
 
 

 

 

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ހާބަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ޤާއިމުވެ ތިބެވޭ ގޮތަށް ހަދާ  

 މައްސަލަ    ގޮވާލާ ހުށައަޅާ ކުއްލި އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށާއި، އިންޑިޔާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރަން  

ދިވެހިރާއްޖޭ ާގޑުެގ  އުތުރުތިލަފަޅުަގއި  ކޯސްޓު  އެ  ހާބަރަކާއި  ޚާއްޞަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކޯސްޓުާގޑުން  އަސްކަރިއްޔާެގ  ެގ 
ބެލެހެއްޓުމަށް   މަރާމާތުކޮށް  މޯލްޑިްވސް "އުޅަނދުފަހަރު  ދަ  އޮފް  މައިންޓެނޭންސް  ދަ  އެންޑް  ސަޕޯޓު،  ޑިވެލޮޕްމަންޓަ، 

އި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނަމުަގ  "ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ހާބާ ސިފަވަރު އެޓް އުތުރުތިލަފަޅު
ސިޔާދަތާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށްވެފަިއ، އެ ެއއްބަސްވުން އެކުލަވައިލީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިހަށް 

 މަށް ވާތީއާއި، ލާ ކަނުހުށަހަޅައި މަޖިލިހުެގ ރުހުމެއް ހޯދުމަކާ

ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި އެކި މަސަްއކަތްކުރުމުެގ ނަމުަގއި ިގނަ ޢަދަދެްއެގ އިންޑިޔާ ސިފައިން ޤާއިުމވެ މިހާރުވެސް  
އެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ޚަރަދުތަކެްއ ، ތިބިއިރު، އެ ސިފައިންެގ ޢަދަދު ހާމަކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާ

 ފައިސާއިން، ދިވެހި ދައުލަތުެގ މާލިއްޔާއިން އެ ސިފައިންނަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދުެގ ކުރަމުންދާއިރު، ރަްއޔިތުންެގ ޓެކުސް
 ތަފުޞީލުތައްވެސް ހާމަކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންކާރުކޮށްފައި ވާތީާއއި،  

އު  ކަނޑު  ސިފައިންެގ  ދިވެހި  އެތަނަކީ  ޤާއިމުކޮށް  ހާބަރެއް  ޑޮކްޔާޑަކާއި  ކޯސްޓުާގޑުެގ  ޅަނދުފަހަރު އުތުރުތިލަފަޅުަގއި 
ރަީއސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރީެގ  ތަރައްޤީކުރުމަކީ  ޮގތުަގއި  ތަނެއްެގ  ބޭނުންކުރާ  ބަނދަރުކުރުމަށް  މަރާމާތުކުރުމަށާއި 

ޔާމީނުެގ ވިސްނުންފުޅެކެވެ. އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ިއންޑިޔާއާ މަޝްވަރާކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ޤައުމުން ެއކަމުަގިއ هللا ޢަބްދު
ޠުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ރަނަގޅު ޝަރުޠުތަކެއް ކަުމަގއި ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭތީ އެކަުމަގިއ  ހުށަހެޅި ޝަރު

އިންޑިޔާއިން  އެއިރު  އަދި  ހިނދު،  ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތް  ެއއްބަސްުވމެއް  ވެރިކަުމަގއި  އެ  މެދުަގިއ  އިންޑިޔާެގ  ރާއްޖެއާއި 
ބަސްވުން ެއކުލަަވއިލުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ފުށުއަރާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ ހުށަހެޅި ޝަރުޠުތަކާ ެއްއޮގތަށް މި ެއއް

 ޤައުމީ ސަލާމަތާ ުގޅޭ ކަންކަުމގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން އެއިރު ލަފާވެސް ދީފައިވާތީ،  

ްއބަސްވުމުެގ ދަށުން އެ ތަނުަގިއ އިންޑިޔާއާިއ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދުަގއި އުތުރުތިލަފަޅު ތަރަްއޤީކުރުމާމެދުަގއި ޤާއިމުކުރި އެ 
ތަރައްޤީކުރާ ހާބަރާއި ޑޮކްޔާޑު ބަލަހެއްޓުމުެގ ނަމުަގއި އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް އެތަނުަގިއ ދާއިމަށް ޤާއިމުވެ ތިބޭ ޮގތަށް 

"އޮފިޝަލުން"   އެއްބަސްވުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަމުެގ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެެއެވ. އެޮގތުން "މިލިޓަރީ ޕާސަނަލް"ެގ ބަދަލުގައި
އެއްބަސްވުން  ޮގތަށް  ތިބެވޭ  ޤާއިމުެވ  ސިފައިން  ތަނުަގއި  އެ  ހިމަނައިެގން  ލަފުޒުތައް  ފަދަ  "ޓެކްނީޝަނުން"  ނުވަތަ 

އަސާސީެގ   ޤާނޫނު  ޖުމްލަ   251ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ  މަޖިލިހުެގ  "ރައްޔިތުންެގ  މަތިން  ޮގތުެގ  )ނ(ގައިވާ  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ތު ލިބިެގން މެނުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދުެގ އެްއވެސް ބަެއއް މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަ

ކަމުަގއި ބުނެފަިއވާ މާއްދާއިން ރެކި ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަށާއި، ެއކަމުެގ ބޭނުމުަގއި މި   އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ދީެގން ނުވާނެ
 ތީ،  ންނަށް ސިއްރުކުރުން ކަމުަގއި ބެލެވޭއެއްބަސްވުމުެގ ޝަރުޠުތައް ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބު



 
 

 

 

 

މިފަދަ ޚުޠޫރަތްތެރި ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ޙާލަތުަގއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތަށް އަދި ޤައުމުެގ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތުތަކަށް 
މައުލޫާމތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ ބުރޫއަރާނެފަދަ އެއްބަސްވުެމއް ކަމުަގިއ ބެލެޭވ ހިނދު، މި އެްއބަސްވުމުަގއި އެކުލެވޭ  
 މަޖިލިހަށް އެނެގންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީ، އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށާއި، 

އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް ދަތި އަދި އެހާމެ ނާޒުކު ޙާލަތެއްަގއި ޮއްއވަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދަރަނި ޖީޑީޕީެގ   
ިމ   .4121ނިސްބަތުން   ނަާގފައިާވއިރު،  ލޯނުތަކެއް  އިތުރު  އިންޑިޔާއިން  ދަނޑިަވޅެއްަގއި  އުފުލިފައިވާ  އިންސައްތައަށް 

ވަނަ އަހަރުެގ ނޮވެންބަރު   2020ލޯނުތަކާ ުގޅޭ ެއއްެވސް މައުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިހަށް ލިބިފައިނުވެެއވެ. ފާއިތުވި  
މީެގ ތެރެއިން ިގނަ ލޯނުތައް ނަާގފަިއަވނީ   ،  އަން ދިވެހިރުފިޔާެގ ލޯނު ނަގާ ބިލި  6.45މަހުެގ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން  

ަމއްޗަށް މިހާބޮޑަށް   ކަމަށް ވާތީއާިއ،   އިންޑިޔާއިން މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްަގއި ޤައުމުެގ އިޤުތިޞާދު ެއްއ ޤައުމެއްެގ 
 ބަރޯސާކުރުމަކީ ިގނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށްާވތީ، 

އިންޑިޔާގައިން  ޑިފެ ހިނުްގމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ކުޅިަވރު   50ންސް  ނަާގފައިާވއިރު،  ލޯނެއް  ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ  މިލިއަން 
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް ހަމަޖެހިެގންދާން ކަމުގައިެވސް ސަރުކާރުން   40އިންތިޒާމުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު  

މިލިއަން އެމެރިކާ   40ވަނަ އަހަރު ިއންޑިޔާެގ ެއގްޒިމް ބޭންކާއެކު ހަދާފައިވާ    2011  ހާމަކޮށްފައި ވުމާިއ،  ހަމައެހެންމެ
މި  ސޮިއކޮށްފައިވވާތީ،  ޤައުމުން  ދެ  އެއްބަސްވުމުަގިއވެސް  ެއ  ެގނެސް  ބަދަލުތަކެއް  އެއްބަސްވުމަށް  ލޯނު  ޑޮލަރުެގ 

ފުސީލުތަކެއް ކަުމަގިއާވތީ، އަދި ދައުލަތުެގ މާލީ ޙާލަތު އެއްބަސްވުންތަކުެގ ތަފުސީލަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެނެގންޖެހޭނެ ތަ
ކުރެޭވ  މުސްތަޤުބަލާމެދު  މާލީ  ބޮޑުވަމުންދާއިރު،  އިންތިހާއަށް  ދަރަނި  ނިސްބަތުން  ޖީޑީޕީެގ  ެވއްޓި  ފައްތަރަކަށް  ނާޒުކު 

އެއްބަސްވުންތަްއ ރަްއޔިތުންެގ   ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބޭނީ ިމ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކޮށްެގންކަމަށް ވާތީ، އެހެންކަމުން މި
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މި ކުްއލި 170ރަްއޔިތުންެގ  މަޖިލީހުެގ ޤަވައިދުެގ  ޮގވާލާ،  މަޖިލިހާ ހިއްސާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް  

 މައްސަލަ ހުށައަޅަމެވެ.                                       
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