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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީ އަށް ވަަޑއިގެންެދއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިިލއްސަރުކާރު މަސްއޫ`. 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވގުތު މި ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ޢި . މިޝުކުރު ދަންނަވަން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިހުޅުދޫ ދު،އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާ އްމަދު،ފް މުޙަޢަބްދުއްލަޠީ

ދަނގެތީ ދާއިާރގެ  މޫސާ ނިޒާރު،ޒަތްތެރި މެންބަރު ދު. އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހި

ހިތަދޫ  މަދު އިސްމާޢީލް،މެންބަރު މުަޙއް ހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި ތެރި މެންބަރު އިލްހާްމ އަޙްމަދު،ޢިއްޒަތް

ބްރާހީމް ތްތެރި މެންބަރު އިހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ  ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލީ ނިޒާުރ،ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢި

! މިއަދު މި ކޮމިޓީެގ ރިޔާޟް ރަޝީދު. އާދެވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ެމންބަރު  ،އަދި އަުޅަގނޑު ،މަދުދީދީމުޙައް

ެއއީ  .މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަައކާ ގުިޅގެން 3ޭބއްވީ މި ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމެއް

ަވއްޒަފުން އާދަޔާ ޚިލާފަްށ މު  މުަވްއޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ދިވެހި ގެސް އެއަރޕޯްޓސް ޮކމްޕެނީ ލިމިޓެޑުމޯލްޑިވް

ނޑަ އަިދ އޭގެ ބަދަލުަގއި ގިނަ ބިދޭސީންތަކަކަށް ަވޒީފާ ދެމުންދާ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ އަށް  މުންދާ މައްސަލައާކަ

މަށް އަށް ގެންދިއުމައްސަލަ ކުރި . މިށް ގެންދިޔުމަށްކޮމިޓީގައި ކުިރއަމި މައްސަލަ މި  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާީތވެ

ނޑުމެން ހޯދީ. ގޮތަީކ ފުރަތަމަ މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫ ާވނެމަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ޢަ އެހެންނަމަވެސް، މާތު އަޅުގަ

 ށް،ުނވާތީ ިމ ކޮމިޓީން އެ ކުންފުންޏަކޮމިޓީން އެދުނު މުއްދަަތއް ފޯރުކޮށްދެްއވިފައި އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު މި

ނޑުމެން ފުރަތަމަ އުޅުނީ  އެއީ. ކުރަނީޒިރުހާމި ައޅުަގނޑުމެން ނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު ކުންފުނީގެ މެއެ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ، ނުދީއަށް ެއއްބާރުލުން ކޮމިޓީ ޒިރުކުރާކަށް ނޫން. ެއކަމަކު މިހާ ެޑޑްލަިއން ފާއިތުވެދިޔަ ފަހުން ެވްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެްއކާ އެ ފަހުގައި ވެސް ދުވަހަށް ގާތްަގނޑަކަށް ހަފްތާައކަށް ުވރެ  އެރުވީ މިބޭުފޅުންނަށް ދަޢުވަތު ައޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ށް ގެންދާނެ ގޮތް އަޅުަގނުޑ ޢިއްށް ވަަޑިއގަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިކޮމިޓީ ކުރިއަ އަ ކޮމިޓީ

ވެސް  ބްރާހީމް ޝަރީފްތެރި މެންބަރު އިއަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ވަގުތު ކޮމިޓީ ލާނަން. އަދި މިދަންނަވައި

ނޑު ޢަށް ގެންދަން ކޮމިޓީ ކުރިއަ ވަަޑއިގެންފި. މި ނޑު ގަްސތުކުރަނީ ކުރިންވެސް އަުޅގަ މަލުކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަޅުގަ

ވަނަ  2ފަހުގައި  މިނެޓަށް 5މިނެޓު ދޭން. އަދި އެ  5ރި މެންބަރަކަށް ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެ

 ން މިއަދުެގ މިމަތީ އަރުވާ ގޮތަށް. ދެން އެގޮުތގެ މިނެޓު 2އްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ްއޔާ ކޮްނމެ ޢިޖެފުރުޞަތަށް އެދިއް

ށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީ ކުރިއަޢިއް ،ށް ގެންދާނަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅު ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑު ކުިރއަ 

ގެންދިަޔއިްއޔާ. ދެން ސުވާލުގެ ތެެރއިްނ ތެރެއިްނ ސުވާލު ކުރަމުންވާުލގެ ސުއި އަުޅަގނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ގެންދިޔުމުގަ 

ބޮޑުވަރު ކޮށްލައިފިްއޔާ  ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު މާބޭރުމަތިން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ ސުވާލު، ކުރިޔަސް ެވސް

ން ބޭނުންވާ ސީދާ ށް ގެންަދން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނަދގޫެވދާނެ އެކަން ކުރިއަ

ކުރާނަން ސީާދ ސޭހަވާނެ. ައޅުަގނުޑ މަސައްކަތްއްޔާ ޖަވާބު ިލބޭލެއް ފަވެއްޖެ  ސުވާލު ނޯޓުކޮށްަލއިގެން ިތއްެބވި ކަމަށް



  

 އެ ، ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ ން މިމަތީ ެއގޮތުގެ ، ށް ޖަވާުބ ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާސުވާލަ

އިޢުތިރާޟް  ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް ގެންދާނީ، އޯޕަން ބައްދަލުވުމެްއގެ ޮގތުގައި މި ން ދެްއވަން.ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެ

ައކީ ސަުރކާރު މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރު  ކޮމިޓީ އެްއވެސް މެންބަރަކު ުނކުރަްއވާތީވެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި 

ނޑުމެންގެ  ށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަައކާ ކު ހުމެންބަރަ 3އަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީ ބަލާ ކޮމިޓީ. މި  ގުޅިގެން އަުޅގަ

އަދި  ޑައިެރކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ޤަބޫލުކުރަްއވަިއ ޯމލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން ދަޢުވަތު

 ޒައިމް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙު ލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަދި ހިއުމަން ރިސޯސްކުންފުނީގެ ލީގަލް ކައުންސެ 

އަދި  ،ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް މި ވަަޑއިގެންެނވީތީވެ ތި

މެންބަރަކު  3 ގެކޮމިޓީ މި ،ބޭއްވީ ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި

ޚިލާފަށް  މްޕެނީަގއި ތިބި ދިވެހި މުވަްއޒަފުން ަވކިކުުރމަށްފަހުގައި އާދަޔާ ރޕޯޓްސް ކޮވަނީ އެއަ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ކަމަކީ ދިވެިހ  މި ؛ބިދޭސީން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާަތކަށް ގެންނަުމންދާތީވެ ،ފުންންގެ ބަދަލުަގއި ބޭރުގެ މުވަްއޒަދިވެހި

، ވާީތވެ ންބޮޑުވަމުްނދާ މައްސަލައަކަށްބޭފުޅުން ވަރަށް ކަ ޒުވާނުންނަށް އަދި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި އެ

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްިވ  އަދި މިކަން ބަލައިދެއްވުމަށް އެދި އެ .ކުރެއްވުމަށްސާފު ކަމުގެ މަުޢލޫމާތުމިކަން ހިނގައިދިޔަ

ނޑުމެން ެއންމެ ފުރަތަމަ އެއަގުިޅގެން އަ މަްއސަލައާ  މައްސަލަެއއް. މި ްނ އަށް ައޅުަގނޑުމެ ރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީުޅގަ

. ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންއަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ މިކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ކަން ފޮނުވީ ސިޓީެއއް. ފުރަތަމަ މި

ނޑުމެްނ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެހެންނަމަވެސް އަޅު  ނޑުމެ ގަ އިރު ވެްސ ހަމައަށް އައި ންނަށް އެދިފައިވާ ޑެޑްަލިއނާއަޅުގަ

ނަށް ލަސްކޮށްދޭށޭ ން މިކޮޅުގައި އެދިފައި އޮތީ ތިމަންނަމެންގެން ެއއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ނުލިބުނު. އަދި އެ ސިޓީއާ ުގޅި

ނޑުމެން ދެންނެވިން އޯކޭއޭ. މައްަސލައެއް ނެތޭ. އެ އ7ާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ފޮނުއްަވއިދޭށޭ. އެ  ހަމައަށް. އަުޅގަ

އެމް.ޑީއާ އަދި ، ލުވުމެއް ބާްއވާފައި ެދން ނިންމީކޮމިޓީެގ ބައްދަ މި އިމުއްދަތުގައި ވެސް ނުލިބުނީމަ ދެން އިއްޔެގަ 

ނޑު ުއއްީމދުގުޅުންހު މިކަމާ  ކުރަން މި ބައްދަލުވުމުގައިރި ބޭފުޅުންނާ އެކު މަޝްވަރާކުރަން. ދެން އަޅުގަ

އްުލވާނެ ކުރަްނއުޅޭ މަސަްއކަތް ޙަ އެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިފަާރތަށް ވެސް އިޙްތިރާމާ  ދެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ށް ގެންދެވޭނެ ަކމަށް. އެބައްދަލުވުން ކުރިއަ ށް މިމީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ގޮތަ، ތަކަށްގޮ

ވަނަ  130އަދި މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުންނާ 99ގެ . ާއދެ! ޤާނޫނުއަސާސީ ގެންދަން ކުރާނީމަސައްކަތް

ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ  މަސައްކަތް މި ށް ެގންދަނީ. މިމި ކުރިއަކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް  މާއްދާގެ ދަށުން މި

 ކޮމިޓީން މި ކީ މިފާ އަޅުަގނުޑ ހޯދިން. ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަޖެނެރަލްގެ ލަ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ަކއުންެސލްދޭ

އްވެްސ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް. ދޭތެރޭގައި އިޢުތިރާޟެއް ނެތޭ. ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ 

ނޑުމެން އަދި އަަލށް ފަށާ ކަ އެހެންނަމަވެސް މި  ގޮތަށް މިމެއް ކުންފުނިތަްއ ގެނެސްގެން މި ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ނުޑ އެރުވުމުގެ ކުީރގަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުމިއަދު ޢިއްޒަ، މީ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ކުރުން އި އަުޅގަ



  

ނޑު ފުރަތަމަ  ވާލިކުރިން ދަންނަ ވަަނ  ޭއގެ ފަހުން ދެ މިނެޓު، 5ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަަކށް އަުޅގަ

ެގ މުނަން. ދެން ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ދިއުގެންދާމިނެޓު އަރުވަމުން  2އްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޢި

ބެހޭ ގޮތުން ޚުލާސާ  ކަމާށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަްނ މިަސލީމަކުރީަގއި އަޅުަގނުޑ މެނޭޖިން ޑައިެރކްޓަރ އިބްރާހީމް 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވަރިޕޯޓެ ން. ޭއގެ ފަހުގައި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.ށް ރުވަމުން ގެންދާނަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމައަ

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖިންރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މޯލްޑިވްސް ެއއަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މީަގއި ކުަޑ  އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ންުދ ދިމާކުރި ގޮތުން ސަރުކާރު ބަ ދުވަްސވީ ކަން ފޮނުވަން އޮތް . އެއީ ރިޕޯޓް ޮއތް އޮޅުމެއް ހިނގާަފއި އެބަ

މުެގ ސަބަބުން އޭގެ ފަހުން ގެ ފެނުގެ މައްސަލަގައި މުވަްއޒަފުން ވަޑައިުނގަތު. އެއީ މާލޭދުވަސްތަކަކަށް ވީ

ަގނޑަށް ީހވަނީ ުދވަސް ުކރިން. އަޅު 2ތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮްނނާނީ މީގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ރިޕޯޓް މި

ނޑުމެންނަށް ިއގެންފައިހެން އޮންނާނީ. އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ބަލިބިވަޑަ ްއޔާ މި ްޕރެޒެންޓޭޝަނަށް ދެިވއްޖެާލއިުރގަިއ އަުޅގަ

ދިވެހިން ަވކިކޮށްފައި ވަިކ ފިްއޔާ. އެހެންނަމަވެސް އުސޫެލއްެގ ގޮތުްނ ހެން ހީވަނީ މުަޤްއރިރު ހުއްދަދެއްަވއިރަނގަޅުވާނެ

ުދވާލަުކ  ،ގަިޑއިރު 24ރޯޕޓަކީ ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އެއަނަކަށް ވަޒީފާ ދީފައެއް ނޯންނާނެ. އެނމީހުންބޭރު

ކޮންެމ  ާބލާ ތަނެއް. މިއިންޓަުނގެ މުދާ އަުރވައި 500ުދވާލަކު  އިންޓަރނޭޝަނަލް ެގސްޓުން އަިއސް، 3000

ސެޓްިފކެޓު ލިބިގެްނ ، ާދއިރާތަަކކަށް ތަމްރީނުވެތަކަކަްށ ވަކި ތަނެއްަގއި ތިބޭ މުަވއްޒަފުްނނަކީ ވަިކ ދަންފަޅި

ނޑަްށ ހީވަނީ މިކަން ފެށިފައި އޮތީ މިއަަދުކ ނޫންހެން. މާ ކުރާ މީހުން. މިމަސައްކަތް ކުރީއްސުރެ  ަކމުގައި އަުޅގަ

އަށް  ޒިރީން ހާގެ ނަީތޖާ ކަންނޭނގެ މިއީ. ޭއގެތެޭރަގއި މުަވއްޒަފުޖެހިެގން އައި މަްއސަލަތަކެއް  ޖީ.އެމް.އާރު ބަދަލުވުމާ

ނޑަށްދަށްވުން، މުަވއްޒަފުން މަދުުވން، ފްލައިޓު ތައް އިތުުރވުން ކަންނޭނެގ. ީހވަނީ ފްލައިޓު  ތައް އިތުރުވުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮންނަނީ ވަކި ަގޑިެއްއގައި  ސޮިއކޮށްފައި މި  ގޮަތކީ ފްލައިޓްތަާކއި ެއައރލައިންތަކާ ވާ ދެން އަޅުގަ

ކުރިން  މިނެޓު 180އަކީ ބޯުޓ ައުއމުގެ  ކަެމއް ނިންމާފައި ފުރުވާލަން. އޭގެ މާނަ ބޯޓު ޖައްސާތާ ހުރިހާ

ހަމަ  ބާލާނޭ.ެއކީަގއި މުދާ ޑުމެން ޗެކިްނކުރާނެ ފަސިންޖަރުން. ޗެކުކޮށް ނިމިގެން ލަގެޖު އަރުވަންޖެހޭނެ. އެއާއަޅުަގނ

ނޑުމެން އަހަރަުކ  3މު ގޮތެްއގައި އްފޮށިތަކާ އެްއޗެހި ބާލާނެ. ޢާ، އަންނައިރަށް މުދާ މިލިއަން ބެޭގޖު އަޅުގަ

އެއަްށ ފުދޭވަރެްއގެ މަަސއްކަތްތެރިްނ ، ހަދަން. އެހެންވީމާ ބާލާއަން ލަގެޖު އަރުަވއިމިލި 3ކުރަން އިނގޭތޯ. ހޭންޑުލް

ނޑުމެންނަށް އޮްނނަ ގޮތުން އަ ންވާނެ. ދެން މިހެން ާވ ގޮތުން ވާ ގޮތަީކ ސަރިވސް ލެވަލް ެއގްރިމެންޓުބޭނު ުޅގަ

ނޑުމެން އެއަރލައިނުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ. ޖޫރިމަނާ ރަށް ބޯޓުން ޑުބާއީ، ކުރުމުގެ އިތުމިކަން ނުވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

އްޔާ ޭއގެ ޒިންމާ ވެސް މީހުންނަށް ކަނެކްޝަން ފްލައިޓު ނުލިބިއްޖެ ތަންތަނަށް ދާ  މިސިންގަޕޯރ، ލަންޑަން، ޖާމަނީ، 



  

ެނކްޓަރުންނަކީ މޫސުން ނޫން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ބޮޑަްށ އުފުލަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

 އޭަގއި ވާންޖެހޭނެ. ބޯޓު އަރުަވއި ޒިންމާ ގެވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާާވ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންގޯސް 

ނުޑމެން ފުން ުމވަްއޒަ ގޮަތކީ ކުންފުނީގެ ވާއިރުަގއި ވާ ކީ ޕޮއިންަޓކީ. ދެްނ މިހެން ގެގެނައުމަށްފަހު. މީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތިނެތި އަޅުަގނޑުމެން ނުހުންނާނެ ވަކިކޮށްފައި ސަބަބެއް ލެްއވީމަ ބޭފުޅުން ބައްލަވައި . އެ ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަުޅގަ ތިއްބޭ ވެސް ެއބަ . މިއަދުބަލަލަްއވަން ހިނގާވެސް ަބއްލަަވއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއަދު 

. އެއީ ސަބަެބްއ 527 .ަގއިވައިލެޕް ފޯސް ފުންމުވަްއޒަ 20ން ޗުއްޓީއާ ަލއިގެން. %މުވަްއޒަފު 527ސަލާމުގައި 

ވަނަ  އުޅެނީ. ދެ ވީމަ އެހާ ޮބޑުެވގެން އެ ުޗއްޓީ އެްނމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ. މިހާރު ުޗއްޓީ ދުވަްސވަރު އެއް ނޫން. ނެތި

ނުޑމެން މަސައްކަތު ގެންނާކަްށ  އެ، އުޅޭ. އެހެންވީމާ ެއއް އެބަބޮުޑ ލޮލުރޯގާ ކަމަކީ ރާއްޭޖގައި ވަރަށް މީހުން އަުޅގަ

އޯވަރަޓއިމް ދީގެްނ  ބޮޑު ފުންނަށް ވަރަށް ރު ތިބި މުވަްއޒަވާނީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާ . ނަތީޖާއަކަށްބޭނުމެއް ނޫން

ފަިއ ބޯޓް ބާއްވާއޭޕަރަން އެއީ ދެން  ،ވެސް ވާނެ. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ކުރަންޖެހެނީ. ވަރުބަލިމަސައްކަތް

ނޫނޭ އިނގޭތޯ.  ކަމެއް . ަފސޭހަިޑގްީރގައި 38ދާނެ ގާތްަގނޑަކަށް އެާތގެ ޓެމްޕަޭރޗަރ މެންދުރު ހުރެ ތަން. އޮންނަ

ނޑުމެން ވިސްަނއި، ެއއަ އެ، އެހެންވީމާ ކޮށް ބަލާނެ އިންަތކުން އަުޅަގނޑުމެން އޮޑިޓު ރލަހުރިހާ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ. ދެން ފިލް ްއޗެހި ހުރީ ގަވާއިދުންތޯ. ެއ ގެޕްއެ ގެ ސެޓްފިކެޓުތަކާފުންަގނޑުމެްނގެ މީހުންނާއި މުވަްއޒައަޅު

ނޑުމެ 3 ކީއްތޯ ކުރާނީ؟އަޅުަގނޑަށް މިކަން ނުވީމަ   ން ސިަފއިން ލައްވާ ބޯޓަށް އަރުަވއިފަހަރެްއެގ މަތިން އަޅުގަ

ނޑަ ހެނެްއ. އެހެްނވީމާ،  ިއގަންނަވާެނ ކަމެއްުނވޭ ިތއިން ެއްއވެސް ޭބފުޅަކަށް އެނގިަވޑަ ށް ިހއެއްކަހުސްކުރީމޭ. އަުޅގަ

 އިން ވަކިކުރުުމެގ ކަންތައް އެހާ ދަތިކޮށްނޭ މި  ުފން ވަޒީފާގެ ަކންތައް އެހާ ދަށޭ. މުވަްއޒަޒިރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާ

ނޑުމެން ،ސަބަުބތަކެއް ނެތި، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ނގެޕްފުރަން ތިބީ ބޭރު، މިކަން ގެ އަުޅގަ ޑަށް މީހުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑަ ؛ހީވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް ތަްއޔާރުކޮށްލަިއގެން ނުވަތަ ކޮޕީ ހައްަދވާފަިއ އެުޅވޭނެ ކަެމްއ. މި ށް ނޭނގެ ކަ އަުޅގަ

  ހެން. ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ފަސޭހަވާނެއިިފއްޔާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ލަްއވަބައްލަަވއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެ ްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ނެ ކަންނޭނގެ ިތކަން ކުަރންވެއްޖެންނަށް ވަގުތު ވަރަށް ބޭނުްނވާއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ހަމަޖެއްސެން ވެސް. މިތާ ހުންނާނެ ތީގެ އިންތިޒާމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ނަމަ ތިކަން އަންގާލި ،ތިބީ ކުރިން މި

އެބައޮތް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް، ވީމާނުޑމެންނަށް ތިކަމަށް ޓައިމް ނަގައިފާނެ. އެހެން ަވގުތު އަުޅގަ އެކަމަކު މި

ނޑުމެންނަށް ރިޕޯްޓ ފޮނުއްވާފައި އިނގޭޯތ. ދެންމެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ފާަހގަކުަރއްަވއިފި . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ށް ރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ، އްެޔގެ ަވގުެތއްަގއި. އެހެންވީމާ ލިބުނީ އި

ފުރުޞަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި  ނެބައްލަވައިލަްއވާ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ، ލްކޮށްލެވުނީ. އެހެންވީމާމެއި



  

ނޑުމެން ނިންމީ. ދެން އަޅުނު ނޑު މަތިމަތިން މި ރިޕޯޓް ބަލައިލިން. ލިބުނު. އެއީ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށް އަުޅގަ ގަ

ައކީ  92ސީން. %އަކީ ބިދޭ 8ތެޭރގައި %ތިބި. އަދި އޭގެ ވެހިން އެބަދި  2396ފުން ބަލައިލިއިުރގައި މިހާރު މުވަްއޒަ

 30އޮްތ ޕަސެންޓަށް ަބލާއިރުަގއި ބިދޭސީން % ކުރަން ކަނައޅާފައި މިދިވެހިން. ދެން އުނިކުރަން، މުވަްއޒަފުން ދަށް

ނޑަށް ވެސް މުޅިން މީތި ބަލައިނުލެވޭ. އެހެގާތްަގނޑަކަށް. ދެން އަޅު  14އަދި ދިވެހިން % ިޢއްޒަތްތެިރ ، ންވީމާގަ

، ކުަރން ބޭނުންވާތީވެ. އެހެންވީމާސުވާލު ށް މިއަުދ ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިުރކުރީ މި ތަނުންމެންބަރުންގެ އެދުމަ

ންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑ ސުވާެލއް ކުރާނީ މިއަދު ތަންކޮޅެްއ ފަހުގެ ަވުގތެއްަގއި. ފުރަތަމަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެ

ނޑަށް ރަނގަޅުއަރުވަފުރުޞަތު ދިނުމުަގިއ އެމް.ޑީ ވެސް ވީހާވެސް ޖަވާބު، މުން ގެންދާނަން. ދެން ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

. ެއގޮތުެގ މަތީން ފަށާނަން. އެހެންވީމާ، ދޮުޅަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި ނިންމާލެވޭޯތ މަސައްކަތްކުރާނީ ،ވެސް ވަރަށް ކުުރކޮށް

ނޑު  އަރުވާނަން، އެންމެއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ެލއް ުސވާ 2ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އެުރވުމުގެ ކުީރަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށްކޮށްލާފައި ފުރުޞަތު އަރުަވއި  ތަންކޮޅެއް  ލާނަން އިނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ށްކުރިއަ ާލއިރުަގއި އަށް ބަ ލަމައްސަ ނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދަނީ ހުށަހެޅިދާން ފަސޭހަވާނެހެްނ. އަުޅގަ

ނޫނީ މެޭނޖިން ޑައިރެކްޓަރު ނެްނގެވި ، ދޭން ކުްނފުނިން ނިންމީ އެއީ ބޯޑުްނ ނިންމައިގެންތޯބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ

ްނ އެނގޭ. އަދި މި ޖެނުއަރީ ދޭކަން އެބަވަނީ ބިޭދސީންނަށް ވަޒީފާދަންނަ އެހެން އަޅުަގނުޑ މި ޑިސިޝަނެއްތޯ ެއއީ؟

ބިދޭސީންނަށް ވަޒީާފދީފައި އޮތްކަން މި ރިޕޯްޓ  93ވޭ. އަދި އޮ ދިންކަން އެބައަދި ވަޒީފާ ށްިދވެހިންނަ 414ފެށިގެން 

 ިދވެހިން މަސަްއކަތަށް ،ވިދާުޅވި މި ބަދަލު މިގޮތަްށ ގެންނަންޖެހުނީ ތި، ބަލައިލީމަ އެނޭގ އެބަ. އެެހންވީމާ

ވަރަށް ޚަރަދަށް ބަލާ ތޯ ލިބިގެންދަނީ؟ އަދި ެއއާ އެއް ފަރުވާކުަޑކުރުމުގެ ސަބަބުންތޯ؟ އޭގެ ސަބަބުން ކޮންކަހަލަ ޙައްލެއް

ވާނީ  ެގއްލުންތޯ ންދަނީ ކޮންކަހަލަ ަފއިދާެއއްތޯ؟ގެަނއިމަ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެ ވަންޏާ ބިދޭސީންނާިއ ދިވެހިން ކަމަށް

އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ؟ ވަރުތޯ ބިދޭސީންނަށް ވެސް ަޚރަދުކުރަނީދެން ދިވެހިންނަށް ދޭ އުޖޫރަ ނޫނީ ދޭ މިން  ވާނީ؟ ފައިދާތޯ

ކޮބަިއތޯ މީގެ ކުންފުންޏަށް އޮތް  ؛ވެސް ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަދި އެހެންމުގައި ިވޔަސް އަދި އެަލވަންސަށް ބެލިކަބެލި

  އި ބިދޭސީން އިތުރުކުރީމަ؟ދިވެހިން މަދުކޮށްފަ  އަކީ ފައިދާ

 

 ލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަ މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑުމެްނ ބޭ  ކޮށް ިދވެހިރާއްޖެ ރު މީހުން ގެނެއްސަ މިހިރީ ޚާއްޞައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޗައިނާ ބަހުން ވާހަކަަދއްކަން އެ އަށް މިހާރު މިއަންނަ ޓުއަިރސްޓުންނަކީ ޗައިނާ މީހުން. ނގޭ މީހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޑިއުޓީަގއި ވެްސ އަދި ފުރާ ތިބޭނެ އެރަިއވަލް ްފރީ ތަންތަނުަގިއ ވެްސ ބައިިތއްބާފަ. އަިދ އަުޅގަ

ހެން ކުދިން. ދެން އޮންނާނީ ފިރި ބޭނީ ޗައިނާ އަންހެން ކުދިންނާއިފިހާރަތަކުގައި ވެސް އެންެމ ގިނައިން ތި

ންނަވާނެ ފަދައިން ާރއްޖޭެގ . އެނގިަވޑަިއގަ ޓުްނ މުދާ ބޭލުމުގެ ކަންތަކާބޯ ނަށް އޮންނާނީ މަސް ބަރުކުރުމާއިމީހުންބޭރު



  

ނޑުމެން މި ޓަނާ ދޭތެރޭގައި. ާޚއްޞަ 25ަޓނާއި  20ޓް މިހިރީ ދުވާލަކަށް ކަންނެލި މިހާރު އެކްސްޕޯބޮޑު  ކޮށް އަުޅގަ

މިހާރު  އިނގޭތޯ. މި ދާގީނާތައް އަުރަވއިބޭލުމަކީ ޢާއްމުކޮށް ތަކުަގއިޓަނުގެ ދާގީނާ 1ކަމުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ 

ނޑުމެން އެކަން ކުރާކަށް ބޭނުެމްއ  ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ެވސް ނޫން. ނުވެސް އަންނާނެ. އެޅަ ކުދިންނަކަށް އަުޅގަ

އިން މަތިވީމަ މީހުންނަށް މި  50އިން  40ގޮތަީކ ތަންކޮެޅއް މުސްކުިޅ ދުވަސްފުރަިއގެ  ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. ދެން ވާ 

ނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވޭ، ާޚއްޞައަ، ހެންވީމާނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. އެ ކަމެއް ކޮްށ ނޭޕާލް މީހުން ގެންނަން. ނޭޕާލް ުޅގަ

ނޑުެމންގެ ސެކިއުރި އެ ،ގެންނަނީ އަށް މި  މީހުން ކާގޯ ން ބަލާއިރުަގއި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ޓީމީހުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސި ިރސްކުމަތިންދާބޯޓުތައް އަރުާވ  ންނާނަން އިންޑިާޔއަކުން ުނގެ ،ލޯނަކުންފްރީ ޤައުމުަތއް. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބޯޑު ހުއްދަކުރާ ލެވެލްތަކަކުން މިމަތީ އެޮގތުގެ، މީހުންނެއް. އެހެންވީމާ  ން ވަކި އުސޫލަުކން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ޙުޒަ ެބހޭ މިހުރީ. ދެން އެމީހުންގެ މުސާރައާ ކަންތައްތައް ޮގއްސަ ވެސް  ގައިމުހަމަ ؛ އިމްގޮތުން އަުޅގަ

ކުރީމަ ވެސް ހެން ހުރިހާ އެްއޗެއް އިތުރުވާނެމާ ކުޑަ މީހުންގެ މުާސރަ  ވުރެ އެ  ޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދިވެހިްނނަށްއަ

 އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަން ބޭރުމީހަކު ގެނައިމަ ކުރާ މަސައްކަތް  މީހުން އެދިވެހީންނަށް ނުވަތަ ބޭރު؛ ދިވެްއސަކުޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ ވިދާ

 ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއްތޯ އަންނާނީ؟ ނޫނީ ކޮބައިތޯ މުސާރަ ނޫނީ ހިނގާ ޚަރަދަށް ؟ކުންފުންޏަށް ވާނީ ފައިދާތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިއުމަން ރިސޯސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒައިމް ރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ެއއަމޯލްޑިވްސް 

ނުޑމެއާދެ! ޝުކުރިއް  ތުން ގޮތަކީ މާލީ ގޮ ފަރާތަކަށް ބަލަންޖެހޭ. އެއް 2ލާއިރު މީގައި ން ފުރަތަމަ ބަލައިޔާ. އަުޅގަ

ކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާ. އެއީ ކަންނޭނެގ ނީގައި ބަަޔކު އަބަުދ މަސައްކަތްކުންފު ވާނެ ފައިދާ. އަެނއް ގޮތަށް 

ނޑުމެން އެމް ، .ީޑގެ ވާހަަކފުޅުގަިއ ވެްސ ވިދާުޅެވއްޖެއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަްށ ބަލަންޖެހޭ އަނެކައްަޗކީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށްސަލާމާއި އޮފީހަށް ހާ ކޮްށ ބޮޑޭ. އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަ ޒިރުުނވާ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޭޕާލް މީހުން ގެނައިމަ 2އަޅުަގނޑުމެން އެ   ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ އަނެންހެން ބުނާ ،ދިމާލަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ބޭފުޅުން ގެ އެތަނު ،ނަމަ ނޑުެމން ގޮވާލި ކޮންމެ ވަގުތެްއގަިއ ސްޓާފުން އަޅުގަ ބޭތިއްބޭނެ. އަދި އަޅުގަ

އިލާގެ މީހުންނެއް ވެސް ނުތިބޭނެ. ދެން ބޭފުޅުންގެ ޢާ ގެނެވޭނެ. އެއީ ސަބަބުތަެކްއ ވެސް ނެތިއެއް ނޫން. އެ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާެނ ތިބެނީ އެކަުމގައި. އެހެ މީހުން އެ ހަމައެކަނި އަިއސް އެ ންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެންހެން  ވެސް. ދެން މާލީ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްަތއް އިތުރަށް ކުުރވުމަށް އެ ގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަ

އިރު. އެހެންވީމާ، އަނެންހެން ޖެހޭ  ރަށް ކުޑަކުޑަ ޚަރަދެއްގެ ެއކޮމަޑޭޝަނެއް ަނގާފައި މިހިރީ ޕަރހެޑަށްވަ ،ނަމަ ބުނާ



  

ނޑުމެން މުޅިައކުން މި 390 ،ނަމަ ބުނާ  މީހުންނަށް. ދެން އަނެންހެން ބުނާ  ދެނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެ ޑޮލަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެއްސަކަށް ދޭންެވއްޖެ ނަމަ،، ނަމަ ނޑުމެން 5000ންނަނީ ެގ ޕޭ މި އޮއަޅުގަ ގެ ރުފިޔާ އަޅުގަ

އަްށ  ރުފިޔާ 4000ދެންނެވީ  ންަނނީ ބޭސިކް ސެލެރީ މިަގނޑުމެން އޭތި އޮ. އަޅުފައަނެކަތިކުރަން ލިމިޓުކޮށް

ނޑަކަށް  ންވީމާ، އިތުރު އެލަވަންސްތަކާންނާނީ. އެހެއޮ ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި  9500އެްއޗެިހ ލައިގެން ގާްތގަ

ކުންފުންޏަށް ޚަރަދުކުޑަވެގެްނ  ،ނަމަ ެވސް އަނެންހެން ބުނާ މުވަްއޒަފަކަށް ވެސް ލިިބގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް

އާދެ! ޚަރަދުަގއި އޮންަނ އެމް.ީޑ؛ ، ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި އްޔާ. އެކަމަކު ކުީރަގއިދޭ ބިދޭސީއަކު ގެނެއްސި  އެބަ

ނޑުމެްނ ބޮޑަށް މި އިޝޫެއއް ނުޑމެން ނޫން އަުޅގަ ނޑުެމން ބެގޭޖު ހޭންޑު ބަލަނީ. އަޅުގަ އަށް  ލިންކާގޯ ޕްލަސް އަުޅގަ

ގޮތަކީ ބޯޓަށް ޑިލޭއެއް ަނއިސް މަސައްކަްތުކރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ގެންނަނީ. ގެންނައިރު ވާ ނޑުމެން މިއަޅުގަ 

އެ ދެ  ،އި ޓޫރިސްޓުންގެ ލަގެޖުބޮޑު ކަންނެްއޔާ، ދެއޭ. ެއއީ އެމް.ޑީ ވިާދޅުވިހެން އިތުރު ފައިދާތަކެއް ލިިބގެން އެބަ

ނޑުމެންނަށް ހަަމ  ގެަނއިެޅނީ. އެހެންވީމާ، އު ސްގެން މިދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެން ނޭޕާލް މީހުން ގެނެ ފަހުން އަުޅގަ

، ތިބޭ އި ައޅުަގނުޑމެން ކުރީގައި ގަތްފަ ؛މި ެއްއޗެހި . ޑިޭލވުމާ،ދޭ ތަން އަނެންހެން އިމްޕްރޫްވވެގެން އެބަ ވަރަށް ބޮޑު

މި އެއްޗެހިތަަކްށ  މާ،ބުނު އީ ސަލާންަގނޑުމެންގެ ކުަޑވެެގން ހިނގައްޖޭ. އެޖެހޭ ބިރު އަޅުމެނޭޖުމަންޓުން ގަންނަން

ނުޖެހޭ މިހާރަކު. އެއީ ބިދޭސީން އެބަ ތިބޭ އަބަދުވެސް ވަޒީފާަގއި. އެހެންވީމާ، އެީއ ކަށްއަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށް ވިްސނާ

 އަޅުަގނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 199އަހަރު ޖެނުއަރީްނ ފެށިގެން މިހާތަނަށް  . މިސުވާލު ކޮށްލާނަން އަދި ެއއް އަޅުަގނޑު ފަހު ުސވާލެއް ޮގތުގައި

ޮގތުން. ދެން މިހާ ބައިވަރު  ބޭފުޅުންގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ވޭ އިނގޭތޯ. ތި އިން ވަިކކޮްށފައި އެބަ ދިވެހިން ވަޒީފާ

ނާޑލީ ކުށްލިއަކަށް ކިހިނެއްތޯ؟ އެއީ މިހާރު އެ ނޑާލިއިުރގައި ވަރަ ބޭފުޅުން؛ މުވަްއޒަފުންތަކެއް މި ކަ ގިނަ  ށްކަ

 .ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ ؛ދަްއަކނީ. ތި ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދިވެހިންގެ ވާހަކަ މި

ން ބޭފުޅު ނަންަގވަންޖެހޭ ޑިސިޝަން ތި ،ވަންޏާ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކުންފުންޏެއް ހިންގަން ދަތިވާ ކަމަށް

ވަރަށް ބައިވަރު ބަަޔކު  ތެރެއަށް ބަލާިއރު ނަކީ ެއްއ އަހަރުދުވަހުމީހުން 199، ނަންގަވަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

އެ  ،ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ،އިން މި ަވކިކުެރވެނީ. މި ވަކިކުރި މީހުން ވަކިުކރީ ވަޒީފާ

ނޫނިއްޔާ ކުންފުނީގެ  ؟ނޑާލީޭބފުޅުން ފަރުވާކުޑަކަމުންތޯ ކަ  އެ ހަމަ؟ ކަަމކަށް ބަލައިގެންތޯ އުސޫލުގެ މަތީންތޯ؟ ކޮން

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ތޯ މި ފިޔަވަޅު އަުޅްއަވންޖެހުނީ؟ނޫނީ ތި ވިދާޅުވާ ަމއްސަލަ ޙައްުލުކރުމަށް، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްތޯ

މީހުންނަކީ މިއީ. އެެހންވީމާ، ވިާދޅުވެެދއްވަފާނަންޯތ މި މީހުންނަށް އަދި ވަކިކުރީ  199ކަމެްއ  ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

 23ބުނޭ  ވަރަކަށް ވަޒީާފގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ހަމަ ފަރުވާކުަޑވެގެން އެތައް ؟ކިހިނެއްތޯ ،ކޮންކަހަލަ ޕެކޭޖެއް ދީގެންތޯ



  

ނޑާލަންޖެހޭ ގޮތާއި  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 19، ަވނަ މާއްދާ އަށް 29އިން  ވަނަ މާއްދާ ބުނޭ މީހުން ކަ

އިން  ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ މިހާ  ،މީހުންމި މަތީން ކިހިނެއްތޯ  ލެއްގެމަތީން ކޮން އުސޫ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް. އެގޮތުގެ 

 ވަކިކުެރްއވީ؟ 

 

 ލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ލީގަލް ަކއުންސެރޕޯމޯލްޑިވްސް ެއއަ

 ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ  ،އިން ބޭރުގެ މުވަްއޒަފުން ތިބިއިރު ރާއްޖެ  33ދިވެހިންނާއި  199އިން ަވކިކުެރވިފައި  ވަޒީފާ

ނޑުމެން  އިން ވަކިކުރީ އެކަންޏެއް އިން ވަިކުކރެވިފައި ހުންނާނީ. ދެން ވަީޒފާ އެްއގޮތަށް ވަޒީފާ  412ނޫން. އަޅުގަ

އިްނ ވަކިވެަފއި އޮންނާނީ ހުރިހާ  އެއްގޮތަށް ަވޒީފާ އަށް. ޤާނޫނާ ންނާނެ ވަޒީފާއި ވެސް އޮދިވެހިން އިތުރަށް ވައްދާފަ

 ވެސް.  މުވަްއޒަފުން

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަހިއުމަން ރިސޯސަސް  ގެރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ތެދުފުޅެްއ އިނގޭތޯ. އެ ފިގަރ އެހެން ބަލައިަލއިފި  އަޅުަގނުޑ އަދި އެއަްށ ެއއްެޗއް އިތުުރކޮށްލާނަން

ނޑުމެން ހަމައޮތީ ފައިމީހުން ވަިކވެ 199 ،ވިދާޅުވީ  ތި އޭގެ ރިޕްލޭސްމަންޓު  . އެކަަމކު ޭއގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަގާފައި އޮ ދޫދުެގ ހަމަ ަވޒީފާއާ ބެޭހ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ޙުންނާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ވަކިކުރުުމގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަްނ ކޮށްފައި އޮންނާނީ. ފަރުވާ ުކޑަތެރެއިން  ރު އިންޒާ ދޭ އަނގަބަހުން ،ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭ ެވއްޖެއްޔާއަުޅގަ

ފަހުން  ންނާނެ. އަދި އެންމެލިޔުމުން، އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތް ދީފައި އޮންނާނެ. ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް ދީފައި އޮ

ނޑުމެން މިހާރު ވަޒީފާ އަ ންނާނީ. ދެންދޭންޖެހޭ އިންޒާރު ވެސް ީދފައި އޮލިޔުމުން ، އަށް ދޭންޖެހޭ އޭނަ  ށްއަުޅގަ

 އަހަރާއި ދެ މާނައަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެއް ވެސް ސްޓާފުން ިއނގޭތޯ. އޭގެ އެބަ ނަގަން ޓަރމް ކޮންޓްރެކްޓުަގއި

ނޑުމެން  ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މި އޭނަގެ  ،ބަލަންއެބަ އަހަރު ނިމުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަން އޭނަ .އޭަނގެ މަސަްއަކތުގެ ފެންވަރަށާހާޒިރީއަށާއި  އަީކ  މި އެްއޗެްއސަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

ފަދަ މީހެއް  އޭނަގެ ޕްރޮޑަްކޓިވިޓީ އިތުރަށް ނުލިބޭނެ ،ނަމަ  ކުންފުނީގެ އިތުރަށް ބަހައްޓަިއފިއްޔާ އަނެންހެން ބުނާ

ނޑުމެން ދެ ވަނަ އަހަރަށް އޭނަ  ން. އެފަދަ މުަވއްޒަފުން ވެްސ އަށް ކޮންޓްރެކްޓެްއ އަެލއް ނުކުރަ  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަށް ވަީޒފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އަޅުަގނޑު އެބަ ދޫކޮށްލަމޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ މުވައްޒަފުްނނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލާފައި އޮ  ްނނާނެ. އެީއ މިފިަޔވަޅު އެޅިަފއެއް ނޯ 3 ންނާނީ ޕްރޮޑަކްޓިވްީޓ އަްށ ދަންނަވާހެން އަުޅގަ

ނުޑމެން އަތުގަިއ އެ ެރކޯޑުއަޅު  ހާޒިރީއަާށ މި ެއްއޗެއްސަށް ބަލާފަ.، ބަލާފައި ަތްއ ހުންނާނެ ހަމަ އަނެންހެން ގަ

ނަޑއިބު މަސްދުވަހު ކުރިން ދެން  ެވސް ެއ މުވަްއޒަފަކަށް ވެސް ހަމަ ެއއް ލާއިރު ނާނަމަ ކޮންމެ މުވައްޒަެފްއ ކަ

 ،ގޮތަށް ޤަށާއި އެިރ މުއްދަތަށް ބަލާފައި ނޫނީ ުއޅުނު އަޚްލާއަޅުަގނޑުމެން އެ މުަވއްޒަުފން ވަޒީާފގައި މިހާރު ހޭދަކު



  

ނޑުމެން އެހެންވީމާ،  ންޓްރެކްޓު ކުރިއަްށ ގެންދެޭވކަށް.އިތުރަށް ނެތޭ ކޮ ނަކަށް ކަންތައްތަކަށް ބަލާަފއި ައުޅގަ

ނޑުމެން މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ނޯޓިސް ވެ ވަިކވާނޭ. އެއް އިން ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ސް އަުޅގަ

 ދެން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުިޅގެން ައޅުަގނުޑ  ކުރިން ިތ ވިދާުޅިވ އެްއޗާ އަޅުަގނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުުވމުގެ

ދި އިތުރު ބަޔަކަްށ ދަނީ ިއނގޭތޯ. އަ ވަރަށް ބޮޑަށް ިނކަމެތިކަމެއް ލިބިގެން އެ ޢާިއލާ އަށް 199. ދަންނަވަން ބޭނުން

ނޑާލި މީހު ނުވާނެ އިނގޭތޯ.  ކުރާނެ އަސަރު ކުޑަެއއް އިލާތަކަށް އެއިންންގެ ޢާއެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކުންނެއް އެ ކަ

ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ދާން  ތީގެ ތަފްސީަލކަށް ދެން މާ ކުރީ. އެހެންނަަމވެސް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެ ސުވާލު މި

އޮތް އެކަމުަގއި. ދެން މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި  ސް، އަުޅަގނުޑގެ ކަންބޮުޑުވން އެބަނޫން. އެހެންނަމަވެ ބޭނުމެއް

 އަޙްމަދު އިލްހާމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދަނގެތި ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތީ

ަވގުތު އެދިަފއި އޮތީ. ދެްނ  ދެ ބޭފުޅުން މި އެ .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުިޢއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫއަދި 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުމަތީން ކުރިއަށް ގެންދާނަ އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ  ދާއިރާގެ  ދަނގެތީައރުވާނަން ން. އަުޅގަ

 ށް. އަޙްމަދަ އިލްހާމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

ވަރަްށ އިން އެބަ އެނގޭ  ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި އެމް.ޑީ. މަނިކުފާނުގެ ވާަހކަޝު

މީހުންގެ  199ދަނީ.  ެވސް މި ކަމެއް ހުރިހާ ދަށުންކަން މީހުން ވަކިކުރުމާ އަދި ވެއްދުމާ، ނިޒާމުގެ ބެލެހެއްޓޭ

ސޫލުން ވިދާޅުާވ އަދަދަީކ ެއއީ ކޮންްޓރެކްޓު ތި ވިދާުޅވާ އުއެ  ،ުސވާލަކީ  ައޅުަގނުޑގެ ،ތެރޭގަިއ މި ހިމެނޭ މީހުންނަކީ

 ؛ިވދާޅުވާ ގޮތަށް މަސަްއކަތުެގ ައޚްލާޤު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން  އަހަރަށް ހަދާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާއި ީމގަިއ ތި އެއް

ނޑެ ދެންނެވީ ފަހަރެއްގައި މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤޭ މި މުެގ ނޫން. ފަރުވާކުަޑވު ްއގެ ވާހަަކއެއްެވސް ައޚްލާޤީ މިންގަ

މިއީ ސުވާލަކީ. އެއް ުސވާލަކީ. ދެން އަޅުަގނޑަްށ  ؟ގުޅިގެން ވަިކކުރެްއވި ބޭފުޅުންތޯ ސަބަބުން ތަފާތު ކަންތަކާ

ނޑުގެ ވަރަށް ކަންބޮޑުުވންތައް ހުރި ނުޑ ހަމަފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ބެލިއިރު ައޅުގަ ގައިުމވެްސ . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ކުންފުންޏެއް ނުހިނގާނެކަްނ މިމިހާ އޮތް ބޮޑު މާސިްނގާ  ރު ކޮންފަޓަބަލް. އެއީ ަސބަބަކީ އަުޅގަ

އަދި  ؟ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ޭނޕާލް އަދި ީކއްކުރަން ވެސް. ތި  ނުލާ ޏެއް ނުހިނގާނެކަން ޭބރު ބައެްއގެ އެހީތެރިކަމާކުންފުން

ނޑު ހުންނަދިވެހިންގެ ަވޒީފާގެ  . ެއއީގެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޚްލާޤީ މިންގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގޭެނ. މިތިބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 



  

ނީކީ ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، ރިޔަލް ިހމާޔަތުގައި ވާހަކަދަްއކަ ގެބޭފުޅުންވެސް މި  ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ފަހަރެއްަގއި

ޮބޑު އަދަދެއްގެ ވާހަކަ. މިހާރު  ދައްކާލީ. އެހެންވީމާ، ދެން ައނެއްކާ ވިދާުޅވެއްޖެ ވަރަށް ަދއްކަމުން މިވާހަކަ ޕިކްޗަރ

ނާނެ. އިލާތަަކށް ނިކަމެތިކަން އަންތުަގއި މި ެކނޑެމުންދާ މީހުންގެ ޢާޒާ ވަޒީފާ ެދއްވި ވާހަކަ ވެސް. ެއހެންވީމާ، ޭއގެ

ނުޑ ދައްކާެނ  ައީކ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤެއް ެވސް ހުންނަން އެބައެހެންނަމަވެސް، އަިއޑިާއ  ޖެހޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ ސުވާލަކީ، ގިނަ ވާހަކައެއް  މާ ނޑާެލވުނު މީހުންނަކީ ހަމަ  މިނެތް. އަުޅގަ ދެންނެވި މި އިދާރާ ތެރެއިން ކަ

ނޑިަފއި ތިބި މީހުންތޯ؟ އެއީ ސުވާލަކީ.ކޮަޅކަ  މިއިން ކޮންމެވެސް ެއއް  ށް ބެލިގެން ކެ

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަހިއުމަން ރިސޯސަސް  ގެރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ނޑުމެން ދެން. ބަ ނޑުތަކަށް ަބލައި ަވޒީފާއާ ބެއާދެ، އޭެގ ހަމަ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ ހޭ ޤާނޫާނ ލަންޖެހޭ މިންގަ

ނޑުމެން ވަިކކޮށްފައި ހުްނނާނީ. އެ މުަވްއޒަފުންނަށް ެވސް އެކަްނ އަ ނުވާ ގޮުތގެޚިލާފު ުޅަގނޑުމެން މަތީން އަުޅގަ

ނުޑ ަވކިކުރާނަމޭ.  މިހެން ކަންތައްތަްއ ވާީތ މިވެނި ންނާނީ.ދުރާލާ އަންގާފަިއ އޮ ދުވަަހކުން ފެށިެގން އަުޅގަ

ނޑު ވަިކކޮށްފައި ދުވަހު މޭޒު ކައިރީ ބައިން ހަމަ އެ ގެނެސް ެއްއވެސް މުަވްއޒަފަކަށްއެހެންވީމާ،  ާދފައި އަުޅގަ

ނަގަންޖެހޭ  ،ކުރަންޖެހޭ .އޮތް  ންނާނެ ވަގުތަކުންނެްއ. ެއހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަނޯ

ނޑުމެން ވަކިކޮށްފަ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ ،ފިޔަވަޅުަތއް ނަގާފައި   ންނާނީ. އި ހުއި އަުޅގަ

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިންމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ނޑުމެން ެދ ޓްރިބިއުނަލަށް ގޮސްގެން ޝަކުވާ  ކުޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އެއިން ެއްއވެސް މުަވއްޒަފަކު  އެއް އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބޭނުން ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ހެންވީމާ، އެނެތް. އެ ވަނަ ފަރާތަކަށް އެޕީލްކޮށްފަެއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ށް ފުރުޞަތުޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަރަދޫއަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ދިނުމުން ރުދެތިން ުސވާލު އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވަިކކުެރވުނު މުަވއްަޒފުންނަށް އިންޒާ އާދެ،

އުލުަގއި މީހުން މަސައްކަތްކުރުުމގެ މާޙަ މީހުން އަލުން މަސައްކަުތގައި ދެމިތިބުމަށް ޓަކައި ެއއްެވސް އެ ވެސް އެ

އެޓިޓިއުޑް ނުވަތަ މީހުންގެ  ބޭފުޅުން ދެއްވި އިންޒާރާ ބެހޭ ގޮތުން އެ  ރަނގަުޅވާން ބޭނުންނުވީތޯ؟ ތި، އިޞްލާޙުވެ 

ކަންކަން  ެވސް އެ ިއރުގައިމީހުން ވަޒީފާަގއި ދެމިނުތިބެވޭނެކަން އެނގުނު ބަސްމަގު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެ



  

ގެ ފަރާތްތައް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންނުވީތޯ؟ ދެން ދެ ވަނަ ސުވާލަކަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ބޭރު

އެއް މެދުވެރިކުރަްއވަިއގެންތޯ ނޫީނ ކުންފުނިން އަމިއްލަފުޅަށްތޯ؟ އެޖެންސީ ؟ ރެކްރޫޓުކުރަްއވަނީ ކޮްނކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ

ކަންކަމަށް ކިހާވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ހިނގާތޯ؟ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތުގެ އަޚްލާޤާއި އުފެއްދުންތެރިކަން  އަދި މި

 އް ތިގެ ޓްެރއިނިން ،ްއޔަތެއްސް ާބވަތެްއގެ ތަމްރީނެއް، ތަރުބިޓަކައި އިތުުރކުރުމަށް ޓަކައި ެއްއވެ ކުރިއެުރވުމަށް

ންއޯވަރ ގޮަތކަށްތޯ؟ ދެން މި ޓާ ބޭފުޅުން ދެއްވަމުން މިހާރު ގެންދަވަންތޯ؟ އެކަން ރާވާފައި އޮންނަނީ ކޮން

 ބަލުގަިއ އެ ޅުަތކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މުސްތަޤްިފޔަވަ ބޭފުޅުން ައުޅއްވާ ތި ެގ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މުަވއްޒަފުން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ހިސާބަށް  ކަންކަން ރަނގަޅުކުެރއްވުމަށް އަޅުްއވާނީ ކޮން ފިޔަވަެޅއްތޯ؟ މިހާރު އަޅުގަ

ޔަުކ ބަ ވަރަށް ގިނަމުވަްއޒަފުންެގ ތެރެއިން  199ދަނީ މި  ގޮސް މި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް މި

 ކަހަލަ ޝަކުވާ އެކި  އެކި ،ކަމުަގއި ޤަބޫލުނުކޮށް ވަނީ އެންމެ އިންޞާފުވެިރ ގޮތަށް މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިަފއި  އެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން،ކުރަމުންދާތީފަރާތްތަކަށް  ސްޓްރެޓެޖިކް މަސައްކަެތއް ުކރާ އެއަރޕޯޓު ކޮންޕެނީ ފަދަ  . އަޅުގަ

ންކަން ރޭިވގެން ކުިރއަކަށް ފަދަ ގޮަތކަށް ކަ ހުއްޓިދާ ،މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ެއޅިްއގޮތަކަްށެވސް ންފުންޏަކުން އެކު

ނުޑމެން ހަމަ ހިތުގެޑިރެކްޓަރ ހާމަކުރެއްިވ ވާހަކަފު ނުގެންދެވޭނެ. ެއއީ މެނޭޖިން އަޑިްނ  ޅުތަކަކީ އަުޅގަ

އޮތީ މިހެންކަން  ފަހަރު މިކަން މި މައްސަލައަކީ ބަެއއް އް. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ދިމާވާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެ

ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭފުޅުން އެބަ ގިނަ މުވަްއޒަފުންނަށް ނުިވސްނެނީ ކަމަށް އެކަށީގެްނވޭ. އެހެންވީމާ، ތި

ނޫނިއްޔާ މިއީ ބޭފުޅުންގެ މުަވްއޒަފުންގެ ކިަބއިަގއި އަަށގަްނނަވަން. އެހެން ތި ،ދެންނެވި އެިޓޓިއުޑް  ކުރަްއވަން މި

 މީހުން ސަލާމުގައި  20ވަނީ ވިއްޔާ % މު ސްޓްރެޓެޖިކް މަސައްކަތެްއކަން ކުރަނީ ނޭނގޭ ކަމަށްކިހާވަރެްއގެ މުހިއް

ކަމެްއ  ބޮޑު ގެއްުލމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އަށް ވަރަށް  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއީ ާރްއޖެ ތިބުމަކީ އެކަީށގެންވާ 

ކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަްނ  ެއކަހަލަ ،ިޑލޭވެ ،ތަށް ހުއްޓުމެއް އައިސް އެއަރޕޯޓު ކޮންޕެނީގެ މަސަްއކަ

 ؛މުވަްއޒަފުން ޅުން ކުރައްވަްނ. އެހެންވީމާ،ބޭފު ޖެހޭ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަްތތަކެއް ތި ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ

ނުލާވޭތޯ ަބއްލަވަްނވާނޭ. ދި މުަވއްޒަފުން ަކނޑައި. އަވަރަުކން ދިވެހިން ގެންުގޅެްއވޭތޯ ބަްއލަވަންވާނޭ ވީހާވެސް

ބޭފުޅުން  ތި ކެއް އަުޅއްވަންެޖހޭނެ. އެކަމަށްއެހެންވީމާ، ެއކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެްނވާ ފިޔަަވޅުތަ

ނޑު އެބަ ބޭނުންޭވ.   ޤަބޫލުފުޅުކުރާ ގޮތަށް ދެނެގަްނނަން އަޅުގަ

 

 މެނޭޖިންގ ޑައިރެްކޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއާރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ

ވަކި  ންނެވިްނ މިއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި

ޒުވާން ޖީުލގެ  . އަުޅަގނޑުމެން ދެކޭގޮުތަގއި އަލަްށ މިއަންނަގެ ތެެރއިްނ އަންނަ ކަންތައްތަމްރީނު ލެވަލެއް

ރަނގަޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ. މަަސއްކަުތގެ ޤާނޫުނ މި ލޭބަރ ޤާނޫނުނުވިސްނެނީ މުވަްއޒަފުންނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ 



  

އިމްތިހާެންއ ރޭަގއި ސަލާމާއި ޗުއްޓީަތކާއި ނުެވވެނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސާދާކޮށް ކަންތައްތަްއ ނެގެނީ. އޭގެތެއަހުލުވެރި

ނޑުމެްނގެ ޓްރެއިިނންގެ ސެޓްފިކެޓަށް ޅުން ފާހެއް ދީފިއްޔާ ގިނަ ބޭފު ނުބަލާ  ވެސް ނުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަހަރާިއ  20 .ގޮތުަގއި ޒުވާން ޖީލުަގއި މީހުން އިނގޭތޯ އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހީވާ  ގެންގުޅެނީ. މީަގއި ބޮޑަށް މި

ދަނީ. ދެން އޭގެ  ހަރުލަމުން އެފަހުން  އިނގޭތޯ. ޭއގެވަނީ  ދޭތެރޭަގއި އެންެމ ހަލަބޮލި އުމުރަކަށް މި  އަހަރާ 30

 ކުޑަކޮށް ެދއްވާނެހެން.  ުޙަޒއިމްތަފްސީލު އަޅުަގނޑުމެންގެ 

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަހިއުމަން ރިސޯސަސް  ގެރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ނޑުމެން ދެްނ  ރަކަށް މުަވއްޒަފުންނަށް ދެވޭޯތ ދެއްތޯ.ުތ ކިހާވަ ކުެރއްިވ ސުވާލަކީ އެ ފުރުޞަ އާދެ، ފުރަތަމަ އެ  އަުޅގަ

 ންނަމަވެސް، އެ ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ންނަނީ ފުރަތަމަ އަނގަބަހުން ދޭން. އެހެެވސް އޮ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި

ނީ އިންޒާރު. އިންޒާުރ ންނައޮ ިދޔައިމަ މިއި ދެން އޮންނަނީ ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދޭން. އަންގަން. އެ ފަހަނައަޅައި ގޮސްފަ

ނޑުމެން މިޞްލާޙުައޅުަގނޑުމެން ދެން އެ މުަވއްަޒފު އި އިޮގސްފަ ފަހަނައަޅައި ގެންދަނީ  ނުވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަ

ފުން އެދޭ ތިމަންނަ އަދި ވިދާޅުވާހެން ބަެއއް މުވަްއޒަ  އިން ވަިކކުރަން. ގެނައިމާ ތި  އަޅަން. ނޫނީ ވަޒީފާފިޔަވަޅު 

ފަހުން ދޭ އިންޒާރާ  ހެން. އެންމެއިއޮތީ ެދވިފަ ފުރުޞަތު އެ 3ކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ދޭށޭ. އެ ބަހައްޓައި

 ،ފަހުގެ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ވެސް ައދި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި  ވެސް ނޫން. އެންމެ އެްއކޮށް ަވގުތުން ަކނޑާލަނީކީ 

ނޑާަލނީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ނުވެއްޖެއްޔާމަސްވަރު ބަލާފައި އިޞްލާޙު މަސް ނޫނީ ތިން ދެ ނޑުމެން ކަ ފަހު  އަުޅގަ

ނާޑލަން ގެނައިމަެއއްފުރުޞަ ނޑަށް ފުރުޞަތު ދޭށޭ.  ނޫން ތަށް ފަހުގައި ކަ ަކންނޭނގެ ބުނާނީ އަދި އަުޅގަ

ދެނީ.  ފަހުގެ އިންޒާރޭ މި ދައްކަން މިއީ ކުންފުނިން ވަޒީފާަގއި ދެވޭނެ އެންމެއި ާވހަކައަޅުަގނޑުމެން ގެނެސްފަ

ނޑުމެން،ންވީމާ، މިހިއެހެ ނޑުމެްނ  މުަވއްަޒފު އެބަ ރަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން. އެވަރަށް އަުޅގަ

ނުވީމާ ދެން ވެސް ރަނަގޅު ފަހުން ދީފައި ފޮނުވާލަނީ. ނަމަވެސް ޭއގެފައި އަޅުަގނޑުމެްނ އިންޒާރުދީސޭހަތްނަ

ނޑާލަން ގެަނއިމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި ެއކަމަކު ެއއީީކ  .ދޭށޭފަދައިން އެބަ އެދޭ އަދި ބަހައްޓައި ކަ

އޮތީ  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދޭން އެ ެއދޭ ފުރުޞަތަކީ އޭގެންނަށް ހީވަނީ ެއއީ އަދި ބަހައްޓައިއަޅުަގނޑުމެ

 ،ނަމަ ނާދެްނ އަނެންހެން ބު އިހެްނ. އެހެންވީމާ، ޭއަގއި؛ދިނީމަ އެ ފުރުޞަުތ ދެވިފަފަހުގެ އިންޒާރު އެންމެ

އުޅޭ ކުދިންެގ  މިވިދާުޅވި ފަދައިން ުޒވާން އުމުރުަގއި  އަކީ ހަމަ އެމް.ޑީ އެ ޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މި މައްސަލައަ

 ބުނުމުގެ ކަންތައްތައް. ޑިއުޓީ  އޮންނަނީ ސަލާން ގޮަތކަށް މި މައްސަލަ. އެއީ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ފަސޭހަ

ނޑުމެން އޮންނާނީދެން އަޅު ؛ އަށް ދިޔުމުގެ  ންނާނެ ވަިކ އެ ެސކްޝަނެްއގައި އޮ ،ގަިޑއިުރ ނޫނީ ދޮޅުގަިޑއިރު 1 ގަ

ނޑުތަެކއް. ހަމަ ގުަޅއިމިން އުޅެނީ. އެކަަމކު  ލާފައި ބުނަންވީ އަުޅަގނޑު މިއަދު ސަލާމޭ. ބަލިވެއޭ މިގަ

އަކީ އެ  މާނަ، ފެނޭ. އެހެންވީމާ އެބަފެނޭ. އެހެން ދިމަދިމާލުން އޭނަ  މަގުމަތިން އެބަ ،ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ



  

ށް ނެތީމަ ކަންނޭނގެ ފޯނުން ދޭންާވވަރަ  ވެއިެޓއްތަފްސީުލކޮށް ނެތީމަ ނޫނީ އޭަގއި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫުނގައި ، ންނައޮ

ށް ފަކު މަސަްއކަތަބުނާށޭ. ވަރަށް ތަފްީސލުކޮށް ޮއވޭ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނުގައި ސަލާން ބުނަްނވާނީ ެއ މުވަްއޒަ ސަލާން

ވެރިކޮށް ންނަނީ ފޯނުން މެދުއޮ  ބުނުމުގައި މި ރިެވގެންނޭ. އެކަމަކު ެވސް ސަލާންނުނިކުމެވޭ ފަދަ ބަލިހާލަތެއް މެދުވެ

ދުަވސް ޖެހިޖެހިގެން ދެވޭ ގޮތަށް. ޭއގެ  2ޮކންމެހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްިފކެޓް ނުގެނަޔަސް  ނޫނީ އޮފީހަށް އަންގާލަިއ،

ނުޑ މި، . އެހެްނވީމާނަގަނީ އިނގޭތޯ މި އެްޑވާންޓޭޖު ނޑުމެން  ދަންނަވާ ވާހަކަ  ެއއީ އަުޅގަ އަކީ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަޒީފާ  .ފުންނަށްކަެމކޭ އެއީ ުމވަްއޒަ ކުރަން ކުރާުޅވާހެން އެެވއަރތި ވިދާ ،ކުރަންއެެވއަރ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ދޭނަން ތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކިަޔއިއަށް ވައްާދއިރު ވެސް އިންަޑކްޝަން ޓްރެއިނިންއެއް އޮްނނާނެ. އެ ޓްރެއިނިން 

ން ވެސް ކުެރވޭހެ އަހުލުވެރި، ޗެހި ެވސް. އެހެންވީމާއެއް ހާ ކަންތައްތައް. ވަޒީާފގެ ސަލާން ބުނެވޭނެ ގޮތްތަކާ ހުރި މި

ރު ބޭ ،ނަމަ ުކރުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަނެންހެން ބުނާއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިނގޭތޯ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް. ރެކްރޫޓު

ނޑުމެން ގޮސްގެން  އިުރ، ނޭޕާލް ބަޔަކާއަޅުަގނޑުމެން ނޭޕާލުން ގެނައި  3، ގުޅިގެްނ ގެނައީ. ގެނަިއއިރު ޭއގައި ައޅުގަ

 ބުނީ  މި ،އެއްލަންޖެހޭތީ ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންމީހުން ލައްވާ ބުރަ އެއްޗެހި އުފު ފަކު ގޮސްގެން ެއކޮުޅގަިއ އެސްޓާ

ނޑުމެން މި  ،ން ލައްވާ މަސައްކަތްމީހު އެ ،މީހުން ބަލާފައި އެ ކަލީފިޒި  އެއްެޗއް އުފުލާފައި ެއގޮތަށް ބަލައިގެން އަުޅގަ

ބުނަނީ އިނގޭތޯ.  ދޭށޭކޭ ނޫން މިލަމީހުން ފޮނުވާ ހަވާލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުެމން އެ ގެންނަނީ. އެއީ ސީދާ ބަޔަކާ 

ނޑުމެން މިމީހުން ބަ އެ ،އިންޓަރިވުއކޮށް މީހުންނާ އެ ތަނަށް ޮގސް، އަޅުަގނޑުމެން އެ  ގެންނަނީ.  ލާފައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ރި މެންބަރު ނިޒާރައަުރވާނީ ޢިއްޒަތްތެއަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ ދެކުނު

ނޑުގެ ުކޑަ ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަބޭފުޅުންނަށް ވެސް  3ރު. އާދެ! އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރި ން. އަޅުގަ

ނޑުގެ  3ެއކު ކޮންސަރނަކާ  ނޑުމެންނަށް  ކީ ވަރަށްކޮންސަރނަުސވާލެއް ކޮށްލާނަން. އަުޅގަ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ތަޖުރިބާ ،އިން ވެސް އަުޑއިިވގެންދިޔަ ީމޑިޔާ ރޕޯްޓގެ ަބެއްއ ވެސް ކުރެވުނު އެއަ އަދި ހަމަ އަުޅގަ

ތަފާތު  އިތަުކގައަދި ތަފާތުކުރުމެއް އުޅޭތީ، އެލަވަންސް، މީހުންނަށް ހަމައިން ނުލިބޭތީ ފުންގެ ޙައްޤުތައް އެޒަމުވައް 

އަދި މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ކުރި ވާހަކަ. ެއކަން ައޑުިއިވގެންދިޔަ. ބޭފުޅުން އެކަުމގެ އިހުތިޖާޖު ކުރުމެއް ުއޅޭތީ އެ 

ނުވުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ންމާ ނިންމުމެއް އެކަން ތަކުރާރުތަކުން ނިފަހަރު ކުންފުނި ދިޔުމުން ގިނަހިނގައި

ށް ހެދުމަށް ަޓކަިއ ބޭރު މުވަްއޒަފުން ގެނައުމަީކ ނުވާނެ ގޮތަނެ ކަމެއް. ދެން އެކަން ތަކުރާރު އެޅުން. އަޅަން ވެސް ޖެހޭ

ކޭނެހެން ހިއެއް ެއްއވެސް މެންބަރަކު ވެސް ދެ ގެއްެލއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އަދި އަުޅަގނޑުމެންއެއީ ޙަ



  

ފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތައް ކަމަްށ ބޭ ުނވުމަށް ޓަކައި ތިނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ެއކަހަލަ ކަންތައް ތަކުރާރު

ގަތުން. ލިބިމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް  އަދި އެ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެެވނީ މުވައްޒަފުން ތަފާތުނުކުރުމާ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ. އަދި ޚާއްޞަފުންގެ ުހންނާނެ މައްދެން ދިވެހި މުވައްޒަ ލޭބަރ ގޮެތއްަގއި  ސަލަތަކެއް. އަުޅގަ

 ،ންސްަތއްބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އެލަވަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުްނގެ އުޅޭ މަްއސަލަތައް. އަދި ތިކެޓަގަީރގައި އުޅޭ މުަވއްޒަ

އަށް ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ.  އަދަދަކަށް ނުވެސް ދެވޭނެ. ކުންފުންޏަކަށް ވީތީ ވިޔަފާރިބޭނުންވާ  އަދި މުސާރަ ވެސް އެ

ނުޑގެ ސުވާަލީކ ޖީ.އެމް.އާރު އޮތްއި އަދި މިހާރު  ރު ކިަތއް ދިވެހިން، ކިތައް ބޭރުމީހުން ތިބިތޯއޭ؟ދެން އަޅުގަ

އި ވޭޯތއޭ؟ އަދި ައޅުަގނޑު ދެްނ ވްކޮށްފަ ބޭފުޅުން އެޕްރޫ ވަގުތު ތި މީހުން މިބޭރުކިތައް ފަހުން  ޖީ.އެމް.އާރު ދިޔަ

ދިވެހިން  ވި ފަހުންތޯ މި ބަދަލެއް އައީ؟ހަވާލު ކުންފުންޏާ ވަގުތު ސިދާ ސުވާލުކޮށްާލނަން އެމް.ޑީ މި އެމް.ޑީއާ

ން ދަނީ. ދެފަިއާވ ފިޔަވަެޅއްގެ ދަށުން ބޭރުމީހުން އިތުރުވަމުންއެޅި މި ދެންނެވީ ބޭރުމީހުން އިތުރުކުރުމަށް، މަދުކޮށް

އިދާީރ  ،ރ ގޮތުަގއިަތއް މުވަްއޒަފުންތޯއޭ މިހާރު ތިބީ؟ އަދި ސީނިއައަނެއް ސުވާަލކީ ލޭބަރ ކެޓަގަރީގެ ކި

މި ތިން  ކުރޭތޯ؟ ބަޔަކު މަސަްއކަތް އެބަ އެްއވެސް ބޭރު ކުރޭތޯ؟ ނޫނީ އެގްޒެެކޓިވް ލެވަްލަގއި މަސައްކަތްތައް އެބަ

 ްއޔާ. ސުވާލު އަުޅަގނޑުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެމް.ޑީ.

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޭޖިންމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ަމސައްކަތުޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ފުރަަތމަ  މީހުންގެ ަޙއްުޤގެ ވާހަކަތަކަކީ ިމއަދު ދެން ވަރަށް އަުޅގަ

ފަހަރަކު ވެްސ ނޯންނާނެ. އެންމެ ލާރިއެއް  ޑު އެްއޗެއް އެހެންނޫންތޯ. އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ނުދީ އެއްބޮ

ވަނަ ދުވަހުެގ މުސާރަ ދޭ މި  26މެ އެްއޗެްއ ވެސް. ނެ. މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންވެސް ކުންފުނިން ނުހިފަހައްޓާ

ނޑުމެންގެ ކު ވަނަ  26. މަހުގެ އި އެ ވާހަކަ ދަންނަވަންޖެހޭއެކީގަ . އުފަލާއެކަނި ންފުނިރާއްޖޭަގއި ހުންނާނީ އަޅުގަ

ެއއްެޗއް ނޫނޭ.  އެއީ ޙައްޤު ،އޮންނާނީ. އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޕާފޯމަންސް ބޯނަސް އި ދީފަމުސާރަ ދުވަހު ބަރާބަރަށް

. އެކަްނ ިއޒަލް ްސޓޭންޑަޑްެގ ތެރޭންއެޕްރަމީހުންނަށް އެކި ވަރަށް ދޭ އެްއޗެއް.  ބޯޑުން ފެނިގެން އެކި ބޯނަސްއަކީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުނެ. ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ. ދެން އިހުތިޖާޖުކުރާ ައޅުަގނުޑެގ  އިދޭތެރޭގަ ކުރާނަން. ކުރައްވަްނވީ ެއއަކާއަޅުގަ

އެްގޒެކެިޓވް ފެންވަުރގަިއ  .ެއގްެޒކެޓިވް ފެްނވަރު މީހުން ،މީހުންވިދާޅުވީ ބޭރު ނެތް. ދެން ތި މައްސަލަެއއް

ސުވާލުގަިއ  މީހުން އިނގޭތޯ. ދެން ތިވަރަށް މަދު މީހުންކޮޅެއް ބޭރު ވަގުުތ މި ތިބެނީ  ޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަ

ނޑަށް ހީވަނީ ިމ  އެހެންނަމަވެސް .ޕަކު ނުތިބޭނެ. ރޭމްކޮންޓްރޯލަކު ނެތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއަރ ޓްރެފިކު އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މިހާރު މި މުންދާޓްރެފިކުވަ  ދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލަިއންސް ގްރައުންޑު ހޭންޑްލިން  ގޮތުންނާއި ައޅުގަ

ނޑުމެްނ  ގެ އިންޑަސްޓްިރއަލް ސްޓޭންޑަޑަށްއަީކ ދުނިޔޭ މެންބަރަކަްށ ވާންެވގެން. އޭެގ މާނަ ގެއެސޯިސއޭޝަން އަުޅގަ

ނުދާ އެްގޒެކެިޓްވ ހުންނާނީ. އެހެންވާއިރުގައި ކަމު ންރުޑަނެކޭ، ޕެރިހެކޭ އެްއވަރަށް އޭސިންގަޕޫރެކޭ، ލަން .ދަނީ މި

 ،އްޔާ ނުބޭިތއްބޭނެ. ެއއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މުވަްއޒަފުންތަކެއް ޓެސްޓުން ެފއިލްެވއްޖެ

ގޮތަށް ގިނައިން ވިސްނުން ހުންނާނީ.  ސްަޓއިލް އި ވެސް އޯލްޑުއަހަރު ކުީރގަ 30 ،އަހަރު 20އެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ކަންަތްއ ކުރަން ގޮަތށް ހުންނަ މެނުއަލްތަކުަގއި ނުޑ  ޖެހޭނީ. އެއަުޅގަ ތަން ވެސް އަންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ސްނަިއގެން މިހިރީ. އެ ތަންވި ައކީ މާލޭެގ  ވާހަކަ އޮތް އަންނާނެ. އެކަމަކު މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ިއ ދުވާލަކު ދިހަ މިނެޓު އެބަ ނޑުމެން ރަންޭވގަ ެވގެންދަނީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫނޭ އިނޭގތޯ. އަުޅގަޓްރެފިކު މިހާރު އިތުރު

 ލް ރަންޭވއެްއ އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، މިއާ . ސިންގަިއނގޭތޯ ރކްރާފްެޓއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ނުޖެއްސިގެންކޮންމެ އެއަ

ހުން ން، އަމަލީ މީުކމަތްތެރިޙި، ދަންނަ މީހުން .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތްއ ވެސްއަްށވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން ައވަސްއެ

ރީގެ ހެަޑކަށް މީހުން ތިޭބނީ ޑިއުީޓ ފްބަލާއިުރގަިއ އަޅުަގނުޑގެ ބޭރުެއގޮތުން ، ވެސް ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ

. އެޑްމިިނސްޓަރަށް ވެސް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އޭނަ ެއކަނި އެންމެ ސީނިއަރ މީހަކަށް ބޭރު މީހެއްހުންނާނީ ބޭރު

ންކޮޅެްއ މި ފެންވަރުގެ ވަރަށް މަދު މީހު ،ންފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު ،ދެން ތިބޭނީ އެކަުއންޓެންޓުން .މީހަކަށް

ން މިސްޓަރ ކެނީ ނޫން ހުރިހާ އެންމެން އިނގޭތޯ. މުޅިން ތިބޭނީ ހަމަ ދިވެހި އިރ މަޤާމުގަތިބޭނީ އިނގޭތޯ. ސީނިއަ

ނޑު ހިސާބު ބަލައި ނޑު  .ގެ ޖެހޭނީނންނޭކަ  ލަންއަޅުަގނޑު ހިތުން ޖަވާބު... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޭއގައި އަުޅގަ  އަޅުގަ

  ދެއްިވއްޔާ.އި.  ސާފުކޮށްލަދޭތެރޭގަ  ޗެއް ވިދާުޅވާންވީ ނޫންތޯ ެއއާއިމް އެއް އޭރު ޖީ.އެމް.އާަރކު ނޫން އުުޅނީކީ. ޙުޒަ

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯ

ނުޑ އަތަުކ ނެތްނޑުމެން ޖީ.އެމް.ާއރުގެ ފިގަރޅުގަ ރު އަ އޭ ނޑު ވެސްއިނގޭތޯ ަތކެްއ އަުޅގަ ކޯޕަރޭްޓ  . އެީއ އަުޅގަ

  .ކުީރ. އެެހންވީމައޮފީހުގައި މަަސއްކަތް

 

  ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖިންމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ 

 އެ ބޭފުޅުންނަށް.  ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް ިކޔައިެދއްވާ

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯ

 ޓަކައި  ރޕޯޓް ހަވާލުކުރުމަށްމާލޭ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަ  ޖީ.އެމް.އާރާ، ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަކީ ކުންފުނި

ރ ނެިވގޭޝަނަކީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ދަށުގައި އޮންނަ ތަނަކަން ިވސަސް ނޫނިއްޔާ ެއއައޭރު އެއަރ ޓްރެފިކް ސަރ



  

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،އިދާރީބަަޔކީ  ެއ ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް ކިޔާ، .އޭ.ސީ.އެލް ވަިކކުރީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާއެމް އިހަދާފަ

ޓަކަިއ ހަދާފައި  ދެ ަބއި ެބލެހެއްޓުމަށް އެ، ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި ޭއވިއޭޝަން ސެިކުއރިޓީ ކޮމާންޑު

ނޑުމެން  އެ، ހުރި އޮފީސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ނޑު ވެްސ އޭރު މަަސއްކަްތކުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އޮފީުހގައި އަުޅގަ

ެއ  ށްނައަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުަވންޏާ ނެތް. އެަކމަކު ތި ޖީ.އެމް.އާުރގެ މުަވއްަޒފުންގެ ތަފުސީލެއް އަތަކު

އްޒަފުން ވެސް ގިނައޭ ވާނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިދވެހި މުވަ  ވުރެ ރަށް... )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އޭމަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ބޭރު  އިިދވެހި ުމވަްއޒަފުން މަދުކޮށްފަ ،މީހުން ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އޭެގ ތަފުސީލަށް ދާނަން. ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެބޭރު

ނޑާލި ރިޕްލޭސްމަންޓަކަށް  މީހުން ގެންނަނީއޭ. އެއީކީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. އެއްވެސް ދިވެހި މުވަްއޒަފަކު ކަ

މުންގެންދިޔަ ބެގޭުޖ އުފުލަ ިއ ބެޭގޖުއަުޅގަޑުމެން ކުީރގަ .ނޫންން ބިދޭީސއަކު ނުގެންނަށް. އެހެނެއް އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑމެން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ުކރި މަސައްކަތެ ،ލަރުންހޭންޑް އް. އެ މަސައްަކތްކުރީ އައުޓްސޯްސކޮށްގެްނ އެއީ އަުޅގަ

އެ މުވަްއޒަފުްނ  ،ުނހިނގާތީވެ އިުމވަްއޒަފުން ގެނެސްގެން. އެކަމަކު ައއުޓްސޯސް މޮޑެްލ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަ 55

ނޑުމެން އަތުަގއި ނޯންނާތީ އެ ،އަށް ހާޒިރުނުވާީތވެ ވެސް ގަޑި  ހެންވެ ދެން މުަވއްޒަުފގެ ސީާދ ކޮންޓްރޯލް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ ދިމާލަށް ވެސް އޭއަޅު އިމޮޑެލް ދޫކޮށްލާފަ  35މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން  55 އި އޮތްރު އައުޓްޯސސްކޮށްފަގަ

. 35އަށް ނެގިން  ރު އައުޓް ސޯސްކޮްށގެްނ ވަޒީފާނެގީ. އޭގެތެެރއިން ހަމަ އޭ މުވަްއޒަފުން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިން

 މި ފައި ޓީގެ ތެެރއިން ވެްސ މުވަްއޒަފުން ނެގިން. ހަމަ ދެން ބިދޭސީން ވައްދާހިންގި ޕާއޭރު ހަމަ އަުއޓްސޯސްކޮްށގެްނ 

ނޑާފައިއަށް. އެީއކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެ ރިވސަސްއޮތީ ގިނައިން ާކގޯ ސަ މުަވއްޒަުފން  ން ދިވެހި މުވަްއޒަފުން ކަ

ަބ ވެސް ބިދޭސީން އެ ގްޫރޕުގައި ތަނެއް. އެ ދެ ދާތަަނކީ ދެ ގްރޫޕަކުން މަަސއްކަތްުކރަމުން ވެއްދި ތަނެއް ނޫން. އެ

 27ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޔޫތު ޕޫލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ތަނަށް އެ ގެންގުޅޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ،

މުަވއްޒަފުން  12ގްރޫޕުން  އި މަސަްއކަތްކުރާ ފޯާވޑިން ތެޭރގަ ާކގޯ ؛އެ މަސައްކަތް އި އެބަ ޮއތް.މުވަްއޒަފުން ނަގާފަ

ނ، . އެހެންވީމާ އޮތް ނަގާފަ އެބަ ނޑައިއަުޅގަ ޭއެގ  އިލާފަ ޑުމެން އަނެންހެން މި ގެންނަނީ ދިވެހި މުވައްޒަފު ކަ

ނޑުމެން ނުކުރާ ؛ތަެކއްބިދޭސީައކު ނޫން. އަލަން ވަޒީފާ ބަދަލުގައި ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން ފައްޓާއިުރ  އަުޅގަ

ނޑުެމން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ަނާގ މުވައްޒަފުންތަެކއް މީ. ެއްއވެސް ނޑާފައި ހާލެްއގައި އަުޅގަ  އެ  ދިވެއްސަކު ކަ

 ތަނަކަށް ބިދޭސީއަކު ނުގެންަނށް އިނގޭތޯ. 

 

  ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިންމޯލްޑިވްސް 

ޒިންމާ ައޅުަގނޑުމެން  ދިުނމުގެ ތަކަށްންާނނެ ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ ފަިއދާ އަމިއްލަ ފަރާތްމާލިއްޔަތު ޤާނޫނުަގއި އޮ

އަްށ  ބަޔަކު އަމިއްލަ ކަތަކީ ޖީ.ެއމް.އާރު އިރުްއސުރެ، ފެށުނީއްސުރެޖެހޭ. ކާޯގގެ މަސައް  މިއަދު އުފުލަން އެބަ

ނޑުމެކުރަމުން ނޑުމެން ހަވާލުވީ ން މި ކުރި ކަމަކީ ިމ މަސައްކަތާ ގެންދިޔަ ކަެމއް. އަުޅގަ  ނޫންތޯ. ެއއީ. އެހެންއަުޅގަ



  

ނޑުމެން މި ހަވާލުވީ ންޓަނޭޝަނަލް ސެޓިފިކެަޝނަކާއި ޯގ ގޮތުްނ ކާ  ކަސްޓަމް ޤާނޫނު އޮތް .ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް  ،ރު އެ މީހުންއި ވީ ގޮަތކީ އޭގެްނގުޅޭ ބަަޔކަށް. މީގަ  ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި ލައިސަްނެސއް ައޅުގަ

ކުާރ މަހުން އެ މީހުން ނަގާ ބޮުޑވެެގން ހިނގައްޖެ. އެކްސްޕޯޓު  ނެގީމަ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑުތައް

ނޑުމެން ކުޑަ ައެގއް ވުރެ ވަރަށް ނޑުމެން އެްކސްޕޯޓް ؟ނެގީ. ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ އަުޅގަ އިތުރުކުރަްނވެގެން.  އަުޅގަ

ަބއި މީހުން  އެއް ބައިކުޅަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެއުޅުނު މަސައްކަތު ރުގޮަތކީ އޭ ވާ ން ހެދުމުންހެއެހެންވީމާ، މި

އަށް ގެނަީއ. އެ މީހުން ދޫކޮށެއް ވެސް ނުލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ދެން އެާތ  ވެސް ވަޒީފާއްކާ އަޅުަގނޑުމެން އަނެ 

 އި. ބަންގާޅު މީހުންކޮޅަާކއި ނޭޕާލް މީހުންކޮޅަކާ.އެކީގަ  އުޅޭ އެ މީހުންނާ  މީހުން އަދިވެސް އެބައުޅުނު ބޭރު

ނޑުމެންެގ ކުންފުންޏަށާއި ސަރުކާރަްށ  ވާހަކަ، އުޅޭ. އެހެންވީމާ  ެވސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެ ތެރެއިން މި ބަދަލު އައި ވާހަކަ ން ރާަވމުންނޭ މި ގެންދަނީ. އޭގެއާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ހުރިހާ ރޭވުމެއް އަުޅގަ

ލަން ބޭނުން. އެ ވާހަކަ ރިޕޯޓުަގއި ެވްސ  ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރާއި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ދަންނަވާ

 . އިނގޭތޯ  އޮންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިޝާމިލުކޮށްލާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަރުވަން ފުރުޞަތު. ޢަބްދުއްލަޠީފަ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަށް  ރުޙަބާ އެމް.ޑީ.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަ ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ކޮށް ކަންަތއްތަްއ ދެރަ ،ނިކަން އިހާނެތިކޮށް އިދޭތެރޭގަ ވަރަށް ރުޅިގަދަ ުމވަްއޒަފުންނާގެ މެނޭޖަރަކީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

ނޑު ޭބނުންވޭ ރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟އެއީ ިކހާ ވަ ކުރާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އެއާއިއެކު . ދެން ހަމަެއ ސާފުކޮށްލުން އަޅުގަ

ސް ބޭރު މުަވއްޒަފުން ހަމަ އިމިގްޭރޝަން ނޫނީ އެމް.ޕީ.އެލް ވެ  ،ކަހަލަންްޑ ޭއވިޭއޝަން ކަހަަލ، ކަސްޓަމު އައިލެ

ޚިލާފު ިގނަ އަދަދެއްގެ ުމވަްއޒަފުން މި  ޔާން އާދަރޕޯޓުރާ ތަންތަން އެއީ. އެކަމަކު އެއަވެސް މަދުކޮށް މަަސއްކަްތކުވީހާ

ންގެ ސަރުކާރުްނ ވަރަށް ޔާމީهللا ތައް، ޢަބްދުގެންގުޅެީނ ބޭރު މުަވއްޒަފުްނތަކެއް. ިދވެހިންނަށް ލިބެންީވ ފުރުޞަތު

 ދިނުން. އެކަމަކު ފުރުޞަތުަތއް ަތނަވަސްކޮށް، ކަެމއް ދިވެހިންނަށް ިދވެހިންގެ ވަޒީފާތައް  ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެްއ ދޭ

ޭއެގ  އޭކޮބައިތޯ  ؛ޚިލާފަށް ގިނަ ުމވަްއޒަފުންތައް މުިޅން އެއާ  ންރޕޯުޓ އޮތޯރިޓީޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއައަ

އެ  ،ންގެ ސަރުކާރަށްޔާމީهللا ނޫނީ ޢަބްދު، މި ސަރުކާރަށް ެމއްތޯ؟ކަ ދެއްގައި ކުރާކޮން މަޤްޞަ؟ ބޭނުމަކީ

ނޑު  ޔާސަތަށް ވެސް ތާއީދުނުުކރަނީތޯ؟ސި  ތަނުގައި  ގެ ެއއް ސުވާލު. ދެވަނަ ުސވާލަީކ މިހާރު ވެސް އެއެއީ އަުޅގަ

ތަނަށް އެަތއް  ބޮޑުކަން. އެ  ހުރި ރެސްޓޯރަންޓުގެ އަގު  ހުރި ހޮޓަލުގެ ވެްސ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު ދަށްކަން. ދެން 



  

ވެސް  ދާ ފަރާތްތަކަށްއިތަނުގައި ޚިދުމަތްހޯދަންދާ އަދި ތަރުކާރީއާ ެއއްޗެހި ަބލަ އް ހޯދަންދޭ. އެކެބަޔަކު ޚިދުމަތްތަ

 ޑިންޯފވަ ،ެދންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ކަންތައްތައް ޙައްލުނުވަނީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ކުިރމަތިލާންޖެހޭ. މި ވަރަށް އުނަދގޫ ދަތިތަކާ

 ،ނެތި ބޭފުޅުން އެއްވެްސ ކަހަލަ ބަލައިލުމެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ތިއާއި ބޮނިޓަރ ގްރޫޕާ، ދެ ގްރޫޕުން މަސައްކަތް

 ދިޔަ މަސައްކަެތއް ތި ކުރަމުންއަހަރު ވަންދެން  30ރަމުން ައއި ަމސައްކަތްތަެކއް ިދވެހިން އަުތގަިއ ދިވެހިން ކު

އެ މަސަްއކަތް  ޓަކައި، އެ ބޭފުޅުްނގެ އަތުން މަންފާެއއް ހޯދުމަށް ،ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެވެސް ނާާޖިއޒު ފައިދާެއއް

ިމ  ކޮން ެޖއްސުމެއްތޯ މި ކުރަނީ؟، ިއތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށްކޮބަ އަތުލުމުގެ މަޤްޞަުދގައި ކީްއވެގެްނ ކުރާ ކަމެއްތޯ؟

 . ބުެދއްވުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެންސުވާލުތަކަށް ޖަވާ

 

  ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިންމޯލްޑިވްސް 

ނެްތ  އަުޅަގނޑަކަށް މައްސަަލއެއް ގޮތަށް ރުޅި؛ ކުރާަދ މީހެކޭ އެކި މީހަކު ޑިފައިންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރުިޅގަ

ނުޑ ގެންދަ  ނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް. ެއއާއަޅުަގނޑު ކިތަންމެ ރުިޅގަދަޭއ ބުންޏަސް. ކުންފުނި ހިންުގމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭ ދާނީބައި ގިަނވަމުން ނުރުހޭ މީހުން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ. އަދި އެ ގައިުމވެްސ އި. ދެން ހަމަގަވެސް އަުޅގަ

ނޑުެގ ލީޑަރޝިޕްގައި ހުއްަދއެްއ ނުދޭނަން ޤަބޫލުކުރިޔަސް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުން ހުއްދަނުކުރާ  ،ކަމެއް އަުޅގަ

އަކީ އަދިެވްސ  ަހއުސްއިނގޭތޯ. އެ ވެއަރ ވެސް ގެނައުްނ އިތުރުވޭ އެބަ މުދާ .ނުކުރިޔަސް. ވިދާުޅވީ ތެދު ާވހަކައެއް

ބޮޑުކުރަްނ  . އެތަން މާސްޓަރ ްޕލޭނެއްގެ ދަށުންިއނގޭތޯ ގެން އުޅޭ ތަެނއްނުކުރެވި ތަން ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ނޑުމެން އެ ހަދަން؛ މިހާރު ެއ ، ކަމަށް ވާތީ ދާނެިފއްޔާ އިތުރު އިސްރާެފއް ެވގެން ތަން ބޮޑުކުރަން ހަދައި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯހުރި ގޮތަށް މެނޭޖުކުރަމުން ހާސް  2ކުރެވޭ ހޭންޑުލްެއބަ  ދުވާލަކުައޅުގަ

ދާނީ. ިތ ިވދާޅުވާހެން ހަމަ ފުދޭވަރެްއެގ ންއެ އަންނަ ގޮތަށް ނުކުމެގެ ޓަނުގެ މުދާ އިނގޭތޯ. ތަރުާކރީ، ޭއގެތެރޭަގއި.

ދު އަބަ، އޮވޭ ގޮއްަސ. އެހެންވީމާ މަގެއް ވެސް އެބަެމދުން އެތާ  ؟އުޅޭ. އެއީ ީކއްވެ ދަތިކަމެއް ެއބަ ،ކަމެއް  އުނދަގޫ

 އި ދޭތެޭރގަ . އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެއާ ހުްއޓޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޕޯޓުަގއި އެބަސް ދޭ. ެއކަހަލަ ދަތިތައް ެއއަވެ ޓްރެފިކު

ކުރަމުންދިޔަ  ބަޔަކުއަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮޅުެމްއހެން.  ތް ވާހަކައެްއވެސް ޝަްއކެއް ނުކުރަްނ. ދެން އޮ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ޙައްޤުން ނަާގފަ. އެއީމަސައްކަތެއް ނު  ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން؛ގޮތުގަ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ބުނާ ނުގަބޫލަސް. އަނެއް ދުވަހު އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް  ،މީހުން ޤަބޫލަސް އި އަުޅގަ

، ކަމެއް. އެހެންވީމާ އޮތް މިހެންނޫންތޯ. އެހެންތަބާނުވީ.  ބޭފުޅާ  ގެނެސް ބުނާނެ ކީއްެވގެންތޯ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ތި

ނަޑކަށް ހުއްދަެއއް ނުކުރެވޭނޭސަރުކާރަށް ލިބެން އޮތް އާމްދަނީއެއް ބަޔަކު ލަްއވާ އަޅު  އި، ސަރުކާރު ބިމެއްގަ  ގަ

. އާދެ، ައކީ ެއއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަކަ، ިއ، އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާރޕޯެޓްއގަސަރުކާރު އެއަ

  އްާޔ.ޝުކުރި



  

 

 ލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ލީގަލް ަކއުންސެރޕޯމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ނޑުމެން ފޮލޯކުރަން ތްީރ .އޭ.ކިޔަީނ އާރު ެރގިއުލޭޝަެނކޭ މި ޖެހޭ ދެ ރެގިއުލޭަޝނެއް އެބަ އޮތް.ކާގޯ ޓާމިނަލް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ޔޫރަޕަކަށް މަހެ ން ސެޓިފައިެވގެން ނޫނީ ސެޓިފައިޑް އެރޯޑްރަމަކަށް ެވގެ އް ބޭރެއް ނޫނީ އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުްނ ރިކުއަރކުރާ ސްޓޭންަޑޑަށް ، ޔޫރަިޕއަން ސްޓޭންަޑޑްތްީރ .އޭ.އާރުއަުޅަގނޑުމެންނަށް ، ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވެ

ނުޑމެންނަށްން ނޫނީ އެ ސެޓިފިކޭޝަން ހޯދަން ދަމަހައްޓަ އެތާނަގއި ކީ ާކޯގ ގޮތަ  މި ވާ ވެެގން ގެނައި ބަދަލުން އަުޅގަ

ން ބޭރުގެ ތާްޑ . އޭގެ ސަބަބުިއ އޮންނަ ތަނަކަށް ވާންޖެހެނީކުެރވިފައި، އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފަޓާމިނަލަކީ ހިމާޔަތް

ސާުބން ފެށިގެން ހުރިހާ ފޯވަޑިން ސެޓިފައިވާ ހިވޭނެ. އެހެންވެ ޮއަޓމެޓިކަލީ ވަދެޕާޓީ އެޖެންޓަކަށް އެތަނަކަްށ ނު

ީމ އަޅުަގނޑުމެން ަގސްތުަގއި ، ތަްއ މި ބޭރުވަނީ. އެހެންވީމާއެކަހަލަ ހުރިހާ ތާޑް ޕާޓީޒް ބްރޯކަރުންނާ، އެޖެންޓުންނާއި

ނޑުމެން ލޭޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފިޓުވާންކަމެއް ނޫން. ރެގިއު އޮތްއި ބަޔަކު ބޭރުކޮށްލަންެވގެން ކޮންފަ ެވގެން އަުޅގަ

އިން ބޭރަކަށް މަހެއް ބޭރެްއ ނުކުރެވޭނެ ޔޫރަޕަކަށް. ދެން  ރާއްޖެ  ޔާއެ ަމސައްކަތް ނުކޮށްފިއް  ،ކުރި މަސައްކަތްަތއް

 ވަންޏާ އޮޕަރޭަޝންތައް ހިންގާ ކަމަށް އި ކަސްޓަމްްސގެބުނޭ އެރަޑްރޯމްގަ ދެވަނަ ކަމަކީ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނުގައި އެބަ

ރާއްޖެ  ،ރެއަށް މި އަންނައެތެ ،އަކީ އިމްޕޯޓަށް . އޭެގ މާނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފިޓުވާންޖެހޭނޭކަސްޓަމްސް ޤާނޫނަ

ނޑައަޅަން. އޭގެ މާނަ ޖެހޭ އެތެރެވާ މުދަލަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  އެތާ ޕްރޮސެސްކުރެޭވއިރު ވަކި ގޮތްަތެކއް ކަ

ނޑުމެން ވެސް އެކްސެްސ ޮކންޓްރޯލްޑް އޭިރޔާައކަށް ވާންެޖހޭ އެބަ. އެހެންވެ އޮޓަމެޓި އަކީ އެއީ  ކުްނ ޤާނޫނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިޓުވާބޯލަނބަށް  ގޮެތއް މީ. ެއކަމަކު  އޮތް ވަންޏާ އޮޓަމެޓިކުން ވެަފއި ަކމަށް ނޫނީ ރެގިއުލޭޝަަނކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދިވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ ބިޒްނަސް އޮޕަޗުނިޓީއަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ބޭރެއް ނުކުރޭ. އެ  ތައް ައޅުގަ

އެްއ އި އޮޕަޭރޓުކުރެވޭނީ ަވކި ޓްރޭނިންދެން. އެަކމަކު ޓާމިނަލް ތެރޭގަކުރަން އޮޕަޗުނިޓީ ރޕޯޓުަގއި އޮޕަޭރޓުބޭފުޅުން އެއަ

ނޑުމެން ޒަުފންނަށް. ދެން މި މަސައްކަތްރޕޯޓްގެ ުމވައް އި، ވަކި ުހއްދަެއއް އޮތް ެއއަދެވިފަ ކުރުމަށް އަުޅގަ

މެން އިތުރަްށ ނޑުއަުޅގަ ،ވަރަކަށް ސްޓާފުން ދެްއތޯ 79ކަމަކީ ދިވެހި ސްޓާފުން  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން މި ކުރި

މުދާ  އިށާއި ޕެލަޓުން ނަގާފައި ޕެލަޓަށް ލާ އަކީ މުދާ އުފުލަން. އުފުލާފަ ކުރަން. މާނަ ނެގިން، މި ކާގޯ ހޭންޑުލް

އެޭކ  79 ޭރގައި އޮނަވިިހ ބޭރު މީހުންނާއިތެއަށް ގެންދާށާ، ހޭންޑްލަރުން މި ނެގީ. ނެގިއިރު ޭއގެ ކްލިއަރކުރާ އޭރިޔާ

ނޑުމެން އެ މަސައްކަތްދިެވހި އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ބޭރެްއ  ކުރުމަށް އަލަށް ނެީގ. އެްއވެސް ބަަޔކުން އަޅުގަ

 މީހުން ނަގާކަން.  ނުކުރަން ކުންފުންޏަކުން އެ މަސައްކަތަށް

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން



  

ނޑުމެން  .މިހާރުވެސް ،ެވސްޓުމެއް ނެތް ޝަކުާވެއއް. ކުރިންހަމަ ހުއް ންގޮތު ބެހޭ އާދެ! ކެންޓީނާ ދެން މިހާރު އަޅުގަ

. އިތަން ނިމޭނެހެން މި އަންނަ ޖަނައަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ  ތަެނއް އެަބހަދަން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ އިތުރު އިއެތާނގަ 

ވޭ އުޅޭ އޮފިސަރ ލެވަލްގެ މީހުންނަށް ކެ އްމުކޮށް މިޢާ ތަނެއް އެބަ ހަދަން ގަސްތުކުރަން އަދި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު

އެ ޓެންޑަރ ، ރިއަށް އެބަ ގެންދަން. އެހެންވީމާއެކަންތަްއ ވެްސ އަުޅަގނުޑމެން ކު، ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް. އެހެންވީމާ

ނޑަށް ހީވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ ހިނގުމުގައި ކޭ. މި މަސައްކަތް އި. މީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮސެސެނުކުންނާނެ އަޅުގަ

. ކުރަނީހިންނެއް ޫނން މިހާރު މަސައްކަތްދިވެ ،ކޮންޓެކްޓަރުންނާިއ މީހުން ވެސް އީހަމަ ލަސްވަނީއޭ އިނގޭތޯ. އެ

. ނެތް ވެސް މެންތިކޮެޅއް ގަށާެލވެންސި .ނީއި އަންނާނޫންތޯ. އަންނާނެ ގަޑިެއްއގަބަންގާޅު މީހުން އުޅެނީ އެެހން

ނޑާލައިިފއްޔާ  މެޝިނެއް ނުގެނޭ އެހެންވީމަ، މިހާރު  އެތަން އެހެރީ ތިން މަސް ދުވަސް ދެން އަޅުަގނުޑމެން މެދު ކަ

މަސްދުވަްސ ފަހަތުގަިއ  3އުވަދޯންޏެއް މާެލއަކު ނެތް. މެޝިނެއް ނުގެނޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުވެސް އެ ތަން އެހެރީ 

ނޑާލައިފިްއޔާ  ނޑުމެން މެދުކަ . އެކަހަލަ ފިޒިކަލް އެހެންނޫންތޯ، ނެއަެނއްާކ އޭތި ފަހަތަށް ޖެހޭ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދަތިތަކެއް ެވސް އޮތް ކުރަމުން ިމ ދަންނަވާލަން ޭބނުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަްށ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ގެންދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ޞަތުއަރުވާނަށް ފުރުދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑު މާ ބޮޑު ތަފުސީލީ ވާހަކަތަކެއް ނުދަންނަވާނަން. ހަ  މަ މި ރިޕޯޓް ބަލައިލުމާ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަ

ގެ ރޕޯޓު އް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ. އެއަން ސުވާލެކުަޑ ދެތިރެއިން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކުޑަ އެްއކޮށް ރިޕޯޓުގެ ތެ

ާޚްއޞަކޮށް ދިވެހި ުޒވާނުން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝައުުޤވެރިާވ  ،ަމސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރު އެިކއެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަުކގެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ްށ ނުކުންނަ ވަރަ އޮތީ ޑިއުޓީ ފްރީގެ ަވޒީފާތައް. ިކޔަަވއިގެން އިކަމަށް އަުޅގަ

ޑިުއޓީ ފްރީގައި ގެްނގުޅޭ ބިދޭސީންނަކީ ަޗއިނާ  ،ގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިާދޅުެވއްޖެގިނަ ުޒވާނުން. ދެން އެމް.ޑީ

 ކުރުމަށްޓަކައި، ެއ މީހުންނަށް ސާރވް ދިނުމަށްމަތްހިސާބުތަކުގެ އިނގިރޭިސ ބަސް ނޭނގޭ ފަތުރުވެރިންނަްށ ޚިދު

ވަނަ ސަފުހާ އަށް  9ކަމަށް. މި ރިޯޕޓުގެ  ލާފައި ތިިބ ބިދޭސީން ޓަކައި  ރުމަށްކުޓަކައި އެ މީހުންނާ މުއާމަާލތު

ނޑުމެންނަްށ އެބަ ފެނޭ މިހާރު އެބަލައިލާ އަދި  .86ޑިއުޓީފްީރ ސޮޕްަގއި ތިބި ިދވެހިންގެ އަދަދަކީ  ،ތަނުގެ  އިރު އަުޅގަ

ދިވެިހ  31ގެ ނިޔަލަށް ންަބރުނޮވެ 30ބަލާއިރު ކަމަށް. އަދި ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާ 39ބިދޭސީންގެ އަދަދަކީ 

ނޑު ހިތަށް ތިބި އިބިދޭސީްނ ވައްދާފަ 13ސްޓާފުންނާއި  ތަނުަގިއ  ން އެބިދޭސީ 39އަރަނީ ޖުމްލަ ކަމަށް. ައޅުގަ



  

ގިނަ ބިދޭސީން  ޮކށްގެން އެހާތެޭރގައި ކޮން ގޮތަކަށް ޝިފްޓުގަިޑއިރު  24ބިދޭސީންނަކީ ދުވަހެއްގެ  39 ،ތިބިއިރު

ިތ  ވުރެ ބިދޭސީންނަށް 39 ނަ ަޗއިނާ ދަރިކޮުޅެގ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަން.ތޯއޭ ބޭުރން އަންހަމަ ގެންގުޅެންޖެހޭ

ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް  ؟މަދުކޮށްގެން ޭއގެ ބަދަލުަގއި ދިވެހިން އެއަށް ަވއްދަިއގެން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާެނތޯ

 ނުކުރެވި ޭބރުވުމުގެ ސަބަބުން ާރއްޖެ ނަ މުދާ ސްކޭންގެ ތެެރއިން ައންރ ކާގޯ އެއަރޕޯުޓގެ ެއއަ، ދަންނަވާލަން އޮތީ

ގެ ރ ކާޯގގެ ތެރެއިން އެތެެރވާ ތަެކތި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުވަރަކަށް ޕަސަންޓަކީ އެއަ 70އަށް އެތެރެވާ ޑްރަުގގެ 

ށް އެކި ފަހަރު ފަހުން. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ތަކެިތ ސްކޭންކުރުމަ ވާހަކަފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއނގިގެންދިޔަ ދާދި

 ބޭފުޅުންނަށް އަންގަވަިއގެން އެކަން އެ ބުނި މުއްދަތުތަކުގައި ނުކުެރވިގެން ތި ން ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތިމަތީ

މި ދެ ސުވާލަށް  އިތޯ؟ގެ ފަރާތުން. މިހާރު އެކަން އޮތީ ޙަްއލުވެފަވެސް ކުރެއްވި ހޯމް މިނިސްޓްރީ މަނާ ބޭފުޅުން ޖޫރި

 ވަރަށް ރަނަގޅު.ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، އެމް.ޑީ.

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑުމެންގެ މަސަ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ  ނޑަ ރޕޯުޓގަިއ މިްއކަތުަގއި އެއައަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ކަްށ ދަނީ ގާްތގަ

 ގަިޑއިރުަގއި އެ  8 އި ހުޅުވާނެ. ެއހެންވީމާ،ގަ  5:30ތިނެއް ޖަހާއިރު މި ހުޅުވެނީ. ހެނދުނު  އިރު،ޖަހާ 2ފަތިހު 

ބޭފުޅުން ނޯޓުކޮށްލަން  ެއ ތި، އި ެވސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާކުރާނީ ޑިއުޓީ ފްީރގަހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސަްއަކތް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވީ . ދެން ވިދާޅުހެންކަމެއް ބޭނުންވާ ަގނޑަށް ީހވަނީއަޅު މައްސަލަ އެހެންނޫންތޯ.  ސްކޭިނންއަުޅގަ

އޮޕަރޭޓަރު އެްއޗެިހ  އޮންނަ ގޮތަކީ ްސޓަމްސް ގަާވއިދުަގއި މިއެކްސްރޭ މެޝިނުގެ ވާހަކަ ަކސްޓަމްސް ގަާވއިދުަގއި. ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ކުީރމާ އަޅުރުއެްކސްރޭ މެޝިނަކަށް އޯޑަ އެއިންނެތް.  އްެކއްޝަކަހަލަ . އެއްވެސް ދޭންޖެހޭ ގަ

އެކްސްރޭ މެޝިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. އެއީ  ދުވަސް ފަހުންމަސް 6މަސްދުވަސް ފަހުން. އޯޑަުރކުރާތާ  6

 ޅުަގނޑަކަށް . އާދަިއގެ ގޮަތކަށް ބާޒާރުން އަ ރީން ލާފައި ސްޕެސިިފކޭޝަން ހަދާފަވިދާުޅވާ ޑަބަްލ ސްކްއެ އެބޭފުޅުން 

 ތައް އިން ގެންނަ އެްއޗެހި އިން ހުންނަނީ. ޗައިނާ  އިން ަޗިއނާ ރޭ މި އެއްޗެހި ލިބޭކަށް. އެންމެ ފަސޭހަނުހު

ބޮޑުކޮށް ނުބެލޭނެ އިނގޭތޯ.  ޭބނުންވަރަކަށް ައޅުަގނޑަކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކުނުާދނެ ބޭނުންކުރާކަށް. ެއއީ 

ދުވަސްކޮޅެއް. އެ  ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް ނަގާނެންސްޓޯލްނޑުމެން ބަލާނެ. ދެން އިއެހެންވީމާ، ސްޓޭަޑޑް އަުޅގަ 

ކުރުމާ. އެެހންވެގެން އެކަންތަްއ ހިނގަުމންދަނީ. ކަސްޓަމް ޖޫރިމަނާ ގެނެސް ޓެސްުޓކުރުމާއި މުަވއްޒަފުން ތަމްރީނު

އަހަުރ  10ކީ އޮތް %. އެހެންވީމާ، ބާމިހާރު އެހެރީ ނިމިފަ 80ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކަންތަުކގައި % ދައްކާފައި އޮތީ. އެ



  

ނުޑ އުއްމީދުކޮށްގެން މި ކަމަށް ވެްސ ނިމޭނެ  10% ،ނިމޭއިރުގައި  ފަހަކުން؛ ދެން  ގެްނދަނީ. އޭގެ އަޅުގަ

ނޑަްށ ޖޫރިމަނާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްފިްއާޔ ނަގާނެ. ހީވަނީ. ވައިލޭޓުކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރާ ޖޫރިމަ ޝަނުންސިވިލް އޭިވއޭ އިނުގަންަނވަނީ.އެނިގވަޑަ  ނާއެއް. ދަންނަވާލަން މުޤައްރިރު އަުޅގަ

ިސވިލް އޭިވއޭޝަްނ  އަށް. ހޯލްޑަރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ޝެއަރ

ދޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ރިވސްލައިންަތކަށް. މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކީ ވަކި ސްޓޭަޑޑްތަކަކަށް ސައަށް، ެއއަރ އޮތޯރިޓީ

ނޑުމެްނ ވެސް ބޭުނންތެރި، ފައިދާ ކަމަކުއެ  ،އުނދަގޫ ްލ ފްލެކްސިބަވަރަށް ޮބޑަށް ހުރި މަސަްއކަތެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަނުގައި އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ދަންނަވާލީ މި ާމ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅަގނުޑ ހަމަގެންގުޅެންޖެހޭ. އެހެންވީ

 ޯތ.ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ބިދޭސީ މުަވއްޒަފުން ހަމައެަކނި ޑިއުީޓ ފްރީަގއި ބައިިތއްަބއިގެން ނޫނީ ިތ ބޭފުޅުންނަށް  39އަޅުަގނުޑ ސުވާުލކޮށްލިން 

ަގއި ެގންގުޅެނީ ހަމައެކަނި ަޗއިާނ ބިދޭސީން ޑިއުޓީ ފްރީ ،ފަރުނުޖެހެނީތޯ؟ އެއީ އެމް.ޑީގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވި

ވުރެ ދަށްކޮްށގެްނ އޭގެތެޭރަގއި ތިބި ބަެއއް  އަށް 39ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ވާހަކަެދްއކުމަށް އެކަންޏޭ. އެހެންވީމާ، 

 މުވަްއޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނަށް ހަދައިގެން ފަރުޖެއްސޭނެ ެއއްެވސް ގޮތެއް ނޯންނާނެތޯ؟

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނީގެ މެނޭޖިންމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެ

ކަމަކީ މި ޑިއުޓީ ފްީރގައި ވަީޒފާގައި މި ތިބެނީ ހަމައެކަނި  އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު ުސާވލެއް އިނގޭޯތ. ފުރަތަމަ

ީކ މަތީ ެލވެލަދެން އޭެގ އެންމެ ޗައިާނއެއް ނޫން. ރަޝިާއ ުކދިން ވެސް ތިބޭނެ. ދިވެހި ކުދިން ވެްސ ތިބޭނެ. 

ދީފައި ތިބޭ ތޯ. ގުީޗގެ ފަާރތުން ޓްރެއިނިންބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރުންނޭ ިކޔާ މީހުން. މިސާލަކަށް ނަންގަވާ ުގޗީ އިނގޭ

މުވަްއޒަފުން ތިބޭނެ. އޭގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި މިހާރުވެސް ގިަނއީ ދިވެހިން. މަތީ ފެންވަރުގައި އިނގޭތޯ. 

ކޮށްފައި ހުންނާނެ. އަދި ރޭޑަކަށް ވަކި ުކއްޖަކު ތަްމރީނުޑް އެމްބެސަޑަރުން. ކޮންމެ ބްސްޕަވަިއޒަރީ ެލވެލާއި ބްރޭން 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ވެސް ތަމްރީނު ދެމުން  ދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި އެ ފެންވަުރގެ މަތީ ކުދިން އަޅުގަ

ަގނޑު އިހަށް މިހާރު ސްކޫލް ނިމުީނނޫންތޯ؟ އަޅުއަީކ  ޖެހޭ މައްސަލަ  . ދެން ދަންނަވަންޯތ މުޤައްރިރު؟އެބަ ުއޅޭ

ނޑުމެން ަނގަން އެ ކުދިން ިސޓީ 150ދުވަހު ވެސް ވަޒީފާ އަށް އިުޢލާންކޮށްލީމަ  ކުދިން.  ލާފައި އޮތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮްށފައި ެއއްބަސްިވ ުކއްޖެއް ިއނގޭތޯ. މީ އަުޅގަިޑގްރީ ފޯޖުއެކު ދަންނަވަންޖެހެީނ އޭގެތެެރއިން  ހިތާމައާ

ގޮތަކީ އެކުދިން ދުވަސްޮކޅެއް ކޮށްާލފައި ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް  ވާ މިއަދު ހާލަތު ހުރި ގޮތަކީ އިނގޭތޯ. ދެން މި 

ނޑުމެންނަށް އެއީ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ. އެ ދޭށޭ. ކިަޔވަންދާއިރު ފައިސާޮކޅެއް ހަދައިކުދިން  ލިބުނީމަ ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

އަންނަނީ މިތާނގައި ކުޑަ  ކުދިން މި . އެ ޕޫލްގައި އޮންނާނެތާ ކުިދން. އެހެންވީމާ، އެއަނެއްާކވެސް ބަަޔކު އަންނާނެ



  

 ،ދުވަސްކޮަޅކު މަަސއްކަތްކޮށްަލން. އެީއ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއްހެން ނޯޓުކޮށްލެްއވުން. ފައިާސކޮެޅއް

ކުރަން. ސަރުކާުރން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނީމަ ކަރޭޖުންނުވަތަ ސްކޮލަރޝިެޕއް ލިިބެގންދާންވީ. ދެން ައޅުަގނޑު ަހމަ އެ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. ެއއީ  ކީްއވެގެންތޯ ނުދާްނވީ، އެެހންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ތަނުގަިއ ވެްސ އަުޅގަ

ވެސް . އެހެންނަމަައނެއްކާ އަެނއް ބަޔަކު ޓްެރއިްނކުރަންޖެހުނީ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ބުރައެއް ޙަޤީޤަުތގައި

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ދޫކޮެށްއ ނުލަން އިނގޭތޯ. އެީއ ެއުކދިންގެ މުސްތަޤްބަލު އޮތީ. ައޅުގަ

ނޑު ހިުތން މި ސުވާލަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވެއްޖެލިބޭ ފައިދާއެްއ، އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ްއޔާ ވަރަްށ ގަ

 ޔާ.އުފާކުރަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ،ވަރަށް ގިނަ ކަންކަންލުމުން . އަޅުަގނޑު ެވސް މި ރިޕޯޓު ބަލައިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ އެމް.ޑީ

ނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެން  އަޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔަގއި ބޭްއވި ޖަލްސާ އިން ސާފުނުވެ ުހރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮންސަރންތަކެއް އެބަ ހުރި މި އެމް.ީޑގެ ިތ  ކަންކަމުގައި. ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްގެން ވެސް ުސވާލުވާހަކަފުޅާ ގުޅި  އޮތީ ހަޤީޤަތުގަިއ ދިވެހި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ތްދީފައި ފަހަރު ނަސޭހަތްދީ، ދެަވނަ ފަހަރަށް ނަސޭހަ ފަރުވާކުޑަެވގެން އަދި އެއްހެއް ވިޔަސް މުަވއްޒަުފ މީހާ ބޭރު މީ

ނޑާލުމަކުންނެއް އަިދ އެ ހާސް  90 ކީ ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަުރާކރުގެ ވިސްނުެމއްމީހާ ރަނގަޅުވީ  އެމީހާ ކަ

ގޮސް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ވަޒީާފއެއް އުފެއްދުމާ އަދި މިހެން

ދީގެން ކަންނޭނގެ  އްމެމުވަްއޒަފުން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން ވެސް ހުރިހާ އެްނމެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެްއބާރުލެ

ނޑި ހާސިލުކުރެވޭނީ، އެހެންނޫންތޯ ނޑުދަ އޮތީ ިމ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލަ

ފަހަރު ނަސޭހަތްދީ، ދެވަނަ ފަހަުރ  އިްނ ަވކިކުުރމުގެ ބަދަލުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ތި ބުނުއްވާހެން އެއް  މީހުން ވަޒީފާ

އަކީ ޒުވާން ކުދިން ވީމަ ހުންނާނެ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް. އެ  ުކއްޖާ ވެސް އެ މަރު އައިހަތްދީ، ތިންވަނަ ފަނަސޭހަ

ބެހެއްޓުްނ  ދީފައި  ތްދީ، ޗާންސެއްއަށް ނަސޭހަ އްޔާ އަނެްއކާެވސް އޭނަދާނެ ކަމަށް ހީވާ ުކއްޖެއް ވެއްޖެ ރަނގަޅުވެ

އި ިތ ޗެސިންގަ ަގނުޑގެ އަެންއ ސުވާލަކީ ޕާ ން އަޅު. ދެވެދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް

ދީ  ރޭގެ ބޮޑު މުސާރަެއއްހާހާ ދޭތެ 50ހާހާއި  40ދީ،  މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މުސާަރއެއް ތަނުގައި މިހާރު ހުރި ބޭރު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްމީހެއް. ދެން ޭއނަގެ އަޅު ަގއި އެބަ ހުރި ކަމަށް ވަނީ ބޭރުޗޭސިންޕާ ެއ  ،އިގޮތުގަ  ގަ

ިދވެއްަސކު ނުލިބިގެންތޯ އެހެރީ ފެންނަނީ  ވަުރގެއެ ،ނޫން ނަމަ ނެތްތޯ ގެނެވޭކަށް؟މަޤާމަށް ދިވެހި އެހެން މީހަކު 



  

ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ  ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ މި ކެންޓީުނގެ ަމއްސަލަ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބަހައްޓާފަ؟

ނޑު ެވސް ދެތިންކުރަން އުނދަގޫ ަމއް ކޮށްފައި ހުރި، ވަރަށް ތަޙައްމަލްތަޖުރިބާ ހަތަރު ފަހަރަކު، ދެން ސަލައެއް. އަުޅގަ

ައކީ ސައިބޯ، ާކ ގަޑިައކަށް ނުވެ ހުއްޓަްސ  ކޮންމެ ގަޑި ވަރަށް ގިނައިން ެދވޭ ތަނަކަށް ވާތީވެ. ދެން އެކަމަކު ދާ

 އެގެ ެފންވަރު ވެސް ވަރަށް ދަށް ޙަޤީޤަތުގައި ސާފުތާހިރުކަމު ށްޓެހިންނާ ދިމާވެެގން ގޮސް ވަދެވޭ. ހަމަރަ ބައެއް

ނޑު ހިތުން އެއަރޕޯޓްްސ ކޮމްޕެނީން  ތަނުގައި މީހުންގެ  ތި، ންރެގިއުލޭޝަން ތެރޭދެން އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

. އެ އެްއޗެހިތައް ވެްސ ހޭނެ ކަންނޭނގެ ވަިކ ސްޓޭންޑެޑްތަެކއް ވެސް ހުްއޓިފަޮއންނަންޖެ ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި އޭަގއި

ނޑަކަށް ިހއެއް ވެސް ންބެލެވެކޮށް މޮނިޓަރ  ުނވޭ ބެލޭހެނެއް. ދެން ކުރީަގއި؛ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. ެއކަންކަްނ އަުޅގަ

 ކުރަްނ ތި ތަނުގައި ުއޅުނީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ އެިކއެކި ިދވެހިން.އް ުސވާލަީކ ކުރީަގއި ާކގޯ ހޭންޑުލްއަޅުަގނުޑގެ އަނެ 

އުޅުނުއިރުަގިއ އެހެންނޫންތޯ.  ާކިއ އަނެކެްއޗަާކއި އަނެެކއްަޗކާނިޓޯއަހަދައިގެން. ބޮ ތައްހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އުޅުނު ގްރޫޕު

ން، އެ ަގާވއިދުތަކަށް ވަކި ގަާވއިދުތަކަށް ފައްަތންވެގެނޫީނ ަވކި ސްޓޭަޑޑަކަށް  ދާޅުވީތި ބޭފުޅުން ތި ވިދެން 

މަވެސް ައޅުަގނުޑ ދެން އެހެންނަ ްއޔޭ އެހެންނޫންތޯ.މީހުން ދިަޔއި ދިޔައިުރގަިއ އޮޓަމެިޓކަލީ އެފެތިގެން

ޞަތުތައް މީހުންނަށް އަނެއްާކެވސް ވަޒީާފގެ ފުރު އޮތީ އެއީ ވެސް ހަމަ ބައިވަރު ދިވެހިންތަކެކޭ. ދެން އެޤަބޫލުކުރާހިތް

ކަންކަން ތި ބޭފުޅުންަނށް ގެންދެވެން އޮތް އެންެމ  ލިބޭނެ ކަހަލަ މަގެއް ފަހިކޮށްދީފަިއ އެކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ  ތެެރއަުކން ގެންގޮްއސަ އޮތް ގެރަނގަޅު އުސޫެލއް

ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަކީ އަދި  ،ސަރުކާރުގެ ަފއިދާވާ ކުންފުްނޏަކަށް ވާތީ، ފައިދާ ހޯދަން ުކރާނެ މަސައްކަތަކަށް ވާތީވެ 

ކަންކަން ހުންނާނީ. އެހެންވެގެން  އެ ކުންފުނި ފައިދާ ހޯދުމާއި އެ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްދިނުމާއި

 ލެްއ ނުކުރަން. ދެން އެމް.ޑީ.ގެ؛ތި ބޭފުޅުންނަށް ގެއްލުންވާ ަކންތައްތަކެއް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށެއް ައޅުަގނޑު ޤަބޫ

ނޑުގެ އަނެއް ުސވާލަކީ އެމް.ީޑގެ ވާަހކަދެ ނޑު ވެްސ އްކުާމއި މީހުންނާ މުޢާމަލާތުދެން އަޅުގަ ކުރުމުގައި ދެން އަޅުގަ

އެްއކޮށް މި ވާހަކަ މި ބުނެލަނީ ވެސް. ވަރަށް ރުންކުރުކޮށް ަބއެްއ  ެއއްކޮށް، ދެްނ ވަރަށް ލަދުވެތިކަމާ ވަރަށް ހިތާމައާ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ކުިދންތަކެއް ވެސް، ހަމަ ސްޓާފުން  ުކއްޖަކު ކަންނޭނގެ އެބަ އުޅޭ  ދެހަމަ އެބަ ހުރި ައޅުގަ

ނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ ބުނުން ހުންނަ ކަމަށް، އަމުޢާމަލާތްކުރުމާއި ވާހަކަެދއްކުމާއި ބަސް  ރުންކުރުކޮށް ވަރަށް . ޅުގަ

ބުނުމުަގއި ތަންކޮެޅްއ ހުރޭ ރުޅިގަދަ މީހުންނާއި ބަސް ޙަޤީޤަތުގައި ދެން އިންސާނާ އުފެދުމުގައި ވެްސ އެކަހަލަ ިހއުމަން

ނޑަށް ޤަބޫލުހުން. އެހަރުކަށި މީހުންނާއި މިކަހަލަ މީސްމީ ކުރެވެނީ އެްމ.ޑީ އަކީ އެކަހަލަ މީހަކަށް ހެންވެ ދެން އަޅުގަ

މީހުންގެ  ،ކަންކަން ޙަޤީޤަތުަގއި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ވާހަކަަތކެއް ނޫން ނަމަކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް  ވެދާނެ

ލާފައި ރަނގަުޅކޮށްލަންޖެހޭ ިވސްނައިތުން ފަރާތުން ޝަކުވާތަކެއް އަްނނަންޏާ ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިެއއްގެ ހައިިސއްޔަ

ނޑު ޤަބޫލުކަ  ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.ންކަން ކަމަށް އަުޅގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެމް.ޑީ އަށް ފުރުޞަތުައރުވާނަން.

 

 ން:ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވު މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑު ކުީރގަިއ ވެސް ދެންނެވިން  ީމހުން ހިތްހަމަޖެއްސޭ ގޮތަކަށް  2000އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ދެން އަުޅގަ

ނޑަްށ  އަޅުަގނަޑކަށް ވާހަަކއެއް ުނެވސް ދެއްކޭނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

އަށް. ެއއީ  އްޔާ އަެނއް ފަހަރު ފެންނާނީ ފުޓްބޯޅައެއް ގޮތުަގިއ އަނެއް މީހާއްޖެހަރު ކުންނާރެއް ކަމަްށ ފެނިފަ އެއް

ނޑުމެންނަކަ މުޅިން އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގަިއ ހުރި ތަފާތު. އެހެންވީމާ، ދެ ްށ މީހަކު ބުނާ މައިނޯރިޓީއަކަށް އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ. ންފުނި ޕްރޮޓެކްޓުނޑުމެން މި ކުއެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ ނޯންނާނެ ޖަވާބުދެވޭކަށް. އަްޣލަބިއްޔަތަށް ބަލަންޖެހޭ

ނުޑެގ  ،އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީާވ ގޮތުަގއި ވީާހވެސް އިންސާފުވެރި ފެއަރ ގޮތަކަށް ކަންތައް ގެންދިއުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަ ވަން. މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ. އަދި ކުރާނީ ވެސް ެއގޮތަށް. އެ ޔަޤީންކަން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ ދުވަހު ައޅުަގނޑު މިަކން ދޫކޮށްލާފައި ނެތް.  ދާނީ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ޝަްއކެއް އެކަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޢަލައިކުމް ކިޔާަފިއ  ވަްއސަލާމް ،އަޅުަގނޑަށް ިމކަން ރަނގަަޅށް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނަ ދުވަހު އަުޅގަ

ަގނުޑ ުނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުއިން ވަިކކުރާކަށް ކާރަކުން އަޅުަގނުޑ ވަޒީފާއަށް ދާނީ. ސަރު ވަިކވެގެން އަިމއްލަ

ކުރުމުގަިއ ކުރަންޖެހޭ ފިަޔވަޅު އަާޅއިރުަގއި ފިަޔވަުޅ ލިބޭ މީހާ ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހަމައެްއ ދަންނަވާނީ އެ އިމްޕްރޫވް 

. އެހެންވީމާ، ުކރަމޭ އިނގޭތޯލުޠަބީޢަތް. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫނުޖެހޭނެ. ޝަކުވާ އަންނާނެ. އެއީ އިންސާނީ 

ބޭފުޅުން ވެސް  ލާނީ މި ހުރިހާ ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ވިސްާނނަމޭ. ތިޔައަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި

އިތުރު  . އިތުރު މުވައްޒަފުންނާއިވަރަްށ ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނޭ އެއަރޕޯޓް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވިސްނަވަންޖެހޭނޭ

ނޑަކަށް މިހާރު މިބޭނުންވާނޭތަމްރީނުތައް   . ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނގެ އުމުރު ވެސް މައްޗަށޭ ދަނީ އިނގޭތޯ. ގާތްގަ

އަހަރު ފަހުން  5ދޭތެޭރގައި އިނގޭތޯ. މީގެ  އ55ާާއއި  40ލާ މީހުންގެ މި ތިބީ އުޅެނީ އެންމެ ދާއިމީ ގޮެތްއަގއި ހަރު

ނޑުމެންގެ ބޮޑު ކަންޮބޑުވުމަީކ އަށް ދާނެ ިއނގޭތޯ. ދަށުން އަރާ ގްރޫޕެ  60މީހުން  އެ ްއ ނެތޭ އިނގޭތޯ. މީ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. މީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ރާއްޖޭަގއި އޮތް. އިތުރު ޒުވާނުން ކުިރއަށް ނާންނަންޏާ ކިހިނެއްތޯ މިކަން 

ންނަށް ކަންނޭނެގ ގެްނގުޅޭ މީހު ަގއިކުރާނީ. ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް މީ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. ަވޒީފާ

ނުޑގެ ވެްސ ކަންތަކީ  މި  ތެރޭގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިސްަނވައިމީގެ ބޮޑު ބައި އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނީ. މިކަމާ ދޭ އަުޅގަ

ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތޯ. އެމީހުން މިކަމާ ޝައުޤުވެރި ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލީ އިނގޭ

ނުޑ ހިތުން ެއްއޗަކީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، މި ފައިސާެއއް ނޫން ހު ރިހާ ެއްއަޗކީ ެވސް އެހެންނޫންތޯ. ޑިިސޕްލިން އަުޅގަ

ނޑު މުޤަްއރިރާއި ތި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅންނަށް ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ ެވސް އަުޅގަ



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަލީ ޙުޒަމަން ރިސޯމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ހިއު

ކުރަމުން އަންނަ ސްޓާފުން. އިރުްއސުރެ ކޮންޓިިނއުއި ތިބި ބޭރު ސީނިއަރ ސްޓާފުންނަކީ ޖީ.ެއމް.އާރު ޑިއުޓީ ފްރީގަ 

އަށް އިތުރު  މްސްންޓް ޓާޑު ސެލެރީ އެންޑް ބެނިފިޓްސް އަށް ނޫނީ އެމްޕްލޯއިމަބޮ ބޭފުޅުންނަށް މާ އަޅުަގނޑުމެން އެ

ރުެގ މީހަކަށް ނޫނީ ބޭހެންެވ، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ނޯންނާނެ ބޭރުންނާނެ. އެޑު ޑިފެރެންެސއް ގެނެްއސައެްއ ނޯބޮ މާ

 ޗޭޒިންެއއް ނޫން. އެހެން ދާއިރާއަކަށް ެވސް ތި ިވދާޅުވާވަުރގެ އެމްޕްޯލއިމަންޓްސީނިއަރ ސްޓާފަކަށް ވެްސ ޕާ

 .ދީަފއި ދިވެއްެސއް ސެކްރިަފއިްޒކޮށްފައި އޮޕޮިޗއުނިޓީެއއް ވެސް

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

މިހާރު ޑިއުޓީ ފްީރ ކަންތައްތަަކކީ ައޅުަގނޑުެމން އަލަށް ފެށި ކަމެއް. ިމ ނޑުމެން ހަމަ އިތުރު އެއްބަސް. އަޅުގަ 

އިން ލިބޭ.  ބޭރު ފައިސާ ފްރީން ލިބޭ އެއްޗެހި. އާމްދަނީެއއް ައކީ މުޅިން ޑިއުޓީ 33ަގނަޑކަށް %ކުންފުނީގެ ގާތް

ނޑަކަށް މިނެ އިނޭގތޯ. މިހާރު އެ ހުރި ޖެނެކުރަން ވަގުތު ަނގާދެން އެކަމަށް ދިވެހިން ޓްރެިއން  ރަލް މެނޭޖަރަކީ ގާތްގަ

ނޑުމެންެގ އަހަރުވެފައި ތަުޖރިބާ ކޮށްފައި ހުރި ވަރަ 40ކަމުގަިއ  ްށ ތަޖުރިބާކާރު ބޭކަލެއް. އެހެންވީާމ، ދަށުން އަުޅގަ

ްޓ ދުަވސް ނަގާނެ ިއނގޭތޯ. އޭނަގެ ކޮންޓްރެކް އަށްހަތަރު ކުދިން ލައިގެން. އެރެއިން އެކަމަށް އެބަ އުޭޅ ފަސްތެ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަކަށް އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަ ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތުން

ނޑުމެން ޭއނަ ނުބަހައްޓާނަން. އެއީ އެަކން އޮންނާނެ ގޮތަކީ. އާދެ!  އެކަން ނަގާ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުއަރު މޫސާ ެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާީތ ވެްސ އަުޅަގނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަދި އެމް.ީޑ ަވޑަިއގެްނ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ރިޕޯޓު ބަލައިލައިފިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު . ދެން އަުޅަގނޑަށް ެވސް ފާހަގަކުެރވުނު ދަންަނވާލަން. އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ގޮތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސަްއކަތުގެ ތެރެއިން ސްޓެޓަރިިޖކަލީ 



  

ނޑު ނޑު ޤަބޫލު ތަެކއް ހުންނާނެމިންގަ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދިވެހި ޒުވާނުން އިތުުރވަމުންދާއިރުަގއި ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުމަކީ އަ ުޅގަ

ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ ، ބޮޑު މުއައްސަާސއަކުން ަވޒީާފތައް ލިބުމުގައި ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ދަތިތަެކއް

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެ މި ން އެންމެން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްެހން. ގިނަ މުވައްޒަފުންތަެކއް ދަނީ. އަޅުގަ

 ؛ތަނުގައި ހަރުލާނެ ގޮތަަކށް ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ތަނުގައި ިދވެހި މުވަްއަޒފުންތަކެއް، ުޒވާނުންތަެކއް އެ އެ

ށް މިސާލަކަްށ ިތ ވިދާުޅވާ ގޮތަ ށް،ކޮކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ެވސް އިތުރަށް ހަރުދަނާންނެވީ ބައްޓަންކޮށް ޓްެރިއނިންމިދެ

ނޑުމެންގެ ޔޫތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޗައިނީޒް ލޭްނގްއޭޖު ނޑު ހިތަށް އަުޅގަ އަރަީނ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

ކުންފުނިން ކީއްެވގެންތޯއޭ ެއ ބާވަތުގެ މަސަްއކަތްތަެކއް އިސްނަންަގވަިއގެން ެއކަންަކން ކުރެއްވުުމގައި ކުރިއަށް 

މުަވއްޒަފުން  90ގަންަނވަނީ. މިސާލަކަްށ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވަނީ ވަަޑއިނު

ނުޑ  ކަމަށް ވަންޏާ، ިތ ކުންފުނިން ވެސް ެއވަރުގެ އިނީިޝއޭޝަނެއް ަނގަިއގެން އެކަން  ކުރުމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ދެވަނަ ސުވާަލކީ މި ކުރާ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމެްއގައި ިވސްނުޤަބޫލު ން ނެތްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް މެނިފެސްޯޓގައި ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 5ހާސް ަވޒީާފ  90ހިމެނޭ  ސަރުކާރުގެ އެ ވިދާުޅވާހެން ައޅުގަ

ނަ އަދަދެްއގެ މުަވއްޒަފުްނ އަކީ ވަރަްށ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް. ވަރަށް ގި ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދިނުން. އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު 5ޅުވަނީ. ކުިރއަށް އޮތް އަށް މުަވްއޒަފުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތި ވިދާ 2000ގެންގުޭޅ، 

ނޑުެގ  ޓާގެޓަށް ިދއުމަކީ ސަުރކާރުެގ ވަރަށް ޮބޑު އަާމޒެއް. ސަުރކާރުގެ ިހއްސާ ވަރަށް ބޮުޑ ުކންފުންޏެއް ތީ. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި މި ާޓގެޓަށް ިވސްނާަވޑަިއގެން ެއއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީްނ އަހަރު 4ހެންވީާމ، ކުރިައށް އޮތް އެ ؛ސުވާލަކީ 

ދެންނެީވ އަންާދޒީ  ދެންނެވީ ެއކަހަލަ ޕްރޮޖެކްެޓއް، މި ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ކިތަެކއް ވަޒީފާ ހޯދައިެދވޭނެކަުމގެ، މި 

ވަންޏާ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ލޭްނގެ ެތރެއިން. އެހެންކަމަށް ޕް ނަމަވެސް ވިާދޅުވެެދއްވަފާނަްނތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ

ނޑަށް އެނޭގ ތި ބޭފުޅުން މަސަްއކަތް ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް  ކުަރއްވާނީ ިދވެހި ޒުވާނުންނަށް، ވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު އެކަްނ ނގޭްށ އެޑަހުރި ގޮތަށްކަން އަޅުަގނދި ޤައުމަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަ . އަުޅގަ

 ކުރަން. ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ.އެޕްރިޝިއޭޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެމް.ޑީ.

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން



  

ަގނޑު ދަންނަވާލިހެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެނގެން ޮއްތ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މެންބަރު ނިޒާރު. ކުީރގަިއ ެވސް ައޅު

ނޑަށް ހީ ަނގަމުންދާނަން އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ވަރަކުން  އުފުލާ މީހުންނާ، މިވަނީ މަސަްއކަތު މީހުންނާއި މުދާވެސް އަުޅގަ

ރަފީ މިހާރު އޮތް ގޮތް. ގް. އެހެންވީމާ، އެީއ މި ރާއްޭޖގެ ޑިމޮބައި ހަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުޑަެވގެންދާނެހެން އިނގޭތޯ

ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓގަިއ . މޯލްޑިިވއަން ސް ކިަޔވައިދިނުމުެގ ޓެރެއިނިންބަކަމަކު ދެން އަޅުަގނޑު ޮއތީ ބޭރުއެ

ވެސް އެބަ ހުރި ޗައިނީޒް ކިޔަަވއިދޭ އިންސްޓިިޓއުެޓއް. ޖަޕާން ބަސް ކިޔަވައިދޭ. ކިތައް ކުދިންތޯ ތިބެނީ؟ މިހާރު

އުޅެނީ ޓުއަރަގއިޑުްނގެ މަސްއޫލިއްޔަުތަގއި. އެހެން  ބެނީ ިއނގޭތޯ. ިވއްސަކަށް ކުދިން މިވިއްަސކަށް ކުދިން ތި

އަީކ  ކޮށް ެއއްތަނެްއގައި ތިެބގެން ެއކަމަކަށް އަދި ޝައުުޤެވރިކަމެއް ނެތް. ވާހަކަކޮށް މީހުން ޖޮބަކަށް ޕާމަނަންޓުޢާއްމު

ންވީމާ، އެކަން ހުއްޓާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެ ވަރަށް މަދު ކުދިންކޮޅެކޭ އެ ދިމާލަށް

ކިަޔވައިދޭ ތަނެއް ހަދައިފިްއާޔ ފުދޭވަރަކަށް ދަތިވާނެހެން ހީވަނީ ޝައުޤުވެިރވާ. ެއއީ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކީ. އަ  ދާއިރާ އެކަންތައް ޗައިނީޒް ސަުރކާުރން ކޮށްދެއްވާ އެބަ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ކަންނޭނގެ ފުޅާކުރަންވީ

ައޅުަގނޑު ވެްސ މެންބަރު ނިޒާރު އިނގޭތޯ.  ނަން އިނގޭތޯވާހަކަދަްއކާއަޅުަގނޑުމެން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާ 

ކަންތައް  ލާނަން މިރސިީޓގައި ބަެއއް ފަހަރަށް ކިޔަވައިދޭން ދާތީ އަޅުަގނޑަށް އެކަން އެނގެނީ. ދަންނަވައިޔުނިވަ

 ނަގަިއފިން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  ންޓެއް ތީ. އަޅުަގނޑު ތި ޮޕއިންޓުށް ރަނގަޅު ޕޮއިފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ. ަވރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކިހާ ވަޒީާފއެއް އުފެއްދިދާނެތޯ؟

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ތާނގައި ބަާލއިރުަގިއ ބޮޑަށް ޮއޓަމޭޓްެވގެންދާނީ  ޒީާފެގ ގޮތުން ބަލާއިުރަގއި، ކުރިައށް އޮތްއާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ވަ

ބޯޑިން  9މެޝިންތަކެއް އަންނާނީ. ގޭޓިން، ބޯޑިން ްބރިޖުތައް އަންނާނީ.  ައކީ އޮޓަމެޓިކް ރޕޯޓް އިނގޭތޯ. ވާަހކައެއަ

 އަކީ އަުރވައި ވެސް. އެހެްނވީމާ، ވާހަކަ ަގއިލިޑިންގުދާ ޓާމިނަލް ިބންންނާނެ މިހާރު ޑިަޒިއންކުރެއްިވގެންހު ގޭޓު

ކުރަމުން ފަސޭހަވެގެންދާނީ އިނގޭތޯ. ެބގޭޖު އޮޓަމެޓިކުން ޝޯޓުބޭލުމުގެ ކަންތައް ކަހަލަ ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ށް. ބައްލަާވ މާ ބޮޑު ތަނެއް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަ ނުކުެރވޭނެ ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ގެރެންީޓއެއް

ނުވާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގޯލްޑަން ޝޭކްހޭންާޑ  އިތުެރއް ހަތަރު ޕަސެންޓު އިތުރުވެގެންދާނެ. ެއއަށްވުރެތިން

ބަލުން އިނގޭތޯ، ބޭކަލުންނާއި ބޭކަނބަލުން އެހެންނޫންތޯ. އެއާއެީކަގއި އާމްދަނީ ށްހެން ދާނީ މުސްޅިވަމުންދާ ބޭކަދިމާލަ

ރޕޯޓްަތއް ދާ މިސާލަކީ. އަެނއްާކ މޭުޓވަމުންދާނީ. އެީއ މިހާރު ދެން އެއަެއ އޮޓަބޮޑުެވގެންދާނެ އިނގޭތޯ. 



  

ނޑުމެްނގެ ޤަ . އިނގޭތޯ ތެެރއަްށ ވިސްނަންެވއްޖެއުުމގައި ވެްސ މުޅިން އޮޓަމެޓިކުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުން އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ނުލިބޭތީ އިނގޭތޯ. 

 

 ލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ގެ ލީގަލް ަކއުންސެޓްސް ކޮްމޕެނީރޕޯމޯލްޑިވްސް ެއއަ

ވެސް ސްޓާފުންނަށް އެންމެ ގިނަ  އިެގ ހިސްޓްރީގަ ަގއި އެމް.އެލް.އެސްައކީ ައޅުަގނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތު 2014

އަށް  ވަޒީފާ ރެކޯޑް ނަންބަރަކަށް ސްޓާުފން ކުންފުނީގެ އި ރެޯކޑް އަދަދަކަށް ބެނިފިޓްސް ދީފަ، އިބެނިފިޓްސް ދީފަ

ނުޑ މި ދަންނަވާލީ ދިވެިހންގެ ވާހަކަ. ދެން އެހާ ބޮުޑ އިންކްރީޒެ  އި ވައްދާފަ އެނަމް  އް ޕަރއޮތް އަހަރު. އަުޅގަ

 ނުކުރެވޭ ކުިރއަށް އޮތް ދެތިން ައހަރަކު. އެކަމަކު އިންކްރީްޒވާެނ ހަމަ. އަންނާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުނ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެބައޮތް ފުުރޞަތަކަށް އެދިފަ. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިނުގަންަނާވ ގަލޮޅު ދެކު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފވާތީވެ އަޅުަގނުޑ އެ ތެރި މެންބަރެއް. އެެހންނަމަވެސްޢިއްޒަތް

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދާއިާރގެ ގަލޮޅު ދެކުނު

އަށް  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގަ ނުހިމެނުނުކަމުގައި ވިަޔސް މިއަދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީ

ނޑު ެއއަ ކަހަލަ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް އެކި  ރޕޯަޓށް ފުރަންދާ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަނިކުފާނާ ބެހޭމި އައީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ އި ހުރީ އިނޝަކުވާ ައޑުިއވިފަ އެިކއެކި ފެންވަުރެގ  ،ވަރަށް ދެރަވާ ،ގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާމުވަްއޒަފުން އަޅުަގނޑު ަކިއރީގައި މިކަހަލަ ވާހަކަަދއްކާ. ދެން އަދި އަ ވެްސ،  އިގަޅުގަ

ޅާލި ދުވަހެްއަގއި ައޅުަގނާޑ ގެ ަރއްޔިެތއްެގ ކުދިންގެ ަބއްޕަ ނިާޔވަގެްނ ގު އަޅުަގނުޑ މީގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ 

ނޑުގެ ހިތުން ުދވަހަކު ވެްސ ފިލަިއގެންދާނެ ކަމެއް  ހުރި އިވާހަކަދަްއކާފަ އެހެންވީމާ،  ނޫން. ވެސް ގޮތަކީ ެވސް އަުޅގަ

ައކީ ައޅުަގނޑު  ތަކު އެ ަދއްކާ ވާހަކަދިމާވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު، ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔި އަޅުަގނޑަށް އެ ެއއަރޕޯޓުން 

 އެްއވެސް ވެިރއެްއގެ ފަރާތުން ފެނިގެންވާނެ ކަންކަމެއް ،ްއގެ ެވސް ަވރަކަށް އެްއވެސް މުވަްއޒަފެޤަބޫލުކުރަން ހަމަ އެއް

 ހުން ގެމީ އެ މީހުންނާ ވާހަކާދަްއކަިއ، ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް އެ ،ނޫންކަން. ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވަރަށް ދެރަކޮށް

ނޑު ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށް ފަސޭހަތްތެރިވަން.  އިލާ ހެދުމުގެ ޮގތަށް ވާހަކަދެެކވިފައަށް ފޮނުަވއި އެބަހުިރ. އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެީއ ހަމަ މަނިކުފާނު އޭގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަްށ  ގެ ގޮތުންއަޅުަގނޑު ހަމަ ނަސޭހަތެއް

ަކމުގައި ިވޔަސް، ަރއްޔިތުން ިއ، އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާ މަޤާމެއްގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާ ހުރި



  

އަިދ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިޔަްސ  ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ކުންފުންޏެްއގެ އެމް.ޑީެއއް ކަމުަގއި ވިޔަސް 

މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރުމަކީ  ށް އެރީތިކޮ ،ބުކޮށްިޔތަކާ ދޭތެރޭގައި ރީިތކޮށް މުޚާޠަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައް

ނޑަްށ ިވޔަސް، ސަލީމަށް ވިޔަްސ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ކަުމގަިއ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

އް އަށް ވިޔަްސ، އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް މި ބިމުން ލިބޭނީ އެއް ވަރަކަްށ، އެއް ޖާަގއެްއ، އެއް ހަމައެ 

ނޑުމެން ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ޮއންނަންޖެހޭނީ އެ އުސޫލު .ގެންގުޅޭނީ  . އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަންއަުޅގަ

ތަނާ  މަނިކުފާނު އެ ،ވަނަ ކަަމކަށް 2އެއީ އަުޅަގނުޑގެ ެއއް ސުވާލު. ދެން  ަބއިޯތ؟ތަކުރާރުވާ ސަބަބަކީ ކޮ

ގެ ސްޓާފުންނާ މަންޓް ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ޖޫނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުޖްމެނޭ ަޑިއގެންނެވި ފަހުން ެއއީ ސީނިއަރހަވާލުވެ

އުޓީ ްފރީން މި ފެންނަ ބޭރުމީހުން އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑި  އި ވާނެތޯ؟ބައްދަލުކުރަްއވާފަ

ންގިއިރަކު މި ފަރާތްތައް ހަމަގައިމު ވެސް މީގެ ުކރިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީ ފްރީ ހި އިނގޭތޯ.

ނޑުެގ  ؛އަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ބޭރު މީހުންތަކެއް އެތާކުން. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އެ  ޓަން ނުފެނުނިއިރު ކީއްެވގެންތޯ މީހުން ބަހައްއި ބޭރުތަނުގަ ވިޔަފާރިެއއް ައޅުަގނޑު ކުާރއިރު އަުޅގަ

އަމިއްލަ މީހަކު ކުރާ  ކީ ކޮބައިތޯއޭ ކުއްލި ގޮތެްއަގއި؟ނަންޖެހޭ ސަބަބައަންލިައކަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ކުއް

ައޅުަގނޑު  ،މީހުންތަކެއް ބަހައްޓަިއގެްނ ކަމަށް ވާނަމައަށް އޭގެން ަފއިދާވަީނ ބޭރު ީމހާ ވިޔަފާރިެއްއގަިއ ެވސް އެ 

މީހުން  އެ އިފިހާރައިގަގޮތުަގއި ވަރަްށ ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ ބޭރުން ބަޔަކު ގެނެސްގެްނ އެ  ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން. ބައިތިއްަބއިގެން ެއކަން  ކުރުން. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ސާުފކޮށްލަދެއްވުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ޑީއަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް  މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑުެގ ފަރާތުން  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިތ ދެއްިވ ހެޔޮ ނަސޭހަތަށް ަޓކައި. ދެން އަުޅގަ

ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ެވްސ  ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަުޅވާނޭއަންގާލަދެްއވުން  ،ނަމަ އޮތް އިތިކަހަލަ ކަމެއް ވެފަ

ނޑުމެްނގެ އާމްދާނީ  ިޑއުޓީ ފްރީ ފުޅާވެގެން މިހާރު ދަނީ ަވކި ވަރަކަށްއިނގޭތޯ. ދެން  ނޫން އިނގޭތޯ. އެީއ އަުޅގަ

އިތުރަށް ފުޅާކުރުުމގެ މަޤްަޞދުގައި. ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ގޮަތކަށް ފެށި ތަނެއް އިނގޭތޯ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބްރޭންެޑއް 

މި  .މީހުންނަށް ވެްސ މިހާރު ޝައުޤުވެިރވާން ފަށައިފި އެ ތަނަްށ އެ އަންނަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ  އެ .އަންނަނީ މިހާރު އެ

ނުޑ ރަނގަޅު އެްއެޗއް ަކމުން އަބަދު އިން މި ލިބޭ އެއްޗަީކ ވަރަށް ރާއްޖެ ވެސް މީހުން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަކުްނ އިންޓަިވއުޤު، ވެްސ ހަމަ ެއކަމަށް ެއންމެ ލާއިދެކޭގޮުތގައި އެ ތިޭބ މުަވއްަޒފުންނަކީ އަދި ިދވެހި ކުދިްނނަކީ 



  

 މި ެގންދެވެނީ އެ ކުދިން ސީިނއަރ ރިޕްޭލސްކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމު އަުޅަގނޑުމެނަށް މަޑުމަޑުން ނެނގިގެންތިބި ކުދިން.

ވަރަކުން. އެކަމަުކ، ޭއގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ތަކެތި ވިްއކުން ކަމަްށ ވާއިުރަގއި ބަހުގެ އުނދަޫގ ރާ ޕޮޒިޝަންތަކަށް އަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ޗޭންޖު މުދާ ުނިވކުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީ ،ރަސް ައއުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއްނުވަތަ ހު  ާމ، ައޅުގަ

ތަން ފުޅާކުަރމުން މި ގެންދަނީ. އެީއ  އަޅުަގނޑުމެން އެ އިއަންނާނެހެން. އެއާެއީކގައި މާ ބާރު މިނެއްގަ

ނޑު ހިތުން އެކަން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. އެހެން ވީާމ، އަުޅގަ

 ވަނީ ކީއްެވގެންހޭ؟ނުބާއް ،ވިދާޅުވުަމކީ އެިކއެކި ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ މުންދާ ގޮތުން. ދެން ތި ވިދާޅުވިވަ ތަނަށް އެ

ނޑަކަށް ަބއްދަލެއްޑިޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ތަނެއްަގއި ހުރިހާ އެންމެންނަކާ އަ 25އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން   ުޅގަ

ނުޑ ބައްދަލުކުރާނީ ސީިނއަރ ނުކުރެވޭނެ. އަދި ނުވެްސ ކުރާނަން އިނގޭތޯ.  ލް އި މިޑުމެނޭޖްމަންޓާ އަުޅގަ

އައީ މި  އިމީުހންނާ ބައްދަލުކޮށްފަ ދުވަސް ވަންދެން އަޅުަގނޑު އެ 2ދުވަހު ވެސް މެނޭޖްމަންޓާ. އިއްޔެ ނޫން އިހަށް

ދެއޭ އިނގޭތޯ.  ސެސް އެބަންާދނެ ގޮތުގެ. އެހެންވީމާ، އެ ްޕރޮައދި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެ މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ

ބޭފުޅުންނަްށ އެނިގވަަޑިއގަންވާނެ އަދި  އެ ދާންވާ ވަރަކަށް ކަންތަެކއް ނުދާނެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބަކީ ތި

އިނގޭތޯ.  ހުރި އިމާރާތްތަކެއްއި ވަރަށް ބާވެފަ  ،ހުރި އިއަހަރުެވފަ 20ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ އެތާ އެެހރަ އިމާރާތްތަކަކީ 

 އިނގޭތޯ. ެއއަކަށް ނެތޭ ެއޑްރެސްކޮށްފަ. އެކަމާ މިއަދު މިހިރީ ކާުކ؟ ތަކަށް ދަންދެންޑިންގު ރަންވޭން ފެށިގެން ބިލް

ްސ ޝަކުވާ އަންނާނެކަން ވެ ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑާ މެދުއަޅުަގނޑު ހަމަ ހަވާލުވެފަ. އެހެންވީމާ، އަ 

ނޑުނަށް ަޚރަދު ވެސް ދަެށއް އިމާރާތްތަާކއި އެހެން ތަންތަނާއިނގޭތޯ. އެ  ެނ ނުކުެރވޭ ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު އަުޅގަ

ދާއިރަށް ތަން ހަ އަނެްއ ދުވަހު އެ .ފުރާޅުން ލީކުވާނެ ެއއް ދުވަހު އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑެތި އަންެނސަސަރީ ޚަރަދުތައް؛

ރިހާ ތަނެއް ނޫްނ ހުރީ. އެ ހު ހޮޅީެގ ނިޒާމު ވަކި ވަރަކަށް ން ގޮސް ފާޚާނާގެއަނެއްކާ އަނެއްކާ ލީުކވާނެ. އެހެ

ނޑުމެްނގެ ކަަރންޓް އެކްސްޕެންިޑޗަރ ވަރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ . މިއިން ޮކންމެ ކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެ މި އްޔާޓާމިނަލްތައް ނިމިގެން ނޫނި އަލަށް ހަދާއްޗަށް ދާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މަ ނަކަްށ ންހިސާބަކުން އަުޅގަ

މެތިކޮށް ހިތާ ވާހަކަ. ތިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަީކ. ދެން ދިވެހިންނަށް ނިކަ ނުކުރެވޭނެ. ެއީއ އެއް މައްސަލަ ސަލާމަތެއް

ނޑަށް މިއަދު ތި ވިދާުޅވިކަމައްސަލަެއއް. އަ  ތް ން. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް އޮ ވަރަްށ ހެޔޮފުޅު އަންގާލަދެްއވިކަ ންުޅގަ

ނޑު ިވސްނާނަން ތިކަމާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ލޫފަށް އިނގޭތޯ. ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު މަޚް ތާނގައި ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ފުރުޞަތަށް  2ކޮށްލަން. ދެން އަުޅަގނޑު  އަދި ެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހަމަ އެބަ ބޭނުންވޭ ުސވާލެއް

މެންބަރަކު  2އޮތީ އެންމެ މެންބަރަކު. އެއީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އެހެންވީމާ، އަދި ައނެއްކާ އިތުރު  އިދިަވޑަިއގެންފައެ



  

ނޑު ހަމަ އެ އިުނގަންނަވާ ކޮންމެ ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަ އް ުފރުޞަތު ކޮންމެ؛ވެސް އެިދވަަޑއިގެންފި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި ހަމަ އެއް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ޓުގެމިނެ 2އްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ޢި

 .މެންބަރަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ އަނެއްހެްނ ދަންނަވަންޏާ އަރިރު. މަުރޙަބާ އެމް.ޑީ އަދި ޓީމުޝުކުރިއްޔާ މުޤައް ނުޑގެ . އާދެ، އަުޅގަ ޅުގަ

ގޮަތކީ ކޮބައިތޯ. އެންމެ ބޮޑު ެއއް  މިހާރު އެ ކަންކަން އޮތް .ތަޖުރިބާއެއް ހިއްާސކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 2ހަމަ 

އަކީ ފުރަން ދާއިރުގައި އެންމެ ފަހުން  ޝަކުާވއަކަށް ނުވަތަ ައޅުަގނޑަށް ދިމާވާ އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއް ހާދިސާ

ތުން. ެއއީ އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ހަޖަމުނުކުރެވޭ ކަމެއް. އެކި މަރުޙަލާތަުކަގއި ބޯޑިން ކާުޑ ަކނޑާލަން ބިޭދސީއެްއ އަ

ފަހުން ކުރި  ވެސް ކޮށްފަ. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ އެންމެ އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ހުންނާނީ ހަމަ އެކި ބޭބޭފުޅުންނާ ހިއްސާ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ދޭތެރެއިން ދިޔަ އެކަން ރަނގަުޅވި ަވގުތުކޮޅެ  ކަން؛ދަތުރުގައި ވެސް ހަމަ މި އް ވެސް. ައޅުގަ

ރޕޯޓެްއ ހެދި އަދި ުނލާ ނުހިންގޭނެ އެއަ ދޭސީން ކޮންމެވެސް ލެވަލެްއގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް ލެންުގއޭޖް ބެރިއާްޒއާހަމަ ބި

ސް ވެސް އެރައިވަލް ޓާމިނަލް ތެރޭ ވެ ގައިލަތުގައި. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޑިޕާޗަރ ޓާމިނަލް ތެރޭއޮތް ހާ މިހާރު ރާއްޖެ މި 

ނުކުރަން ބޯޑިން  ބިދޭސީން އުޅެންޖެހޭނެކަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް

ނޑާލަން ބިދޭސީއަުކ ހުންނަންޖެހިދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ފެންނަ ހިސާބެއްަގއި ނުވަތަ ބޯޑިން ކާުޑ  ޕާސް ކަ

ނަޑއި  ެޖހޭ ހިސާބެއްގައި ޭއގެ މީހަކު ހުރުން އެއީކީ މައްސަލަެއއް ހޭ ހިސާބެއްގައި އަތްކުރަންޖެ ލާއިުރގައި ުސވާލެއްކަ

ނޑުމެން ރާއްޖެ ދާރީ ައށް މި އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ދިެވހިންނަކީ ވަރަށް މެހުމާން ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ރަށް ގިނަ ނޫސްތަކުަގއި ވެސް އެ ވާހަކަ އެބަކަމަށް ވަ އި ގާތް ގުޅުމެްއ ބިދޭސީންނާ ބަހައްޓާ ބައެއް އަދާކުރުމުަގޔާ

ނޑުމެން ދޭ ގުޑްޑީގަ ފަހުން ނިމޭ ގަ ލިޓީއެްއ ދެވޭ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެއޮވޭ ރަނަގޅު ހޮސްޕިޓަ ބަިއ ިއ އަޅުގަ

ެނ ނޫން. އަދި ަހމަ އެއަށްވުރެ އުނދަޫގވާ ވެްސ ފަސޭހައެއްއަޅުަގނަޑކަށް ަގއިމު މީތި ބިދޭސީއެއް އަތުން ދޭަކށް

ނުޑ  މީހާ ކަންނޭނގެ ގެސްޓު އަްށ އެ ކަންތައް. ދެން ެއއާެއކީަގއި އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހިއްސާކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ން ސަރުކާރުން އިްސ ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި ވާހަކަތަެކއް ދެކެވުނު. ައޅުަގނޑުމެ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ހުރިއިުރގައި ތި

ކޮންމެވެްސ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކަންތައްތަްއ ގެންިދއުމަށް ޓަކައި އިރެއިން ތިޮކޅުގަ ހެދިފައިވާ ދަފުތަުރގެ ތެނަގަިއގެން 

އަކާ ހިާސބަށް ވެސް ދެވުނު. އެހެްނނަމަވެސް އެ މަސަްއކަތް ެއއްވެސް ވަރަކަށް ނުހިނގާ. ވަރެްއގެ އެމް.އޯ.ޔޫ 

އެހީތެރިވާން.  އިވާހަކަ ދަންނަވާ ެއކަމުގަ އެ  އިތަނުގައި ތިބޭ ކުދިން ހަމަ ގުޅާފަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ފަަހރަށް އެ

ނުޑގެ ަވޒީފާގެ ގޮތަކުްނ އެކަެމއް ނުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ޙުަޒއިމްމެންނާއި  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނާ . ދެން ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ ގުޅާ ެއ ވާހަކަަތއް ދައްކަން އޮްތ ގާްތަކމެއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަ



  

ރޕޯޓްްސގެ މި ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ލިބޭކަން ހަމަ ރަނގަޅު އެއްބާރުލުމެއް އެއަދާ ހަމައަށް އައިރު ފުދޭވަރަކަށް މިއަ

ނޑިަވޅުގަ  އް އަންނަ މައްސަލަ. . އެހެންނަމަވެްސ ހަމަ ހިތާމަކުރަން މި ބިދޭސީންތަކެއިވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މި ދަ

ނޑުމެނަށް އައިްސގެން ިމނިސްޓަރުމިނިސްޓްރީގަިއ ހުރިިއރު ވެސް މި  ޔޫތު މެދުވެރިކޮށްގެން  ޝަުކވާ ައުޅގަ

އްލުތަެކއް ހޯދަން. އި އެކަން ހުއްަޓއި އެކަމަށް ޙަރޕޯޓަށް ދަންނަވާފައި ޔޫތު ކައުންސިްލެގ ފަރާތުން ވާނީ އެއައިކޮނޮމިކާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ . ޚާްއޞަކޮށް ދަފުތަރު ތެރެއިން ގޮތުަގއި އެަބއުޅޭ ހަމަ ބައިވަރު ދިވެހި ކުދިން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. އެއީ ަވގުތުކޮެޅއް؛ ހަމަ އް ލިބުނުއިރު ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ނަންބާޒެާސރޗްކޮށްލި އިއަޅުަގނޑުމެން އޭުރގަ 

ިމ  އިވެސް ކޮށްފަ ރަށް ފިލްޓަރފަހަ 3ލާއިރަށް އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ދަފުތަރުން އެ ނަންތައް ފޮނުވާއިރު އަންަގއި

ކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ސަރުކާރު ކުއްޖާ ބޭނުންތޯ. އިންޓަވިއުކޮްށ، ޕްރީއިންޓަިވއުއެ ފޮނުވަނީ. ފުރަތަމަ 

ނޑަށް  ބޯޓުްނ  ،ތައް ހަމަ ހީވަނީ އަދި ެވސް އެޓްލީްސޓު ލުއި ލަގޭޖުތެރެއިން އެބަ ކޮށްެދއްވާ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުރޭ. ދެން އޭރުަގއި ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ފޯމިއުލާައކަށް އްތަުކގައި ހަމަ ބިދޭސީން ބޭނުންއެ ކަންތަ  ގޭޖު ބާލައިލަ

ވެްސ  އި ޭއގަ ަތއްޔާރުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް ޕާޓް ޓައިމް ުނވަތަ ކޯލްުކރާ ޕޫލެއް .ވެސް ވިސްނުނު ކަންނޭނގެ

ރު އޮތީ ކަންތައްތައް މިހާ އެްއވެސް ކަހަލަ މަސައްކަެތްއ ނުކުރެވި މިއަދާ ހަމައަށް މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މި

 ދެން ތިބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ގެންުގޅުްއވާ ގޮެތއް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އިތޯ؟ހިސާބެއްގަ ކިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، އެމް.ޑީ.

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިތ ބޯޑިން ކާޑުގެ ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަ، އާދެ ކަންަތއް އަޅުަގނުޑ  ުޅގަ

ނޑު ފިަޔވަޅު ރަނގަޅުކުރާނަން އިނގޭ ބަަހއްޓާނީ.  އިއަޅާނަން. އޭަނ ދެން ފެންނަ ހިސާބުގަތޯ. ވަގުތުން އަުޅގަ

ކުރިއްޔާ ތި ޝު ނޑާލުމުގެ ކަންތައް؛ ވަަރށް ބޮޑަށްއި ކައަތުލާފަ ގެ އަތުންބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް ދެން ތި

ނޑަށް  ވަރަކަްށ ޕޫލްގެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް  ގެމިނިސްޓަރު ހީވަނީ މި ޕޫލްގެ މައްސަލަ، ޔޫތު ޕޮއިންޓަށް. ދެން އަޅުގަ

ގާނެ. ދެން އަނެއް ފަހަރު ނުހިނ ،ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަނީ. އެއް ފަހަރު ހިނގާނެ . ނުނިމި، ނުދިރިއޭތި އެބަ ހިނގާ

ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ  ،ައޅުވާެލްއވިްއޔާަގނޑަށް ީހވަނީ ކުޑަކޮށް އަލިމް އަޅުނޑަށް ީހވަނީ ޙުަޒއި އަޅުގަ 

 ހުއްދަދެއްަވއިފިްއޔާ އެކަން ުކރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ކަންޭނނގެ އޮންނާނީ. 

 

 އިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަލީ ޙުޒަ ސަސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯ



  

ނޑު ދެންނެިވން ދެއްތޯ  މުަވްއޒަފުން  27އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންަތއްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިަޔއިން. ޭއެގތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މުވައްޒަފު އަ އިނެގުނޭ. ދެން އޭގަ  ނޑުމެންނަށް ދަތިތަކެއް ައއި. ގިނަ ފަހަރު އަުޅގަ ންނަީނ ެވސް ައޅުގަ

ނޫނޭ. ވަކި ހިސާަބކަށް ގެްނގުޅުނީމަ  އަނެއްހެން ބުނާހެން ކުއްޖާ ބޭނުންެވގެނެއް މެންހެން އެއީ ުޒވާން ުމަވއްޒަފު،ކޮން

. އެތަނަށް ނަން ދިނީ ވެސް ތިމަންނަގެ ބައްޕަ ނޫނީ މަންމަ ނޫނީ އަކަށް މިވަރު ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭބުނާނެ ތިމަންނަ

 ބުނާނެ، އެހެންވީމާ، މީކީ އަސްލު އަުޅަގނޑު ހީކުރި ކަހަލަ ވަޒީފާެއއް  އިކޮންމެވެސް ބެލެނިވެރިެއްއގެ ނަން ބުނެފަ

ނޑުމެންަނށް އޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން ވަިއސް ވެސް އެބަ ތަކެއް އިނގޭތޯ. އެ ހުރިހާ ުއޅޭ ޑިފިކަްލޓީ ނޫނޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޭުރެވސް ޝެއަރކުރިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ަބއެްއ ކުދިންގެ  ނޑުމެންނަށް  ެއބަ އެްއޗެްއ އަުޅގަ އުޅޭ. އަުޅގަ

ނޫނޭ. އޭަނގެ  ެވސް އެ ހުންނަނީކީ އެ ސީދާ ެއ ކުއްޖާެއއް އިށްފަިއ ރަޖިސްޓަރކޮބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ޭއގަ

. އެހެންވީމާ، ޭއގައި ވެްސ އި އޮންނަނީ ނޫނޭ އެކަން ކޮށްފަ ނޫނީ ެއގޮތަށް އިނީޝީއޭިޓވް ނަަގއިގެންެނއް ،ބެލެނިވެރިޔާ

އަދި އެ ކަންތައްަތއް  ަގނޑުމެން އޭިތ ބަލައިބުމުގަިއ އެަބުއޅޭ ދަތިތަކެއް. ެއކަމަކު ވެސް އިތުރަށް ައޅުމުވަްއޒަފުން ލި

ފުރުޞަތުތަްއ  ަވގުތު އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކުޑަޮކށް ވަޒީާފގެ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެަކމަކު، މި

. އެހެްނވީމާ، ހަމަ އިރު ކަންތައްތަކެއް ބަލަން ހުރުމާއެކީގަ އޮތީމަ އެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އިތު އިމަޑުޖައްސާލެވިފަ 

ިތކޮށްގެން އެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިައްށ ދާއިރަށް ައޅުަގނޑުމެން އޭތި ޔޫތު ޕޫލަށް އަނެކައެ ފުރުޞަތުތައް ހުުޅިވގެން

 ގެންގޮސްދޭނަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެދން މިހާރު އެދިފަމިހާރު ދޮޅުގަޑިއިރު ހަަމވެއްެޖ. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2އޮތް  އިހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންކުރައްަވއިފިއްޔާ ދެްނ  މިނެޓު 1އްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް ާލނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޢިފައި ނިންމައިފުރުޞަތުއަރުވާ

ވަނަ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަރުވާނަން ހިތަދޫ  2އަްށ ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަޑި

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ނޑުމެްނ ޖީ.އެމް.އާރުން އެ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ ރޕޯޓް އައަުޅގަ

ދިަޔ. އަދި އިމާރާތްތަކަށް ވެސް ވެސް ރީތިވެގެން އެތަނުން ފެންނަ މަންޒަރު އިހިންގަމުން އައިރު އެތާނގެ ޚިދުމަތާ

ައވަްސކޮށް.  ވަރަށް އަވަްސކޮްށ ވަރަށް ސްީޕޑު ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަދަުލތަކެއް. އެ ބަދަލުތައް ައއިްއސަ އޮތީ

ވިޔަފާރި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން  އި ން ވެސް ކުރެްއވީ ވިޔަފާިރއޭ. ވިޔަފާރި ކޮންސެޕްެޓއްގަ ބޭފުޅު އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ އެ

އެާތ  އަހަރެްއހާ ދުވަސްެވގެންދާއިރު  2ބޭފުޅުންނާ ހަާވލުވުމަށް ފަހު މި  އެކަން ކުރަމުން ައއީ. ީކްއެވގެންތޯއޭ ތި 



  

މަތްތައް ވެސް، ތަން ވެސް މުޑުދާރޭ. ދެން ތަން ފެންނަނީ ޚިދު ހަމަ ދައްވެގެންދާ ،ވެޚިދުމަތްތައް ހަމަ ޑިޓްރޭޓު

ބޭފުޅުންަނށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ތިމަންނަމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. ތިމަން ބޭފުޅުން  ހަވާލުާވއިރު ތި

. އޮތްއިރު އެތަނުން ފެންނަ މަންޒަރެއް މިހާރަކު ނުފެނޭ އީ. މި ދެންނެވިހެން ޖީ.އެމް.އާރު ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއްކަން މި 

ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ  ތަން ހިންގުމަކީ މަްއސަލައެއް ހަމަ އެ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަރނގަޅީ ިދވެހިން

. ހަމަ މިހާރު ވެސް އަންނަޖެހޭނޭ  ގެންނެވި ކުރިއެރުން ތަން ހިންގަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ރަނގަޅުގޮުތަގއި އެ

ނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންާވ  ދެންނެވި އެލިބުމުގައި މި ންޯތއޭ ލަސްެވގެންދަީނ ޚިދުމަތްކީްއވެގެ ތަނުން މި ފެންނަ އަޅުގަ

  ސްތަކެްއ އުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ؟މަންޒަރު ފެނުމުގައި ލަ

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ކަމެްއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ުސވާލުހެން  ތި ކުރެއްވީ މިއަދު. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ަސރުކާރުގެ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް އި. އް ޮއވޭ ސަރުކާުރގަންޑަރ ޕްރޮެސސެކުރުމުގައި ޓެ އަކީ އަުޅގަ

މީހުން  10 ކުާރއިރަށްޝަން ގެންނާނެ. ގެނެސްގެން އެޯވޑުކޯޓޭ 3 ،ސިޓީ 3ކަމެއް ހުއްޓުމަށް އޮތް އެންމެ މޮޅު ގޮތޭ. 

ހަމަ މުޅި ސިލްސިލާ  . އަނެއްކާ ޓެންޑަރކުރަންޖެހޭނެ.ލުކުރަންޖެހުނީކޮޅަށް ސިޓީ ލަްއާވނެ. ޓެންޑަރ ބާތިއެއާ އިނދި

މަސް ދުވަހަށް ލަސްވެގެންދަނީ. މިއީ ހަމަ  8ދުވަހުން ކޮށް ނިންމަން ހުރި ކަންތައް ދެ މަސްފަހަތަށް އިނގޭތޯ. 

އް އޮންނަ މި ކަންތަ ފުށުން އެނގިަވޑައިުނގަްނނަވާނޭ ހުއްޓޭ ޭބރު މި ދަތިތައް އެބަ ޙަޤީޤަތެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ،

ނޑުމެން ކޮންމެެވސް މުވަްއޒަފަކު ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށް ގެންދާނެ. ުސވާލަކަްށ ގޮތެއް. ކޮންމެ މަހަކު ން ެއއް ދުވަހު އަުޅގަ

ރޮސެްސ މިކަހަލަ މުޅި އޯވަރޯލް ޕް ؛ސެސްހުއްޓޭ. ެޓންޑަރ ޕްރޮ ޖަވާބުދޭންޖެހޭ. މިކަހަލަ އުނދަގޫތަކެއް އެބަ

ނޑުމެ ރަނގަޅުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ  ންނަށް ހީަވނީ މި ވިޔަފާރުތަެކއް ަރނގަޅެއް ުނކުރެވޭނެ. އެީއ އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ެއގޮތަށް ޖެހިަވޑަިއގަންަނވާނެ ކަމެއްހެން. ދެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކެންޓީުނގެ ޓެްނޑަރުަގއި ޤަބޫލުކުރައްވަން

ިއ ދެްއވާފައޮތޭ އިޚްތިޔާރު ހުއްޓުުނއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޯޑަށް އެބަ  އިދުވަހު ރަންވޭ އިމަޖެންސީގަ. އިހަށްދިމާވީ

 ގެމީހުން 3އިތުރު  .ޔަކަށް ދިނީމަ ތިހެން ނުކުރެވޭނޭައޅަން ބަ އިއަޅަން އިނޭގތޯ. ޓެންޑަރުގައިނގޭތޯ ރަންވޭ 

ދިޔަ ކަންަތްއ  އިދިޔައީ. އެއީ ޙަޤީޤަތް. މިދިަޔ ހަފުތާގަގެން އްާކ ޖަނަވަރީ މަހަށް ލަސްވެކޯޓޭޝަން ގެންނާށޭ. އަނެ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަދަންނަވަންތޯ  އޮތް ވަރަށް އުނަދގޫ ޕްރޮސެސްެއއް އިނގޭތޯ.  އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ސަލާމަތެއް ނުވެޭވ ގިނަ ފަހަރަކަށް ޝަކުވާ ބޮޑުކަމުން. އެައކުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން 

 އި . ދެން ކެންޓީނު ކަންތަކުގައިތާނގަ ެއޑްރެސްުކރަންޖެހޭ ކުރީ އޮތް ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ވިސްނައި ކަންތަކަށް

ނެތޭ އިނގޭތޯ. މުޤައްރިުރ ންތޯ. ަވގުތެްއ ކުޑަ ވަރަށް ކުރުޮކށް ދަންނަވައިލަ ވެސް އެ ކަންތައް ދިޔަ ގޮތް އަޅުަގނޑު

 ދެއްަވއިފިްއޔާ.ހުއްދަ



  

 

 ލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޓްސް ކޮްމޕެނީގެ ލީގަލް ަކއުންސެރޕޯމޯލްޑިވްސް ެއއަ

، ކުރެވި ގައި. ހަަދން ބަޔަކަށް ޓެންޑަރމިހާރު ކެންޓީން އެހުރީ ޓެމްޕަރަރީ ސްޕޭސްއެއް އި، ކެންޓީނު ކަންތަކުގަ 

ްއ ވެސް ޓެންޑަރެ ދެން އެ ކެންޓީނު ޕްރޮސެސްަގއި ދަނީ. އާ ކެންޓީނު ހަދަމުން އެ ،ބޭފުޅުން އެ ތަން ކުެރވި އެއެޯވޑު

ނޑުމެން ދެންނެވީ އޭިތ ނޫނީ  .ނުލިބުނީރުގައި އެދެޭވ ވަރަށް ެރސްޕޮންސްކޮށްފައި ފުރަތަަމ ބު ކުރީ. މި އަޅުގަ

ނޑަށް ފިޓުރެސްޕޮންސިވް  ނޑުމެން އަލުން ރީޓެންޑަރ ނުވީމަކަމަށް ތި ބަލާ މިންގަ ރު ސަރުކާ އެހެްނވެ ؛ކޮށްގެންއަޅުގަ

ނޑުމެން ފްލޯރ ވާ ކުންފުންޏެއްހިއްސާ ންނާތީ އެ ޕްރޮސީޖަރްސ ކުަރންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރސް ހުވީަމ އަުޅގަ

މަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ޚިދު ެވސް ނުދެވޭެނ. ކަށް ަމސައްކަެތއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބަޔަފުލްފިލްނުކުރެވެންޏާ 

 އަކީ. އެންމެ ބޮޑު ޑިލޭ ަކށް ނުގެންދެވޭނެ. ެއއީ އަސްލު ވެސް ކުިރއަ ތަކެއްޕްރޮޖެކްޓު

 

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

 އާދެ! ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

އި ވަީނ ސް ވިދާުޅވެފަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިއަހަުރގެ މަސްވެިރންގެ ދުވަުހގެ މުނާސަބަތުަގިއ ރައީ

ކޮށްދިނުމޭ. އޭގެ ފަހުގަޭއ ގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ަވީޒފާއެންމެ ފުރަތަމަ ތިމަން

 ބޭފުޅުންނަށް؟ ުކރެވޭތޯ ތިާރނީ. ކިހާވަރަކަށް މަސަްއކަތްކުދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު 

 

 އިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑަ މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

 ނބައި އެންމެން އެ އަށް ބޯލަ އާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެްއޗަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ މީގެ ތެޭރަގއި ަބއެއް އިސްތިސްނާ އަންނާނެ ވާންޖެހޭ ެއއްެޗއް. ަޝއްެކއް ކިޔަމަން  ވެސް ނެތް. އަުޅގަ

އެންެމ  ރޭަގއި. ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުަގއިވޯކެްއެގ ތެދާުޅވަނީ ވަރަށް ޖެނެރަލް ފްރޭމްއިނގޭތޯ. އެ މަނިކުފާނު އެެހން ވި

އަދި  އާއި ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އެ ތަނުގެ މާލީ ހާލަތު. ލިބޭ އެއްަޗކާ ޚަރަދާއި ޚަޒާނާ ައށް ދައްކާ ފައިދާ

ޮއްތ  އި މިހާރު އެބަ ދޭތެރޭގަ ނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ޖީ.ެއމް.އާރާއި ިދވެހި ސަރުކާރާއެ ރިޒާްވގަިއ ބަހައްޓާ އެްއޗެއް.

އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނާ އިދިކޮޅަށް މިހާރު ނިމިފައި  އާބިޓްރޭޝަްނ މި ވަރަށް ޮބުޑ މައްސަލައެްއ. އާބިޓްރޭޝަނުަގއި

އަނެއް  އެއީ އެްއ މައްސަލަ. އެބަ ހިނގާ. . އެ ކަންަތއްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޭނގޭފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް. ދައް

ވެރި ކުންފުންޏެއް ނޫނޭ މިހާރު މި ކުންފުންޏަކީ ދަރަނިށް އޮތް ތާނގައި އަކީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިއަ މައްސަލަ



  

ނޑުމެން ދަރަންޏަށް ދާނެ އިނގޭތޯ. ދަރަންޏަ ން ޖޫނުކުންފުްނޏެއް. މިއަންއަރަިނވެރި އިނގޭތޯ.   ށް ން ފެށިގެން އަޅުގަ

ނުޑމެން ކުެރވެން ެއބަމެން ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑައިރު އަޅުަގނޑުދާ ނަށް މި ލިބޭ އެއްަޗކުން ޖެހޭ. އޭރުންތާ އަޅުގަ

ނޑު ޖެއްސޭނީ އެހެންނޫންތޯ.ދެކޮޅު މެންނަށް ވަޒީާފގަިއ އެހެންވީމާ، މި ބަދަލު ައންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

މަސަްއކަތުގެ ހުނަރާއި ޖޯޝް ހުރި އެކީަގއި  ރެވޭ އަދި އިްޚލާޞްތެރިކަމާކު ކަންތައް ،ޖެހޭނީ ކަމަށް ކަމޭހިތާގެންގުޅެން

ނޑު ހަމަ ތި ނޑުމެންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. މިއީ އަުޅގަ  މީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންނޫނިްއޔާ މިކަން ކާމިޔާބެްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއް ންތަކުގެ ބަދަލުކަ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް. ދެން މި ުދވަހަކުން ނޫްނ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޑު  އަންނާނީ.ކަންނޭނގެ  މަޑުން މީތި އަންނާނީ ިއނގޭތޯ. އަންަނއިރުަގއި ެއ ޗޭންޖު އަުޅގަ

ނަޑށް  ނޑުމެން ދޭނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ހީވަނީ ވަޒީފާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ ދެވެން ޮއތް ވަރަކުން އަުޅގަ

ކިތައް ދިވެހީންތޯ  ރުގައި އެ ދޯނީގެ ކެޕްަޓނުންނަށްދާއިރަށަށް  120 ދާގީނާއެއްށް އަންނަ ކޮންމެ އެއަރޕޯޓަ މިސާލަކަށް

ތިބީ ދިވެިހ ކެޕްޓަނުން އަދި އިނގޭތޯ.  ވެސް ންމެންނަށްހުރިހާ އެަގނޑުމެން ބަލަމާތޯ. އެެހންނޫންތޯ. ހަމަ އަޅު

ނޑުބީ އިނގޭތޯ މިއަދު. މީހުންނޭ ތިބޭރު 99%މީހުންގެ ަބދަލުގައި ކަތުރަނގަޅު މަސައް މެންނަށް މިއީ ައސްލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޒުވާނުން މިކަހަލަ އުނދަގޫ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ގިނަ މިހާރު  ހަޑި މަސައްކަތަށް، ނުކުެރޭވ ސަބަބަކީ. އަުޅގަ

ނޑަ ނުވޭ އިނގޭތޯ. އެ ވެްސ  ކުރިމަތިލާކަށް މުޅިއަކުން ބޭުނމެއް ރާއްެޖއަުކ  މި ހެން.ދިޔައީހީވަީނ ްށ ދުވަސް އަުޅގަ

ވެްސ  ސައުތު ކޮރެާޔގައި  .އުޅެނީވެސް މިކަން ދިާމވެގެން  ޕޫުރަގއިސިންގަ .ކުރަނީކަންޏެއް ނޫން މިކަްނ ތަހައްމަލްއެ

މި ދުވަސްވަރު . އަންނަނީ އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މިޝަނަށް ޓްރާންސި ކަން ދިމާވެގެން އުޅެނީ އިނގޭތޯ.މި

ލާނީ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވައި ށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރިހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ އަޅުަގނޑުމެން

 .ހާލަތު ތަންދޭ ވަރަކުންއިނގޭތޯ.  ކުރެވޭތޯ ބަލާނަމޭޒަފުން އިުތރުަގނޑުމެން ހަމަ ވީހާވެްސ ވަރަކުން މުވައް އަޅު

ނަޑކީ އެންެމ ރަނގަޅު އެއްއައަނެއްކާ  . އެެހން ހުރިހާ ތަންތަނާ ބަލާފަ  .ދޭ އެއް ކުންފުނި އިނގޭތޯމުސާރަ ުޅގަ

ނޑު ހިތުން ޢިއްޒަތް އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ދޭނަޭމ ކުރިއަށް ގެންގޮސްއެަކން  ތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވައިލާނީައކީ ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު އިނގޭތޯ. 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކްޓަުރ ޑައިރެ ކުރެއްވި ސުވާުލތަކަށް މެނޭޖިން މެންބަރުން އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ހުިރހާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ދެއްވައިފި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޢިއިބްރާހީމް ސަލީމް ޖަވާބު

 ތި ުތގެ މަޢުލޫމާތު ޔަ ގޮދިކަން ހިނގައި އްލުތަކެއް ނޫންނަމަ އެވަރަށް ބޮޑެތި ޙަ ކަންބޮޑުވުެމއް ހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކަށް

އިތުރު  އިގެންދާ މައްސަލައިގަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން، ކަމަށް. ދެން މި ދިމާވި މައްސަލަބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފި 

ލާނަން. އެހެްނވީމާ، ަގނޑުމެން އަނެްއކާވެްސ ދަންނަވައިވަންޏާ އަޅު އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުުކރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ގެނެސްދެވޭޯތ އްލެއް މައްސަލަ އަށް މީަގއި ޙަ ދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވިމިއަ



  

ްށ އޮތް ތާނގައި އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އެއީ ވަޒީާފ ކުރިއަކޮށްދިނުމަކީ ސައްކަތްމަ

ވެްސ  ކުރުމަށް ޓަަކއިމިކަން ރަނގަޅު؛ ހުންގެ ވަޒީފާގެ އަޚްލާޤުމީ ދިނުން. އަދި އެނުމުގައި ދިވެހީންނަށް އިްސކަންދި

 މީހުން  އެ ،ޯގސް މީހުން މީހުންގެ ތިބި ހާރުޚާއްޞަ މަސަްއކަތްތަެކއް މިހާރުވެސް ކުެރްއވުން. ެއއީ އެަކން ކޮށްގެން މި

ނ ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެމީހުން ރަނަގޅު  އެ ޓްރޭންކޮށް  ތިުނޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑާކަށްމީހުން އިތުރަކަށް ކަ

. ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަެމއްމާ ވެސް މުވަްއޒަފުން މަދުކުރަންދަްއޔާ މާވެއްޖެވިދާޅުވާ މަްއސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށް 

ދިނުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ގެންޮގސް

އަްށ މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ  ޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންވެއްޖެްއޔާވެސް ވަރަށް ބޮ މެންބަރުން

ނޑު ިނންމާލުމުގެ ކު އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްޙަ ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްީމދުކުރަން. ދެން އަުޅގަ ރިން ސުވާެލއް ައޅުގަ

މިހާުރ ޑިއުޓީ ފްރީަތއް މި ހިންަގަވނީ ހަމަ ސީދާ އެއަރޕޯޓްސް  .ގޮތުންެއއީ ިޑުއޓީ ފްރީއާ ބެހޭ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

 ކުރައްވަނީ ކުރުމުަގއި މުދާ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުމުދާ އެތެރެ؛ ދެން އެ އަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް މި ހިންގަވަނީ؟. ކޮމްޕެނީންތޯ 

މުދާ  ެއއް ާބވަތުގެ ،އް ުމދަލެއްށް އެ މިސާލަކަ .ގެންނަ ތައް ޕްރޮޑަކްްޓސް ސީދާ ވިދާުޅެވއްޖެ ބައެއް  ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟

 ކި ބައެްއގެ ިވޔަފާރި ހިންގުމަށްނޫނީ ވަ ؟ކަމަކު އެއީ އެކަން ަދނީ ރަނގަޅަށްތޯ ވިްއކާ އެަތއް ބަިއވަރު އުޅެާފނެ. އެ

ނަޑށް ހީވަނީ އެ ުސވާލުކޮށްލީމަ ެއއީެއ ކަންތައްަތއް ކުރިައށް ގެންދަނީ؟ ކިިހނެއްތޯ  ،ޓަކައިތޯ އިްސކަންދީގެން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވެދާނެ ސުވާލެއް . ހެންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ޑިއުޓީ ފްީރގެ މަްއސަލަތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަންބޮުޑވެފައި އޮްތ ކޮންމެ މީހަުކވެސް ބޭނުންވެދާނެ.  އެއީ

މު ދައުރު އަދާކުިރ މުގައި މުހިއްކުރުދަށުން ސަލާމަތްއަތް އަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.ާއރުޞަކޮށް އެމައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. ާޚއް 

ގޮުތގަިއ  ވާހަކަ ދެްއކީ. ސީދާ ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އޭރު ިދވެހީންގެ އަތްަމއްޗަށް ގެންނަ

އެ މީހުންނަށް ިޑއުޓީ ފްރީން. އެހެންވީމާ،  އީދިޔަވަރު ވިޔަފާރިތަެކއް ހުްއޓިގެންދިވެހީން ކުރަމުން އައި އެތަްއ ބައި

ވެސް، އޭރުގަިއ އެ މީހުން ގޮވަމުންދިޔަ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންނަމަ ،ވިޔަފާރިތަްއ ލިބުމަކީ ވެސްއަލުން އަނބުރާ 

ފްރީ ޝޮޕްތަކެްއ  އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީްނ ކޮމްޕެނީ މިއަދު ހުރިހާ ޑިއުޓީއެއަރޕޯޓް ބަދަލުވުމާ ެއއްޮކށް 

ނޫފެދޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  މްދަނީ އިތުރުެވގެންދާނެ ޝައްެކއްގެންދަނީ. މިވެްސ ހަމަ ދައުލަތައް ލިބޭ އާމުންހިންގަވަ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކޮންމެވެސް މިްނވަރަކަްށ  ،މިކަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ކުާރ އުސޫލުން

އަދި ެއ ެއްއވެސް ބަަޔުކ  މިނިވަން ވިޔަފާރި އަށް ގައި ގޮތު  ފުރުޞަތު ލިބުަމކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ންއެއަރޕޯޓު

ނެ ގޮެތްއ މިކަން ކުރެވޭ ނޫންނަމަ ،ންނަމަ ޭއގެއިްނ ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ނޫ ،އެްއވެސް ވިޔަފާިރއެްއ މޮނޮޕޮލައިޒްކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ޤަ ރެއެއަްށވު ބޫލުކުރެވޭ. އެއަރޕޯޭޓ ބޮޑަށް ހުޅުވާެލވިފަިއ އޮތް ވިޔަފާރިެއއް އޮންނަންެޖހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ިޑއުޓީ ފްީރ ވަރަށް ޮބޑު ޒޯނެއް ިމއީ.  .ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވރަށް ބޮޑު މާކެެޓއްެގ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ ބުނީމަ މި

މު ކަށް މިކަން އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްތަނުން ކުރާ ވިޔަފާީރގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މީެގ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަ އެހެންވީމާ، މި



  

ނޫން. އެހެންވީާމ،  ގޮުތގައި އެއީ ރަނަގޅު އުސޫލެއް ކުރުމަކީ އެއްަބޔަކު ޤަބޫުލކުރާކާރުން ިވަޔފާރިމެއް. ދެން ސަރުކަ

  ލުގައި އެ ޮގތަށް ވިސްނަންތޯ؟ބަންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުސްތަޤްކުންފުނިތަކަށް މި ފުރުޞަތު އޮޕްރައިވެޓް 

 

 ބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑައިރެކްޓަރ އި މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑުމެްނގެ މިއާދެ! ޝުކުރި  ވެގެންާދއިރުަގއި ެއންމެ ބޮޑު ކަމަކީ މިހާރު ިވަޔފާރި ފުޅާ އްޔާ. މިހާުރ އަުޅގަ

ކަން. އެިކއެިކ ކަންތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވާެލވިފަިއ ުގގެ ޖަގަހަ ކުޑަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓާމިނަލް ިބލްޑިން

ނޑުމެން ށް އޮތް ތާނގައިއޮތީ. ދެން ުކރިއަ މިހާރުވެސް މި ވެސް ެކއުމާއި ުފޑް އެންްޑ  މިއަންނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

ާމ، ެއ ިދވެހި ކުންފުނިތަކަށް އިނގޭޯތ. އެހެންވީ ،ލާނަންމެން އަމިއްލަ މީހުންނަށް ހުޅުވައިބިޒްނަސް ައޅުަގނޑު  ބެވަރޭޖު

ށް އޮތް ތާނގައި ެއ ތަން އިތުރުެވގެންދާއިރުަގއި ނާނީ ކުރިއަގެންދާނަން. ދެން އޮން ށް ކަންތައް ައޅުަގނޑު ކުިރއަ

ދަނީ އިނގޭތޯ.  ރާވަމުން މިހާރުވެސް މި މަތިލާ މީހުންނަށް ދޭ ފުރުޞަތުތައްކަމަށް ކުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މި

ހުއްޓޭ  ންތޯ އެބަވިދާޅުވި ކުރީގެ ުކރި މީހުންގެ ތަކުގެ ތެރެއިން ދަންނަވަ އެނިގވާަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ތި

އިނގޭތޯ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ެއ  ބިން ރުފިޔާ ުނދައްކާ. ޖަވާެބއް ނުލިލިއަމި 5ކުންފުންޏަށް އަދި އަދާ ހަމައަށް 

ނޑު  ޚަބަރެއް  .ވެސް އިނގޭތޯ  ރިއިރު އި މީހުން އެކަންތައް ކުބަ މެން ދޭނީ އެ ތަން އިނގޭތޯ. ދެމީހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އެހާ އިދިޮކޅަށް ވާހަަކ  . އަދި އަދަށް ދަންދެންވެްސ ނުދޭ ަޖވާބެއް ،ވެސް ުނވޭ ވެސް އެ މީހުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުންފުންޏަށް ވެސް ދައްަކވާފައި އޮތީ. އެެހންވީމާ،  ން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ޝަރީޢަތަށް ދިޔަޔަސް މިލިއަ 5އަޅުހަ

ލު ކަމަކަށް ން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުސްތަޙީކަ. އެހެންވީމާ، އެހަކު. އެކަހަލަ ދެތިން މީހުންނޭރުފިޔާ ދައްކާނީ މަ 10

އަޅުަގނޑު ހިތުން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަްށ  .އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަރުން ފެންަނނީ

ެއއްޗެިހ  ދަރަނިތަކާ، ޚަލާްސކޮށް ،ރަނގަުޅކޮށް މީހުންގެ އެޓިިޓއުޑްސް ނޑަްށ ބޮޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ އެ އަޅުގަ 

ވެްސ އަުޅަގނޑު ިމއަދު  ލާސްކޮށް ދެން ައއިމަ ނޫްނތޯ މަގެްއ ހުޅުވޭނީ. އެހެންޫނންތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ޚަ

 ހާސް އަކަމީޓަރުގެ ިޑއުޓީ ފްރީ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ދެން މި އަލަށް ހަދާ ޓާމިނަލްގައި ހުންނާނެ ދިހަ

ންދާނީ އެ ަތންތަން ހަމަ ހުޅުވިގެވިއްކާ ތަންތަނާ. ކާބޯތަެކތި  އެކިެއކިއަދި ޭއގެއިުތރަށް  ،ތަންތަން އެިކއެކި

ނޑުމެން ަވޒީފާ ފުރުޞަތުތައް. އޭެގ ސަބަުބން ވަޒީާފ  .ދަރީންނަށްބަުލގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤް ސީދާ އަުޅގަ

އެއީ ކަންނޭނގެ  .ނޫންތޯ ިވްސނަންޖެހެނީކުރާ ގޮތަކަށް ން ިވޔަާފރިތަނުން ވަޒީފާ ލިބި އެ ތަނު ނުދިނެއް ކަމަކު އެ

ނޑުމެންނަށް ުރކާރުގެ ވިސްނުމަީކ ެވސް ެއއީއަިދ ސަ .މިއަުދގެ ިވސްނުމަކީ ވެސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ  ހެން އަުޅގަ

ނޑު، އަންަގވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނުޑ  ށްށް ގެންދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަ ރިއަކު އެގޮުތގެ މަތިން އަޅުގަ

 ެދވިއްޖެ ކަމަށް މިހާރު.ހީކުރަން އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މު ވަރަށް ކާމިޔާުބ ަބއްދަލުވުމަީކ ހަމަ ަވރަށް މުހިއްވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ މި 

ނޑު ސިފަކުރަން. ެއއީ ތި ކުންފުނި ހިން ގެއަދި ބައްދަލުވުމެއް  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ  ގުމުގައި މިހާރު ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ށް ތި ުކންފުނީގެ ކަންކަން ގެންދިޔުުމގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވެސް ކުރިއަ ށް އޮތް ތާނގައިއުސޫލާ އަދި ކުިރއަ

ބޭފުޅުންނަށް  މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުންނާނެ ދާއިރާތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ތި

ޅުަގނޑުމެްނ ބަލަކަށް އަތި ކުންފުންޏަށް ފާގަތި މުސްތަޤް ންމަތީ އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން.

ނޑުމެން  ހިސާބުން  މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މި ގެޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު. ދެން ލާނަންނިންމައި  ދެއްވީތީ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ދަޢުވަތަށް ވަަޑިއގެން ރިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގެ މެނޭޖިން

ނޑު  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. ،ރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުަޤއްރިރުޝުކު މި ފަހަރު  ދަންނަާވނީ އަހަރަކު އެއް ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ބައްދަލުވުން ބާްއވަންޖެހޭހެން ނޑަށް ހީވަނީ އޭރުން އިނގޭތޯ.  އަުޅގަ ވަރަށް ކަންަތއްތަްއ އަުޅގަ

ޖެހޭނީ. ރަމެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކުާރނެ އުސޫލަކަށް ވާންހެން އިނގޭޯތ. އެއީ ކަންނޭނގެ ފޯެވގެންދާނެރަނގަޅު

 ެދއްަވއިފިްއޔާ އިނގޭތޯ.ަރނގަޅު އެގޮތަްށ ހަމަޖައްަސވައިތޯ. ވަރަްށ ކިާޔނަން އިނގޭއަޅުަގނުޑ ހަމަ މަރުޙަބާ

  ރިވިުއކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ެއ ގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ޮއންނަ ކަމެއް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ ވާ ގޮތަކީ ެއއީ

 މި ކުންފުނިތައް ެގ ތެރެއިން ތު ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުއެއީ ާމލިއްޔައިނގޭތޯ. ން މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަ

ނޑުމެން މިކަން ކުީރ.  ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ވަކިން އެހެން ިދމާވި ޚާއްަޞކަމެއް .އޮންނަނީ  އެ ވީމަ އަުޅގަ

ދެން މަޖިލީހުގައި  އޮވޭ. ހަމަ ރަނގަޅު އިނގޭޯތ. ތިކަން ކުރުމުގެ މެންޑޭޓްސް އިޑިޔާ ތި އަ  ،ކަމަކު ތި ވިސްނުމަކީ

މަށް ޓަކައި ބެލެހެއްޓުއޮވޭ ކުންުފނިތައް ތަނުގައި  މި .އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެގިނަ ދުވަހު އުުޅއްވާަފއި ހުރީމާ  ވަރަށް

 ކޮށްވަރަށް ސްޕެސިފިކުހަމަ ދިނުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާމެންޑޭުޓގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް ކޮިމޓީގެ އެ ޮއވޭ. ވަކި ކޮމިޓީެއއް 

 އާދެ! ުޝުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  .ކުެރވޭނެ ފުކޮށް އޮތް މަްއަސލައެއް.ވަރަށް ސާ

______________ 

 


