިޞްލ ޙ�ތަކެއް ާގިނަ ާގެންނަންޖެހޭ ާބިލަށް ާމި ާތެރޭގައި ާމ�އްދަތ�ގެ ާމި ާސަބަބ�ން އަދިާާލ�އީގެ

ާފަހ�ގައިާ ާދިރ ސ ކ�ރ�މަށް ާގ�ޅިގެން ާވެސް ާފަރ ތްތަކ�ން ާއަމިއްލަ ާއަދި ާފަރ ތްޕ�ޅ�ތަކ�ންނ އި ާބެހޭ ާކަމ  ސަރ�ކ ރ�ގެ
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ާއެދި،ާ ާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވ�މަށް ާފ�ރިހަމަކ�ރ�މަށް ާޤ ނޫނ� ާގެނެސް ާއިޞްލ ޙ�ތައް ާފ�ރިހަމަ ާގެންނަންޖެހޭ މިއަށް

ާގޮތަ ާހިއްސ ވ  ާއެކަމ�ގައި ާވެސް ނޑ� ާބެހޭާއަޅ�ގަ ާޕެންޝަނ  ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެހެންނޫންނަމަ ާދަންނަވ ލީ. ާމި ށް

ާމަންފ ާ ާފައިދ އ އި ނޑ�މެންާރައްޔިތ�ންނަށްާލިބެންވ  ާއަޅ�ގަ ާސަބަބ�ން ާޕެންޝަނ�ގެ ާއެލިބޭ ާއަދި ޤ ނޫނ�ގެާސަބަބ�ން

ާ ާމި ނޑ�ވެސް ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާއެކަށީގެންވ  ާނ�ލިބ�މަކީ ާގޮތެއްގައި ާފ�ރިހަމަ ާހަމަާއެންމެ ާމިއަދ� ބިލ�

ާމިބިލ�ާފ ސްކޮށްދެއްވ�މަށްާ ާއަދި ާދަންނަވަމ�ން ާވ ހަކަ ާތ އީދ�ކ�ރ  ާބިލަށް ާވ ތީވެ،ާމި ކޮންމެހެންާފ ސްކ�ރަންާބޭނ�ން

ާތ އީދ�ކ�ރ ާ ާވެސް ާއިޞްލ ޙ�ތަކަށް ާހ�ރިހ  ނޑ�،ާހ�ށަހެޅ�ނ� ާއަޅ�ގަ ާއިލްތިމ ސްކ�ރަމ�ން ާވެސް ާމެންބަރ�ންނަށް ހ�ރިހ 

ާއަޅ� ާދަންނަވަމ�ން ާދ އިރ އެއްގައިާވ ހަކަ ާފ�ޅ  ާތަންކޮޅެއް ާމެދ� ާބިލ  ާމިުި ާނިންމ ލަނީ. ާވ ހަކަކޮޅ� ނޑ�ގެ ގަ

ާވެސްާ ާކަމަށް ާގެންނަންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙ�ތަކެއް ާމިއަށް ާހޯދަންޖެހި ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާފ�ރ�ޞަތެއް ވ ހަކަދައްކ ނެ

ާހަމަވ�މ  ާވަގ�ތ� ާޝ�ކ�ރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފ�ރ�ޞަތަށްޓަކަުައި ާދެއްވި ނޑ�ގެާާދަންނަވ ލަމ�ން، ާއަޅ�ގަ އެކ�

ާވ ހަކަކޮޅ�ާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކ�މް.

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާގަވ އިދ�ގެާ ާމެންބަރ�.ާމިާހިސ ބ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ހ(ާގެާާ��ޝ�ކ�ރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގ1ާެވަނަ ާއެ ާދަށ�ން ގެ

ާ)ށ ާމަތީން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާއިޞްލ ޙ�ާާއަށްާޤ ނޫނ�ާބެހޭާޕެންޝަނ ާދިވެހިރ އްޖޭގ200�/8ާެާނަންބަރ�ާާޤ ނޫނ�(ާގައި

.12ާމިާނިމ�ނީ.ާދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ11ާ�ާޖެންޑ ާނަންބަރާ�ވަނަާކިޔ�ންާއިއްވަން.ާއ3ާެގެާބިލ�ާގެނައ�މ�ގެ

ާއަހަނީާާވޯޓަށް ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހ�ރި ާއެހ�މަށް ާވޯޓަށް ނޑ�މެން ާއަޅ�ގަ ާއެހ�ން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހ�ރި އެހ�މަށް

ާ ާމަތީން ާއ�ސޫލ�ގެ ާއަންނަ ާޢަމަލ�ކ�ރަމ�ން ނޑ�މެން ނޑ�މެނ1:30ާްއަޅ�ގަ ާއަޅ�ގަ ާއެހެންވީމ ، ގައ1:30ާާިާގައި.

ާ ާއައިޓަމ� ާއެޖެންޑ  12ާާއަލ�ން ާރ�ޖޫޢ�ވ�މަށްޓަކައި ާމިއަދ�ގ1:2�ާާެއަށް ާދަންނަވަމ�ން ާވ ހަކަ ާޖަހ ނެ ރަނގަބީލ�

ނޑ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކ�މް.1:2�ާޖަލްސ ާމިާހިސ ބ�ންާ  ވަންދެންާމެދ�ކަ

 

 ]އަށ31�00ާާްއިނ36�10ާާްހ�ސްވަގ�ތ�ކޮޅާ�[

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއައިޓަމްާ ާއެޖެންޑ  ާފ�ރަތަމަާއޮންނ ނީ ާގެންދަން.ާއެންމެ ާކ�ރިއަށް ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ނޑ�މެން `.ާއަޅ�ގަ

ާރަނގަބީލ�ާާ-36 ާޖަހަންޖެހޭ ާއެހ�މަށްޓަކައި ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެހ�ން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހ�ރި ާއެހ�މަށް ާވޯޓަށް

ާދަންނަވ ލަންާ ާވޯޓަށް ާފ�ރަތަމަ ާއެންމެ ާ)ވަގ�ތ�ކޮޅަކަށްފަހ�( ާއެދެން. ާއަރިހ�ން ާއަމީންޢ އްމ� ޖައްސަވ ލަދެއްވ�މަށް
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އައިޓަމ36.3ާްމިއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ ދިއްގަރ�ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާއަޙ�މަދ�ާނ ޒިމްާާ-36.3.ާއެޖެންޑާ 

ާނަންބަރ�؛ ާޤ ނޫނ� ާބިލ�ާާ�/6005ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  ާއިޞްލ ޙ�ގެނައ�މ�ގެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ގޮތަކަށްާވޯޓ�ާދެއްވ�މަށްާދަންނަވަން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެދާ� ާމަޖިލީހ�ންާބަލައިގަތ�މާ 

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ދ އިރ ގެާާހ�ށަހެޅ�އްވިާމެންބަރ�: ާމެންބަރ�ާއަޙ�މަދ�ާނ ޒިމް.ާދިއްގަރާ�

ާ-ާތ އީދ�ކ�ރެއްވިާމެންބަރ�:

ާ

�2ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: 65ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 43ާާާާާާާވޯޓާ�

0�ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

.ާއެހެންކަމ�ން،ާދިއްގަރ��0ާ.ާޖ�މްލ12ާަ.ާފ ސްވ�މަށްާބޭނ�ންވ ާއަދަދ�0�ާވޯޓ�ގައިާބައިވެރިވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދާ�

ާ ާނަންބަރ�؛ ާޤ ނޫނ� ާހ�ށަހަޅ�އްވ ފައިވ  ާނ ޒިމ� ާއަޙ�މަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާ�/6005ދ އިރ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ،

ާފ ހެއްނ�ވި ާބަލައިގަތ�މަށް ާމަޖިލީހ�ން ާބިލ� ާއިޞްލ ޙ�ގެނައ�މ�ގެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާމަޖިލީހ�ންާޕެންޝަނ  ާގޮތަށް ާމި .

ާމައްސަލައިގައިާ ާމި ާބޭނ�ން ާގެންނަން ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާސަމ ލ�ކަމަށް ާމެންބަރ�ންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގ�ޅިގެން ނިންމެވ�މ 

ާއ އިާ ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތ� ާމަޖިލީހ�ގެ ާމަތީން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާގޮތް ާއެއް ާނިންމެވ�މ  ާނިންމެވި ާތިޔަ ާދެންމެ މަޖިލީހ�ން

ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ  ާތިޔަާާޕެންޝަން ާޖަވ ބެއް ާމިހ ރ� ާމެންބަރ�ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާސ�ވ ލަށް ާއ�ފެދިފައިވ  ދޭތެރޭގައި

ާކޮމިޓީންާ ާމ ލިއްޔަތ� ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ  ާޕެންޝަން ާމަތީން ާގޮތ�ގެ ާވ  ާގޮތް ާއެއް ާޖަވ ބ  ާއެހެންވީމ ،ާމި ދެއްވީ.

ނޑ�ާޔަޤީންކ�ރަން.ާދެންާވޯޓަށް ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާމ�ޢ މަލ ތ�ކ�ރަމ�ންާގެންދަވ ނެާކަމަށްާއަޅ�ގަ ދަންނަވ ލަންާމިއޮތީ

ާއެހ�ން.ާާ-36.6 ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާގޮސްފައިވ  ާހިސ ބަށް ާނިންމ  ާވޯޓ�ން ާތެރެއިން ާމަސައްކަތ�ގެ ދ�ވަހ�ގެ

ާ ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެ ާޖ�މްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތީ، ާމި ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާކ�ރިން ާއެންމެ 365ާއޭގެތެރެއިން

ާ ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހަށްާވަނަ ާރައްޔިތ�ންގެ ާހޯއްދެވ�މަށްޓަކައި ާރ�ހ�ން ާމަޖިލީހ�ގެ ާރައްޔިތ�ންގެ ާދަށ�ން ާގެ )ރ(
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ާ ާފޮނ�އްވ ފައިވ  ާވޯޓަށްާވަޒީރ�ރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ާނަންފ�ޅަށް ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާދެ ާޢައްޔަންކ�ރައްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ންގެ

ނޑ�ާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައ365ާާިލަނީ،ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާދެންނެވ�ން.ާއެންމެާފ�ރަތަމަާއަޅ�ގަ

ާ ާމަތީން ާއެޓަރނީާވަޒީރ�ވ ާގޮތ�ގެ ާތެރެއިން ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާޢައްޔަންކ�ރައްވ ފައިވ  ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ  ންގެާމަޖިލީހަށް

ާޢަބްދ� ާއަލްއ�ސްތ ޛް ާމއ.ޑޯންޝައިން ާޢައްޔަންކ�ރެއްވި ާމަޤ މަށް ާهللاާޖެނެރަލްގެ ާރައްޔިތ�ންގެ މަޖިލީހ�ގެާމ�ޢިއްޒަށް

 ާދެއްވ�މަށް.ރ�ހ�ންާދެއްވ�މ ާމެދ�ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓާ�

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ާ

�2ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: �4ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 03ާާާާާާާވޯޓާ�

ާ-ާާާާާ:ގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ ާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއަދަދ� ާމެންބަރ�ންގެ ާބައިވެރިވި ާ��ވޯޓ�ގައި ާއަދަދ� ާބޭނ�ންވ  ާފ ސްވ�މަށް .1�ާ ާޖ�މްލަ ާއެހެންކަމ�ން��. .،ާ

ާ)ނ(365ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާ ާމ އްދ ގެ ާވ ާވަނަ ާގޮތ�ގެާާގައި ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާވަޒީރ�މަތިން ާމަޖިލީހަށް ާންގެ

ާބޭފ�ޅ�ންގެއްޔަންކ�ރައްވ ޢަ ާމަޤ ާފައިވ  ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓ ރނީ ާތެރެއިން ޑޯންޝައިންާމއ.ާޢައްޔަންކ�ރެއްވިާމަށް

ާއަބްދ� ާއަލްއ�ސްތ ޛ� ާރ�ހ�ންާމ�ޢިއްޒަށްهللا ާމަޖިލީހ�ން ާދެންާާރައްޔިތ�ންގެ ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ދެއްވ�މަށް

ންގެާމަޖިލީހަށްާވަޒީރ�މަތިންާގޮތ�ގެާާގައިާވ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(365ާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާ

ރޒ�ގެާމަޤ މަށްާާއޮފްާފޮރިންާމިނިސްޓަރއްވ ފައިވ ާބޭފ�ޅ�ންގެާތެރެއިންާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއެުްޔ ާޢައްޔަންކ�ރަ އެފައ 

ާދެއްވ�މ ާރައްޔިތ�ންގެާމަޖިލީހ�ންާާޟިލްާއަޙ�މަދ�ާނަސީމ�ހިކިފިނިފެންމ ގޭާއަލްފ ހ.އްޔަންކ�ރެއްވިާޢަ މެދާ�ރ�ހ�ން

ާވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންާވޯޓ�ދެއްވ�މަށް.ާފެނި

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[



 79

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ާ

�2ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: 26ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 02ާާާާާާާވޯޓާ�

04ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާވޯ ާއަދަދ� ާމެންބަރ�ންގެ ާބައިވެރިވި 2�ާޓ�ގައި ާއަދަދ� ާބޭނ�ންވ  ާފ ސްވ�މަށް .1�ާ ާޖ�މްލަ ާއެހެންކަމ�ނ2�ް. .،ާ

ާ)ނ(365ާޤ ނޫނ�އަސ ސީގެާ ާމ އްދ ގެ ާވ ާގޮތ�ގެާާވަނަ ާގައި ާރައީސ�ލްޖ�މްހޫރިއްޔ ާވަޒީރ�މަތިން ާމަޖިލީހަށް ންގެ

ާއޮާޢައްޔަންކ�ރަާ ާމިނިސްޓަރ ާތެރެއިން ާބޭފ�ޅ�ންގެ ާފޮރިންއްވ ފައިވ  ާމަޤ ާާފް އްޔަންކ�ރެއްވިާޢަާމަށްއެފެއ ރޒްގެ

ާރ�ހ�ންާމަދ�ާނަސީމަށްާރައްޔިތ�ންގެމ ގޭާއަލްފ ޟިލްާއަޙ�ހިކިފިނިފެންހ. ދެއްވ�މަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާާމަޖިލީހ�ން

ާ ާއައިޓަމ� ާއެޖެންޑ  ާހިސ ބަށ36.6ާާްމިއޮތީ ާނިންމ  ާވޯޓ�ން ާތެރެއިން ާމަސައްކަތ�ގެ ާދ�ވަހ�ގެ ާއެއީ ާދަށ�ން. ގެ

ާނަންބަރ�ގޮ ާޤ ނޫނ� ާތެރެއިން ާމަސައްކަތްތަކ�ގެ ާޤ ނޫނަށްާާ�/6005ާ؛ސްފައިވ  ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

މަޖިލީހ�ންާރިޢ ޔަތްކ�ރ�މަށްާހ�ށަހެޅިފައިވ ާރިޕޯޓަށް،ާމަޖިލީހ�ގެާާ،އިޞްލ ޙ�ާގެނައ�މ�ގެާބިލ�ާކޮމިޓީާމަރ�ޙަލ ާނިމި

ާ ާހ�ށަހ�1ާެގަވ އިދ�ގެ ާދަށ�ން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ 6ާާޅިފައިވ  ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާވޯޓަށްާއިޞްލ ޙަކަށް ފ�ރަތަމަ

ާތ އީދ� ާހ�ށަހެޅި ާފ�ރަތަމަ ާއެންމެ ާދަންނަވ ނީ. ާއިއްވަވ ާއިޞްލ ޙ�ލިބިފައިވ  ާތަޅ�މަށް ދެއްވ�މަށްާލަމަޖިލީހ�ގެ

ނޑ�ާއަމީންޢ އްމ�ާއަރިހ�ންާއެދެން.ާއެއީާބިލ�ގެާ ާ.ާއަށްާހ�ށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙ�ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(36ާއަޅ�ގަ

ާ

ާ

ާ:މޭޒ�ންާއިއްވެވ�ންާއިދ ރީ

ޢިއްޒަތްތެރިާާހެންވޭރ�ާދެކ�ނ�ާދ އިރ ގެާމ�ޙައްމަދ�ާނ ޒިމ�ާހ�ށަހަޅ�އްވައި،ވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ާމަޑަ

ާޢަބްދ�ލްާ ާޙ މިދ� ގޮތަށްާވ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާތިރީގައ36ާިޣަފޫރ�ާތ އީދ�ކ�ރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙ�.ާބިލ�ގެާމެންބަރ�

ާއިޞްލ  ާއޮތްޙ�ކ�ރ�ން. ާއެހެން ާގައި ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާާމި ާގެނެވޭ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއިޞްލ ޙަށ4ާާްނަމަވެސް، ވަނަ

ާ ާލަސްވެގެން، ާފެށިގެން، ާތ ރީޚ�ން ާފަށ  ާތ42ާެޢަމަލ�ކ�ރަން ާމަސްދ�ވަހ�ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ)ބ ރަ( ރޭގައި
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ާދިވެހިރ އްޖޭވަޒީފ ާ ާބިދޭސީން ާސްކީމ�އަދ ކ�ރ  ާޕެންޝަން ާރިޓަޔަމަންޓް ާޢަމަލ�ކ�ރަންވީާގެ ާބައިވެރިވ�މަށްޓަކައި ާގައި

ާއެވެ.ާގޮތ�ގެާއ�ސޫލެއްާޕެންޝަންާއޮފީހ�ގެާބޯޑ�ންާއެކ�ލަވ ލަންވ ނެާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓ�ދެއްވ�މަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ާމެންބަރ�ާމ�ޙައްމަދ�ާނ ޒިމް.ވެލިާދ އިރ ގެާމަޑަާާހެޅ�އްވިާމެންބަރ�:ހ�ށަ

ޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްާާހެންވޭރ�ާދެކ�ނ�ާދ އިރ ގެާތ އީދ�ކ�ރެއްވިާމެންބަރ�: ާ.ޣަފޫރ�މެންބަރާ�

ާ

�2ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: 26ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 0�ާާާާާާާވޯޓާ�

04ާާާާާާޓ�ނ�ދެއްވ :ވަކިާގޮތަކަށްާވޯ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއަދަދ� ާމެންބަރ�ންގެ ާބައިވެރިވި 2�ާވޯޓ�ގައި ާއަދަދ� ާބޭނ�ންވ  ާފ ސްވ�މަށް .14ާ ާޖ�މްލަ ާމ2�ާި. ާއެހެންކަމ�ން .

ނޑ�ާއަމީންޢ އްމ�ާއަރިހ�ންާ އެދެން.ާއިޞްލ ޙ�ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙ�ާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވ�މަށްާއަޅ�ގަ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.36ާާއެއީާބިލ�ގެާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒ�ންާއިއްވެވ�ން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކ�ނ� ާހ�ށަހަޅ�އްވައި،ާހެންވޭރ� ާޝިފ ޒ� ާމ�ޙައްމަދ� ާމެންބަރ� ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބ ރަށ�

ާއި ާތ އީދ�ކ�ރައްވ ފައިވ  ާޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަފޫރ� ާމެންބަރ� ާގޮތަށ36ާާްޞްލ ޙ�.ާބިލ�ގެ ާ)އ(ާއަންނަނިވި ވަނަާމ އްދ ގެ

ާމަތިންާ ާގޮތ�ގެ ާވ  ާގައި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާނަމަވެސް ާއޮތް ާއެހެން ާގައި ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާމި އިޞްލ ޙ�ކ�ރ�ން.

ާމ�ވައްޒަފ�ންާ ާބިދޭސީ ާދަށ�ން ާއ�ސޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއޮފީހ�ން ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާޕެންޝަން މޯލްޑިވްސް

ާދިވެހިރ އް ާގެނެވޭ ާމިޤ ނޫނަށް ާކަންތައް ާބައިވެރިކ�ރ�މ�ގެ ާސްކީމ�ގައި ާޕެންޝަން ާރިޓަޔަރމަންޓް ވަނ3ާާަޖޭގެ

ާވެގެންާ ާފަށ ާތ ރީޚ�ންާފެށިގެންާގިނަ ާޢަމަލ�ކ�ރަން ާދ�ވަހ�ގެާތެރޭގައިާނިންމަންވ ނ1ާާެއިޞްލ ޙަށް )ތިނެއް(ާއަހަރ�

ާއެވެ.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ގޮތަކަށްާވޯޓ�ދެއްވ�ންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ� ާންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ޝިފ ޒް.ާާހ�ށަހެޅ�އްވިާމެންބަރ�: މ�ޙައްމަދާ� ާބ ރަށ�ާދ އިރ ގެާމެންބަރާ�

ޙ މިދ�ާޢަބްދ�ލްޣަފޫރ�.ާތ އީދ�ކ�ރެއްވިާމެންބަރ�: ދ އިރ ގެާމެންބަރާ� ާހެންވޭރ�ާދެކ�ނާ�

ާ

�2ާާންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:ހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެ

ދެއްވީ: 24ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 01ާާާާާާާވޯޓާ�

0�ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާ ާއަދަދ� ާމެންބަރ�ންގެ ާބައިވެރިވި 2�ާވޯޓ�ގައި ާއަދަދ� ާބޭނ�ންވ  ާފ ސްވ�މަށް .14ާ ާޖ�މްލަ ާމ2�ާި. ާއެހެންކަމ�ން .

ާފ ސް ާއިޞްލ ޙ� ާނަންބަރ� ާޤ ނޫނ� ާދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާމި ނޑ� ާއަޅ�ގަ ާދެން ދިވެހިރ އްޖޭގެާާ�/6005ވެއްޖެ.
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ާއެކ�ާ ާއިޞްލ ޙ�ތަކ  ާގެންނެވި ާދެންމެ ާމަޖިލީހ�ން ާބިލަށް ާގެނައ�މ�ގެ ާއިޞްލ ޙ� ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ޕެންޝަނ 

ާދެއްވ�މަށް.ާާފ ސްކ�ރެއްވ�މަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ�ންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓ�

ާ

ާ]ވޯޓ�ދެއްވ�ންާ[

ާ

ާވޯޓ�ގެާނަތީޖ :

ާ

ާ

�2ާާހ ޒިރ�ވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�:

ދެއްވީ: �0ާާވޯޓާ�

ނ�ދެއްވ : 03ާާާާާާާވޯޓާ�

06ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓ�ނ�ދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާމެންބަރ�ންގެާއަދަދ�ާ ާބައިވެރިވި ާ.ާފ ސްވ��3ވޯޓ�ގައި ާބޭނ�ންވ ާއަދަދ� ާޤ ނޫނ�3�ާ.ާޖ�މްލ12ާަމަށް .ާއެހެންކަމ�ން

ާ ާގެންނެވިާާ�/6005ނަންބަރ� ާމަޖިލީހ�ން ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙ�ގެނައ�މ�ގެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއިޞްލ ޙ�ތަކ ާއެކ�ާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާއަޅ� ާއައިޓަމ� ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ނޑ� 31ާގަ ާމިއަދަކ�ާ، ާދަށ�ން ާއައިޓަމ�ގެ ާމި ާމަސައްކަތްތައް. ާއެހެން އިތ�ރ�

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތ�ންާވ ހަކަދެއްކެވ�ން:

ާގައި.5�00ާވ ާއަންގ ރަދ�ވަހ�ގެާހެނދ�ނ6033ާ�ާއޭޕްރީލ36ާާްދެންާމަޖިލީހ�ގެާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާ

ާ

�������ާ��ާ��������ާ.ްާނީ.މ�ނިާމަޖިލިސ

_______________ 

 

ާ




