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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 22 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް ހޯަމ ، 2011 ޑިސެމްބަރ 12 : ތާރީޚު 

 1433 މުޙައްރަމް 17 

 އި ަގ 9:04 ހެނދުނު : ގަޑި   ފެށި 

 އަށް   12:08 ން 10:30 : ހުސްވަގުތުކޮޅު   ފުރަތަމަ 

 ަގއި   13:30 ން 12:32 : ހުސްވަގުތުކޮޅު   ދެވަނަ 

 ަގއި  14:29 މެންދުރުފަހު : ގަޑި   ނިމުނު 

 މިނެޓް 48 ަގޑިއިރާއި 2 : ވަގުތު   ޖުމްލަ   ހޭދަވި   ޖަލްސާގައި 

 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    50ހުސްވަުގތުކޮޅު  ހުސްވަުގތުކޮޅު    43މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން  67ންބަރުން، ދެވަނަ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން މެ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު އުތުރު ދާއި 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާ 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މުޖްތާޒް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

 ޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއި 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއި 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 މް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ ވަށުމާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ތިނަދޫ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  ފުވައްމުލަކު މެދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  
 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ބަރު: މެން ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  
 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   : ރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 



  

 .ޖަޑްލާ ވަދަ 22 ޔައުޒުސެ ގިދްވަދަ އަހަޒުސެ ވަދަ 3122  :ޔައުމިއްޔާދަދްބަޒު

 .ޔުވަލް ހޯމަ  3122 ބަޒމްޏިލެ 23   :ގާޒީޚް

  

 

 .ޔުޢާ .2

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒިޔާލަގުދް

 .بسن اهلل الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފުދީޓެ މަޖިޑިލް

 

 .ހާޒިޒީ ޖަޑްލާސެ .3

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް 31މިވަސުގު ޖަޑްލާ އަފް ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވީ 

 

 .ކުޒުމާއި ޔައުމިއްޔާ ޓާލްކުޒުދްޔުވަހުސެ އެޖެދްޏާ އިޢުޑާދު .4

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .3122/3/33/އޖޒަކީ މިއަޔުސެ އެޖެދްޏާސެ ދަދްބަ -4.2

 4 އަފް 3122/88 ދްއި 3122/86 ޔައުމިއްޔާ ދަދްބަޒު. ޔައުމިއްޔާ ޓާލްކުޒުދް -4.3އެޖެދްޏާ އައިޓަމު  -4.3

 29ދް އިދް ޓެފިސެ ވަދަ ޖަޑްލާސެ ޔައުމިއްޔާ 27ވަދަ ޔައުޒުސެ  4ވަދަ އަހަޒުސެ  3122އެއީ . ޔައުމިއްޔާ ޖަޑްލާސެ

މި ޔައުމިއްޔާގައް މަޖިޑީހުސެ ވެބްލައިޓުސައި ޝާއިޢުކުޒުމަފްޓަހު އެއްވެލް . އަފްހަމަ ވަދަ ޖަޑްލާސެ ޔައުމިއްޔާއާ

ގަކަކީ މަޖިޑީހުސެ ސޮގުސެ މަގިދް މި ޔައުމިއްޔާ ވާ އިމެދްބަޒަކު އިޞްޑާޙެއް ހުފަހަޅުއްވާޓައިދުވާގީކ ސަވާއިޔުސަ

 .ކަމަފް ދިދްމައިޓިދް ޒިޔާލަގުދް ޤަބޫޑުކުޒާ ޔައުމިއްޔާގަކެއް

 

 .ދް އަދްސާ އެދްސުދްޒިޔާލަގު. 5

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ސައި A:9@. ސޮގް ޔަދްދަވާޑާދަދް މިއަޔު ކޮމިޓީގައް ހަމަޖެހިޓައިވާ. ޒިޔާލަގުދް އަދްސާ އެދްސުދް .5އެޖެދްޏާ އައިޓަމު 

. ސައ3ިމިޓީ ކޮޓަޒި ކޮ، ސައި އިޖްގިމާޢީ ކޮމިޓ22:26ީ. ސައ2ިކޮމިޓީ ކޮޓަޒި ، ޔިޒާލާކުޒައްވާ ކޮމިޓީ ޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓު

. ސައ4ިކޮމިޓީ ކޮޓަޒި ، ސައި ސަވާއިޔު ކޮމިޓ23:41ީ. ސައ4ިކޮމިޓީ ކޮޓަޒި ، ސައި ޤައުމީ ގަޒައްޤީ ކޮމިޓ22:26ީ

 .ސައ4ިކޮމިޓީ ކޮޓަޒި ބެހޭ ކޮމިޓީކ  އްގަކާސައި މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކުސެ ކަދްގ25:11ަ

 

 .ލުވާޑު. 6

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ލުވާޑު .6އައިޓަމު  އެޖެދްޏާ

އެދްޏް  ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިލާމު ޢަޑީ މިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދްމަޏުއްވަޒީ ޔާއިޒާ -6.2 -6.2

އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް އަޅުސަދޏު ޢި. ކުޒައްވާ ލުވާޑު އަޑްޓާޟިޑް މުޙައްމަޔު އަލްޑަމާ އެދްވަޔަޒމަދްޓު

 . އަޒުވަދްޓުޒުޞަގު

 

 :ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް ދްބަޒު ވިލާމުމެ މަޏުއްވަޒީ ޔާއިޒާސެ

އަޅުސަދޏު ޢިއްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ޔަދްދަވަދް ބޭދުދްވާ ލުވާޑަކީކ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ވާ މަލައްކަގުދް  ޓަކައި ލަޒުކާޒުދް މިހާގަދަފް ކުޒައްވާޓައި އްޔު ސިޒުދް ހުއްޓުވުމަފްމަޏުއްވަޒީ ސިޒާ ލަޒައްހަ.ޒ

 ޓަކައި އިގުޒު މަލައްކަގެއް ކުޒައްވަދް ޒާއްވަވާޓައި އްޔު ސިޒުދް ހުއްޓުވުމަފްދުވާގީކ އެ ލަޒަހަ ވިޓައިސިޒުދް ހުއްޓު

މަލައްކަގް އެ ދަމަ އެއީ ކޮދް ޒާގެއްސެ މަލައްކަގެއްގޯ؟ އަޔި  ވާ ވޭގޯ؟ އިގުޒު މަލައްކަގެއް ކުޒައްވަދް ޒާއްވަވާޓައި

 ޓެފޭދެ ގާޒީޚެއް ވިޔާޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ؟

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމުދިލްޓަޒ އޮމި

އްޔު މަޏުއްވަޒީސެ ސިޒާ ލަޒަހަ.ޑުސައި ޒޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ކުޒެއްވި ލުވާ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޒުދް ހުއްޓިކ އެކަދް ހުއްޓުވުމަކަފް ޓަކައި ލަޒުކާޒުދް ކުޒައްވާޓައިވާ މަލައްކަގުދް އެ ސި މާޔަގްކުޒުމަފްހި

 ޓޭސެދެވިޓައިދުވާގީ ކޮދްކަމެއްގޯ ކުޒަދް ޒާވާޓައި އޮގީ ޔެދްދެވި ލުވާޑުސެ ޖަވާބުސައި ޔަދްދަވަދް އޮގީކ ސިޒުދް ދުހުއް

ޓަކައި ކުޒެވުދު  ކަމަފްކ ސިޒުދް ހުއްޓުވުމަފް އެހެދްދަމަވެލް އެ. ދުކުޒަދް ކަމަކަފެއް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑެއް

ވަޒަފް ކޮމްޕްޑެކްލް . ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް ކަގުސައި އެ ޑެވުދު ލްޓްޒަކްޗަޒަޑް މައްލަޑަގަކެއް އުޅޭމަލައް

ވަދަ އަހަޒު  3119މަޏުއްވަޒީ .ޒ. ކަމުސަ މަލައްކަގެއްސައި ވަޒަފް ކޮމްޕްޑެކްލް ޖަވާބެއް އަޅުސަދޏު ޔޭދް އޮގީ މި



  

ގަދަފް ކުޒި ޔަގުޒެއްސައި އޭސެ ކުޒިދް ވެލް ލަޒުކާޒަފް  މި ލަޒުކާޒު ބަޔަޑުވީ ޔަދޏިވަޅުސައި އަޅުސަދޏުމެދް

ޓާހަސަކުޒެވިސެދް ކުޒީސެ . ކަމަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައި އޮގް މި ޒަފަކީ ވަޒަފް ސިޒުމުސެ މައްލަޑަ ބޮޏު ޒަފެއް

އް ވެލް ކްޝަދް މަލައްކަގްގަކެގަދުސައި ކޯލްޓަޑް ޕްޒޮޓެ ދްޏޭޝަދެއްސައި އެމިދިލްޓްޒީސެ ޒެކޮމެ ވަޔަޒމަދްޓުއެދް

ޓަހަޒު ކުޒެވުދު މަލައްކަގުސެ ލަބަބުދް ޒަފުސެ ސިޒުދް  އެހެދްދަމަވެލް އޭސެ ލަބަބުދް އެ. ކުޒެވިޓައި އޮގް

 އްޑުކުޒުމަފްހަކަމަފް ޓާހަސަކުޒެވިސެދް އިގުޒަފް ސިޒާގީ އެކަދް  އްޑުވުމުސެ ބަޔަޑުސައި އިގުޒު މައްލަޑަގަކެއް ދުކުގްހަ

 ޖިއޯ ބޭސްލް ޔެދް. ބޭސްލް ބޭދުދްކޮފްސެދް ޖިއޯ ކޑީ. ލްޓަޑް ޒިވެޓްމެދްޓެއް ޑިދްކުޒުމަފް ކޯޓަކައި ޝޯ ޕްޒޮޓެކްޓު

ޒމް ވޭވް ބޮޏު ޔަގިކަމަކީ ޑޯދްސު ޓާ މެދްޓެއް ޑުމުސައި އިދްޖިދޭޒުދްދަފް ޔިމާވި އެދްމެބޭދުދްކޮފްސެދް ކޯލްޓަޑް ޒިވެޓް

ސޮގެއްސައި ޔިމާވަމުދް އަދްދަ  ގަކަފް ޢާއްމުއަޔި މިހާޒު ޒާއްޖޭސެ ޒަފް ލް އެ ޒަފުސެ އެދސިޓައި ދެގުމާކކޮދްޏިޝަދް

 ޒުދްދަފްޑަގު ޔަދެސަދްދަދް އިދްޖިދިއަހާދަ އުޔައަޒާ ޔުވަލްވަޒު ޒަފްޒަފުސެ ސޮދޏުޔޮފުސައި ވޭވް ކޮދްޏިޝަދް ހުދް

ދޫދީ އުލްމިދް ހުދްދަދްވީ ވަޒެއް  ކކުޒުމުސައި އެޑެވޭޝަދް ބަހައްޓަދްވީ ވަޒެއްޔަގިވާގީ ލްޓްޒަކްޗަޒ ޏިޒައިދް

އެހެދްވީމާކ އޭޒު ދިދްމުދީ އެ ލްޓްޒަކްޗަޒސެ އުލްމިދް . ޒުދްދަފްކުޒަދް ވަޒަފް ޔަގިވީ އިދްޖިދިއައިދްޓަޒމަޏި

 ކބެހެއްޓީމާ. ބަޑާޓައި އެ މިދްވަޒުސައޭ ބަހައްޓާދީސޮގުދް ޒަފް އޮގް އުލްމިދާ އަޅާ ބަހައްޓާދީ މިހާޒު އޮގް ޤުޔުޒަގީ

ވަލްވަޒު ޑޮދުސަދޏު އެ ޔު. ޒަޒީ ހައި ޓައިޏެއް ހުދްދަ ޔުވަލްކޮޅެއް އެއީސޮގަކީ އުޔައިސެ ޔުވަލްވަޒު ޓެމްޕަ މިހާޒު ވާ

 ބައެއް ޖިއޯ ބޭސުކ އެހެދް އެޒުވީމާ. ސޮގްވޭ ދްދާގީ ޒާޅު އައިލް ޒަފުސެ ގެޒެއަފް އެބަ އަޒުވާޑާއުޓުޑިޓައި އޮ

ކަމަފް އިގުޒު  ޔެދް މި. އިދް ވިއްލަކަފް ޖިއޯ ބޭސްލް ޏިލްޑޮކޭޓުވެޓައި އެބަ. ހުޒި ޏިލްޑޮކޭޓުވެޓަ އެޑެމެދްޓްލް އެބަ

ކަމަފް އޮގް  އެއް ހޯޔުދް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑެއް ދުކުޒަދް އެއީ ޓިކްލް ޓަކައި އަދެއްކާވެލް ކުއިކު އްޑެއް ހޯޔުމަފްހަ

އެކަދް . ވެލް ހަމަ ޒަދސަޅުކޮފްޔޭދްޖެހޭއްޓިޓައި ހުޒި ގަދްގަދް އަދެއްކާއެހެދްދަމަވެލް ދެ. ލޮޑިއުޝަދަކީ

ކަދްގައްގަކެއްގޯ ޓަކައި ކުޒެވެދްހުޒީ ކޮދް އްޑެއް ހޯޔުމަފްހަސޮގެއްސައި  ޔާއިމީ. ޏުމެދް ކުޒާދަދްލަޒުކާޒުދް އަޅުސަދ

ގިމާވެއްޓަފް އަދްދަ މިހާޒު . ޔިޒާލާކޮފް ޔަލްކޮފްޑަދްެހޭ ވަސުގުކޮޅަކާ އެކީސައި އެކަދް  އަޅުސަދޏުމެދް އެބަޖ

ސޮގަފް މިކަހަޑަ ކަދްގައްގަކަފް ޏިޒައިދްކުޒުމަފް  އި އެއެކީސައި ވަޒަފް އުދޔަސޫވޭ އެމްޕެޒިކަޑް ސޮގެއްސަބަޔަޑުގަކާ 

ކަމަފް  އްޑެއް އެހަކަމުސައި ހޭޔަކުޒާދަދް ހަމަ ޔާއިމީ  އެހެދްވީމާކ ވަސުގުކޮޅެއް އަޅުސަދޏުމެދް އެ. އްޑެއް ހޯޔަދްހަ

ކްޗަޒސެ އެޑެވޭޝަދް ޓްޒަކުޒެވޭދެ ކަދްގައްގަކުސެ ގެޒޭސައި އެބަހުޒި ލް. ޓަކައި ކުޒެވޭދީ ކޮދްކަމެއްގޯ ބަޑަދް ހޯޔުމަފް

. ގަދުސައި ކޯލްޓަޑް ވެޖިޓޭޝަދް ބެޑްޓެއް ހެޔުދް އެއް ހަޔާޓައި އެ ޑް ޏިއުދްކޯލްޓަކ ހައިޓް އުލްކޮފްޓައިކްޒެލްޓު 

ވާދެ ޒަފުސެ ގެޒޭ ޓެދްބޮޏުވެ އެ ޓްޑަޏުޔެދްދެވި ކަދްގައްގައް ކުޒާއިޒު ވިލްދަދްޖެހޭ ވާޒޭވެހިސެދް  އެހެދްދަމަވެލް މި

ޒާގުސެ ޒަފްޒަފް މިހާޒު ވަޒަފް  ހުޒި މި އެހެދްވީމާކ ޒާއްޖޭސެ އެބަ. އް ވިޔަދުޔޭދެ ސޮގަކަފް އެކަދް ކުޒަދްކަހަޑަ ސޮގެ

ވެލް  އަޔި އޭސެ މެސްދިޓިއުޏްއިގުޒުވެކ  ޔެދްދެވިހެދް އުޔައެޒުމުސެ ކަދްގައްގައް ޔުވަހުދް ޔުވަހަފް އަޔި މި. ސިދައިދް

 ޔެދްދެވި ސޮގަފް އެ ޔެދް މި. ކަމަކަފް ވެޓައި އޮގް ކަމެއް ދްފް ޗެޑެދްޖިބޮޏުވަމުދްޔާގީ އިދްޖިދޭޒުދްދަފް ހަމަ ވަޒަ



  

. އްޑެއް ހޯޔޭދީހައްޑެއް ހޯޔުމަފް ކުޒެވޭދެ ކަދްގައްގަކަކީ ކޮބައިގޯ ބަޑާޓައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޔާއިމީ ހަކަމަފް ޔާއިމީ 

ޝުކުޒިއްޔާ . ކުޒާދަދްދް އެޓެދްޏުއަޅުސަދޏުމެޔެދް މިހާޒު ހަޑާކުވެޓައި ހުޒި ގަދްގަދް ޏިލްޑޮކޭޓުވެޓައި ހުޒި ގަދްގަދް 

 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުޒަގަމަ މަޏުއްވަޒީ ޔާއިޒާ އިގުޒު ލުވާޑުކުޒުމުސެ ވަސުގުސައި އަޅުސަދޏު އެދްމެ. ޝުކުޒިއްޔާ

 . އަޒުވަދްއަފް ޓުޒުޞަގު ޢަޑީ ވިލާމު

 

 :ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް ދްބަޒު ވިލާމުއިޒާސެ މެމަޏުއްވަޒީ ޔާ

އެހެދްވީމާކ އެ ގާޒީޚެއް . ދުވޭ މިދިލްޓަޒ ވަކި މަލައްކަގް އިގުޒަފް ޓެފޭދެ ގާޒީޚެއް ވިޔާޅެއް. ޝުކުޒިއްޔާ

ވެލް ޑިއިޒު އެއްއަހަޒު ބަޖެޓުސައި އަޅުސަދޏު ބަޑައިއެއްކޮފް އަދްދަ އެއާ ހަމަ. ޑަދް ބޭދުދްދްޓިޑުވައިއަޅުސަދޏު އޮޅު

. ގަދެއް ދުޓެދޭ އެއް ހިމަދާޓައި އޮގް އްޔުސެ މަލައްކަގެއް ކުޒަދް އެއްވެލް ޓައިލާޏުއްވަޒީ ސިޒާ ލަޒަހަވަޒަކަފް މަ

 ވޭގޯ؟  އެހެދްވީމާކ އެއްވެލް ޕްޒޮސްޒާމެއްސެ ޔަފުދް މިކަދް ކުޒައްވަދް އަދްދަ އަހަޒު ޒާވާޓައި

 

 :ޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މު

އާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ވިޔާޅުވިހެދް މަޏުއްވަޒީސެ ދަމުސައި އެއްވެލް . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ސެ ބަޖެޓުސައި އުޅޭދެ ކްޑައިމެޓުއެހެދްދަމަވެލް މިދިލްޓްޒީ. ދްދާދެއެއް ދޯ އްސައި ބަޖެޓުސައި ޓާހަސަކޮފްޓަގަދެ

ޔެދް އެހެދްވީމާކ އޭސެގެޒެއިދް . އެކޭ މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 56ޓޭޝަދްސެ ދަމުސައި އިދް އަޅުސަދޏު ހަދޔާދްވަދީ އެޏަޕް

. އެއް ދޫދް އްޑެއް ހޯޔާދެ ވާހަކަހައަކުދް މިގަދަފް ޔާއިމީ  މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 56ޔަދްދަވަދީ އެ  އަޅުސަދޏު މި

ދެވި ޔެދް ގެޒޭސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ގް އަހަޒުދުކުޒަދް ކުޒިއަފް އޮ ބޫޑެއްއެހެދްދަމަވެލް އަޅުސަދޏު ޤަ

ލްޑޮކޭޓުވެޓައި ހުޒި ގަދްގަދް ޖިއޯ މިހާޒު އެހެދްދަމަވެލް ޏި. ކަމަފް އްޑު ހޯޔޭދެހަޔާއިމީ މަޢުޑޫމާގު އެއްކޮފްޓައި 

ޔެދްދެވި  އިދް މިޓިކްލް ކޮފްޑުމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބަޖެޓުސެ ގެޒެހުދްދަދްވާ ގަދަފް ސެދްސޮލް  ގައް އަޑުދް އެބޭސު

ޖެހޭ ކުޒަމުދް  އިގުޒަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަވެލް އޭސެ ޔެދް އަޔި ޔިޒާލާ އޭސެއެހެދްދަމަ. އައިޓަމުދް ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ސެދްޔަދް

 

 :މަޔު ލަމީޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޔިއްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް



  

ޔިއްޔޫސެ ސިޒާ ލަޒަހައްޔުސެ .ޓަޔައިދް ހއއެއް މަޏުއްވަޒީ ސިޒާ ލަޒަހައްޔެކޭ. ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

މުއްޔަގެއްސައި ޓެފުމަފް ޑަލްގަކެއް ޓާއިގުވެސެދް ސޮލްޓައިވާ  ޖެހުމުސެ މަލައްކަގަކީ ވެލް ޔިސުޒިވެޓްމެދްޓު

. އްކަގް ޓެފުމުސެ މަސުމަގީސައި އުޅެދީލީ އިދް މަޢުޑޫމާގު ޔޭސޮގުސައި އެ މަލަ.ލީ.ޓީ.ޔެދް މިހާޒު އެމް. މަލައްކަގެއް

ކަމަފް މަދިކުޓާދު  ޔެދް އެހެދްވީމާކ އެ މަލައްކަގް ދުހުއްޓި ކުޒިއަފް ޔާދެގޯ؟ ކިހާ ހިލާބެއްސައި ދިމޭދެ

 . ވިޔާޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ؟ ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ދްމިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވު

އެއް  ލް ބޮކްލްދޭދސެ އަޅުސަދޏު މިހާޒު މިހުޅުވައިޑަދީ ޕަދްޏޯޒަ އަޅުސަދޏަކަފް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އެ މަލައްކަގް ހަމަ ދުހުއްޓި ކުޒިއަފް ވެލް . ޔިއްޔޫސައި އެ މަލައްކަގް ޓަފާދެ އެހެދްދަމަވެލް. ކަމެއް ވެލް ދޫދް

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޔާދެ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު

 އަކީ ވެލް ގިމާވެއްޓާ އްޔު ހަމަ ސިޒުމުސެ މައްލަޑަމަޏުއްވަޒީ ސިޒާ ލަޒަހަ.ވާޑަކީކ ޒއަޅުސަދޏުސެ ލު. السالم عليكن

ކިހާވަޒަކަފް އިލްކަދް ގައް ޔުއްމާވެޓައިވާ ޒާއްޖޭސެ އެހެދް ލަޒަހަސޮގަފް ޔި މިހަމަ . އެކޭ ސުޅުދް ހުޒި މައްލަޑަ

ޓަހަޒު  ގަދްގަދަފް އަމާޒުކޮފްސެދްގޯ މި ވޭގޯ؟ އެ ޔެއްވަދްޖެހޭ މުހިއްމު ގަދްގަދް މިހާޒު ކިހާވަޒަކަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައި

 . އަގޮޅު ހިގަޔޫ ހިމެދޭގޯ؟ ޝުކުޒިއްޔާ ވަދީ؟ އެ ބަޖެޓުސެ ގެޒޭސައި އައްޏު ބަޖެޓު ހިމަދުއްވާޓައި

 

 :ލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައު

ކުޒަދް އަގޮޅު ހިގަޔޫސައި މަލައްކަގްގަކެއް  އައްޏު އިއަހަޒުސެ ބަޖެޓުސަ އާޔެކ މި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ސައި ކުޒަދްހުޒި މަލައްކަގްގަކެއް އަގޮޅު ހިގަޔޫ ސުޅުވައިސެދް އައްޏު ޔެދް ކްޑައިމެޓު ޗޭދްޖު އެޏަޕްޓޭޝަދާ. ހުދްދާދެ

ވި ލުވާޑުސައި ޒާއްޖޭސައި މިޓަޔަކ ޔެދް އެ ކުޒިދް ކުޒެއް. އެއް އާޔޭ އަޅުސަދޏަކަފެއް ލީޔާ ލިކުދޏިއަކަފް ދު

ހުޒި ޒަފްގައް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެދސޭގޯ؟ އަޅުސަދޏަފް ޔެދްދެވޭދީ ބޮޏެގި  ޙާޑަގު ޔިމާވެޓައި ސޮގަފް މިމި

އެހެދްދަމަވެލް އެ މައްލަޑަގަކުސެ ގަޓްލީޑާ . ފްގައް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައޭ ވަދީމައްލަޑަގައް ހުޒި ޒަ

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި . ކަމަކަފެއް އަޅުސަދޏަކަފް ދުއެއް ޔެދްދެވޭދެކުޒަދްޖެހޭ ޔިޒާލާގައް ޓުޒިހަމަ އެކީސައި

 . ޒައީލް

 

 :މީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޙަهللا އިދސުޒައިޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަމްޔޫދް ޢަބްޔު



  

އަޅުސަދޏު މިދިލްޓަޒ އަޒިހުދް ލުވާޑުކޮފްޑަދް ބޭދުދްވަދީކ މިހާޒު ޔާއިމީ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޔަވާދެ މިހާޒު ބައެއް އްޑުގަކެއް ވެލް ހޯޔުމުސެ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒަމުދް ސެދްހަވެލް ވަސުގީ  އްޑެއް ހޯޔުމުސެ ކުޒިދްހަ

 އަހަޒު ގެޒޭސައި ސާގްސަދޏަކަފް ކިގައް ޒަފުސައި މަލައްކަގްގަކެއް ހިދްސިޓައި އެސޮގުދް މިކ މާދްވީއެހެ. ޒަފްޒަފުސަ

ޏަކަފް ކިހާ ޓަކައި ސާގްސަދ އްޑުކުޒުމަފްހަޒަފް ސިޒުމުސެ މައްލަޑަ ސޮގުދް ހަމަ  ޔެދް އަދްދަ އަހަޒަފް މި. ވާދެގޯ

 . ކުޒައްވާޓައި ހުދްދާދެގޯޓައިލާ އެއް އެޑޮކޭޓު

 

 :ޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމިދިލް

ޓަހަޒަފް އަޅުސަދޏުމެދް ކޯލްޓަޑް މޮޏިޓިކޭޝަދް އެހެދް މަލައްކަގްގައް  ވަޒަފް ސިދަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ކަމަފް  ވަޒަފް ކުޒިއްލުޒެ ވެލް އެ. ހޯޔަދްއްޑެއް ހަކުޒާއިޒު އެ ޒަފެއްސައި ހުދްދަ ޒަފްސިޒުމުސެ މައްލަޑަ އަފް 

 ސޮގެއްސައި ބަދޔަޒު ހަޔައިކ ބިދް ހިއްކާއިޒު އެ ޒަފްޒަފުސައި ހުދްދަ އެ ޚާއްޞަ. ޢަމަޑުކުޒަމުދް އަދްދަ ސޮގެއް އެއީ

ދްޏް އެ އްވޭދެ އަޅުސަދޏުމެދް ކްޑައިމެޓު ޗޭދްޖުޔެދް ބަޖެޓުދް ޓާހަސަކުޒެ. އްޑެއް ހޯޔަދްހަޒާގުސެ މައްލަޑަގަކަފް 

އެހެދްވީމާކ އެ . ގެއް ހިމަދާޓައި އޮގީޔެދްދެވި ހުޒިހާ ޒާގުސެ މަލައްކަ ސެ ގެޒޭސައި މިއެޏަޕްޓޭޝަދް ޕްޒޮސްޒާމު

ޔެދް . ހޯޔޭދެހައްޑު ވިޔާޅުވި ޒާގުސެ ކަދްގައްގަކަފް  ސެ ގެޒެއިދް ބައެއް ޒަފްޒަފަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ގިޕްޒޮސްޒާމު

އަޅުސަދޏު އަޔަޔެއް . ކަދި އެ ދަމުސައި ޑާޓައި ހުޒި ޒަފްގަކެއް ވެލް ހުދްދާދެލީޔާ ހަމަ ކޯލްޓަޑް ޕްޒޮޓެކްޝަދް އެ

ޔެދް . ލް ލާޓުވާދް ހުދްދާދެއެހެދްދަމަވެލްކ ބަޖެޓުސައި އެ މަޢުޑޫމާގު ވެ. ހަދޔާދެއް ދެގް މިހާޒު ޔަދްދަވާކަފެއް

އެކަދް ކުޒަމުދް ސެދްޔަމޭ ޔެދްދެވިހެދް ބަދޔަޒު ހެޔުމުސެ މަލައްކަގުސެ ގެޒޭސައި ވެލް  އިގުޒުދް މިއޭސެ

 . ޝުކުޒިއްޔާ. އަޅުސަދޏުމެދް

 

 :މީ ވާހަކަޔެއްކެވުދްޓަހުޒު އިމްގިޔާޒު މާޓަދްދު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަ

އަޅުސަދޏު ޢިއްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވާ ލުވާޑަކީކ ޒަފްގައް . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޔަގުޒުޓުޅުގަކުދް  އިދް ބޭޒަފް ކުޒައްވާ ކްޑައިމެޓު ޗޭދްޖު މަދިކުޓާދު ޒާއްޖެއް ހޯޔުމަފް އްޑެހަ ސިޒުމުސެ މައްލަޑަގަކަފް

 . ޝުކުޒިއްޔާ ހާ މުހިއްމު ޔަގުޒުޓުޅުގަކެއްގޯ؟ކި ޒެއްސެ އެހީގެޒިކަމެއް ޑިބޭގޯއޭ؟ކިހާވަ

 

 :ކެވުދްމިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއް

ސުޅިސެދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ދާޒުކު ހާޑަގާއި  ޒަމުދް ސެދްޔަދް އެބަ ކްޑައިމެޓު ޗޭދްޖާލަޒުކާޒުދް ވަޒަފް ބޮޏަފް ވަކާޑާގުކު

 ޗޭދްޖަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ހިއްލާ އޭސައި މާޔެދް ކްޑައިމެޓު . ދްޖެހޭދެ ހޭޔަޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަ ކަމަފް އަޔި މި

ވާ ކަމެއްސެ  އެހެދްދަމަވެލްކ އެހެދް ބަޔަކު ކޮފްޓައި. ގަކަފް ދެގް ކަމެކޭ ވެލް ޔެދްދެވިޔާދެބޮޏު ދޫދީ އެއްވެލް ސޮ



  

. ގަކެއް އޭސެ ލަބަބުދް ކުޒާ ކަމެއްދްދަފް ވަޒަފް ބޮޏު އިމްޕެކްޓުލަބަބުދްކ ކުޒަމުދްޔާ ކަމެއްސެ ލަބަބުދް އަޅުސަދޏުމެ

އެއް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ސޮދޏުޔޮފްގަކުސެ ޖުމްޑަ ޔިސުމިދަކީ  ކަސޮގެއްސައި ޔައްކާ ވާހަ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އަޅުސަދޏު ޢާއްމު

ޔާ  އެއިދް ކޮދްމެ ކިޑޯ މީޓަޒަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒު މަލައްކަގްކުޒަމުދް މި. ކިޑޯ މީޓަޒު 711ސާގްސަދޏަކަފް 

ކަފް ގިދް އްކަދީ ސާގްސަދޏަޔަ އްޔާ އަޅުސަދޏު މިކަމަފް ވެއްޖެ ވެއްޖެ ޒޭޓުސައި ޝޯ ޕްޒޮޓެކްޝަދް ސެދްދަދް

އަކަފް  ހާލް މީހުދްސެ އާބާޔީ ޑައްކަ ޓަދަޒަ އެއީ ޔިވެހިޒާއްޖެ ކަހަޑަ ގިދް. ދެއްހާ ޏޮޑަޒުސެ ވާހަކަބިޑިއަ

އެޏަޕްޓޭޝަދްސެ ގެޒެއިދް ޓައިލާ ހޯޔުމަފް  އެހެދްވީމާކ ކްޑައިމެޓު. ކަހަޑަ ކަމެއް ދޫދް ކެޒިކުޅަޔާދަވެސެދްވާ

 ބަދް ލަމިޓުސައި އެދްމެ ބޮޏު އެއްޅުސަދޏުމެދް މި ދިދްމާޑި ޏާޔުވަހު އަޔެދް އިހަފް. މަލައްކަގްކުޒަމުދް ސެދްޔަދް

ކ ސްޒީދް ޓަދްޏެއް އެލްޓަބްޑިޝްކޮފްސޮގުދް ކްޑައިމެޓު  ބެހޭ އާޔައީ ޑޯދްސު ޓަޒމް ޓައިދޭދްލިދްޔި ކަމަކަފް ދިމިސެދް

އުމުގަކުދް މެ އަހަޒަކު ޔުދިޔޭސެ ޤަހަމައަފް ޔާދްވާއިޒަފް ކޮދް އ3131ާޒާދެ ސޮގް ދިދްމާޓައި އެއީ ކުއެ ޓަދްޏު އޮޕަޒޭޓު

 ވުމަފްޔެދް އެ ޓަދްޏަފް އެކްލެލް. ޏެއްދް ޏޮޑަޒު ކޮދްމެ އަހަޒަކު ޑަމުދް ސެދްޔާދެ ޓަދްބިޑިއަ 211އެ ޓަދްޏަފް 

 އްސައި މިއިދްޓަޒދޭޝަދަޑް ޑެވަޑެކ ދްވީމާއެހެ. ޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަދްގައްގައް ކުޒަދްޖެހޭދީ

އުއްމީޔުކުޒަދް ކ އެހެދްވީމާ. ޒޭޝަދަޑައިޒްވުމުސެ މަސުމަގީސައެ އޮޕަ ކގުސެ ޓަދްޏެއް މިހާޒު އުޓެޔިޔެދްދެވި ޒާ

އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ . ކަމަފް ވެވޭދެއަކަފް އެކްލެލް ޝެއަޒ ހަމަ ޓެއަޒ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވެލް އެއިދް

މަވެލްކ އިދްޓަޒދޭޝަދަޑް އެހެދްދަ. ސަކުޒެވެދީކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ޓާހަ މަލައްކަގުސެ ދަގީޖާ އެބަ ދުކުދްދަ

ޓްޒަޑް ޕްޒޮލެލްގަކަކީ ހަމަ ވަޒަފް ޔިސުޑައި އަޅުސަދޏުމެދް އަޔި ބޭދުދްވާހާ ލްޕީޏެއްސައި ހިދސާ މަޑްޓިޑެ

. ކަމަފް ހުޒި އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ އޭސެ ކާމިޔާބީގަކެއް އެބަ. ކަދްގައްގަކެއް ވެލް ދޫދް

 . ޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދިޒާމާ ބެހޭ މައްލަޑަ އެއް މަޏުއްވަޒި . އާޒިމުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ  މެޔު. ޝުކުޒިއްޔާ

 . ޢަޑީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިލާމު

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދްވިލާމު އްވަޒި ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މަޏު



  

މިދިލްޓަޒު ޖަވާބު ޔެއްވާއިޒުސައި އަޅުސަދޏު ޓުޒަގަމަ ކުޒި ލުވާޑަކަފް ޖަވާބެއް . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އަޅުސަދޏު ޔެދްދެވިދް ވަކި ގާޒީޚެއް ވިޔާޅުވެޔެއްވާފޭ . މިހާޒު އެހެދް ހުޒިހާ ލުވާޑަކަފް އެބަ ޖަވާބު ޔެއްވާ. ދުޔެއްވާ

 ...ދްއެދްމެ ކުޏަމިދު. އްކަގްގައް އިގުޒަފް ކުޒެވޭދެމަލަ

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ މެޔު. ސެ ލުވާޑަފް ޖަވާބު ވަދީ ޔެވިޓަޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ދިޒާމާ ބެހޭ މައްލަޑަ އެއް ދޫދް

 . ޒިޓުއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާސެ ޢިވައިކަޒަޔޫ ޔާއިޒާ. ޔޫކޮފްޑެއްވީޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުޒުޞަގު

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒިޓު ކަޒަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާވައި

އްޑެއް ހޯޔާކަފް ހައަޅުސަދޏުސެ ލުވާޑަކީ ޢިއްޒަގްގެޒި ވަޒީޒު ވިޔާޅުވެއްޖެ ވަސުގީ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

. ލައްކަގް ހަޑާކުވެޓައި ހުޒި ކަދްގައްގައް އިޞްޑާޙުކޮފްޔެއްވާދަމޭސެ މައެހެދްވީމާކ ޒިވެޓްމަދްޓު. ހައްޑެއް ދޫދޭއެއީކީ 

  ކަގް ޓެފޭދީ ކޮދް ގާޒީޚެއްސައިގޯ؟އެ މަލައް

 

 :މިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހަޑާކުވެޓައި ހުޒި ގަދްގަދް އަޅުސަދޏުމެދް  އަފް އޮގް އަހަޒުސެ ގެޒޭސައިކުޒި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 . ޒަދސަޅުކުޒާދަދް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ބަޒު މުޙައްމަޔު ޒިޔާޟްޔާދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދް

 .ވަދަ އަހަޒުސައި ޒ 3118ޢިއްޒަގްގެޒި ވަޒީޒު އަޒިހުދް އަޅުސަދޏު ކޮފްޑަދް ބޭދުދްވާ ލުވާޑަކީކ . ޝުކުޒިއްޔާ

ކުޒިދް  ދިމުމުސެ 3118ވަޒީޒާކ އޭޒުސެ ވަޒީޒާ ކުޒި ލުވާޑެއްސައި ވިޔާޅުވެޓައި އޮގް  އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

އެކުޒެވުދު މަލައްކަގް މިހާޒު ކ އެހެދްވީމާ. ޔަގްކޮފް ދިދްމާދަމޭމާހިއްޔު އެޒަފުސައި ބޮޏުހިޑަ ޖަހައިކ ސިޒާ ލަޒަހަ

 . ހުމުސެ ލަބަބުދް އިގުޒަފް އެ ޒަފް ސިޒަދީގޯކުޒައްވަދީގޯ ދޫދީ އެ ހިޑަ ޖެޅާޑައިސެދް އިގުޒަފް މަލައްކަގްއަޑުދް ޒޫ

 

 :މިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. އޮގީ ދްޓެއް ޖަހާޓައިވެޓްމެޖިއޯ ބޭސްލް ޒި. އެއް ދުޖަހާ މަޏުއްވަޒީސައި އަޅުސަދޏުމެދް ހިޑަޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ 

އޭސެ ކުޒިދް ޖަހާޓައި އޮގް . ދުކުޒަދް އެ ޖެހުމުސެ ލަބަބުދްދެއް އިގުޒަފް ސޯލްވާ ކަމަކަފެއް ޤަބޫޑެއްޔެދް އަޅުސަދޏު 



  

އެހެދްދަމަވެލްކ މިހާޒު ޖަހާޓައި އޮގް ލްޓްޒަކްޗަޒސެ ލަބަބުދް ސޯލް . އެއްސެ ލަބަބުދް ސޯލްވި ލްޓްޒަކްޗަޒ

 . ދުކުޒަދް ޏު ޤަބޫޑެއްކަމަކަފް އަޅުސަދ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޞޫމުމަޢުهللا ބަޒު ޢަބްޔުޑާ ޔާއިޒާސެ މެދްކެ

އާޔެކ މޫލުމަފް އަދްދަ ބަޔަޑުސެ ލަބަބުދްދާއި އެކި ސޮގްސޮގުދް ޒަފްޒަފުސައި ޔިޒިއުޅޭ . އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ

ޔެދް ބަދޔަޒު ހެޔުމުސެ ގެޒެއިދް ވެލް މިޓަޔަ މައްލަޑަ . މި ޔިމާވަދީ ކަދްގައް ކަހަޑަ ކިޒައްޔިގުދްދަފް ޔަގިވާ އެ

ކެޑާސެ ބަދޔަޒު ހަޔާޓައި އެ އޮގް މަސު މިހާޒު އޮގީ ސިޒުމުސެ ބަޔަޑުސައި . ކަމަފް މިދިލްޓަޒު ވިޔާޅުވެއްޖެ ޒާހައްޑުކު

އެޓަޔަ މަޢުޑޫމާގު ކައުދްލިޑުސެ ޓަޒާގުދް ވެލް . ސޮގަކަފް ދޫދް ޔެދްދެވީ އެ މަސަފް ޔެވޭ މި. ގިޑަވެޓައި އަދެއްކާވެލް

ޔެދް ކެޑާސެ . މިދިލްޓްޒީ އަފް ކައުދްލިޑްގަކުދް ޑިބޭގޯ މިޓަޔަ މަޢުޑޫމާގު މި މަޢުޑޫމާގު. ވިޔާޅުވީ ވެލް ހޯޔާ ވާހަކަ

 ކުޒެވޭދެ ސޮގެއް ވާދެގޯ؟ޒުމަސު ޓުދްކުޒުމުސެ މަލައްކަގްބަދޔަޒަފް ޔާ ދެ

 

  :މިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޔެދް ބައެއް ޒަފްޒަފުސައި ކެޑާސެ ދޫދަލް . ކެޑާސައި ވަދްދަ ދެޒު ގިޑަވަމުދްޔޭ. ލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީ

ޔެދް އަދެއްކާވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބައެއް ޓަހަޒު ޤުޔުޒަގީ ދިޒާމުސެ ގެޒޭސައި . ވަދްދަ ދެޒު ގިޑަވާ ޒަފްޒަފް ހުޒޭ

ކަދްގައްގައް ކުޒީމަ  އެކީ ދޮޑެޖާ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ މަލައްކަގުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އޮދްދަ ޑިމިޓެއް

ޔެދް އެހެދްވީމާކ މެއިދްޓެދަދްލް . ކޮޅެއް އަވަހަފްފް އަޅުސަދޏުމެދް ޔާދްޖެހޭ ބައެއް ޒަފްޒަފުސައި ގަދްމެއިދްޓެދަދްލަ

ޓަހަޒަފް  ސިދަ. އަފް ޑިބޭގޯއޭ ޔެދް މަޢުޑޫމާގު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓުޒިހަމަ. އެއް ގިޑަވީމަ ހަޔަދްޖެހޭ ޏްޒެޖިދް

ޑަޒކޮފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެކަދް ޑިބެމުދްޔާ ދިޒާމެއް އަދެއްހެދް ޒެސިއު. ބޮއްލުދްޑީމަ ޑޫމާގު ޑިބެދީ ސޮލްމަޢު

. އެ މަޢުޑޫމާގު އެއްކުޒެވޭގޯ ބަޑަދް ކޔޭގެޒެއިދް ޔަގުޒުގަކެއް ކޮފްޔެދް މިދިލްޓްޒީދް ޔޭގެޒެ. ދޯވޭ އެއް ޒޭވިޓަ

ޒަފުސައި އެކަހަޑަ ހުޒިހާ މަޢުޑޫމާގެއް އެދްމެ ޓުޒިހަމަ ސޮގުސައި އެހެދްދަމަވެލްކ ޒާއްޖޭސެ މީހުދް އުޅޭ ސިދަ ޒަފް

ޔެދް މޫލުމަފް އަދްދަ ބަޔަޑުސެ ކަދްގައް އަޅުސަދޏަކަފް . ދުކުޒަދް އެއްކުޒެވިޓައި ހުދްދަ ކަމަކަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑެއް

ޔެދް . ފް ވެލް އެއީކަމަ ދޭދސެކ މިހާޒު ވަޒަފް ބޮޏަފް އިވޭ ޔިވެހިދްސެ ގެޒެއިދް ބަޔަކު ޤަބޫޑުދުކުޒާ ކަމެއް

އުޅޭ ކަމެއް ވެލް އަޅުސަދޏަކަފް  ކަމާ އަޅާޑައިސެދް ބަޑައި ބޮޏަފް މި ސުޅިސެދް ކަމެއްކަދް މީހުދް މާ އެހެދްވީމާކ އެކަމާ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ދޭދސެ

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޢަޑީ ޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޓްޒާޝީމުއުދސޫޓާ



  

 އަގޮޅު މަޏުއްވަޒީސެ ޒަފް ސިޒަމުދްޔާ މައްލަޑަ .ޑަދް ބޭދުދްވާ ލުވާޑަކީކ ޒޒަފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާއާޔެކ މިދިލްޓަ

އަފް ޑަޓާކުޒާ ގާޒީޚަކީކ އެ  އެކ އެހެދްވީމާ. ވާދެ ވާހަކަ ވިޔާޅުވިކުޒައްމީ ހައްޑެއް ސެދެވޭގޯ މަލައްކަގްއަފް ޔާއި

ސޮގަފް މި  ޔެ ވަދަ ލުވާޑަކީކ އުދސޫޓާޒަކީ ވެލް ހަމަ މި ޑަޓާކުޒާ ގާޒީޚަކީ ކޮބައިގޯ؟ކަމަފް އްޑު ސެދެވޭދެ ހަ

އެ ޒަފުސެ ބަދޔަޒު ކ އެހެދްވީމާ. ފް ސިޒަމުދްޔާ ޒަފެއްބަދޔަޒު ހަޑާކުވެސެދް ވަޒަފް ބޮޏަފް މިހާޒު ޔެކުދު ޓަޒާގުދް ޒަ

 ހެޔޭދެ ޑަޓާކުޒާ ގާޒީޚެއް ކޮބައިގޯ؟

 

 :ޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަ

ސޮގުދް ޔަދްދަވައިޓިދްކ އަޅުސަދޏުމެދް ޔިޒާލާގަކެއް  ބެހޭ އަޅުސަދޏު މަޏުއްވަޒީއާ. ޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެ

އެކަދް ކޮފް ދިދްމުމުސެ ކ ޔެދް އެހެދްވީމާ. ސޮގެއް ދިދްމޭދީ ލާސެ އަޑީސައޭ އަޅުސަދޏަފް އެ ކަމަފްކޮފްޓައި ޔިޒާ

އެހެދްދަމަވެލްކ އެކަދް ކޮފް ދިދްމުމުސެ . ކުޒިއަފް އޮގް އަހަޒުސެ ގެޒޭސަ އެކަދް އަޅުސަދޏު ކުޒާދަދްކުޒީސައި 

ޓަޒާގް  އުދސޫޓާޒުސައި ބަދޔަޒުސެ އެއް. ކުޒީސައި މިވެދި ޔުވަހެއްސައޭ މަލައްކަގް ޓަފާދީ ޔަދްދަވަދް އަޅުސަދޏަފް ޔަގި

ގް ސައި އޮގް ކަމެއް ދެއަދްދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު އަޔި މި. ޒެވޭވެލް ކު އަޅުސަދޏަފް ވެލް އެކަދް ޓާހަސަ. އެބަ ސިޒާ

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި . އެއް އާޔޭ ހަދޔާދަކަފް ދު. ކުޒައްވާގި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކަމެއް އަޅުސަދޏަކަފްކ މާޓު

 . ޒައީލް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޙަމްޒާބިޑެގްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

ޒަފުސެ  އެއީ އެ. ޔޭ އްޔެއް ސިޒަމުދް އެބަބިޑެގްޔޫސައި ބޮޏު ލަޒަހަ .ސޮގަފް ޓއެކޭ އެއް އްވަޒީ ޔާއިޒާމަޏު. ޝުކުޒިއްޔާ

 ކޯލްޓަޑްސައި ލޯޝަޑް ދޫދީ ހާޒު ބަޖެޓުއަޅުސަދޏު ލުވާޑަކީކ މިކ އެހެދްވީމާ. ފް ކަދްބޮޏުވާ ކަމެއްޒައްޔިގުދް ވަޒަ

އްޔުގައް ކަދޏައަޅުއްވަދީ ސިޒާ ލަޒަހަޑަ އުލޫޑުގަކަކުދްގޯއޭ ކަހައޮގް ބަޖެޓު ކޮމްޕޯދަދްޓުދް ކޮދް ޕްޒޮޓެކްޝަދަފް

 . ބިޑެގްޔޫ އަފް އޮވެޔާދެގޯ؟ ޝުކުޒިއްޔާ .އެކަހަޑަ ޓުޒުޞަގެއް ޓ. ހިމާޔަގްކުޒުދް

 

  :މިދިލްޓަޒ އޮޓް ހައުލިދް އެދްޏް އެދްވަޔަޒމަދްޓު މުޙައްމަޔު އަލްޑަމު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ޕްޒޮޓެކްޝަދަފްހަމަ ކޯލްޓަޑް . ވާދީ މިއަޔު ޅުސަދޏު ހިގަފްއެޒި މިހެދޭ މިކަދްއަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އުދސޫޓާޒު ވެލް އެބަ . އިދޭ ބިޑެގްޔޫ ވެލް އޭސެގެޒޭސައެބަ  ކއެބަ ވިޔާޅުވޭ ލަޑީމު. އެބަހުޒި ޒަފްގަކެއް ހިމަދާޓަ

 . ޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކު. ދެގްއެއް ޔެދް މަލައްކަގުސެ ގަޓްލީޑު އަޅުސަދޏު އަގަކު . ކަމަފްއޮގް 

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުމެޔުހެދްވޭ



  

މަޏުއްވަޒީ ދޫދްދަމަވެލް މިޓަޔަ ސިޒާ ޒަފްގަކަފްކ ޔެ ވަދަ ޓަހަޒަފް އަޅުސަދޏު .ޒ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ މިކަހަޑަ ސެއްޑުދްވާ ޒަފްޒަފަފް މިދިލްޓަޒ ވިޔާ... ކަމަދާ. ޓުޒުޞަގަކަފް އެޔުދީމޭ އިދސޭގޯ

ސެއްޑުދްވާ ޒަފްޒަފަފް އެހީ ޔެވޭގޯ؟ ކީއްވެސެދްގޯ ... އެއް ޔެވޭގޯ؟ ކީއްވެސެދްގޯ އެއްވެލް ކަހަޑަ އެހީ

 . އެހީގެޒިވެޔެއްވަދީ؟ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޕީސެ ޓަޒާގުދް .އާޒު.ޏީ. ޒުދްދަފް މިކަދް ހިދސާ ސޮގް ހަމަ ލާޓުކޮފް އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެއާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ

. އެޒުވީއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޓުޒުޞަގުއިގުޒު މެދްބަޒަކު ލުވާޑުކުޒައްވަދް އެޔިވަޏައިސެދްޓައި ދެގީމަ އަޅުސަދޏު ޢި

 އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު ޔެމުދް މި( ގުކޮޅަކަފްޓަހުވަސު. )އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ޓުޒުޞަގުއަޅުސަދޏު ޢިއް

ހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމަފް  އަޅުސަދޏު މެޔުކ އެހެދްވީމާ. ދްޔަދީ އެ ގަޒުގީބުދްސެ

 .ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުމެޔުހެދްވޭ

 ...މިދިލްޓަޒ ވިޔާޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ މިކަހަޑަ ވަޒަފް ސިދަ ޒަފްޒަފަފް. ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒު 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓުސަޑޮ އެއް ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

  :ކަޔެއްކެވުދްހަވާ ޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓުސަޑޮ

ޒަފް ވިޔާޅުވި އެއްޗެއް އަޅުސަދޏަފް ވެލް ވަ މިހާޒު ޔެދްމެސައި ޒައީލް ގި. އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ގަދުސައި ޓުޒުޞަގުޔެމުދް އަދްދަދީ  ޒުސައި މިކަދްގައް ހިދސާއި ލުވާޑުކުޒުމުސެކ އެހެދްވީމާ. ބޮޏަފް އޮޅިއްޖެ

އެއީ މަދިކުޓާދަކީ ވަޒަފް ގަޓާގުކުޒުދް ސެދްސުޅޭ . ފް އަޅުސަދޏު ބޭދުދް މިހާޒު އެދސެދްކަދް ވަޒަފް ޒަދސަޅަކިހިދެއް

 .މީހެއްކަދް އަޅުސަދޏު ވެލް ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް

  

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒައްވަމުދް ސެދްޔަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް މަޖިޑީހުސެ ކަދްގައްގައް ހިދސާ ސޮގް މަޖިޑީހަފް ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ކު

ޒި ޢިއްޒަގްގެ. އަޅުސަދޏު އެކަމަކަފް އެ ޓުޒުޞަގެއް ދުދަސާދަދް. މަލައްކަގްޕުޅުސެ ގެޒެއިދް އޮޅުދްޓިޑާޓައި އޮދްދާދީ

ހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ  މެޔު. ސޮގަފް ވާހަކަޓުޅު ސެދްޔެވުމަފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް ދުކެދޏޭޒުމަގްހުމެދްބަޒު މަޖިޑީހުސެ 

 . އަޒުވަދްމެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމު ލުވާޑުކުޒެއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުޒި ޢިއްޒަގްގެ

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުމެޔުހެދްވޭ

ގާ އިދޔެސެދް ހަމަ ގަކުޒާޒުކޮފް ހަމަ  އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ކަދްބޮޏުވޭ މާޒިޔާ މި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒު ޒައީލް

. ކަމަފް ވަދީ އިދސޭގޯ މިދިލްޓަޒަފް އަޏުދީވޭ... ވިޔާޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ. ދްޔާގީ އިދސޭގޯއުދޔަސޫކުޒަމުދް ސެ

 ...ލުވާޑުކުޒަދް ޓުޒުޞަގުމި އަޅުސަދޏު 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . އަޒުވަދްޏު ޓުޒުޞަގުދހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމަފް އަޅުސަ މެޔު

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުޒު މެޔުހެދްވޭ

މިދިލްޓަޒ ވިޔާޅުވެޔެއްވަޓާދަދްގޯ މީސެ ވަޒަފް ސިދަ ޒަފްޒަފް އެބަހުޒި . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒު ޒައީލް

އް ކަމެމިޓަޔަ ޒަފްޒަފަފް އެއްވެލް ކަހަޑަ ޓައިލާސެ އެހީގެޒި. ސެއްޑުދްވަމުދްޔާކ ސިޒުމުސެ ލަބަބުދް ސެއްޑުދްވާ ޒަފްޒަފް

 .ވެޔެއްވާގޯ؟ މިކަހަޑަ ޒަފްޒަފަފް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އެއްކ ޓޭޔޫ ޔާއިޒާސެ ބެހޭ މައްލަޑަ އެއްކ ދިޒާމާ ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ. އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ޓުޒުޞަގުޢިއް

 .ޓަހުމީ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޑްހާދު

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްވާޓަހުމީ  މެދްބަޒު އަޑްހާދު ޔާއިޒާސެ ޓޭޔޫ

 ....ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަޏެއް ދީވޭ... ޝުކުޒިއްޔާ



  

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އެއް ބެހޭ މައްލަޑަ ޓަހުމީކ ޓޭޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ދިޒާމާ އަޑްހާދު

 

 (ސެދްޔެވުދް ދިޒާމީ މައްލަޑަ ކުޒިއަފް)

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްވާޓަހުމީ ޒާސެ މެދްބަޒު އަޑްހާދު ޓޭޔޫ ޔާއި

ވިޔާޅުވަދީ ހައްޔުޖެހުމަކީ ކޮދްމެހެދް ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް  އަކީ ކުޒީސައި ޒައީލް މައުމޫދު އުޅޭ މައްލަޑަވެސެދް 

 ....ދޫދޭ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މެދްބަޒު  ޢިއްޒަގްގެޒި. އެއް ދޫދް އްލަޑަބެހޭ މަ ދިޒާމާ !މެދްބަޒުކ އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާޢިއްޒަގްގެޒި 

 ސެ ވަސުގު މިމިދެޓު 26އިގުޒު ލުވާޑުކުޒުމުސެ  !މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި !އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

ވާ  ސައިމަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔު. ދަވަދްއަޅުސަދޏު ޢިއްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒުޔަދް. ހިލާބުދް ހަމަވީ

އަޅުސަދޏު ޢިއްޒަގްގެޒި މިދިލްޓަޒަފް ވަޒަފް . ހިލާބުދް ހަމަވެއްޖެ ދް އިގުޒު ލުވާޑުކުޒުމުސެ ވަސުގު މިމަގި ސޮގުސެ

ބެހޭ  ދިޒާމާކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޒިޟާ މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ބޮޏަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

 .އެއް މައްލަޑަ

 

 (ލަޑަދިޒާމީ މައް)

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްވާ ޢަޑީ ޒިޟާޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  މިޑަދްޔޫ

 . ޓުޒުޞަގަފް އެޔެދްޖެހެދީއްވިއްޔާ ކޮދް ސަޏިއެއްސައިގޯ ޒައީލްކ އަޅުސަދޏަފް ވަޒަފް ޒަދސަޅު ލާޓުކޮފްޑަޔެ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ޒިކޮފް ސަވާއިޔުސެ މު މެޔުވެގްގެޒި މެދްބަޒަފް އަމީދްޢާއްއްޒައަޅުސަދޏު ޢި. ހިލާބުދް ވަދީ ދިމިޓަ މިއެޖެދްޏާ އައިޓަމު 

 . ބެހޭ މާއްޔާގައް ޓޮދުވާދަދް ކަމާ

 

 .މަޖިޑީހުސެ ޒައީލްސެ މޭޒުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދް. 7

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ބެހޭ  ދިޒާމާ. ކަދްކަދްޒުދް ހުފަހަޅާ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލްސެ މޭ. އަފް 7 ޔަދީ އެޖެދްޏާ އައިޓަމު އަޅުސަދޏު މިހާޒު މި

 .ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓުއެއް ސަޑޮޅު ޔެކުދު ޔާއި މައްލަޑަ

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓުސަޑޮ

 ....ދިކުޓާދު މިގާ ކަދްގައްގައްސައި ހަމަ އެއްވެލް ހަމައެއް އިދްޞާޓެއް އުލޫޑެއް ދެގް ސޮގަފް މަދގާ މި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ސެ ސަވާއިޔަކު މަޖިޑީހު !ޔެވަޏައިސަދްދަވާދޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީ !ޔެވަޏައިސަދްދަވާދޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީ

މެދްބަޒު  ޢިއްޒަގްގެޒި !ވާސަދްދައިފީދޔެވަޏައި. ޒި މެދްބަޒުދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެއިފީ ޓުޒުޞަގެއް ދުޔޭކ

ސޮގަފް ގަކުޒާޒުކޮފް  މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔަކު ގަދެއް ދުޔޭދެ މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގް ހުއްޓުވުމަފް ގި !އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

 ޒުމަގްގެޒިކޮފްހުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔަފް . ދުކުގާ ދަސާކަފް ޓުޒުޞަގެއް ދޯދްދާދެ ބެހޭ ދިޒާމާ

 !އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ! މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި. ގްގެޒިވަދްގެވުމަފް އަޅުސަދޏު ދަލޭހަހިގް

 މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި އެބަ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލްކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ފްއަ 7 ޔަދީ އެޖެދްޏާ އައިޓަމު އަޅުސަދޏު މި

ކ އެހެދްވީމާ. ކަމަފް ސެ މަލައްކަގް އެއްވެލް މެދްބަޒަކަފް ދުކުޒެވޭދެބުދޭ މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގް ހުއްޓުވުމު

 ވާ ސޮގުސެ ބޫޒުވާދީ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައިވަދްތާ އަޅުސަދޏަފް މަޖު ކަމަފް ވާސޮގަފް ކުޒައް ގަކުޒާޒުކޮފް ގިކަދް ގި

އެއް ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި  ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ. އަޅަދްޒި މެދްބަޒާ ޔޭގެޒޭސައި ޓިޔަވަޅުމަގީދް ޢިއްޒަގްގެ

 .މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު

 



  

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އޭސައި ބުދަދީ މަޖިޑީހުސެ . ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް 4އެއް ދެސީ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ  ބެހޭ މައްލަޑަ އަޅުސަދޏު ދިޒާމާ

އަޔި މި މަޖިޑީހުސެ އަބުޒާއި ޤަޔަޒު  އިދްޞާޓުދްކަމާކ ދެގި ލް ޢަމަޑުކުޒައްވަދްޖެހޭދީ ވަކި ޓަޒާގަކަފް ޖެހުމެއްޒައީ

އެއްސެ ސޮގުސައި  އެހެދްދަމަވެލްކ މިހާޒު ދިޒާމީ މައްލަޑަ. ކަމެކޭ ހިޓެހެއްޓުމަކީ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް ކުޒައްވަދްޖެހޭދެ

ތާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް އާޔަޔާ ވަދް ކަމަފް ކި ޚާއްޞަކޮފް ވަކި ބަޔަކު ދަސާމެދްބަޒަކު ކަމެއް ޓާހަސަކޮފްޓިއްޔާ ވަ

ދްދަފް ޓެދްދަދީ ވާހަކަ ހުއްޓުވައިކ ވަޒަފް ޔެކެ ހިގްހަމަދުޖެހިސެދް ވަސުގުދް ވަސުގަފް އަޅުސަދޏުމެ މީހެއް ޚިޑާޓަފް އެ

ސޮގަފް ކަދްގައް  ދް މަޖިޑީހުސެ ޒައީލަކީ އެކުޒި އެކަމަކުކ އޭސެ. ގާޒުސޮގެއްސައި އިދްޒާޒުކުޒައްވާ މަދްޒަޒުޚުޔުމުޚް

 ...އަޅުސަދޏު ކުޒި ކުފެއް ވެއްޖެއްޔާ އޭސެ ލަބަބުދް. އުޅެދީ ވެސެދް ގި ގޯކިހިދެއް. ކުޒައްވާ ބޭޓުޅެއް ދޫދް

 

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި  !ސަދްދަވާމެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައި ޢިއްޒަގްގެޒި !މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި

މަޖިޑީހުސެ ކ އެހެދްވީމާ. ކަމަފް އެއް ދުދެސޭދެ ބެހޭ މައްލަޑަ އޮދްދާދެ މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގާ ލުވާޑުކުޒަދް ދިޒާމާ

 އަޅުސަދޏު މިހާޒު މި. ޔަޑުކުޒައްވާދީ ވަކިދްބައް ގޯ ބައްޑަވަދްވެއްޖެއްޔާ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލާދީ ކިހިދެއްޒައީލަފް ވަ

ސޮގަކަފް  ވަދަ މާއްޔާސައި މަޖިޑީހުދް އެހެދް 38ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ . 7 އިޓަމުދީ އެޖެދްޏާ އަޔަ

ފް ބަޔާދްކޮފް ކަމަ ،ވެލް މަޖިޑީހުސެ ގަޓާގު މަލައްކަގްގައް ގަޒުގީބުކުޒެވެދީ ޔުވަހަކު ހިދޔަކު ކޮދްމެ ކަދޏަދާޅާހާ

ސެދްޔާއިޒު  މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔައްކަމުދް. ކުޒާ ކޮމިޓީގަކުދްސައި ބަޔާދް(ޒ)އެކުޑަވައިޑާޓައިވާ ގަޒުގީބު 

ސަޑޮޅު ޔެކުދު އަޅުސަދޏު އެހެދްވީމާކ . ކަމަފް މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި އޮދްދާދެ އެއް ދުދެސޭދެ ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ

މަލައްކަގްޕުޅުގައް  ކުޒައްވާ ޓެވުމަފް ގިމަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގް ހުއްޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓު ޔާއި

އަޅުސަދޏު ސަޑޮޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ...މެދްބަޒުދް. ޑެއްވުމަފް މިހާޒު ޔަދްދަވަދްހުއްޓައި

ބެހޭ  މާދިޒާ. ގްގެޒިވަދްގްޕުޅުގައް ހުއްޓާޑެއްވުމަފް ދަލޭހަކުޒައްވާ މަލައްކަ މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގްގައް ހުއްޓެވުމަފް ގި

 .އެއް ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު މައްލަޑަ

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 



  

 :ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒަގްގެޒި ގަދުސައި ސަޑޮޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއް އެއް މި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ހަމަ ކަދޏައެޅިސެދް ދިޒާމީ މައްލަޑަ

 ވަދަ މާއްޔާސައި މި 61މި ސަވާއިޔުސެ . މެދްބަޒު ޓާހަސަކުޒެއްވުމުދް ގި ވިޔާޅުވަދީ މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގް ހުއްޓަވާފޭ

 އެއްސޮގަފް ދިޒާމީ މައްލަޑަ އެހެދްވީމާކ ސަވާއިޔާ. ލަޑަގައް ދެދސޭދެ ވާހަކަ ބުދެޓައޮގީ ކަދޏައެޅިސެދް ދިޒާމީ މައް

 ...އެއް ދެސުމަފް

 

 

 :ގުދް  ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަ

. އޮގް މަޖިޑީހުސެ އެބަ ސައިދިޒާމީ މައްލަޑަގައް ދެދސޭދެ ސަވާއިޔު. ސޭދެޒި މެދްބަޒު ދިޒާމީ މައްލަޑަ ދެޢިއްޒަގްގެ

ސެ ޒިޔާލަގުދް މަޖިޑީހު. ސެދްޔަދީ ޔަފުދް ކުޒިއަފް މި އަޅުސަދޏު އޭސެ. އަޅުސަދޏަފް ވެލް އެކަދް އެދސޭ

. އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. އެއް ދުދެދްސެވޭދެ ބެހޭ މައްލަޑަ ކޮފް ދިޒާމާސެދްޔަދި ވާހަކަޔައްކަމުދް

  !އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ! މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ހޯޒަޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި

ވަދަ މާއްޔާސައި މަޖިޑީހުދް  38 ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ. 7.2 އެޖެދްޏާ އައިޓަމު ޔަދީ އަޅުސަދޏު މި -7.2

 ސޮގް ވެލް މަޖިޑީހުސެ ގަޓާގު މަލައްކަގްގައް ގަޒުގީބުކުޒެވޭދެ ޔުވަހަކު ހިދޔަކު ކޮދްމެ ހާސޮގަކަފް ކަދޏަދާޅާ އެހެދް

ވާ ބިޑުގަކަފް  ސައި ބަޔާދްކުޒާ ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާޓައި(ޒ)ކަމަފް ބަޔާދްކޮފް އެކުޑަވައިޑާޓައިވާ ގަޒުގީބުސެ 

މަގީދް އެކިއެކި ކޮމިޓީގަކުދް  ސައި ބަޔާދްކުޒާ ސޮގުސެ(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  39ސަވާއިޔުސެ ދްޔިދުމުސެ ސޮގުދްދާއި އިލްކަ

ގަކުސެ ކުޒިއަފް ކޮމިޓީގަކުދް ވާ އެހެދް އައިޓަމު ހުފަހަޅަދް ހުޒި މައްލަޑަގަކަފް އިލްކަދްޔިދުމުސެ ސޮގުދް އެޖެދްޏާސައި

މެޔު މަޖިޑީހުދް  އްކަގްކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމުސެ ހުއްޔަ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލަފް ޔިދުމާހުފަހަޅާ ކަދްކަދް ގަޒުގީބުކޮފް މަލަ

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގުދް  ...ދްމިހާގަދަފް އައިއިޒު އަޅުސަދޏުމެ. ސޮގެއް ދިދްމައިޔެއްވުމަފް

މަޖިޑީހުސެ މި . ޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޔަދްދަވަދްޅި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްކަދިކޮފް ވާހަކަދުޔެއްކުމަފް މައްޗަދްސޮވާހަކަޔައް

 27ވެލް  މިހާޒު. އަފް ސޮލްޓަ ހަމަ މަހުސެ މެޔާ އޮގީ ޏިލެމްބަޒު ޔައުޒުސެ މަލައްކަގް ދިމިސެދްޔާއިޒު މިހާޒު މި

ގައް ޓުޕޯކުޒިދް އެ ޒި މި ޔައުޒު ދިމުމުސެ. ސެ ޒިޔާލަގާ ހަމައަފް އައިލްޓަޒިޕޯޓެއް ކޮމިޓީ ދިދްމާ އެބަހުޒި މަޖިޑީހު

 މިހާޒު މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔު ގަޒުގީބުވެޓައި އޮދްދަ ސޮގުދް ކޮދްމެ. ދިދްމޭގޯ އަޅުސަދޏުމެދް މަލައްކަގްކުޒުދް މުހިއްމު

ގައް ދިދްމޭދެ ސޮގެއް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްސެދެއް ޒިޕޯޓު މި މަލައްކަގްގައް ކު އަޅުސަދޏުމެދް އިބްގިޔާޢީ ބަހުލާޔުވަހަ

ވެލް  ސަދޏު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޕާޓީގަކުސެ އިލް ބޭޓުޅުދްދާއެހެދްވީމާކ އަޅު. ދޯދްދާދެ

މިކަދް ކުޒެވެދް އޮދްދާދީ . މަޝްވަޒާކުޒުމަފްޓަހު މި ހުފަހެޅުދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހަފް މި ސެދައީ

ވެލް މަޖިޑިހުސެ  ވިއްޔާ ހަމަ ކުޒިދް އެހެދްދޫދީ. ސޮގަފް މިކަދް ޓާލްކޮފްޔެއްވައިޓިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް މި



  

މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި ބުދަދީ އެހެދް ސޮގަކަފް . މަގީދް އަޅުސަދޏު ކުޒިއަފް ސެދްޔާދީ ސޮގުސެ އޮދްދަ ސަވާއިޔުސައި އެ

 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްސެ ކުޒިޓުޅު އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު. ކަމަފް ސޮގަފް ސެދްޔެވިޔާދެ ހިދޔަކު މި ކަދޏަދާޅާހާ

 ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ. ކަމުސައި ސޮގެއް ކަދޏައަޅުއްވައިޔެއްވުމަފް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް މި ސެދްދަދީ މައްޗަފް މި

 .ގެޒި މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމުސިޑީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްދއެއް މާމި

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ދްވާހަކަޔެއްކެވުޒާސެ މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމު ސިޑީ ޔާއިދމާމި

 ސައިމވެލް ޖުމްހޫޒީ ޕާޓީއަކާ ހަމަ. ވާހަކަޔައްކަވައިސެދް ޔެދްމެއަކު ވިޔާޅުވި ޕާޓީގަކާ އާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 . ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑީ އިގުޒުޓުޅެއް ހެއްޔެވީމަ އެކ އެހެދްވީމާ. ޔައްކަވާ މަދިކުޓާދުވާހަކަޓުޅެއް ދު

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . އެއް ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ލަޑަބެހޭ މައް ދިޒާމާ

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 : ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ލް ސޮގަފް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީ ކަދްގައް މި މަޝްވަޒާކޮފްސެދޭ މި ޔާޅުވެއްޖެ ޔެދްމެސައި ޕާޓީގަކާޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ވި

 . އެއް ދުޔައްކަވާ ވާހަކަވެލް ޤައުމީ ޕާޓީއަކާ  ހަމަ ޔަޤީދުދް ކޮދް ޕާޓީގަކަކާކ. ސެދައީ އަފް ގިހަމަމި ޓްޑޯއާ 

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އެއް މަޝްވަޒާކުޒި ވާހަކަ ދުޔަދްދަވަދް ހުޒިހާ ޕާޓީގަކާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޅުސަދޏު

އެހެދްވީމާކ  .މައްޗަފް ސެދެލްޓަ ޓުޅުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްސެ ކުޒި މައްލަޑަ އޮގީ މި އަޅުސަދޏު މިކ ވީމާއެހެދް

 ވޯޓެއް ދެސުމަފްކ އެހެދްވީމާ .ވޯޓެއް ދެސުމަފްޓަހު ދޫދީ ދުދިދްމޭދެ. މިކަދް ދިދްމައިޔެއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް



  

ސިޑީ ދއެއް މާމި ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ. ދްދަވަދްޖައްލަވައިޔެއްވުމަފް ޔަ ސެ ޒަދސަބީޑުޖަހަދްޖެހޭ ޓަލް މިދެޓު ޓަކައި

 .ގެޒި މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމުޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގް

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒާސެ މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމުމާމިސިޑީ ޔާއި

 ސޮގަފް އެޖެދްޏާސައި ހުޒި ވާ މުހިއްމު ކަދްގައް ހުޒިސޮގަފް އޮގް ޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔު އޮގްއާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މަ

ވެލް އަޅުސަދޏު ހަމަ ސައިމު. ޒަދސަޅުކަމެއް ދޫދްކަފްވެލް ކަދްގައް ކުޒެއްވުމަކީ އެއްސޮގަ ސޮގަފް ސޮގަފް ހުއްޓާ މި

 .ކަމަކަފް ދުކުޒާދަދް މި ގާއީޔެއް

 

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ދިޒާމާ. އަޅުސަދޏު ވޯޓަކަފް ޔަދްދަވާދަދް މި ހުފަހެޅުދް. ވައިޔެއްވޭދެޒަފް ވޯޓުދް އެކަދް ޔައްކުމެދްބަ ޢިއްޒަގްގެޒި

 .އެއް ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ބެހޭ މައްލަޑަ

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަދިކު  ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މޫލާ ހުޅުހެދްވޭޒު

މަކީ ގަކުސައި ހުޒި މައްލަޑަގައް ދިދްމުހުޒި ޒިޕޯޓު ޔާއިޒުސައި ކޮމިޓީގަކުދް ދިދްމާޓައި ޔައުޒެއް ދިމިސެދް

 .ޔަދްދަވަދް ގި ހުފަހެޅުމަފް ގާއީޔުކުޒާދެ ކަމަފްވާގީ އަޅުސަދޏު  ކަމަކަފްއަޅުސަދޏުމެދްދަފް މުހިއްމު

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ސިޑީ ދއެއް މާމި ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ. ވޯޓުދް އެކަދް ދިދްމާދީ. ޖަހައިޓިދްޅުސަދޏު މިހާޒު ވޯޓަފް ޒަދސަބީޑުއަ

 . ގެޒި މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމުޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)



  

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒާސެ މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމު މާމިސިޑީ ޔާއި

 އެހެދްދަމަވެލްކ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔާ. ޔަދްއް ސެދްއެއްކޮފް ބާއްވައިސެދް އެ ބިޑުގަ އަޅުސަދޏަފް ޓެދްދަދީ ޒޭސަދޏާ

 .އެއްސޮގަފް ކަދްގައް ކުޒައްވަދްވާދީ

 

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެއް ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ބެހޭ މައްލަޑަ ދިޒާމާ !މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި

 . ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު

 

 (އްލަޑަދިޒާމީ މަ)

 

 :ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އޮގް މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް ކަދްގައް ކުޒައްވަދްޖެހޭދީ މަޖިޑީހުސެ  ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި އެބަ

މަގީދްދޭ  ލީ ޕާޓީގަކުސެ މަޝްވަޒާސެލިޔާ. ލިޔާލީ ޕާޓީގަކުސެ މައްޗަފް އެކުޑެވޭ ސޮގަފް އުޓެޔިޓައި އޮގް މަޖިޑީހެކޭ

 ..ހަމަ އެއާއެކުސައި. ޖެހޭދީމިކަދް ކުޒަދް

 

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 މައްލަޑައޮގް އަކީ މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގުދް ސެދެލްޓައި  މި މައްލަޑަ !މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި

ސޮގަކަފް އަޅުސަދޏު  ބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ދިދްމެވީމަ އެސައި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްމި މައްލަޑައި. އެއް

( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު) !މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ ޓޭޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު). ޢަމަޑުކުޒާދަދް

 އަޅުސަދޏު މިހާޒު ވޯޓަފް މި. ޔަދްދަވަދް ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވެލް ކާޏުކޮޅުގައް ޗެކްކޮފްޑެއްވުމަފް

ހިދޔަކު  ހާވަދަ މާއްޔާސައި މަޖިޑީހުދް އެހެދް ސޮގަކަފް ކަދޏަދާޅާ 38ޔަދްދަވަދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ 

ކޮފް ކޮދްމެ ޔުވަހަކު މަޖިޑީހުސެ ގަޓާގު މަލައްކަގްގައް ގަޒުގީބުކުޒެވޭދީ އަދްދަދިވި ސޮގުސެ މަގިދް ކަމަފް ބަޔާދް

ޔިދުމުސެ ސޮގުދްދާއި ގަކަފް އިލްކަދްކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާޓައިވާ ބިޑުސައި ބަޔާދްކުޒާ ( ޒ)ވާ ގަޒުގީބުސެ  އެކުޑަވާޑާޓައި

ޅަދް ހުޒި މައްލަޑަގަކަފް ހަސައި ބަޔާދްކުޒާ ސޮގުސެ މަގިދް އެކިއެކި ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަ(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  39 ސަވާއިޔުސެ



  

ދް ގަޒުގީބުކޮފް ފް ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކައަގަކުސެ ކުޒިވާ އެހެދް އައިޓަމު ދް އެޖެދްޏާސައިއިލްކަދްޔިދުމުސެ ސޮގު

މެޔު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް  މުސެ ހުއްޔަ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލަފް ޔިދުމާމަލައްކަގް ކުޒިއަފް ސެދްޔިއު

 . ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުމަފް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 

 52 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :3  :ވޯޓު ޔެއްވީ

 21      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް ޒިޔާލަގުދް . :4 ޖުމްޑަ. 31ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . :4ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ޓަކައި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް  ސޮގަފް ޓާލްކޮފްޔެއްވި ކަމަފް މި. ވެއްޖެ ހުފަހެޅި މައްލަޑަ ހުފަހެޅި ސޮގަފް ޓާލް

ފް އެކު ކުޒިއަ ހަޑުވިކަމާ ވެލް މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގްގައް އަޔި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް. އަޅުސަދޏު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

 . ކަމަފް އަޅުސަދޏަފް ޔަޤީދްވެއްޖެ ފް ބާޒަފް ސެދްޔެވުމަފް ގިއްބެވިމަފް މަލައްކަގްޕުޅު ކުޒިއަސެދްޔެވު

 

 .ކަދްކަދް ޓީގަކުދް ހުފަހަޅާކޮމި. 22

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ގައްދް ހުޒި ކަދްގައްކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅަ. 22 ޔަދީ އެޖެދްޏާ އައިޓަމު އަޅުސަދޏު މިސޮގަފް  ޓާލްވުމާ ސުޅިސެދް މި

. ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ދިމި މަޖިޑީހުދް ޒިޢާޔަގްކުޒުދް. ސެ އިދްޝުއަޒެދްލާ ބެހޭ ބިޑުޓަޒުވާ ޞިއްޙީޤައުމީ  -22.2 -22.2

 އެ އެހެދްވީމާކ. ސެދްޔަދީ ބިޑަފް ހުފަހެޅިޓައިވާ އިޞްޑާޙުގަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒު މަލައްކަގްކުޒަމުދް މި މި

ވަދަ  46 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )އްމު ލާޓުކޮފްޔެއްވުދް އެޔެދްޒު ސޮއްލަ އޮގް ހިލާބު އަމީދްޢާހާއިޞްޑާޙުގައް މި



  

އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ވަދަ މާއްޔާ 29އެއީ . އަޅުސަދޏުމެދް އޮގީ އިއިޞްޑާޙާ ހަމައިސަ

 .ޒި މެދްބަޒަފް ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދްއަޅުސަދޏު ޢިއްޒަގްގެ. ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. ކުޒުދްއިމުއެޖެދްލީ ސާ. ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުމަފް 29. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ލޯޝަޑް ޕްޒޮޓެކްޝަދް އެޖެދްލީސެ ދަމުސައި ވަކި އޮޓީހެއް  އެކު ދެޝަދަޑް ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދް ޓެފުމާ މި -29

ދެގި ހިދސަމުދްޔާދޭ ސޮގެއްސައި އުޓައްޔަވާ  އޮޓީހަކީ މެޔު ކެދޏުމެއް މި. އެވެ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އުޓައްޔަވަދްވާދެ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އެކެވެ ލަޒުކާޒުސެ ވަކި އިޔާޒާ

 

 :ދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވު

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހޯޒަޓުފީ ޔާއި. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 .މަޔު ޒަޝީޔުއަޙް

 

 :މަޔު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްހޯޒަޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

 .އާޔެކ އެ ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަ

ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ އަފް ވަދަ މާއްޔާ  :2 ޑާޙުޔެދް އޮގް އިޞް

 .އިޞްޑާޙު

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 މި -:2. ޤާދޫދަފް ގަބާވުދް. ވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދްވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދި :2. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޤާދޫދުސައި ކަދޏައެޅިސެދް ވަކި ސޮގަކަފް ކުޒުމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކަދްކަދް ޓިޔަވައި އިދްޝުއަޒެދްލް ޔޭ ޓަޒާގާއި 

އި ޢަމަޑުކުޒާ ސޮގުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސަ އެޖެދްލީދް ކުޒާ އެދްމެހައި ކަދްގައްގައް ކުޒަދްވާދީ އިދްޝުއަޒެދްލާ ސުޅޭ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ވާ ސޮގުސެ މަގިދްދެވެ ސޮގް ސަވާއިޔުގަކާ އެއް އިޤާދޫދުގަކާ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

މާޓަދްދު ހުޅަދސު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް  ކގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް. ޝުކުޒިއްޔާ

 .ޒަޝީޔު

 

 :މާޓަދްދު ހުޅަދސު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ހުފަހެޅި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ކ(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  31. ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދުސެ ޔަފުދް ޤާދޫ މި -(ހ) 31.. ޤާދޫދަފް ގަބާވުދް. އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދް( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  31

ސެ ޚިޔުމަގްގައް ލްކީމު ހިދްސައި ބެޑެހެއްޓުމާއި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ ޔާއިޒާއެއްސައި އެ ސާއިމްކުޒެވޭ ލްކީމު

 . ޔަޤީދްކުޒުދް ކަދްޓޯޒުކޮފްޔޭ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޒަޝީޔު މުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާ

 

  :ވުދްކެވާހަކަޔެއްޒަޝީޔު  މުޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމާޓަދްދު 

 .ކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދްވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔު އިޞްޑާޙަފް މި ހުފަހެޅުއްވި

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ  އަފް ދޮޅިވަޒަމު ވަދަ މާއްޔާ 32. ޝުކުޒިއްޔާ

 .އިޞްޑާޙު

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު

. އޯ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ. ކުޒުދްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުވަދަ މާއް 32. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އޯ .އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ. އޯ އެވެ.އީ.ބަޑަހައްޓާދީ އެޖެދްލީސެ ލީ އެޖެދްލީސެ މަލައްކަގްގައް ހިދްސައި -32



  

ދީ އޯ ޖަވާބުޔާޒީ ވާ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ. އެވެ ދިލްޓަޒުސެ ޑަޓާސެ މަގިދް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާކުޒާދީ މިޢައްޔަދް

 .ޝުކުޒިއްޔާކ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ފެވެބޯޏަފާއި މިދިލްޓަޒަ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މް ޒަޝީޔުބްޒާހީސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާ ކކުޒައްވާ މެދްބަޒަކަފްގާއީޔު

 

  :ޔެއްކެވުދްވާހަކަމް ޒަޝީޔު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމާޓަދްދު 

 .ކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްސަދޏު އެ އިޞްޑާޙަފް ވެލް ގާއީޔުއަޅު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޢިއްޒައަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33ޔެދް އޮގީ 

އަފް ވެލް މާވަފު ( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33އަޔި  . ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަޏައިސެދް ދެގް. ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު

ދަ މާއްޔާސެ ވަ 33އަޔި  . ޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙެއްޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޔާއިޒާސެ 

. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަޏައިސެދް ދެގް. އަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙެއް( ދ)

އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު  ވަދަ މާއްޔާ 34އަޅުސަދޏު މިހާޒު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދީ 

އަފް މާވަފު ( ދ)ކ(ފ)ކ(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33އަޅުސަދޏު ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ޙުދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާ

އްޒަގްގެޒި އެއީ ޢި. އަޒުވަދްފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފް ޓުޒުޞަގުޒީޒު ޖަމާޑު ހުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޔާއިޒާސެ 

އެއްސެ  ބަޑަހައްޓަމުދްޔާ ކޮމިޓީ އްޒިޒުކަމުސައިޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޤަކުޒައްވަމުދް ސެދްޔެވީ ޢިއްމެދްބަޒު މަލައްކަގް

އަފް ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33އަޒުވަދީ  އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު މިހާޒު ޓުޒުޞަގު މި. ޕޯޓު ދިދްމެވުމުސެ މަލައްކަގުސަޒި

 . އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފްޒީޒު ޖަމާޑު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަފު ޔާއިޒާސެ 

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަވަމާ

. ފް އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅަދްޒުމަކުސޮގަފް އިޞްޑާޙު އަދްދަދިވި( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 މެދްބަޒުދްސެ 8ގައް ހިދްސަދްވާދީ ކީމުދުސެ ޔަފުދް ސާއިމުކުޒެވޭ ލްމި ޤާދޫ -(ހ) .33. ބޯޏު ލްކީމުސެ މެދޭޖްމަދްޓު

 .ޝުކުޒިއްޔާ. ވާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފެވެބޯޏު ޖަވާބުޔާޒީ. ބޯޏަކުދްދެވެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔު

 .ޓޫޒުބްޔުޑްޣަޢަ

 

  :ޔެއްކެވުދްވާހަކަޓޫޒު އިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަސަމު ޔާ

 .ކުޒަދްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުޔެދްމެ ހުފަހެޅުއް.  ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަފް ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު( ފ)މާއްޔާސެ ވަދަ  33މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު . ޝުކުޒިއްޔާ

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަ

އި މި މި ބޯޏުސެ މެދްބަޒުދްދާ -(ފ. )33. ސޮގަފް އިޞްޑާޙު ކުޒުދް އަދްދަދިވި( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33. ޝުކުޒިއްޔާ

 .ކިކުޒާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދްދެވެވަ ކކޮފްބޯޏުސެ ޗެއަޒމަދް ޢައްޔަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔު

 .ޓޫޒުޢަބްޔުޑްޣަ

 

  :ވުދްޔެއްކެވާހަކަޓޫޒު އިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަސަމު ޔާ

 .ކުޒަދްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުޔެދްމެ ހުފަހެޅުއް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒީޒު ޖަމާޑު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢައަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެކުޒު ޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަ

ބޯޏުސެ މެދްބަޒުދް  -(ދ. )33. ކުޒުމަފް ހުފަހަޅަދްއިޞްޑާޙު ސޮގަފް އަދްދަދިވި( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33. ޝުކުޒިއްޔާ

ޔާއިޒާއިދް މަގީ ގަޢުޑީމު  ޞިއްޙީ -2. އެވެ ކުޒުމުސައި އަދްދަދިވި ހުޒިހާ ޔާއިޒާގަކުދް މީހުދް ހިމަދަދްވާދެޢައްޔަދް

މާޑީ ދުވަގަ  -3. ހެއްއަހަޒު ޔުވަހުސެ ގަޖުޒިބާ ޑިބިޓައިވާ މީ 21އެކު އެ ޔާއިޒާސައި މަޔުވެސެދް  ވުމާހާލިޑުކޮފްޓައި



  

 -4. އިދް މަގީ ގަޢުޑީމު ހާލިޑުކޮފްޓައިވާ މީހެއް ވާ އަޔި އެ ޔާއިޒާ އިދް ގަޖުޒިބާޑިބިޓައި ގިޞާޔީ ޔާއިޒާއިޤް

 ޓައިދޭދްލާއި -6. އުޒިޓީސެ ޔާއިޒާސެ ގަޖުޒިބާކާޒެއްލޯޝަޑް ލެކި -5. އިދްޝުއަޒެދްލް ޔާއިޒާސެ ގަޖުޒިބާކާޒެއް

 އަހަޒު 6ދުކެދޏި މަޔުވެސެދް ޞިއްޙީ ޔާއިޒާސައި މެޔު -7. ޒެއްސެ ޔާއިޒާސައި ގަޖުޒިބާކާޓުއިދްވެލްޓްމެދް

 . އޯ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ -8. ކުޒާ މީހެއްޚިޔުމަގްކޮފްޓައިވާ މަޔަދީ ޖަމުޢިއްޔާއެއްސައި މަލައްކަގް

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާ

ސަމު ޔައިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް . އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 . ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު

 

 :ޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަސަމު ޔައިޒާސެ މެ

 . އްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދްޔެދްމެ ހުފަހެޅު. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ފަހަޅުއްވާ ވަދަ މާއްޔާ އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހު 34. ޝުކުޒިއްޔާ

 .އަޒުވަދްއިޞްޑާޙަފް ޓުޒުޞަގު

 

 :ހަކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާ

ސެ ބޯޏުސެ މެދްބަޒުދް. ދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދްވަދަ މާއްޔާ އަދް 34. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ޓަޔަ އަޔި އެ މަޤާމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އަޔާކުޒެވޭ ،އަބުޒު ސެއްޑިޓައިދުވާ ބޯޏުސެ މެމްބަޒުދްދަކީ -34. ޝަޒުގުގައް

ކަމުސައި  ޑަޙަގުސެ ޓުފުއެޒުމެއް ދުވާ މީހުދްޞްމަ، ހުޒި ޓަދްދީ ޤާބިޑުކަދް ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޔާއިޒާސައި ގަޖުޒިބާ

 ،ޓޭޒުދް، ޓެކުދް ،ވާ މީހުދް ކަމުސައި ދުވުމާއިކ އަޔި ވައްކަދް މީހުދްދަކީ އިޓްޑާލްކުޒެވިޓައި އަޔި އެ. އެވެ ވާދްވާދެ

 ޛުކޮފް ދިމުދުގާ ދުވަގަ އެމަކ އެ ޙުކުމެއް ގަދްޓީދަ ސެ ކުފެއް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހަކުޚިޔާދާގް ދުވަގަ ކޮޒަޕްޝަދު

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި  .އެވެ ދުވާ މީހަކު ކަމުސައި ވެސެދްދުވާދެއަހަޒު 6ކުޒެވުދުގާ ޓުކަދޏައެޅުދު އަޔަބު މާ ޙުކުމް

 .ޒައީލް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މް ޒަޝީޔުބްޒާހީދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިމާޓަދްދު ޔެކު. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް



  

 

 :މް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްބްޒާހީދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިމާޓަދްދު ޔެކު

 .އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒީޒު ޖަމާޑުޢަޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްއަފް މާވަފު ޔާއި( ފ)އަޔި ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  36

 

 :ބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއަމާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު 

ބޯޏުސެ . އަހަޒެވެ 6ބޯޏުސެ މުއްޔަގަކީ މީޑާޔީ  -(ހ) 36. ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙު ކުޒުދް 36

 2ބޯޏުސެ މެދްބަޒުކަދް ( ފ. )ޔުވަހުސެ ކުޒިދް އަޑުދް ބޯޏު އެކުޑަވައިޑަދްވާދެ އެވެމަލް 2މުއްޔަގު ހަމަވުމުސެ 

 .ހުޒަހެއް ދާޅަ އެވެ( ހ)ވުޒެ ސިދަ ޔައުޒަފް ކުޒުމަކަފް މި މާއްޔާސެ  ޔައުޒަފް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ޙަލަދް މަޔު ޒަޓީޤުމުޙައްޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ . ޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްގާއީޔުކު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޒަޓީޤުޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު 

 . ކުޒަދްފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުހުއެ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޓޫޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާހުޣަވަދަ މާއްޔާ އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑް 37ޝުކުޒިއްޔާ 

 

 :ޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަ ސަމު ޔާއިޒާސެ

. ޒުދް ވަކިކުޒުދްބޯޏުސެ މެދްބަ. ކުޒުދްމާއްޔާ އަދްދަވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުވަދަ  37. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ކބޯޏުސެ މެދްބަޒުދްސެ މުއްޔަގު ހަމަވުމުސެ ކުޒިދް ބޯޏުދް މީހަކު ވަކިކުޒެވޭދީ އަދްދަދިވި ޙާޑަގްގަކުދް -37

 .ޙާޑަގެއްސައިކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފެވެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ޒީޒު ޢަބްޔުޑްޢަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މާވަ. އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްގާއީޔު

 .ޖަމާޑު

 

 :ބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއަމާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު 

 . ކުޒަދްފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒުސެ ހު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުވަދަ މާއްޔާ އަފް ދޮޅި 38

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ބޯޏުސެ  -38. ބޯޏުސެ އުޖޫޒަ. ކުޒުދްއްޔާ އަދްދަވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުވަދަ މާ 38. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ސޮގުދް ޔެވޭ  އެ. އެވެ ދާޔަގެއް ޔޭދްވާދެއިއަކަފް ޓައިލާސެ  ދްބަޒުދް ހާޒިޒުވާ ކޮދްމެ ޖަޑްލާއެ މެ، މެދްބަޒުދްދަފް

ދާޔަގުސެ މިދްވަޒު ކަދޏައަޅާދީކ މިދިލްޓަޒ އޮޓް ޓައިދޭދްލް އެދްޏް ޓްޒެޜަޒީސެ މަޝްވަޒާސެ މަގިދްކ އިޓައިލާސެ 

 .އެވެ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒަޝީޔު މްއިބްޒާހީމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  އްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްކުޒަޔުގާއީ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޝީޔު މްކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީޔެ މާޓަދްދު

ކުޒާ ޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުފަހެދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހު

 . ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޓޫޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަވަދަ މާއްޔާ އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް 38

 

 :ޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަސަމު ޔާ



  

ބޯޏުސެ މެދްބަޒުދްދަފް ޑިބިޔެވޭދެ އުޖޫޒަ . 38ބޯޏުސެ އުޖޫޒަ . ކުޒުދްއްޔާ އަދްދަވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުމާވަދަ  38

އަކީ މިޓަޔަ އެހެދް  ސޮގުދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ އުޖޫޒަ މި. ކަދޏައަޅާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދްދެވެ

 . އެވެ ޔަޔަކަފް ވާދްވާދެއައެއްވަޒުސެ  ދާޔަގާއިބޯޏުގަކުސެ މެދްބަޒުދްދަފް ވެލް ޑިބިޔެވޭ 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަޒުވަދްޒު ޖަމާޑު ގާއީޔުކުޒަދް ޓުޒުޞަގުޢަޒީޢަބްޔުޑްމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު 

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒީޒު ޖަމާޑުވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާ

 . ކުޒަދްފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ ހުސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މުމަޢުޞޫهللا ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުވަދަ މާއްޔާ އަފް ކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢިއް 42. ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމު މަޢުޞޫهللا ބްޔުކެޑާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަ

އެޖެދްލީ ހިދްސުމަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ . ވަދަ މާއްޔާ 42. ކުޒުދްދަވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުމާއްޔާ އަދްވަދަ  42

 އި ލަޒުކާޒުދްޔޭ ކޮދްޓްޒިބިއުޝަދާއިކ ލްކީމުމީސެ ގެޒޭސަ. އެވެ ޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓުސައި ކޮދްމެ އަހަޒު ހިމަދަދްވާދެ

އޭޖެދްލީސެ  ސޮގުދް ހިދސާ އެހެދިހެދް ޚަޒަޔާއި މާސުޅޭލްކީ މުވައްޒަޓުދްދަފް ހިދސާ ޚަޒަޔާއި ހިދްސުމަފް ޔާދެ ޚަޒަޔާއި

ސުޅޭ ސޮގުދް  އޭޖެދްލީސެ އެހެދިހެދް މަލައްކަގްގަކާ ގުދް ހިދސާ އެހެދިހެދް ޚަޒަޔާއިސުޅޭ ސޮ އެހެދިހެދް މަލައްކަގްގަކާ

ދްލީ ހިދްސަދް އެޖެ ހިދްސަދް ޓެފުމާއި ދުސެ ޔަފުދް ޤާއިމުކުޒެވޭ ލްކީމުމި ޤާދޫ. އެވެ ހިދސާ ޚަޒަޔުގައް ހިމަދަދްވާދެ

 .އެވެ އަފް ޓައިލާ ޔޫކުޒަދްވާދެ ޓެފުމަފް ލަޒުކާޒުދް އެޖެދްލީ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޓުޙަލަދް ޑަޠީހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު . ކުޒައްވާ އެހެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްގާއީޔު

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޠީޓު ލަދް ޑަހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަ

 .ޝުކުޒިއްޔާ. ކުޒަދްޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަފް ގާއީޔުޔެދްމެ ހުފަހެ

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢަޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް މާވަފު ޔާއިޒާސެ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ބޫބަކުޒުމެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަމާވަފު ޔާއިޒާސެ 

އާއި  ސެ ޓައިލާލްކީމު. 4( ހ) 44. ކުޒުދްދްބަޒު އަދްދަވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުވަދަ ދަ 4ސެ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 .ކޮފްސެދް ޑިބޭ ޓައިލާ އިދްހަޒުމުޔާ އިދްވެލްޓު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މަޔު ޒަޓީޤުމުޙައްގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުވައްމުޑަކު އު. ކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްގާއީޔު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޒަޓީޤުއުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައް ޓުވައްމުޑަކު

 . ކުޒަދްފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުހުއެ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މުމަޢުޞޫهللا ޔުކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބް( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

 :މް ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޢުޞޫهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާއިޒާސެ 

 . ހިޑޭ އެހީ -6( ހ)ވަދަ މާއްޔާ  44. ކުޒުދްއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙު 6ސެ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޓުޙަލަދް ޑަޠީހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު . ކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްގާއީޔު

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު

 . ސެ ހުފަހެޅުއްވުމަފް ގާއީޔުކުޒަދްމުމަޢުޞޫهللا އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢި

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޓު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީއަފް ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44



  

 

 :ޓު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީހިގަޔޫ ޔެކު

ހިދްސުމަފް މާޑީ ސޮގުދް ޔަގިވެއްޖެ ޙާޑަގްގަކުސައި  ލްކީމު. ޑާޙުކުޒުދްއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞް( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

އްޑުކޮފްޔިދުމުސެ ހައިދް އެކަދް  ޖެދްލީދް މާޑީ ވުޒާޒާސައި އެޔުމުދް އެ ވުޒާޒާމަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ހޯޔުމަފް އެކަ އެ

 .އެވެ މަލައްކަގްކުޒަދްވާދެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

هللا ގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޢިއްޒަ ކެޑާ ޔާއިޒާސެ. ދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދްގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެ

 . މުމަޢުޞޫ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާ

 . ކުޒަދްދު އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުޔެދްމެ ހުފަހެޅު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢަޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް މާވަފު ޔާއިޒާސެ( ބ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

 :ބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަމާ

ސެ ލީސެ ހިދްސުމުސެ ބަޖެޓާއި ލްކީމުއެޖެދް -(ބ) 44. ކުޒުދްއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙު( ބ) ވަދަ މާއްޔާސެ 44

އުދިވެޓައި ( ޑ)ޑިޔުމުސައި . އެވެ ވެލް އެޖެދްލީދް ބަހައްޓަދްވާދެ ސޮގަފް ވަކިދް ހުޒިހާ އިޒެއްސައި ދުވާޓައިލާ އެކު

  .ވެއެ ބަޔަޑުސައި ބަޑަހައްޓަދްވާދެ އެވެކ އެހެދްވެ އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅަދް ބަހައްޓަދްވާދެ. އޮގީ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޢިއްޒަގްގެޒި  ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ. ޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދްގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ

 .މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޙަލަދް  ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު

 . ކުޒަދްގާއީޔު ފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏުމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ އެ ހު



  

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .ޣަޓޫޒުސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑް( ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓޫޒުޣަސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑް

ސެ ކޮދްޓްޒިބިއުޝަދްސެ ސޮގުސައި ޑިބޭ ކީމުލް -(ޅ) 44. ކުޒުދްއިޞްޑާހު އަދްދަދިވި ސޮގަފް( ޅ)ވަދަ މައްޔާސެ  44

އަޔި މި ޓަދްޏު . އެވެ ޓަކައި ވަކި ޓަދްޏެއް އޭޖެދްލީދް ޤާއިމުކުޒަދްވާދެ ޓައިލާ އާއި ހަޒުމުޔާ ބެޑެހެއްޓުމަފް

 .އެވެ އެކައުދްޓެއް ޤާއިމުކުޒަދްޖެހޭދެ ކަދޏައަޅާ ސޮގެއްސެ މަގިދް ބޭދްކުޓަކައި ބޯޏުދް  ޤާއިމުކޮފް ބެޑެހެއްޓުމަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މާ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 .ޖަމާޑް ޒީޒުޢަބްޔުޑްޢަ

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒީޒު ޖަމާޑުވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާ

 . ޒަދްކުއަޅުސަދޏު ގާއީޔު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު މަޢުޞޫމުهللا އަފް ކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔު( ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا ކެޑާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔު

ސޮގުސައި  ލްކީމަފް ހިޑޭ އެހީސެ (.ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44. ކުޒުދްޙުއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާ( ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

އަޔި މި ޓަދްޏު . އެވެ ޓަކައި ވަކި ޓަދްޏެއް އޭޖެދްލީދް ޤާއިމުކުޒަދްވާދެ އާއި އެލެޓްލް ބެޑެހެއްޓުމަފް ޑިބޭ ޓައިލާ

 .އެވެ ޒަދްޖެހޭދެއެކައުދްޓެއް ޤާއިމުކު މަގިދްކ ބޭދްކު ޓަކައި ބޯޏުދް ކަދޏައަޅާ ސޮގެއްސެ ޤާއިމުކޮފް ބެޑެހެއްޓުމަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއް. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް

 



  

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު

 . ކުޒަދްއީޔުޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަފް ގާޔެދްމެ އެ ހުފަހެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢަޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް މާވަފު ޔާއިޒާސެ(. ކ)ވަދަ މާއްޔާސެ  ::

 

 :ބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަމާ

މަގިދް  ވާ ސޮގުސެ ސައި(ޒ)މި މާއްޔާސެ (. ކ) 44. ދްކުޒުއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙު( ކ) ވަދަ މާއްޔާސެ 44

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ މީހުދްދަފް ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގްގަކުދް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓައިލާސެ މިދްވަޒު މުލާޒަވެޒިޔާސެ 

 .އެވެ ދުވާދެވުޒެ އިގުޒުވެސެދް އަފް 4.6%މުލާޒައިސެ 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 މަޔު ޒަޓީޤުޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި. ވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްގާއީޔުކުޒައް

 . ޙަލަދް

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޒަޓީޤުއުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައް ޓުވައްމުޑަކު

 . ކުޒަދްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުޔެދްމެ އެ ހުފަހެޅުއް

 

  :ގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަ

އަފް ގުޑުލްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒޮޒޭދާ އާޔަމް ހުފަހަޅުއްވާ ( ކ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44ޔެދް އޮގީ 

އަޅުސަދޏު އެ ޓުޒުޞަގު އެ ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް  ކޕީސެ ޓަޒާގުދް ހުފަހަޅުއްވަދް ބޭދުދްޓުޅު ދަމަ.އާޒު.ޏީ. އިޞްޑާޙެއް

ޢިއްޒަގްގެޒި  ވަދަ މާއްޔާ އަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ 45ޔެދް އޮގީ ކ އެހެދްވީމާ. ޒުޞަގު ޔޫކޮފްޑެއްވީއެ ޓު. އަޒުވާދަދް

 .ޢަޒީޒު ޖަމާޑު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުމެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް އަބޫބަކުޒު ޢަޒީޒު ޖަމާޑުވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްމާ

 . ބާޒާގަފް ބަޔަޑުކުޒުދްއިމި  "ޓައިލާ"ބާޒާގް އޮގް ކޮދްމެ ގަދެއް އިމި  "ލްއެލެޓް"ވަދަ މާއްޔާސައި  45ބިޑުސެ 

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 . ޙަލަދް މަޔު ޒަޓީޤުމެދްބަޒު މުޙައް

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޔު ޒަޓީޤު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައް އްމުޑަކުޓުވަ

 . ކުޒަދްފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުހުއެ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ 

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޓޫޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަގްވަދަ މާއްޔާ އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ 48

 

 :ޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަސަމު ޔާއި

ދް ޤާއިމުކުޒެވޭ މި ޤާދޫދުސެ ޔަފު -48 .ލްކީމަފް ޒިދްމާޔާޒުވުދް .ކުޒުދްއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުވަދަ މާއްޔާ  48

ސައި ހިދސަމުދްޔޭގޯ ބަޑައި ޔެމެހެއްޓެދިވި ސޮގެއް ދިޒާމު މި. ކަދޏައަޅާދީ ބޯޏުދްދެވެލަގުގައް ސެ ލިޔާދިޒާމާއި ލްކީމު

ސުޅޭ ސޮގުދް  އަޔި މިކަދްކަމާ. ޓަކައި ޤާއިމުކުޒަދްޖެހޭ ކަދްގައްގައް ކަދޏައަޅާދީ  ބޯޏުދްދެވެ ހަޒުޔަދާކުޒުމަފް ދިޒާމު

 . ވެލް ބޯޏެވެ ވާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ޖަވާބުޔާޒީ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި ޢިއްޒަގް ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 . ޙަލަދް މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު

 

 :ވުދްޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެ ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި

 .ދްޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ހުފަހަޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުޢިއް އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ވަދަ މާއްޔާ 49



  

 

 :ކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަ

. ހިދްސުދް ސަވާއިޔު ހަޔައި. ދްވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒު 49. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އަޔި މި ޤާދޫދުސެ . މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހަޔަދްޖެހޭ ސަވާއިޔުގައް ހަޔައި އެ ސަވާއިޔުގައް ހިދްސާދީ ބޯޏުދްދެވެ -49

މަލް ޔުވަހުސެ  3ވެސެދް  ގައް މި ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދްޓަފާ ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް ސިދަޔަފުދް ހަޔަދްޖެހޭ ސަވާއިޔު

 . ޝުކުޒިއްޔާ. ވާދެ އެވެއްމުކޮފް ޝާއިޢުކުޒަދްއެކު ޢާ ހަޔައި މިދިލްޓަޒުސެ ހުއްޔައާ ގެޒޭސައި ބޯޏުދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ކަފްކ މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަ. ޝުކުޒިއްޔާ

 .ޒަޝީޔު

 

 :މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އާޔެކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ 

 .ދަވަދްޔަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޣަޓޫޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުޓް ޢަބްޔުޑްގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުއަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  49

 

 :ޣަޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޓް ޢަބްޔުޑްސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލު

ވާ ސޮގުސެ މަގިދް މި ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑަފް  ސޮގް މަޝްވަޒާއާ އެއް ބޯޏުސެ -(ދ) 49. ޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއް

ކާޒުސެ އިގުޒު ލަޒުސޮގުދް ސެދެވޭ އުދި މި. ވެ އެވެއްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ޑިބިސެދްއުދިއިގުޒު ސެދައުމުސެ އިޚްގިޔާޒު ޒަ

 . ވާދެ އެވެސައި ޝާއިޢުކުޒަދްސެޒެޓު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދްގާއީޔުކުޒައްވާ ޢި

 .މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު

 



  

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި

 . ޔެދްމެ އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޖަމާޑު  އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުއަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޔާއިޒާސެ ޢި( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  49. ޝުކުޒިއްޔާ

 .ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު

 

 :ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒީޒުސެ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަފު ޔާއިޒާ

މުސެ މި ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑަފް އުދިއިގުޒު ސެދައު -(ދ) 49. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް( ދ)އްޔާސެ ވަދަ މާ 49

އަފް  ބެހޭ ކޮމިޓީ އިގުޒު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ކަމާސޮގުދް ސެދެވޭ އުދި މި. ވެ އެވެއިޚްގިޔާޒު ބޯޏަފް ޑިބިސެދް

 . ދްވާދެ އެވެސައި ޝާއިޢުކުޒަފަހަޅައި އަޔި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުހު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 .ޙަލަދް މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު

 

 :ހަކަޔެއްކެވުދްޙަލަދް ވާ ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި

 . މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ އެ ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ ކ (ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4. ޝުކުޒިއްޔާ

 . އިޞްޑާޙު

 

 :ޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަ

މި (. ދ) :4. އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދް( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ދޫދުސައި ވާ މި ޤާކ އެކަފައަޅައި ހިދްސަދްޖެހޭ ލްކީމުސައި އެހެދް އޮގް ދަމަވެލް މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ( ހ)މާއްޔާސެ 

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އިދް ޓެފިސެދްދެވެ 3123ޖެދުއަޒީ  2ޓަފާދީ  ސޮގުސެ މަގިދް ހިދްސަދް



  

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޝުކުޒިއްޔާ ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 

 :ޔެއްކެވުދްއިބްޒާހީމް ޝީޔު ވާހަކަ މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު

 . އާޔެކ އެ އިޞްޑާޙަފް ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު

 

 :ޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒައިބްޒާހީމް މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .އާޔެކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒުޣަޓޫޓް ޢަބްޔުޑްސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުސަމު ޔާއިޒާ( ދ)ސެ ވަދަ މާއްޔާ :4ޝުކުޒިއްޔާ 

 

 :ޣަޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޓް ޢަބްޔުޑްއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުސަމު ޔާ

އެހެދް އޮގް ( ހ)މި މާއްޔާސެ  -(ދ) :4. ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް އަދްދަދިވި( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4. ޝުކުޒިއްޔާ

 2މަގިދް ހިދްސަދް ޓަފާދީ ވާ ސޮގުސެ  މި ޤާދޫދުސައި ދްސަދްޖެހޭ ލްކީމުދަމަވެލް މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް އެކަފައަޅައި ހި

މި ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް މިޓަޔަ އެހެދް ލްކީމެއްސައި ބައިވެޒިވެޓައި ދުވާ ޔިވެހި . އިދް ޓެފިސެދްދެވެ 3123ޖެދުއަޒީ 

 .ސައި ބައިވެޒިކުޒަދްވާދެ އެވެބައިވެޒިޓައިވާ މީހުދް މި ލްކީމު ޒައްޔިގުދްދާއި މިހާގަދަފް މަޔަދައިސައި

 

  :ވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެ

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ދިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 .މުޙްލިދް ޙަމީޔުޢަބްޔުޑް

 

 :މުޙްލިދް ޙަމީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްދިޑަ



  

 . ފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދްޔެދްމެ އެ ހު. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ޝުކުޒިއްޔާ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޣަޓޫޒުޓް ޢަބްޔުޑްގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ(. ޒ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4. ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ޣަޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޓް ޢަބްޔުޑްއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުސަމު ޔާ

ސައި އެހެދް އޮގް ދަމަވެލް ( ހ)މި މާއްޔާސެ  -(ޒ) :4. ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް އަދްދަދިވި( ޒ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4

މަލް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ މީހުދްސެ  23މި ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދް ޓަފާ ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް 

ސައި ދުސެ ޔަފުދް ސާއިމުކުޒެވޭ ލްކީމުމި ޤާދޫ ގެޒެއިދް މިޓަޔަ އެހެދް ލްކީމެއްސައި ބައިވެޒިވެޓައި ދުވާ އެދްމެދް

 . ބައިވެޒިކުޒަދްވާދެ އެވެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މުޙްލިދް ޙަމީޔުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް ދިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް

 

 :މީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމުޙްލިދް ޙަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްދިޑަ

 . ޔެދްމެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް ވެލް ގާއީޔުކުޒަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފް ޔު ދަޝީޔު ހުއަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަ( ބ)ވަދަ މާއްޔާ  :4

 . އަޒުވަދްޓުޒުޞަގު

 

 :ބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދް

މި   -(ބ) :4. ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދްއަދްދަދިވި ( ބ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :4. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ވާ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ޔިދުމުސެ ލްކީމު ކަމުސައި  ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދް ޓަފާއިޒު ލަޒުކާޒުސެ ޓަޒާގުދް ހިދސަމުދްޔާ

ލީސެ ޔަފަފް އެކު އެޖެދް ސެ ޔަފުދް މި ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދް ޓެފުމާ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  47މި ޤާދޫދުސެ  މަޔަދަ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ހުޒަހެއް ދާޅަ އެވެ( ފ)އަޔި ( ހ)ޔަޑުވުމަފް މި މާއްޔާސެ ބަ

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އިޞްޑާޙު ހަޅުއްވާމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަވަދަ މާއްޔާ ދޮޅިވަޒަ 51. ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ...ވަދަ ޕެޒެސެޒާޓު 5ވަދަ މާއްޔާސެ  51. ޒަގްގެޒި ޒައީލްޢިއް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި ކުޒިދް ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގް. ޏަ ޓުޒުޞަގެއް ޔެއްވާގިޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ ކު

 .މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު. ޒުޞަގުއަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓު

 

 :ދްމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވު

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު  އާޔެކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ

 . ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުވަދަ މާއްޔާ އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  51

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 -51. އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދްވަދަ ޕެޒެސެޒާޓު  5ވަދަ މާއްޔާސެ  51. ޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއް

ވާޑުކުޒެވިޓައިވާ ހަޑެހެއްޓުމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު މިދިލްޓަޒު ކަމުސައި ބުދެޓައި އެވަދީ ޞިއްޙަގާ ބެހޭ ކަދްކަދް ބެ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ވަޒީޒަފެވެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފްކ މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް . ޝުކުޒިއްޔާ

 .ޒަޝީޔު

 

 :ކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމާޓަދްދު ޔެ



  

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު  އާޔެކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ

 .ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޖަމާޑު ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއް ވަދަ މާއްޔާސެ 51. ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު މާވަފު ޔާ

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ މީހުދް ދުވަގަ . އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް ވަދަ މާއްޔާސެ ޓުޒަގަމަ ޕެޒެސެޒާޓު 51

ވަދީކ އެދްމެހައި ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދާއި ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ވަޒީޓާ  ޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ އެދްމެދް ކަމަފް ބުދެޓައި އެޔިވެހި

 އިވެލް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދާސޮގުދް ދުވަގަ އެދޫދް ޑީއިޢާގަ ކައިވެދީސެ ސޮގުދް ދުވަގަ އަޔާކުޒުމުސެ ސޮގުދް ދުވަ

ޅޭ ބިޔޭލީދް ހިމެދޭ މަލް ޔުވަހަފް ވުޒެދް ޔިސު މުއްޔަގަކަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި އު 4ސަވާއިޔު ހުއްޔަކުޒާ ސޮގުސެ މަގިދް 

 .ސޮގަފެވެ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޢިއްޒަގްގެޒި ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ . ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވަދް

 .ޙަލަދް ޤުމަޔު ޒަޓީމެދްބަޒު މުޙައް

 

  :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤުމުޙައްމަޔު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ޔެދްމެ އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޔުވަޑަފް ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙުޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޖަސަމު 

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ޔާއިޒާސެ  ސަމު

 ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްސެ ގެޒެއިދް މިޓަޔަ އެހެދް ކޓަޒާގް ސައިޖަޔުވަޑުސެ ޓުޒަގަމަ ކޮޑަމު ޖަޔުވަޑަފް ހުފަހަޅާ އިޞްޑާޙަކީ

ޕްޒިމިއަމް . ވާ މީހުދްސައި ބައިވެޒިވެޓައިމަޔަދައިލްކީމެއްސައި ބައިވެޒިވެޓައިވާ ދުވާ މީހުދްދާއި މިހާގަދަފް 



  

އެޓަޔަ  މިއަމް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓަޒާގްކއި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ ބިޔޭލީދް ޕްޒީޔިވެހި ޒާއްޖޭސަ. ލަޒުކާޒުދް ކޔައްކަދްޖެހޭ ޓަޒާގް

 . އަފް އަމިއްޑަމިއަމް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓަޒާގްކ އްޖޭސައި ޔިޒިއޫޅޭ ބިޔޭލީދް ޕްޒީޒާ. މީހަކަފް ވަޒީޓާ ޔިދް ޓަޒާގަކުދް

 

 :ދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގު

 .ޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަ ޒި މެދްބަޒަކަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެ

 

 :ޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަ

 .އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

  

 :އްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެ

 މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޚިޔުމަގް މި އިބާޒާގް އިޞްޑާޙުކުޒުމަފް  ލާލީ ޞިއްޙީއަ

 . ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުމާވަފު 

އްޙީ ޟަޒޫޒީ ޞި"ބާޒާގެއް އިއިވާ ކޮދްމެ ކަމަފް ބަޔާދްކޮފްޓަ" ޙީ ޚިޔުމަގްއްއަލާލީ ޞި"އި ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސަ

 .ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް މި" ޚިޔުމަގް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ 

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުއުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  ޓުވައްމުޑަކު

 .އީޔުކުޒަދްހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާޔެދްމެ އެ ހުފަ

  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އޮގީ ޔެދް މި. ދް ހުފަހެޅިޓައިވާ އިޞްޑާޙުގައް އެ ދިމުދީސެ ޔަފު( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  94މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ 

މާވަފު ޔާއިޒާސެ ( ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4. ސެ ޔަފުދް ހުފަހެޅިޓައިވާ އިޞްޑާޙުގައް(ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  94ސަވާއިޔުސެ 

  .މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި 



  

 

 :ޖަމާޑް އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު 

 .އުދިކޮފް އަކުޒުގައް ގަޒުގީބުކުޒުދް( ޅ) މާއްޔާސެ ވަދަ 4 ބިޑުސެ ބުދެވިޔިޔަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ . އަޒުވަދްއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢި

 ޙަލަދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒަޓީޤު  މުޙައްމަޔުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . ވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް ޔެދްމެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުވަދަ މާއްޔާސެ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއް :

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޑު މާޖަ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު 

 .އުދިކުޒުދް (އ) މާއްޔާސެ ވަދަ : ބިޑުސެ ބުދެވިޔިޔައަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާ އިޞްޑާޙަކީ 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ 

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ކުޒަދްލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުވެ އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް

  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު މުޙައްމަޔުއަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  ވަދަ މާއްޔާ <

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 



  

 ވަދަ މާއްޔާ <އަކީ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  <އުދިކޮފްކ ( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  <. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. މަފްކަމަފް ހަމަޖެއްލު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ . އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާ

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔު

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . ފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދްދޮޅިވަޒަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .ޒީޒު ޖަމާޑުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢައަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ >5

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒީޒު ޖަމާޑު ޔުޑްޢަމާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބް

 .މާއްޔާސެ ޔެދްހުޒި އަކުޒުގައް ގަޒުގީބުކުޒުދް އުދިކުޒުމަފްޓަހުކ އެ (ފ)މާއްޔާސެ  ވަދަ >5 ބިޑުސެ ބުދެވިޔިޔަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . އަޒުވަދްއަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް 

 .ޙަލަދްޒަޓީޤު  މުޙައްމަޔު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުސެ މެދްބަޒު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާ

 . ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދްއެ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ އަފް @9

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ދޮ



  

. ޖެހޭދެގޯޅުސަދޏު އެ މާއްޔާ ޔަދްދަވާޑަދްގަޒުގީބުކުޒުދް އަ ގައްއުދިކޮފްކ ދަދްބަޒު( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  22ބިޑުސެ 

 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ  .ޔެއްގޯ ކދޫދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔުކުޒަ

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދްމުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . އީޔުކުޒަދްވެލް އަޅުސަދޏު ގާ ދޮޅިވަޒަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މަޢުޞޫމުهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔުޢިއްޒަގްގެޒި ކެޑާ ޔާއިޒާސެ އަފް ވަދަ މާއްޔާ  ::

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާ

ދަދީ މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ވަދަ ދަދްބަޒުސައި މި އޮދް 9. ވަދަ ދަދްބަޒު އުދިކުޒުމަފް 9ސެ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  ::

 .ޓަޒާގްގަކަފް ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގްގަކުދް ޔައްކާ ޓައިލާ އެ އި ބައިވެޒިވާ ޓަޒާގްގަކުދްދާއިސާއިމުކުޒާ ލްކީމުސަ

  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މަޔުއަޙު ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިޑްހާމުސެމަދަޓުފި ޔާއިޒާސެ ޢިއް. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް

 

 :މަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއިޒާސެ މެދްބަޒު އިޑްހާމު އަޙްސެމަދަޓުފި ޔާ

 . އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒުޢިއްޒަގްގެޒި އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ ::

 

 :ކަޔެއްކެވުދްސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ވާހަ

 .ވަދަ ދަދްބަޒު އުދިކޮފް ދަދްބަޒުގައް ގަޒުގީބުކުޒުދް 5ސެ ( ހ)މާއްޔާސެ  ވަދަ 33



  

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 .ޙަލަދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . ޔެދްމެ އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މަޢުޞޫމުهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔުޢިއްޒަގްގެޒި އަފް ކެޑާ ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ ::

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا ސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޒާކެޑާ ޔާއި

 .އުދިކުޒަދް( ޒ)ވަދަ މާއްޔާސެ  ::

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަގީޓުޢިއްޒަގްގެޒި ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު 

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓުހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަގީ

 .ޝުކުޒިއްޔާ. އަޅުސަދޏު ޔެދްމެ އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ އަފް  ވަދަ މާއްޔާ 33

 

 :ޔެއްކެވުދްދަޝީޔު ވާހަކަ މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

ޝުކުޒިއްޔާ  .އުދިކޮފްކ ދަދްބަޒުގަފް ގަޒުގީބުކުޒުދް( ކ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33ބިޑުސެ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

  



  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް އްމަޔުމުޙަމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް 

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . ވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް ދަޝީޔުސެ އެ ހުފަހެޅުމަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ވަދަ މާއްޔާ >:

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒުމެދްބަޒު ޔޫލު ސަމު ޔާއިޒާސެ

 .އުދިކުޒަދް( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  >:. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޖަމާޑު ޒީޒުވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް މާ

 

 :ޖަމާޑް އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒީޒު އަމާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޢް

 . އަޅުސަދޏު ގައީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުއަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ވަދަ މާއްޔާ @:

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ގަޒުގީބުކުޒުދް ގައްއުދިކޮފްކ މާއްޔާސެ ދަދްބަޒު( ޒ)ވަދަ މާއްޔާސެ  39ބިޑުސެ . ޒައީލް އްޒަގްގެޒިޢި ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ . އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއް

 



  

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުސެ މެދްބަޒު ގިދަޔޫ ޔާއިޒާ

ކުޒިދް ހަމައެކަދި ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު). ވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުމަފްއާޔެކ 

 .ޔުކުޒަދްވެލް ހަމައެކަދި ދަޝީޔުސެ އެ ހުފަހެޅުމަފް ގާއީ އަޅުސަދޏުކ އެހެދްވީމާ. އި އިފީދްދަދީގާއީޔުކުޒަމޭ ކިޔާޓަ

  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުޢިއްޒަގްގެޒި އަފް ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ 9;

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު

 .ވަދަ މާއްޔާ އުދިކުޒުމަފް 9;

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .މަޢުޞޫމުهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔުޢިއްޒަގްގެޒި ކެޑާ ޔާއިޒާސެ . އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުޒައްވާ ޢިއްގާއީޔު ކު

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާ

ފަހެޅުއްވި މާއްޔާ އުދިކުޒުމަފް އެ ހު ވަދަ 9; ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

 . އީޔުކުޒަދްއިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުއަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  ވަދަ މާއްޔާ 9;

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

ސަދޏު އުދިކުޒުމަފް އަޅު ވަދަ ޕެޒެސެޒާޓު 1ވަދަ މާއްޔާސެ  40ބިޑުސެ މި . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ކަމެއް ދެގް ޔަދްދަވާދެ ކަމަފް" ޒިއުޅޭ މީހުދްޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޔި". ސައި މި އޮދްދަދީއެ ޕެޒެސެޒާޓު. ހުފަހަޅަދީ

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ސެ ޔެއްގޯދކަދްދޭ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ކުޒައްގާއީޔު



  

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު  މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އާޔެކ 

 . ޔުކުޒަދްގާއީ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ 9;

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

ޝުކުޒިއްޔާ  .އުދިކުޒުމަފް ޒާޓުސެވަދަ ޕެޒެ 5ވަދަ މާއްޔާސެ  40ބިޑުސެ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔު ކުޒައްވާ ޢިއް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޤަލަމް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . ވެލް ގާއީޔުކުޒަދް ސަދޏު ހަމަ އެ  އިޞްޑާޙަފްއާޔެ އަޅު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔު މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔެދް އޮގީ ޖަޔުވަޑަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ 

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .ފަހަޅަފްޖަޔުވަޑު އުދިކުޒަދް އަޅުސަދޏު ހު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދްއަޅުސަދޏު ކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ގާއީޔު

 



  

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް އިޞްޑާޙަފްމަ އެ އާޔެ ހަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 :?ޔެދް މި އޮގީ ސަވާއިޔުސެ . ސެ ޔަފުދް ހުފަހެޅުދު އިޞްޑާޙުގައް އެ ދިމުދީ( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :?ސަވާއިޔުސެ 

ޢިއްޒަގްގެޒި މާވަފު ޔާއިޒާސެ އަފް  ވަދަ މާއްޔާ 9. ފުދް ހުފަހެޅިޓައިވާ އިޞްޑާޙުގައްސެ ޔަ( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ 

 .ޖަމާޑުމެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު 

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު މާވަފު ޔާއިޒާސެ

 ލްކީމު -(އ) -9. އަފް އަދްދަވި ސޮގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް މާއްޔާ ވަދަ 9 ބިޑުސެ ބުދެވިޔިޔަ. ޝުކުޒިއްޔާ

 ކަމަފް ހެޔުމަފް ބިޔެވޭ ޞީއްޙީ ޚިޔުމަގްގަކަކީ އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ޓެދްވަޒުސެ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްގަކެއްމެޔުވެޒިކޮފް ޑި

 .ޓަޔަ ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުދް ކުޒުމަފް ބާޒުއެޅޭޓެދްވަޒު ކުޒިއަޒުވައި ގަޒައްޤީ ޓަކައިކ ޚިޔުމަގުސެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު . އަޒުވަދްޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ

 .ޙަލަދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔު

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މުޙައްމަޔުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 .ގާއީޔުކުޒަދް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ އެ ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ޔެދްމެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .ވަދަ މާއްޔާ ސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ;

 

 :ސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޑީހުދް ޓާލްކުޒާ ލްކީމް މެޔުވެޒިކޮފް ކޮދްމެ ޔިވެހި ޒައްޔިގަކަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖި .(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  ;

ޑަގުސެ ޚަޒަޔުސައި މި އާއި ޒާއްޖޭދް ބޭޒުދް ޔިވެހި ޔައު އްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޒާއްޖެމިދްސަދޏަކަފް ޞި

 . އެވެ އެޖެދްލީސެ ޓަޒާގުދް ޓޯޒުކޮފްޔޭދްވާދެ



  

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

  .މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުއްޒަގްގެޒި ޢިމާވަފު ޔާއިޒާސެ ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް 

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުމާވަފު 

 .އެ ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ޝީޔުދަ މުޙައްމަޔުޒާސެ މެދްބަޒު އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއި ވަދަ މާއްޔާ =

 

 :ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 -(ވ. )=. ސެ ޓަހަގަފް އަދްދަދިވި އަކުޒު އިގުޒުކުޒުމަފް( އ)ވަދަ މާއްޔާސެ  =. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ޝުކުޒިއްޔާ

 .ޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކު .މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހަޔާ ސަވާއިޔުސައި ކަދޏައަޅާ އެހެދިހެދް ޚިޔުމަގްގައް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޤަލަމް މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ . އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްގާއީޔު

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޙައްމަޔުގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 . އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް ދަޝީޔު އާޔެ ހުފަހެޅުއްވި މުޙައްމަޔުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޙަލަދްޒަޓީޤު  މުޙައްމަޔުމެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި އަފް ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ  ވަދަ މާއްޔާ =

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒަޓީޤު  މުޙައްމަޔުޒު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަ

ގިދްކ ހަޔަދްޖެހޭ ޏޮކްޓަޒެއްސެ އެދްސުމުސެ މަ -(ވ. )އިގުޒުކުޒުދް( ވ)ވި ސޮގަފް އަފް އަދްދަ މާއްޔާ ވަދަ = ،އާޔެ

 .ޕްޒޮޓިޑެކްޓިކްލް މެޏިކަޑް ޗެކަޕާއި ވެކްލިދާއި

 



  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ދިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި

 .ލިދް ޙަމީޔުޢަބްޔުޑްމުޙް

 

 :ލިދް ޙަމީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްމުޙްދިޑަ

 .އީޔުކުޒަދްގާ ހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔެދްމެ ހުފަ

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަފްކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވަދަ މާއްޔާ 26

 

 : ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މަޢުޑޫމާގު . ކުޒުދްގުޒުދިވި މާއްޔާ އިހަގަފް އަދްދަވަދަ މާއްޔާސެ ޓަ 26. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް އެޖެދްލީދް މޮދިޓަޒކުޒަދްޖެހޭ ކަދްގައްގައް މޮދިޓަޒކުޒުމަފް >5މި ޤާދޫދުސެ . ޓޯޒުކޮފްޔިދުދް

ސެ ޔަފުދް ދްލް ޔޭ ޓަޒާގުދްދާއި ލްކީމުދްސާ ސޮގެއްސެ މަގިދްކ އިދްޝުއަޒެޓަކައި ބޭދުދްވާ މަޢުޑޫމާގުކ އެޖެދްލީދް އަ

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި  .އަފް ޓޯޒުކޮފްޔޭދްވާދެ އެވެ ޚިޔުމަގްގައް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޓަޒާގްގަކުދްކ އެޖެދްލީ ޓޯޒުކޮފްޔެވޭ

 .ޒައީލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޒުވަދްކ ގިދަޔޫ ޔާއިޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއް. ޝުކުޒިއްޔާ

 .ޤަލަމް މަޔުމުޙައް

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔުމުޙައް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ގިދަޔޫ

 .ކުޒަދްގާއީޔުއާޔެކ މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުސެ އެ އިޞްޑާޙަފް ވެލް އަޅުސަދޏު 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވަދަ މާއްޔާ 32އާޔެކ 

 



  

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެޖެދްލީސެ . ވަދަ މާއްޔާސެ ޓަހަގަފް އަދްދަދިވި މާއްޔާ އިގުޒުކުޒުދް 32ބިޑުސެ  .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 .ޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކު. އެޖެދްލީސެ މުވައްޒަޓުދްދަކީ ލިވިޑް ލަޒވީލްސެ މުވައްޒަޓުދްދެވެ. މުވައްޒަޓުދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި . އަޒުވަދްގުޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެ. ޝުކުޒިއްޔާ

 .މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޤަލަމް

 

 :ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔުމުޙައް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ގިދަޔޫ

 .އާޔެކ އަޅުސަދޏު އެ އިޞްޑާޙަފް ވެލް ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު ވަދަ މާއްޔާ 33

 

 :މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒި ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ބޯޏަފް މެދްބަޒުދް  -(ދ) 33. ކުޒުދްގަޒުގީބު އަކުޒުފް އަދްދަދިވި ސޮގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުކޮފްކ އަ ވަދަ މާއްޔާ 33

ކަމަފް އެޔި ހުފަހަޅާ އެދްމެދްސެ ދަދްގައް  ޓަކައި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ އޮޓީހުދް އިޢުޑާދުކުޒުމުދް އެ ކުޒުމަފްޢައްޔަދް

އެކުކ އެޔުދު އެދްމެދްސެ  ލްޓުކުޒުމަފްޓަހު އެ އެދްމެދްސެ ވަދަވަޒާޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އިލްކަދްޔޭ ގަޒުގީބަކުދް ޑި

 .އެވެ ދަދްގައް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅަދްވާދެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ އުގުޒު ޓުވައްމުޑަކު. އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއް

 .ޙަލަދްޒަޓީޤު  މަޔުމުޙައް

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒަޓީޤު  މަޔުމުޙައް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ އުގުޒު ޓުވައްމުޑަކު

 .ޒަދްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުއެ ހުފަހެޅުއް

 



  

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒީޒު ޖަމާޑުޢައަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް ވަދަ މާއްޔާ 33

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

 7ސެ (ދ)މި މާއްޔާސެ  -(ޒ) 33. ކުޒުދްދްދަދިވި ސޮގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުވަދަ މާއްޔާ އަފް އަ 33ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ 

ޒީ އިދް ޔަފްވެސެދް ޓުޒަގަމަ ޏިސު ޔާއިޒާމެދޭޖްމަދްޓު  އޯ އަކީ ބިޒްދަލް.އީ.ވަދަ ދަދްބަޒުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ލީ

 .ކަމުސެ ގަޖުޒިބާ ހުޒި މީހަކަފް ވާދްވާދެ ކޮފްޓައިވާ އެހާލިޑު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ އުގުޒު ޓުވައްމުޑަކު. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 .ޙަލަދްޒަޓީޤު  މަޔުމުޙައް ދްބަޒުމެ

 

 :ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޓީޤު މަޔުމުޙައް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ އުގުޒު ޓުވައްމުޑަކު

 .ކުޒަދްއެ އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ދަޝީޔުވަދަ މާއްޔާއަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު  35

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޔެދް ހުޒި ސެ ޓަހަގަފް އަދްދަދިވި އަކުޒު އިގުޒުކޮފްކ ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  35 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 ސޮގަފް ޤާއިމުކުޒެވޭ އިޖުގިމާޢީ ދައޮދް ހިއްލާދޫދުސެ ޔަފުދްކ ލަޒުކާޒުސެ މި ޤާ -(ފ. )ކުޒުދްދަދްބަޒުގައް ގަޒުގީބު

ސެ ބައިވެޒިދްދަފް ލަޒުކާޒާ ސުޅިސެދް މި ޒުކާޒާ ސުޅިސެދް ހިދްސައިކ ލްކީމުލަ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒަދްލް ލްކީމު

ބީޑަމުސެ  ދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔޭދެ ޓަޒާގެއްކ ވާޔަވެޒި ބީޑަމަކުދް ހޮވުމާއިމަގިދް އިދްޝުއަޒެ ވާ ސޮގުސެ ދުސައިޤާދޫ

ދްވާ ކަދްގައްގައް ކޮޑިޓައިވުމަފް ބޭދުއް ހިދސާދެ އުލޫޑުގަކާއި ޝަޒުޠުގަކާއި ބީޑަމަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ޕްޒީކަދްގަ

ޝުކުޒިއްޔާ . ވާޑުކުޒުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހައި ކަދްގައްގައް ކުޒުދްހަޑުދް އެ މަލައްކަގް ޓާލްކުޒުމާއި ބީޑަމުސެ އުލޫ

 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 



  

 :އްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެ

ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު . އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުޢިއްޒަގްގެޒި  ގާއީޔުކުޒައްވާ. ޝުކުޒިއްޔާ

 .މުޙައްމަޔު ޤަލަމް

 

 :ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޔު ދަޝީޔު އެ ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު އާޔެކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަ

 .ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ވަދަ މާއްޔާ އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު 44

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ލްކީމަފް ޓައިލާ . ކުޒުދްހަގަފް އަދްދަދިވި މާއްޔާ އިގުޒުވަދަ މާއްޔާސެ ޓަ 44 .ގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަ

 ވާ މުވައްޒަޓުދްދަފް ވަޒީޓާޔީޓައިހި ޒައްޔިގުދްދާއިކ އެ ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ ޔިވެ -(ހ. )ޔެއްކުދް

ލަދަޑް އިދްކަމް ލް ދެސުމުސެ ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޕާޔަދީދް ޓެކްޓަޒުޔުދްސެ އާމްކ ....ޓަޒާގްގަކާއިކ ޤާދޫދު ދަދްބަޒު

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި  -(ފ. )ކަމެކެވެކީމަފް ޓައިލާ ޔެއްކުމަކީ ޑާޒިމުޓެކްލް ޔައްކަދްޖެހޭ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދް ލް

ކުކ މުވައްޒަޓަ އެ( އެކެއް ޕޮއިދްޓު ޓަހެއް އިދްލައްގަ) >.5% ކޮދްމެ ޒައްޔިގެއްސެ އުޖޫޒަ އިދް ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ ޔިވެހި

. ވާ ޓަޒާގުދްކ ލްކީމަފް ޔައްކަދްވާދެ އެވެ މުވައްޒަޓަކަފް ވަޒީޓާޔީޓައި އެ( ގިދެއް އިދްލައްގަ) :%އަޔި އުޖޫޒައިސެ 

އަޔާކުޒާ މީހާސެ  ސައި ބުދެޓައިވާ ސޮގަފް ވަޒީޓާ(ފ)މާއްޔާސެ  ހިދޔެއްސައިކ މި ވަޒީޓާޔޭ ޓަޒާގުދް ބޭދުދްވެއްޖެ -(ދ)

ހަގަޒެއް ) >.;%ސޮގަފްކ ހަމައެކަދި ވަޒީޓާޔޭ ޓަޒާގުދް މުވައްޒަޓުސެ އުޖޫޒައިސެ  އަގުދް ލްކީމަފް ޓައިލާ ދުދަސާ

 މި -(ޒ. )ސޮގަފް ހަމަޖެއްލުމަކަފް މި ޤާދޫދު ހުޒަހެއްދާޅަ އެވެ ލްކީމަފް ޔައްކާ( ޕޮއިދްޓު ޓަހެއް އިދްލައްގަ

 މީހުދްސެ( އެމްޕްޑޯއިޏް-ލެޑްޓް)އި އުޅޭ އަމިއްޑަ ވަޒީޓާސަ، ވާ ޓަޒާގްގަކުސެ އިގުޒުދް ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި( ފ)މާއްޔާސެ 

ލަދަޑް އިދްކަމް ޓެކްލް ޔަދީދް ޓެކްލް ދެސުމުސެ ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޕާޓަޒުޔުދްސެ އާމްގެޒެއިދް ޤާދޫދު ދަދްބަޒުކ 

ލްކީމަފް ( އެކެއް ޕޮއިދްޓު ޓަހެއް އިދްލައްގަ) >.5%ޔައްކަދްޖެހޭ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްސެ ޖުމްޑަ އާމްޔަދީސެ 

ލަދަޑް ޔަދީދް ޓެކްލް ދެސުމުސެ ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޕާޓަޒުޔުދްސެ އާމްޤާދޫދު ދަދްބަޒުކ  -(ބ. )އެވެ ދެޔައްކަދްވާ

ޒަ ޓިޔަވައި އެހެދް އިދް ޑިބޭ އުޖޫ އިދްކަމް ޓެކްލް ޔައްކަދްޖެހޭ ޔިވެހި ޒައްޔިގެއް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި އަޔާކުޒާ ވަޒީޓާ

ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޓައިލާ ލްކީމަފް ޔެއްކުމުސެ (ފ)ޔާސެ މާއް މި، ދަމަ ޑަގަކުދް އާމްޔަދީ ޑިބޭއެއްވެލް ވަލީ



  

 >.5%މީހަކަފް ޑިބޭ އުޖޫޒަ އުދިކުޒުމުދް އިގުޒުވާ އާމްޔަދީސެ  މީހަކަފް ޑިބޭ ޖުމްޑަ އާމްޔަދީދް އެ އިގުޒުދްކ އެ

ހެދް އަކުޒެއްސައި މާއްޔާސެ އެ މި -(ޅ. )މީހަކު ލްކީމަފް ޔައްކަދްވާދެ އެވެ އެ( އެކެއް ޕޮއިދްޓު ޓަހެއް އިދްލައްގަ)

އެއް  ވީދަމަވެލްކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ވަޒީޓާ އަޔާކޮފްސެދް ދުވަގަ އެހެދް ސޮގަކަފް އާމްޔާދީ އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި

 ޓަލް) 055ޔު މާއްޔާސެ ޔަފުދް މަހެއްސެ މައްޗަފް ލްކީމަފް ޔައްކަދްޖެހޭ ޖުމްޑަ އަޔަ ޑިބޭ ޔިވެހިޒައްޔިގެއްކ މި

. ޒުޓިޔާ އެވެ( ލަގޭކަޓަލް ) 055 މީހަކު ލްކީމަފް ޔައްކަދްޖެހޭދީ ދަމަ އެ ވާ ވުޒެ އިގުޒު އަފް ޒުޓިޔާ( ލަގޭކަ

ވާ  މުވައްޒަޓަކަފް ވަޒީޓާޔީޓައިއެ ، އަފްވާ އަޔަޔުސެ ސޮގުސައި( ގިދެއް އިދްލައްގަ) 3%އަޔި މުވައްޒަޓެއްސެ އުޖޫޒައިސެ 

ދަމަ  ވާ އިގުޒު ވުޒެ އަފް ޒުޓިޔާ( ހާލް އެއް) 0555 ޔަޔަކީފް ލްކީމަފް ޔައްކަދްޖެހޭ އަޓަޒާގުދް މަހެއްސެ މައްޗަ

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޒުޓިޔާ އެވެ( ހާލް އެއް) 0555 ލްކީމަފް ޔައްކަދްޖެހޭދީ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ގިދަޔޫ ޔާއިޒާ. އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއް. ޝުކުޒިއްޔާ

 .މުޙައްމަޔު ޤަލަމް

 

 :ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އާޔެކ މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުސެ އެ ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒުއަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ ވަދަ މާއްޔާ 44

 

 :މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު މާ  ޑްޣަޓޫޒުމި މާއްޔާ އަފް ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓު ޢަބްޔު

 . ޅުސަދޏު އަދބުޒާ ސެދްދަދްޒަދސަޅުކަމަފް ޓެދްދާގީ މި އިޞްޑާޙު އަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އިޞްޑާޙު އަފް ހުފަހަޅުއްވާ ވަދަ މާއްޔާ 44ސަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު . ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ސަމު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ދް ޔުދްޓަގާއިކ ޔުދްޓަގުސެ ބާވަގްގަކު. 8( ހ) -44. ފް ދަދްބަޒު އިގުޒުކުޒުދްދްދަދިވި ސޮގައަ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

 .ދަސާ ޓެކުހުދް ޑިބޭ ޓައިލާ އުޓައްޔާ ގަކެގިދް ޔައުޑަގަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުއްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔުކުޒަ

 .ޖަމާޑު

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަ

 .ކުޒަދްއެ އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އިދް މުޙައްމަޔު ހުފަހަޅުއްވާ ލަޒި މެދްބަޒު ޙުއަފް މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެ ވަދަ މާއްޔާ 44ޔެދް އޮގީ 

ހިގަޔޫ ޔެކުދު  .އަޒުވާދަދްއަޅުސަދޏު ދަމަ އެ ޓުޒުޞަގު  ވާ ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ހުފަހަޅުއްވަދް ބޭދުދްޓުޅު. އިޞްޑާޙެއް

 .ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަގީޓުޔާއިޒާސެ ޢިއް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަގީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު

ސެ (ކ)އާއި ( ޒ)މި މާއްޔާސެ  .(އ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44. ސެ ޓަހަގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް( ކ)ވަދަ މާއްޔާސެ  44

ވާ  އަފް ވަޒީޓާ ޔީޓައި އި އަޔި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ މީހާސެ އަގުދް ދަސާ ކޮދްޓްޒިބިއުޝަދާޔަފުދް ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ މީހުދް

މި . އެވެ ޔާކުޒާ މީހާސެ ދަމުސައި ވަކި އެކައުދްޓަކަފް ޖަމާކުޒަދްވާދެވަޒީޓާ އަ 36%ޓަޒާގުދް ޔޭ ކޮދްޓްޒިބިއުޝަދްސެ 

ދުޑިބޭ ޓަޔަ މެޏިކަޑް ބޮޏުކަމެއް ދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމުދް ޚިޔުމަގްއިދް އި އިޑާޢާއަފް ދުވަގަ އޭދާސެ  އަކީ އޭދާ ޓައިލާ

އަހަޒު  76މުޒުދް އުވުމުދް ދުވަގަ ކުޒުއިދް މުލްކުޅި އަޔި ވަޒީޓާ. އެވެ އަފް ދެސިޔާދެ ޓައިލާ ދަމަ އޭދާ ޔިމާވެއްޖެ

އިދް  ވާ ބިޔޭލީދް ވަޒީޓާ ސައި ބައިވެޒިވެޓައިލްކީމު. އެވެ އަފް ޑިބޭދެ ޓުޒުމުދް މި އެކައުދްޓުސައި ހުޒި ޓައިލާ އޭދާ

އަފް  ޔުވަލްކުޒިދް އެކައުދްޓުސައި ހުޒި ޓައިލާ އޭދާ 3ކުޒާކަދް އެދްސުމުދް ޓުޒުމުސެ ވަކިވުމަފްޓަހު ޓުޒަދް ސަލްގު

 .އެވެ ދްވާދެޔޭ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ސެމަދަޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއް. އަޒުވަދްމެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި ގާއީޔު

 . މަޔުއިޑްހާމު އަޙް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޔު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިޑްހާމު އަޙް ސެމަދަޓުފީ

 .ކުޒަދްހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުހުފަހެޅުއްވި  ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަގީޓުޔާއިޒާސެ ޢިއް ހިގަޔޫ ޔެކުދު

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވަދަ މާއްޔާ 48

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު 

ލްކީމަފް ޔައްކަދްޖެހޭ . ވަދަ މާއްޔާސެ ޓަހަގަފް އަދްދަދިވި މާއްޔާ އިގުޒުކުޒުދް 48. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އެއްވެލް ޤާދޫދެއްސެ ޔަފުދް ޓެކްލް ޔައްކަދްޖެހޭ އާމްޔަދީސެ އަޔަޔު ކަދޏައެޅުމުސައިކ . އަޔަޔުދް ޓެކްލް ދުދެސުދް

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އެވެ އިލާސެ އަޔަޔު ދުހިމެދޭދެލްކީމަފް ޔައްކާ ޓަ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މް ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާ. އަޒުވަދްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގުކުޒައްވާ ޢިއްގާއީޔު

 . ޒަޝީޔު

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމް ޒަޝީޔު އިބްޒާހީޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މާޓަދްދު 

 .ކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދްހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔު ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުފަހެޅުއްވި

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވަދަ މާއްޔާ 51

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު 

އިދްޝުއަޒަދްލް ޔޭ ". ގައް އިގުޒުކުޒުދްވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޕެޒެސެޒާޓު 9;. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ސެ އީ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒަދްލް ލްކީމުމުކުޒެވޭ އިޖުގިމާވަދީކ މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޤާއި އެ ކަމުސައި ބުދެޓައި" ޓަޒާގް



  

ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގުސެ  ،އެވަދީ ކަމުސައި ބުދެޓައި" އުޖޫޒަ. "ޔަފުދް އިދްޝުއަޒަދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޓަޒާގަފެވެ

ޖުމްޑަ . "ދްދެވެދާޔަގްގައް ހިމެދޭ ސޮގުއިއާއި އެދްމެހައި މާޑީ  ވަޒީޓާ އަޔާކުޒުމުދް ޑިބޭ އެ ވަޒީޓާސެ އަލާލީ މުލާޒަ

 ސައި ޔެވިޓައިޔަދީދް ޓެކްލް ދެސުމުސެ ޤާދޫދުޓަޒުޔުދްސެ އާމްވަދީކ ޤާދޫދު ދަދްބަޒުކ  އެ ކަމަފް ބުދެޓައި" އާމްޔަދީ

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަފެވެ ވާ މާދަ

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މް ޒާހީފް މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަގާއީޔު. ޝުކުޒިއްޔާ

  .ޒަޝީޔު

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމް ޒަޝީޔު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމާޓަދްދު 

 .ކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުފަހެޅުއް

 

  :ގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަ

ސެ ޔަފުދް ހުފަހެޅިޓައިވާ ހުޒިހާ އިޞްޑާޙުގައް ވެލް (ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  94ސަވާއިޔުސެ ހިލާބުދް  ޝުކުޒިއްޔާކ މި

ކުޒަމުދް ސެދްޔާ ޑުސަޏިއިޒުސެ ބަހުލް މަޖިޑީހުސައި ޢަމަ 2ޔެދް އޮދްދާދީ . މަޖިޑީހުސެ ގަޅުމަފް ހުފަހެޅި ދިމުދީ

މަޖިޑީހަފް . 8އައިޓަމު  މުސެ ކުޒިދް އަޅުސަދޏު އެޖެދްޏާޏިއިޒުސެ ބަހުލަފް ޔިޔުސަ 2. ދްއުލޫޑުސެ މަގި

 .މި އައިޓަމަފް ޔާދަދް. ކުޒަދްޖެހޭ ބިޑާއި ޤަޒާޒުޓުގަޢާޒު

 

 .ކުޒަދްޖެހޭ ބިޑާއި ޤަޒާޒުމަޖިޑީހަފް ގަޢާޒުޓު. 8

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުކ އަޅުސަދޏު މި އިއްވަދީ ޓުޒަގަމަ ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ -8.2 -8.2

ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  .ޒުޚީގުދް ހުފަހެޅިޓައިވާ ބިޑުގަކުސެ ލުކިޔުދް އިއްވުމުސެ ސޮ

އިދް ބޭޒަފް  ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އެއަޒޕޯޓަކުދް ޒާއްޖެ 89/82ދަދްބަޒު  ވާ ޤާދޫދު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާޓައި

 .ބިޑުސެދައުމުސެ ޤާދޫދަފް އިޞްޑާޙު ދެސުމާ ބެހޭއަގުދް އެއަޒޕޯޓު ލަޒވިލް ޗާޖު  ޓަލިދްޖަޒުދްސެޓުޒާ 

ހޫޒިއްޔާ ވާ ޒައީލުޑްޖުމް ޒަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާޓައި ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟުވިޑުޓުފީ ޔާއި -8.3 -8.2

އައްޏޫސެ އެކި ޒަފްޒަފުސައި އެހެދް ޔީދްގަކުސައި އަޅުކަދްކުޒުމަފް  ކއަޑްޓާޟިޑް މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުސެ ލަޒުކާޒުދް



  

މޮޏެޑައިކ  ވެއްޔާއި ހޫޒިއްޔާސެ ކަޒާމަގާއި ޢިއްޒަގްމްއިލްޑާމްޔީދާއި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޖު، ޓައިސެދްސުޅޭ ބުޔު ބަހައް

ގަކެގި ޢާއްމުކޮފްކ ޒާއްޖޭސެ އަގޮޅެއްސައި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ބުޔު ބެހެއްޓި  ޅުކަދްކުޒާއި އެހެދް ޔީދްގަކަފް އަޒާއްޖޭސަ

އްޓާޑުމުސެ ލަބަބުދް އައްޏޫ ސެ އަސު ވައައްޏޫސެ ޔީދްވެޒި ޒައްޔިގުދް ކފް ހަޔައިކަމަ އަގޮޅަކީ އައްޏު އަގޮޅު

ޓަކައިކ އަޔި ޔިވެހިދް އިލްޑާމްޔީދަފް ޔޭ  ވާ ޑަޔުވެގިކަމާއި މާޔޫލްކަމުދް މިދްޖުކުޒުމަފް ޒައްޔިގުދްދަފް ޑިބިޓައި

 ޤަޔަޒާއި މަގިވެޒިކަދް އަޑުދް އަދބުޒާ އިޔާޔަކުޒުމުސެ ސޮގުދް ޒާއްޖޭސެ އެހެދް ޔީދްގަކަފް އަޅުކަދްކުޒުމަފް ހުޅުވެމުދްޔާ

ފް އައްޏޫސެ އިދް ލައްގަ މުލްޑިމު ޤައުމެއްސެ ސޮގުސައި ބޭއްވުމަ އަކީ ލައްގަ ޒާއްޖެއެދްމެހައި ޔޮޒުގައް ބަދްޔުކޮފްކ 

ޒައްޔިގުދް ކުޒަމުދްޔާ މަލައްކަގް ކާމިޔާބުކުޒުމުސެ ސޮގުދްދާއި  ޒައްޔިގުދްދާއި ޔިވެހި އެދްމެހައި ޑޮބުވެގި

ޒައްޔިގުދްދަފް ޔެއްކުމުސެ ސޮގުދް  ގަބާވުމުސެ ޒީގި އާޔަ އެދްމެހައި ހުޒި ޤާދޫދުގަކަފް އާއި ހެޔިޓައި ޤާދޫދުއަލާލީ

ވާ އެހެދް  ގަކުސެ ދަމުސައި ބަހައްޓާޓައިގަކުސައި މޮދިއުމަދްޓުއްޔުޒަހައެކި ލަ އައްޏޫސެކ ދް ޔޫކޮފްޑައިބޯހަޒުކަ

ޒުކުޒުމަފާއި ޒާއްޖޭސެ އިލްޑާމީ ޔު ދައްގާޑައި އައްޏޫ ބުޔުދް ގާހިޅުކަދްކުޒުމަފް ސެދްސުޅޭ ބުޔީދްގަކުސައި އަ

 .ހުފަހަޅާޓައިވާ ޤަޒާޒު ފް ސޮވާޑައިދް ވަސުގުދް ހުއްޓާޑުމަކަދްކަ ހީދަޒުކަދް އަގުވެޔާދެ އެދްމެހައި ޝަޚްލިއްޔަގަފް

ޔސެ .ވާ އ ބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވާޓައިޒީޒު ޖަމާޑު އަޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަމާވަފު ޔާއިޒާސެ  -8.4 -8.4

 އާއި އި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދުއަލާލީއިކޮމިޝަދަޒ ދަވަދެގަމް ޕިއްޑޭކ އިލްޑާމްޔީދާހަ ހިއުމަދް ޒައިޓްލް

ގަކާ ޔެކޮޅަފް ވާހަކަޔައްކައިކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އްޔުހައްލާޒަކޮފްކ އިލްޑާމްޔީދުސެ ވާއިޔުގަކަފް ޓުޒަޤާދުދުގަކާއި ސަ

ވާގީކ އެކަދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް  ޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ޤާދޫދުއަލާލީއާ ޔެކޮޅުހަޔައި ވާހަކަޔައްކާޓައި

 .ކުފްވެޒިކުޒުމަފް ހުފަހަޅާ ޤަޒާޒު

ވާކ ޖުޏީޝަޑް  މީ ހުފަހަޅުއްވާޓައިގްގެޒި މެދްބަޒު އިމްގިޔާޒު ޓަހުދު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަމާޓަދް -8.5 -8.5

 ޓަޒާގަކުދް ހުޒަލްއަޅަމުދް ގައް އެ ކޮމިޝަދުދް އަޔާކުޒުމަފް ވަކިޝަދުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއި ބާޒުލަޒވިލް ކޮމި

 .ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް ހުފަހަޅާ ޤަޒާޒު 253ޔުސެ ހުސެ ސަވާއިޑުކުޒެވޭގީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީކަމަފް ޤަބޫ ސެދްޔާ

ހުސެ ވާކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީ ޒަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާޓައި ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟުވިޑުޓުފީ ޔާއި -8.6 -8.6

ގުދްސެ ޒައީލް ގިމަޒަޓުއްޓަފް ވަޏައިސެދް ގިމަޒަޓުފީ ޒައްޔި ޒިލްޓަކު ސޮވައިސެދް ދައިބުއިދްގިޚާބުސެ ގެޒޭސައި ޓޫ

ކުޒި ޓަޒާގުސެ ވީ ދަމަވެލް އެ އެސްޒިމެދްޓު ކުޒިމަގީސައި އެއަޒޕޯޓެއް އެޅުމަފް އެސްޒީމެދްޓެއްސައި ލޮއިކޮފްޓައިކ 

އަގޮޅު .ދުވާގީކ ގ ވެލް ޓަފާޓައި ޓަޒާގުދް އެއަޒޕޯޓުސައި މަލައްކަގެއް އެއްވެލް މަޢުޑޫމާގެއް ޑިބިޓައި ދެގުމާއި އެ

ވާގީކ މިހާޒުދް މިހާޒަފް ގިމަޒަޓުފީ އެއަޒޕޯޓުސެ މަލައްކަގް  ކަމަފް މަގީ ޔޫލްކަދްޒައްޔިގުދް ގިބީ ހާލްކަމާއި މާ

 . އެ ދިމުދީ 8އެޖެދްޏާ އައިޓަމު . ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅާ ޤަޒާޒުއެޔިކ ލަޒުކާޒަފް ސޮވާޑައި  ޓެފުމަފް

 

 .ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދް. 22



  

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ވަދީ  ޅުސަދޏުމެދް މިއަ. ގަކުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދްކޮމިޓީ. އަފް 22ޖެދްޏާ އައިޓަމު ޅުސަދޏު މިޔަދީ އެދބުޒި އެއަ

ދެ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާ ބެހޭ ބިޑަފް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙުގައް ބަޑައިސަ ޞިއްޙީޤައުމީ 

ހަމަޖެހިޓައި އޮގް  ސަޏިއިޒުސެ ބަހުލްސައި ވަސުގު 2. ސަޏިއިޒުސެ ބަހުލް 2މިހާޒު އޮގީ . މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅި ދިމިޓަ

ޕީ .އާޒު.ޏީ. މިދެޓުއިޒު 37ޕީ އަފް .ޏީ.ސައި އެމްއްސަޏިއިޒުސެ ބަހުލެ 2( ކަފްޓަހުވަސުގުކޮޅަ. )ޔަދްދަވާޑަދީ ގް މިސޮ

އަޔި ވަކި . މިދެޓު 4އަފް  ޤައުމީ ޕާޓީ. މިދެޓު 4އަފް  ޖުމްހޫޒީ ޕާޓީ. މިދެޓު 4އޭ އަފް .ޕީ. މިދެޓު 22އަފް 

އަޅުސަދޏު އެދްމެ . އަޒުވާދަދްމިދެޓުސެ ޓުޒުޞަގު 4ދްބަޒަކަފް ޕާޓީއަކަފް ދިލްބަގްދުވާ ކޮދްމެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެ

 .މަފްމަޢުޞޫهللا އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުއަޒުވަދީ ކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢި ޓުޒަގަމަ ޓުޒުޞަގު މި

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުމަޢުޞޫهللا ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔު ކެޑާ

އިދް  ޑާޒެދްލާ ބެހޭ ބިޑުސެ ކޮމިޓީ މަޒުޙަޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަ ޞިއްޙީޤައުމީ . އްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢި

ޔާއިޒު އަޅުސަދޏުމެދް ހިގުސައި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އުޓެޔޭ  ހާޒު އަޅުސަދޏުމެދް މި ބަހުލަފްމިކ އިޞްޑާޙުގައް ހުފަހެޅި

. ދަސާ ސޮގަފް ބައްޓަދްކުޒެވިޓައޭއަގުދް އަދެއްކާވެލް ޓައިލާ އޮގީ ޒައްޔިގުދް  ޒު މިލުވާޑަކީ މި ބިޑު އައިއި

 އެކު އަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒު މި ޕީސެ ޓަޒާގުދް އަޔި އަޅުސަދޏު ހިގުދް އިޔިކޮޅު ޓަޒާގްގަކުސެ ޓުޒިހަމަ ގާއީޔާ.އާޒު.ޏީ

އް އަލާލީ ޓެދްވަޒެއްސައި ޒައްޔިގުދްދަފް ހިޑޭ ޚިޔުމަގްގަ އެއީ ޤައުމީ ޞިއްޙީ .ބިޑަފް ވާދީ އިޞްޑާޙެއް ހުފަހަޅާޓަ

ބިޑު މެޔުވެޒިކޮފް ޒައްޔިގުދްދަފް ޔިވެހި ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް ޞިއްޙީ  މި ކދަމަ އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ ޔެވޭ ސޮގަފް އެ

 ކުޒިމަގިޑާޓައި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދް މި. އަލާލީ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ހިޑޭ ޑިބިސެދްޔާދެ ،ޚިޔުމަގް

ޒައްޔިގުދްސެ ވިޔަޓާޒިގަކުސެ ވަގްސަދޏުސައި . ވާ މާޙައުޑަކީ ޒައްޔިގުދްސެ ޖީބުދް ލަޒުކާޒުދް ޓެކްލް ދަސާ ޔުވަލްވަޒެއް

 ...ބިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 8.5ޓެކްލް ޒެވެދިއުސެ ސޮގުސައި . ވެލް ލަޒުކާޒުދް ދަސާ ޔުވަލްވަޒެއް ހުޒި ވިކުޒާ ޓައިލާ

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 

 :ޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒި

 .ފް ސެދްޔަވާގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަކޯޒަމް ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޞޫމުމަޢުهللا ޑާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެ



  

އިޒު މިހާޒު ވާ އިމިހާ ބައިވަޒު ޓައިލާ ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް ދަސަމުދްޔާއިޒު ޔައުޑަގަފް އާމްޔަދީ އިގުޒުވެޓަސޮގަފް ..

ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ކޮދްޓްޒިބިއުދަޝަކަފް ސޮލްސެދް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަކީ އަޅުސަދޏު ހިގުދް 

އެއީ . ވެލް ދޯދްދާދެ ކަދްގައްގައް ކުޒެވޭދެ ސޮގެއް ޒައްޔިގުދްދަފް އެ. ޒައްޔިގުދްދަފް އެކަފީސެދްވާ ކަމަކަފް ދުވާދެ

ބިޑުސެ  ޔެދް މި. ވަސުގު ބަދްޔުވަމުދްޔާގީއާ އެއްކޮފް ވެލް މި އްކަމުދް އަޔި އާމްޔަދީސެ ޔޮޒުގައްއެގައް ޓެކްލެއް ޔަ

އަފް  ބިޑުދް ވަޒަފް ޓުޒިހަމަ މެޔުވެޒިކޮފް އަޅުސަދޏުމެދް ހިގްހަމަޖެހޭ ކަމަކަފް އޮދްދާދީ މި ޓަޒާގުދް ބިޑު

ޚިޔުމަގްގައް ޑިބޭދެ ގަދްގަދާ އުލޫޑު  އިކުސެ ޓެދްވަޒާޚިޔުމަގްގަ. ޑިބިޔޭދެ ޚިޔުމަގްގައް ބަޔާދްކުޒެވޭ ،ޚިޔުމަގްގައް

ވާ މާޔޫލްކަދް  މި އުޓެޔިޓައި އިޒައްޔިގުދްސެ ހިގުސަ އިމިހާޒު މަޔަދައާ ޔޭގެޒޭސަކ އެހެދްވީމާ. އިމްކުޒެވެމުދް އެބަޔޭސާ

އޮގީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ  މިއެދްމެ ބޮޏު ލުވާޑަކަފް  އިބިޑުސަ މި. މީޔުކުޒެވޭއުމުދް ޓިޑައިސެދްޔާދެ ކަމަފް އުއްއަ ބިޑު މި

އިދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމުދް  ވާ ބޭޒު މީހުދް މި މިހާޒު އިގުޒުވެޓައި އިޔިވެހި އާބާޔީސެ ގެޒެއަފް ޒާއްޖޭސަ

ކަވަޒުކުޒާދެގޯ؟ އާޔެކ ޔިވެހި އާބާޔީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްސެ އާބާޔީއާ ސާގްސަދޏަކަފް އެއްވަޒުސެ އަޔަޔަކަފް 

. އުޅޭ ހާލް ބޭޒުމީހުދް އެބަ 55ވެލް  އެކަދި ޤާދޫދާ ޚިޑާޓަފްހަމަ. ޔަދީ އިގުޒުވަމުދް މި ހުދްމިހާޒު ބޭޒު މީ

އި ކަމުސަ ޔިޒިއުޅޭ ހުޒިހާ މީހުދްދަފް އޮގް އިޒާއްޖޭސަ ،އިދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމު ހުޒިހާ އަޅުސަދޏުމެދް މިއެހެދްވީމާކ 

ވެލް ޔި ހެޔޭ އެހެދް ސަވާއިޔުގައް މެޔުވެޒިކޮފް ދަމަލް އަޅުސަދޏު ހިގުދް އިމިސްޒޭޝަދް ޤާދޫދު މެޔުވެޒިކޮފް އަވިޔަ

. މީހުދްދަފް ޑިބެދްޖެހޭދެއިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ބޭޒު އެއް ދެސިސެދް މި މީހުދްސެ އަގުދް ކޮދްމެވެލް ޓައިލާބޭޒު

ބަޑަހައްޓަދް  ޑިބޭ އާމްޔަދީކޮޅުދް ބޭޒުމީހުދްސެ ކަދްގައްގައް މި އިކުޏަކުޏަ ޤައުމުސަ އެހެދްދޫދީ އަޅުސަދޏުމެދް މި

ވެލް  ވެލް ބޭޒުމީހުދްދަފް އެހެދްދަމަވެލް ކަފަވަޒުދް. ޔަގިވާދެވަޒަފް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް 

ގަދް  ބިޑަފް ވަޒަފް ސިދަ އިޞްޑާޙުގައް ހުފަހެޅިސެދް ޔިޔަ މި. އިދްޝުއަޒެދްލް މެޔުވެޒިކޮފް ޚިޔުމަގްގައް ޑިބިޔޭދްޖެހޭ

އިޞްޑާޙުގަކަފް ޓުދްކޮފް ވިލްދުމަފްޓަހު  އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި މި ޔެދް. ޓެދުދީމި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް 

ވިލްދާވަޏައިސަގުމަފްޓަހު އަޅުސަދޏު އެޔެދީ ލަޒުކާޒުދް ވަޒަފް ޓުދްކޮފް . ވެލް ޒަދސަޅު ސޮގަކަފް ދިދްމާދެ ޕާޓީގަކުދް

އެއީ އަޔި ޚާއްޞަކޮފް މުލާޒަ  ކ.ވާ ޓައިލާ މި އިވުޖޫޔަފް އަދްދައިޒު ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް ދަސަދް ހުފަހަޅާޓަ މި ބިޑު

މީހުދްސެ  އެ 4.6%ކުޒަދް މިއޮގް މުވައްޒަޓުދްދަފް ކޮދްޓްޒިބިއުޓު ޔޭ ޓަޒާގްގަކުދް ވިޔަޓާޒިވެޒިދް އެމީހުދްސެ

. ޓާލްވާދެ ކަމަފް އަޔަޔު އުދިވެސެދް މި ބިޑު 4.6ހޭ ހުފަހަޅަދްޖެ މުލާޒައިސެ އަޔަޔު އަޔި ވަޒީޓާއާ ސުޅޭ ބޭޓުޅުދް އެ

އެހެދްދޫދީ ވަޒީޓާ އަޔާކޮފް ޤައުމުސެ އުޓައްޔަދްގެޒި ކަމަފް މަލައްކަގްކުޒާ މީހުދްސެ އަގުދް ކޮދްޓްޒިބިއުޝަދް ޑިބިސެދް 

 ...ޒައްޔި ޓާލްވެ ބިޑު މިއަޅުސަދޏު އެޔެދީ . ޒައްޔިގުދްދަފް އިގުޒު ގަކްޑީޓެއް ކުޒިމަގިވާދެ ކހިދސާ ދިޒާމަކަފްވެ

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 



  

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒިޔާލަގުދް

 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު ދިދްމަވާޑެއްވީގޯ؟ . ކޯޒަމް ހަމަވެއްޖެ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މައުޞޫމުهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާ

އިޔޭ ބިޑު މިޔެދްދެވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުވެސެދް ލަޒުކާޒުދް ބަޑަހައްޓަ މިއަޅުސަދޏު އެޔެދީ އާޔެކ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑީ 

ޤައުމީ ޞިއްޙީ  މި އިދުޖެހޭ ދިޒާމެއްސެ ސޮގުސަޓައިލާ ޔައްކަދްޒައްޔިގުދް ކޮދްމެހެދް  ކދިޒާމަކަފް ބަޔަޑުވެ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .ދިމިސެދްޔާދެ ކަމަފް ސެ ކަދްގައްއިދްޝުއަޒެދްލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ގިއްބެވި  އިޓުޒުޞަގަފް އެޔިވަޏައިސެދްޓަ. ސުގުކޮޅެއް އަޅުސަދޏު އަޒުވާދަދްމިދެޓް ހުލްވަ 41މިހިލާބުދް . ޝުކުޒިއްޔާ

ގިއްބެވުމަފް އަޅުސަދޏު  އިވާއިޒަފް މަޖިޑީހަފް ޖަޑްލާސަ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވަދް ވަސުގު ޖެހެދް

 .ޝުކުޒިއްޔާ. ހަދޔުމަޓުޅު އަޒުވަދް

 

 ]ފްއަ 11;22އިދް  41;21ހުލްވަސުގުކޮޅު [

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މް ހަމަދުވާގީ ކޯޒަމް ޓަހު ޖަޑްލާ އަޑުދް ޓެފުމަފް ބެޑިއިޒު ކޯޒަމަފްވަސުގުކޮޅަފް މެޔުކަދޏާޑުލާ ހުލްޖަޑް

 ޔެދް ޖަޑްލާ އަޑުދް. ހިލާބުދް މެޔުކަދޏާޑަދީ ޖެހުމުދް ވެލް ކޯޒަމް ހަމަދުވާގީ އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާ މިހާޒަދސަބީޑު

 .ޖަހާއިޒު 23ދީ މެދްޔުޒު ޓަފާ އަޅުސަދޏު

 

 ]އަފް 11;23އިދް  17;22އިޑެއްވުދް ޖަޑްލާ މެޔުކަދޏުއްވަ[

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އަފް މިއަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒު ކުޒި. ޓަހު އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާ ކުޒިއަފް ސެދްޔަދް މި ޓަފަދީހުލްވަސުގުކޮޅަފް. `

 ކއްޙީ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާ ބެހޭ ބިޑު ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ދިމިޤައުމީ ޞި. 22.2ސެދްޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު 

 އަޅުސަދޏު ޓުޒަގަމަ ޓުޒުޞަގު މި އަޒުވަދީ ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ. މަޖިޑީހުދް ޒިޔާޢަގްކުޒުމަފް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުދް

 .އަފް މަޔު ޢީލާޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙް



  

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޢީލާދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްކެ

އަޅުސަދޏަކީ ދަލީބު ޒަދސަޅުކަމުދް މި ބިޑުސެ މަލައްކަގް ސެދްޔިޔަ ކޮމިޓީސެ ވެލް . ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ޝުކުޒިއްޔާ

ސޮގުސައި ކޮމިޓީސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުދީ ވަޒަފް ބޮޏަފް މި ބިޑަފް  ޑުކުޒާބޫއަޅުސަދޏު ޤަ. މެދްބަޒެއް

ކާ ގަޓާގު އެގައް ގައުލް ޓަޒާގްދްދާބުމި ޔާއިޒާސެ ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހަޒަކާގްގެޒިވާ ޓު ކކުޒެވި ކުޒަދްޖެހޭ ޔިޒާލާގައް

ބޭޓުޅުދްސެ އެ  އާއި އެ ބޭޓުޅުދްސެ މަޝްވަޒާ ބޭޓުޅުދްސެ ޚިޔާޑާއި އެ ޓަހަޒެއްސެ މަގިދް ބައްޔަޑުކުޒެވިކ އެ

އަޅުސަދޏު . ގުސެ ގެޒޭސައި ވަޒަފް ބޮޏަފް ހިމެދިސެދްދްގައް މި ބިޑުސެ ގެޒެއަފް ވަޒަފް ބޮޏަފްކ ބިޑުސެ މަލައްކަޒކޮދްލާ

އަކީ އަޅުސަދޏުމެދް  އެއް ދުކުގާ. އޮގް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް އެއް އެބަ ދުކުގާ 3ވަސުގު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް  މި

ސުމުސެ އަޒ ލްޓޭޓެއް ހިދްކަމެއް ދެގް ވެޑްޓެޑަގުސެ ކުޅަޔާދަމި ޔައު ބޫޑުކުޒަދްޖެހޭ ޙަޤީޤަގެއް އަޅުސަދޏުމެދްޤަ

ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ހުޒިހާ އަލާލީ ޚިޔުމަގްގައް އެއްވެލް އަސަކާ ދުޑައި ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ . ކަމެއްކުޅަޔާދަ

ސޮގަފް އެކަދް ކުޒަދް އުޅެސެދް މި ވޭގުވެޔިޔަ މާޒީސައި ވެލް  އެ. ސާބިޑުކަމެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަކަފް ދެގް

. އިޑްވެޓަގިބީ ވަޒަފް ބޮޏަފް ޓެ ކުޒަދްޖެހޭ ޙަޤީޤަގަކީ އަޅުސަދޏުމެދް މިބޫޑުޤަ ިގިބީ ވަޒަފް ލާޓުކޮފް އަޅުސަދޏުމެދް މ

ދް ކުޒި މަލައްކަގް އޮގީ ޒައްޔިގުދްދަފް އެ އަލާލީ ޚިޔުމަގްގައް އެއްވެލް އަސަކާ ދުޑައި ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޑަގް މިޔައު

އެ ބޯޔާ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާހިގް  އަޅުސަދޏުމެދް މި ގިބީ ވެލް ކުޒީސެ ކދުކުޒެވިއެ ޚިޔުމަގްގައް ގަޒައްޤީ. ޓެއިޑްވެޓަ

ކުޒަދް އުޅުދު ސޮގުސެ  .އޮގީ ބޯޔާ ވިލްދުމެއްސެ ގެޒެއިދް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދް އުޅުދު މަލައްކަގުސެ ލަބަބުދްދޭ

ޖެހޭ  އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު ބަޑަދް އެބަ. ލަބަބުދް އަޅުސަދޏުމެދަފް އެކަދް ކާމިޔާބުކުޒަދްވީ ވަޒަފް ދުސެދްޔެވުދީ

ބޫޑުކުޒާ ޓެދްވަޒަފް ޒައްޔިގުދްދަފް އޭސެ ޤަ އެހެދް ޤައުމުގަކުސައި ވެލް މިޓަޔަ ޚިޔުމަގްގައް ޒައްޔިގުދްޔުދިޔޭސެ 

ބޫޑުކުޒާ އަޅުސަދޏު ޤަ. ޓުޒިހަމަ މަދްޓާ ޑިބޭ މިދްވަޒަފް ގަޒައްޤީވެޓައި ހުޒީ މިޔެދްދެވި ވިލްދުމުސެ ގެޒެއިދްކަދް

 ހަމަ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ ދިޒާމެއްކޏަފް ބޭދުދް އެއް ޚިޔުމަގަކީ ޓުޒިސޮގުސައި ޔިވެހި ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް އެދްމެ ބޮ

ބިޑުކަދް ދެގް ވަޒުސެ ބޮޏެގި ޤާއަފް ޚަޒަޔުކުޒުމުސެ  ޒައްޔިގު މީހާސެ ޖީބުދް އޭދަ ކދުކޮފްޖީބުދް ޚަޒަޔު ދިޒާމެއް ޞިއްޙީ

ޓަޒުވާސެ ލްދްވާ ބޭބޭދުއިދް ކޭޖެއްސެ ގެޒެބަޑިގަކަފް މިކަހަޑަ ޞިއްޙީ ދިޒާމެއްސެ ގެޒެއިދްކ އިދްޝުއަޒެދްލް ޕެ

ލް އަޔި ޑަގުސައި ވެޔައުޓަކައި  އެކަދް ކުޒުމަފް. ކަމެއްޢާޒަޓުކުޒުމަކީ ވަޒަފް މުހިއްމުއެހީގެޒިކަދް ޑިބޭދެ ދިޒާމެއް ގަ

އިދް  ވެލް ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ މުވައްޒަޓުދްސެ އަގުދް އެ މުވައްޒަޓުދްދަފް ޑިބޭ މުލާޒަ އަމިއްޑަ ކުދްޓުދިގަކުސައި

ކަމަފް  އް ދެސުމަކީ އެއީ ކޮދްމެހެދް އަޅުސަދޏުމެދް މި ޚިޔުމަގް ގަޒައްޤީކުޒަދް މިއަޔު ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއްޕަލެދްޓެ

. އެގައް ޒަމާދެއް ކުޒިދް .ޅުސަދޏުމެދަފް ވުޒެދް މާ ކުޒީސައަ. ބޫޑުކުޒޭހުޒިހާ ޤައުމުގައް ވެލް ޤަ ގަޒައްޤީވެޓައި ހުޒި

އެއްކޮފް  ކަމާދަދީ މިޓަޔަ ދިޒާމުގައް ކާމިޔާބުގައް އަދްޓެފިސެދް ޤައުމު ލުޒެއަހަޒު ކުޒިދް 311، 211

ހިލާބަފް އައިއިޒު ވަޒަފް  ފް ސެދްޔަދީކ މިހާސެދް ކުޒިއައަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވުޒެދް މާ ކާމިޔާބުކަމާ އެއްކޮފް ޓަފައި



  

މެދްސެ ޔިޒިއުޅުމުސެ ބޫޑުކުޒަދް އަޅުސަދޏުއެއް ދެގް އަޅުސަދޏު ވެލް ޤަ ލަޑަޔެދް މައް. ދސަޅަފް ގަޒައްޤީވެޓައި ހުޒީޒަ

މި ހުޒިހާ އެއްޗަކަފް ޒިޔާޢަގްކުޒެވިސެދް  އާއާއި ކުދްޓުދިގަކަފް ޑިބޭ އާމްޔާދީ ޒަޑަގާއި މުވައްޒަޓުދްދަފް ޑިބޭ މުލާޙާ

އަޔި . ގްކުޒީމުކޮމިޓީސައި އެކަދްކަމަފް ޒިޢާޔަ ކޮމިޓީސައިކ ގަޅުމުސައިކ މަޖިޑީހުސެ ގަޅުމުސައި އަޅުސަދޏުމެދް

ދަމަ  ވާ އެއީ ބޮޏު އަޔަޔުގަކެއް ކަމަފް ޓީސައި ދިދްމާޓައި ހުޒި ދިދްމުދްގަކަކީ އަޔަޔުގަކަކީއަޅުސަދޏުމެދް ކޮމި

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް  އޮގް އެ ކަދްކަދްކ މަޖިޑީހުސެ ގަޅުމުސައި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓުޒުޞަގު އެބަ

. ކަމަކަފް އަޅުސަދޏުސެ އެއްވެލް އިޢުގިޒާޟެއް ދެގް އެ. އޮގް އެ އަޔަޔުގައް ކުޏަކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ޓުޒުޞަގު އެބަ

އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު ހަމަ ކަދޏައެޅިސެދް އިދްކާޒުކުޒަދް ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ މުވައްޒަޓުދް އަގުދް މުވައްޒަޓުދްސެ 

ޒަޔު ހިޑޭ ޑަގުދް މި ޚަޔައު ކަމަފް ދުދަސައި ޕަލެދްޓެއް މި ޔޭ ކުދްޓުދިދް ޑިބޭ އާމްޔަދީދް އިދް ވަޒީޓާ މުލާޒަ

އެކަމަފް އަޅުސަދޏު ހަމަ . ވާދެ ކަމެއް ދޫދް އެ ޚަޒަޔުކުޒަދް އުޅުމަކީ އެއީކީޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ސޮގަފް 

އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު މިކަދް  ،އަކީ ވަދަ މުހިއްމު ދުކުގާ 3 .ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ކަދޏައެޅިސެދް އިދްކާޒުކުޒަދް

އަކީ ޒައްޔިގުދްދަފް ޑިބިޓައި އޮގް ވެޒިކަމުސެ އާޒާއި ބާޒު ޒައްޔިގުދްސެ  ގާވަދަ މުހިއްމު ދުކު 3ކުޒަދްޖެހޭ 

. ޖެހޭ މީހާ ލިޔާލީ ދުޓޫޒުދް މިދިވަދްވާދް އެބަޓަކައި ކޮދްމެހެދް ޒައްޔިގު މަފްއޮގުއަފް ޔެމި އަގްމަގީސައި ޓުޒިހަމަ

ކަމަފް ވިޔަލްކ ވެޒިކަދްކުޒާ  ދްބަޒުސެ ދުޓޫޒުއެއީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑާ މެދްބަޒުސެކ އެ މެދް

ވެޒިމީހާސެ ޓަޒާގުދް ވެލް ޒައްޔިގުދްދަފް މިދިވަދްވެވޭދީ . ޓަޒާގުދް ކަމަފް ވިޔަލް ޓަޒާގުސެ ޕާޓީސެކ ވެޒިކަދްކުޒާ

ގުސައި ސޮ އަލާލީ ޚިޔުމަގް ޓުޒިހަމަޒައްޔިގުދްދަފް ކ އެއް މީސެގެޒޭސައި ހިމެދިސެދް ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް ދެސޭ އުޖޫޒަ

 ސެމުޑިއާ. ހޭދީ ހަމަ ޒައީލް އޮޓީހަފް ލަޑާދްޖަހަދްވެލް ޒައްޔިގުދް ޔާދްޖެއެހެދްދޫދިއްޔާ ހައްގަހާ. ވިސެދްގަޒައްޤީކުޒެ

މެދް ދިމުމަކަފް އެކަދް އަޅުސަދޏު. ޖަހަދް ޒައްޔިގުދް ޔާދްޖެހޭދީފް ލަޑާދްއަ ދޫދިއްޔާ އެދްލްޕާ .އަފް ލަޑާދްޖަހަދް

ދްމެ އަފް ޑިބިޓައި އޮގް ވެޒިކަމުސެ އާޒާއި ބާޒު އެ މީހާމިދިވަދެއްސެ ސޮގުސައި ޒައްޔިގު ހަމަޓުޒި ކމީހާސެދެލް ޒައްޔިގު

މީހާސެ ކަމަކީ ހަމަ ކޮދްމެހެދް ޒައްޔިގުޓަކައި ވެލް މި  އޮގުމަފްމަގީސައި ޔެމިޓުޒިހަމަ ސޮގުސައި ޒައްޔިގުމީހާސެ އަގް

ކަމަފް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް  ދްޖެހޭ ޚިޔުމަގެއްއްޤީކުޒަޒަގަޝަދެއް އޮވެސެދް އަޅުސަދޏުމެދް ކޮދްޓްޒިބިއު

ޑަގުސެ ދަވަދީ ޔައުމި ޔަދް .ޓަޒާގާއި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ ޓަޒާގްބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި ވަޒީޓާ ޔޭ އަޅުސަދޏު ޤަ. ޤަބޫޑުކުޒަދް

ޑަގުސެ މިދިވަދް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދް ވެލްކ ޔައު ލަޒުކާޒުސެ ލިވިޑް އެއް ވެލް ހުޒިހާ މުއައްލަލާ

ސައި ޔާކުޒާ ޓަޒާގްގައް ވެލް މި ލްކީމުއައްލަލާގަކުސެ މުވައްޒަޓުދް ވެލްކ އަމިއްޑަ ކުދްޓުދިގަކުސައި ވަޒީޓާ އަމު

އްޔާ އަޅުސަދޏު އި އޮގް އުލޫޑުދް ބައިވެޒިވެއްޖެއަޅުސަދޏު މި ޔެދްދެވި އުލޫޑުދް މި ޤާދޫދުސައި ބަޔާދްކުޒެވިޓަ

 ބޫޑުކުޒާސައި ޒައްޔިގުދްދަފް ޒައްޔިގުދް ޤަޔު ޔުވަލްގަކެއްސެ ގެޒޭކޮޅެއްކ މަވާދީ ކުޒިއަފް އޮގް ކުޏަ ޔުވަލްޔަދްދަ

ކުޒާ ޓަޒާގްގަކަފް ވަޒުސެ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްގަކެއް މި ޤައުމުސައި ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ ޓުޒުޞަގު ވަޒަފް ބޮޏަފް އެ މަލައްކަގް

ހުސެ އަޒިހުދް ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީ ޓަކައި އަޅުސަދޏު މި އެހެދްވެސެދް އަޅުސަދޏު މި ޔެދްދެވި ލަބަބަފް. ޑިބިސެދްޔާދޭ



  

އެކު އެޔެދް އަޅުސަދޏަކީ ކުޒިދް ޔެދްދެވިހެދް މި ބިޑުސެ މަލައްކަގުސެ ގެޒޭސައި ވަޒަފް ސިދަ  ވަޒަފް އިޙްގިޒާމާ

ކަމާ ސުޅުދްހުޒި ޔާއިޒާގަކުދް ޑިބި މިކަމުސެ ގެޒެއަފް ވަޒަފް ބޮޏަފް ވަޔެވިޓައި ހުޒި މެދްބަޒެއްސެ  މަޢުޑޫމާގުގަކެއް މި

ބިޑުސެ . ދުޑާފޭއެކު މި ޔަދްދަވަދީ މި ބިޑު މިއަޔު މަޖިޑީހުސައި ޓެއިޑްކޮފް އިލިއްޔަގުދް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އިޙްގިޒާމާހަ

ސެދައި ފަހެޅޭ އިޞްޑާޙުގަކަކުދް ބަޔަޑުސައި ހުމުކުޒަދްޖެހޭ އަޔަޔުގަކަފް މަޖިޑީހުސެ ގަޅުއެ ކޮދްޓްޒިބިއުޓު ހުޒި އަޔަޔުގައްކ

ސޮގަފް ޓާލްކޮފްޔެއްވުމަކީ އަޅުސަދޏުސެ ވަޒަފް  އޮގް މަޖިޑީހުދް ބޭޒުކޮފްދުޑައި މި ބިޑު މި ކަމުސައި ވިޔަލް މި ބިޑު

އެކު މިހެދްކ  ގިޒާމާޙައްޤުސައި އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އިހުއަޅުސަދޏާއި އަޅުސަދޏުސެ ޔާއިޒާސެ ޒައްޔިގުދްސެ . ބޮޏު އެޔުމެކޭ

 . ފް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްވަޒަފް ބޮޏަ. ޔެޑާދަދްދމި އެޔުދް އެޔެމުދް އަޅުސަދޏު އިފީ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓުސަޑޮ

އަޅުސަދޏަފް ޔެއްވި ޓުޒުޞަގަފް ހަމަ ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒުއަޔާކުޒަދް . އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ އަޅުސަދޏުމެދް ކޮދްމެ ޔިވެހި ޒައްޔިގަކަފް  އާޔެކ އަޅުސަދޏު ހަމަ މި މައްލަޑައިސައި. ބޭދުދް

ވެލް ހަމަ އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްގަކެއް ޑިބިސެދް ޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏު ވެލް ހަމަ ވަޒަފް އެޔޭ އަޔި 

ކަމަފް  އެ ކޮދްމެ ޔިވެހި ޒައްޔިގަކު ވެލް އަޔި މި މަޖިޑީހުސެ ކޮދްމެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު ވެލް

އާޔެކ މިހެދް މި ވާހަކަ އަޅުސަދޏުމެދް ޔައްކާއިޒުސައި . ބޫޑުކުޒަމޭކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަ ދަވާދެ ކަމެއްއެޔިވަޏައިސަދް

ދޫދްދަމަ  ކހުފަހެޅިސެދް ޔިޔައިޒު ވެލް ޑަގުސެ ބަޖެޓުދްމެ ޓަހުދް ޔައުގަދަފް އެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި

ކާޒުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޏުއިވިސެދް އަބަޔު ޔަދީ ލަޒުޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ވާހަކަގަކުދް 

މި ވާހަކަ ޙަޤީޤަގުސައި ވެލް ކ ދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ އެހެދްވީމާއަޅުސަދޏު ޔަ. ޓަޒުވާ ކޮފްޔޭދް އުޅޭ ވާހަކަހިޑޭ ބޭލް

ޓަޒުވާ އި ސުޅިސެދް ޒައްޔިގުދްދަފް ބޭލްބަ ޔެޒައްޔިގުދްދާއި ލަޒުކާޒާ . ވާދްޖެހޭ ޒައްޔިގުދްދަފް ވަޒަފް ލާޓު އެބަ

އުޅެދީ ހަމައެކަދި  ޑެއްސައި މިހާއެއްވެލް . ކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ހޯޔައިޔޭދް އަޅުސަދޏުމެދް މަލައްކަގްކުޒަމުދް ޔާކަދް

ޑަގުދް ކޮފްޔޭދް ދޫދްކަދް އެއީ ޒައްޔިގުދްދަފް ޒަދސަޅަފް އެދސި ކޮފްޔޭދް ދޫދްކަދްކ ދޫދްދަމަ ޔައު ލަޒުކާޒުދް

އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ކުޒިދް ވެލް . ބޫޑުކުޒަދްކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަ ޖެހޭދެ ކަމެއްޓުވެޓައި އޮދްދަދްލާ

ޖެހުދް ހުއްޓުވުމަފް މި ލަޒުކާޒު އަފް ލާޑަދް ލިޓީކެމްޕޭދުސެ ޔުވަލްވަޒު ވެލް ބޭލްއަޏުއިވިސެދް ޔިޔަ ޒިޔާލީ 

ލިޓީ ހަމަ ބޭލް އިޒު ވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދަދީއިދަމަވެލް މިއަޔާ ހަމައަފް އަ. ކަމަފް މަލައްކަގްކުޒާދެ

ކުޒިޔާ . ގަދް ވެލް އެކި ޔިމަޔިމާޑުސައި ހަމަ އެ މަލައްކަގުސައި އުޅެމުދް ޔާއަބަޔު ހިޓައިސެދް ލަޑާދްޖަހާ މީހުދް

ދްމެ ޒަދސަޅަފް މީސެދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޔޭހަވާ ކަމަކީ ލަޒުކާޒުދް އެ. ވާކަދް ޚިޑާޓަފް މިހާޒު އެ އަޔަޔު ސިދަވެޓައި

. ޞިއްޙީ ކަދްގައްގަކުސައި އެ ސެދްސުޅެދްޖެހޭ އުލޫޑުގަކާއި އެ ދަސަދްޖެހޭ ޒިދްމާގައް ޒަދސަޅަފް ދެސިޓައި ދުވާކަދް

މިދިލްޓްޒީސެ ލްޓޭޓް މިދިލްޓަޒަކު ޓަހުދް ލްޓޭޓް މިދިލްޓަޒކ ހެޑްގު  މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެބަ އަޏުއިވޭ ޔާޔި



  

ޔައްކާ  ފްޏޮކްޓަޒައޭސެ ބަޔަޑުސައި . ޑާފޭމި އުޅެދީ ބޭލްލިޓީ ޔިދުދް ހުއްޓައި ދް މިހާޒުއެބަ ވިޔާޅުވޭ ގިމަދްދާމެ

ގަދްގަދުދް އެ ބޭދުދްވާ ބޭހެއް  އެ ކޞިއްޙީ މަޒުކަޒުގައް ކަމުސައި ވިޔަލް ކކަމުސައި ވިޔަލް ގަދަކުދް އެއީ ހޮލްޕިޓަޑް

އަފް  ލިޓީކިޔާ ބޭލް މީހުދް މި އޭ މިއީޒެވުދީ މިބޫޑުކުހީވަދީ އެ ވާހަކަ އަޏުއަހާޓައި ޤަ އަޅުސަދޏަފް. ޔެދިއްޔޭ

. ސެ ޓަހަކުދް ދޯދްދާދެއެއް މީ ލިޓީއެހެދްވީމާކ ޔެދް ސޮލްޓައި ޔައްކާދެ ބޭލް. ހުދް ހުއްޓުވާ ސޮގަކީޖެލަޑާދް

ޞިއްޙީ ޔާއިޒާސެ . މަކީ އަޅުސަދޏު އެޔޭ ކަމެއް ދޫދްވުޖެހުދް ހުއްޓުއަފް ލަޑާދް ލިޓީސޮގަފް ބޭލް އެކ އެހެދްވީމާ

. އޮގީ މި ކަދްބޮޏުވާ ޔަޒަޖައަކަފް ސޮއްލަ ދަފް މިއަޔު ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދް ވެލް ވަޒަފްދްވާހަކަޔައްކާއިޒު އަޅުސަދޏުމެ

މަޔަދައިސެ ވާހަކަ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ވާހަކަ މިގާ ޔައްކާއިޒު އަޅުސަދޏުމެދް ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭކ މަޔަދައިސެ ކާޏު 

 ބައެއް މީހުދް އެ. ލް ޔައްކާޑާޓައި މިއަޔު މި ޑިބޭ ޚިޔުމަގާ ބެހޭ ސޮގުދްޏީ ކާޏު ސެދްސޮ.ހިޓައިސެދް ދޫދްދަމަ އައި

ދިމޭއިޒު ޔަޒިޓުޅު  ޔައްކައިސެދް ވިހައި ދޫދްދަމަ މަޔަދަ ކާޏުއްކައިސެދްކ ޔަ ޏުޏީކާ.މީހުދް ވިހަދް ސޮއްލަ މިއަޔު އައި

ދސެދީ ދިދްމައިޑާ ޓަހުދް މި އެކ ފް ވަޔެވެސެދް ސޮލް ޏޮކްޓަޒައަދެއް ބަޔަކު އެކްލިޏެދްޓު. ބޯ އޮދްދަދީ ބުޒިކޮފްޑާޓަ

ވާ އެގައް  އިދް ޓޮހެޑާޓައި މީސެ ކުޒިދް ޒާއްޖެ. ކަދްއޮގީ ކަޒަދްޓު ބުޒުމާއަކުދް ގިމަދްދަސެ ޓައި ގޮޒުޓާޑައިޓައި މި

އްބާ ދް ގިއެމްބިޔުޑާދްލް ދައިލްސެދް މަޏުކޮފްސެ. ޔޭ ބަޑިގަކެއް މިއަޔު އަދެއްކާ އަޑަފް މި ޤައުމުދް ޓެދްދަމުދް އެބަ

ކުއްޖަކު އޮގީ ގުއްގު ސައި އެއެޗު.އެމް.ޖީ.ޕިޓަޑްސައި އައިއިއްޔެ ހޮލް. ޔޭ ވަކިވެސެދް އެބަ މީހުދް މިއަޔު ޔުދިޔެއާ

ގަދުސެ  އިއްޔެސައި އަޅުސަދޏުމެދް އަޏުއެހީ އެ. މީހާ ކައިޒި އަފް އަދްދާދެ ޏޮކްޓަޒެއް ދެގިސެދް އެ ޓައިޏަފް މަޒުވެދބަ

ވަޒަފް  އީމަ މިއެހެދްވީމާކ މިހާޑަގަފް ޤައުމު ޔިޔައި. ކަޑާޓައި އޮގް ވާހަމެޔުކަދޏައި ޝަދްގައް ވަސުގީ ސޮގުދްއޮޕަޒޭ

 ޔާ މަގި މަލްޔޯދިގަކަފް އަދްހެދުދް ވިހަމުދްސަދއަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެބަ ޓެދޭ މިއަޔު އަ. އެއް ލް މައްލަޑަލީޒިއަ

. ދްގައްގައް ހަމަޖެހޭކަފްޒެދްލް ކަޝުއަދޫދް އިދް ޅުސަދޏުމެދް ބޭދުމެއްސޮގަފް މިކަދް ކުޒާކަފެއް އަ މި. ގަދް

ޓަޒުވާ ޑިބޭ ސޮގަފްކ އްޔިގުދްދަފް އެކަފީސެދްވާ ބޭލްދަމަ ހަމަޖެހެދްވާދީ ޒަ ވާ ޒެދްލް ހަމަޖެހޭ ކަމަފްއިދްޝުއަ

 . ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ ވަޒަފް. ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑީ މިކ އެހެދްވީމާ. ގްގަކެއް ޑިބޭ ސޮގަފްޒަދސަޅު ޚިޔުމަ

 

 :ގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޓުވައްމުޑަކު އު

ބެހޭ ބިޑު މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހަފް  ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާޤައުމީ . އްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢި

އަހަޒު  އާޔެކ މި. ޙަޑާސަމަގީސައި ދިދްމުމުސެ މަޒުއޮގީ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒި މިހާޒު ދިމިސެދް އައިލް މި ކހުފަހެޅި

ބިޑިއަދް  8އާޔެކ . ބިޑިއަދް އެބައޮގް 8ޔަދީސެ ސޮގުސައި އާމްޔައުޑަގަފް ޑިބޭ  އޮގީ ދަދްސަވަދްކ އެކަދި ޔައުޑަގުދް މި

  ...ސައި އަޅުސަދޏުމެދް މި ޕެދްޝަދާ ބެހޭ ބިޑުޔައުޑަގަފް ޑިބޭއިޒު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

 !ޔެވަޏައިސަދްދަވާދޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީ !ޔެވަޏައިސަދްދަވާދގެޒި މެދްބަޒު އިފީމަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް

ގްގެޒި މެދްބަޒު ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ !ޔެވަޏައިސަދްދަވާދމަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީ

ދިޒާމީ  ސޮގަފް ދިޒާމީ މައްލަޑައަކަފް އެޔުދީމަ ވާ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި. ފް ސެދްޔެވުމަފްވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަ

 .ލާމަޔު ޢީޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްޅުޔޫ ޔާއިކެދޔިކު. އަޒުވާދަދްމައްލަޑައަކަފް ޓުޒުޞަގު

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ) 

 

 :ލަ ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޔު ޢީޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްދޔިކުކެ

އަކީ ޒިޔާލަގުދް  ހީވަދީ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ޓާހަސަކުޒައްވާ ދުކުގާޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏަފް 

އުލޫޑާ  ޔައްކަވަދް ޓުޒުޞަގު ޔިދުމުސައި މަޖިޑީހުސައި އޮދްދަމަޖިޑީހުސެ ވާހަކަ. އެއްހެދް ޓާހަސަކޮފްޔެއްވަދްޖެހޭ ދުކުގާ

އެހެދްވެސެދް އެކަދް ލާޓުކޮފްޔިދުދް . ޒެވޭފް ސެދްޔަވާ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެބަ ޤަބޫޑުކުޚިޑާޓަފް ޖަޑްލާ ކުޒިއަ

 .ބޮޏަފް އެޔެދް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. ޑުދް ދެސީމަ އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގުއަޒުވާދަދްދިޒާމީ ދުކުގާ ދަސަދް އޮދްދަ އުލޫ. އެއް ދޫދް ދިޒާމީ މައްލަޑަ

ހަމަ މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި . ދްދަވާޓައިވާ ގަޒުގީބުދްސަސެދްޔަދީ އެޔިވަޏައި ޒުވަމުދް މިއައަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު

ޕީ ޔާއިޒާސެ .ޏީ.އަޔި އޭސެ ކުޒިދް އެޔިވަޏައިސެދްދެވި އެމް. އޮގް މެދްބަޒުސެ ދަދް ވެލް އަޅުސަދޏުސެ އަގުސައި އެބަ

. އޮގް ދަދް ވެލް އެބަ މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުސެ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ ދޮޅިވަޒަމް 

ޓައި އޮދްދަ ގަޒުގީބުދް އެހެދްދަމަވެލް ޖަޑްލާ އަފް ވަޏައިސަދްދަވާ ގަޒުގީބުދްކ ޓުޒުޞަގަފް އެޔިވަޏައިސެދް

 .ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަ ޓުޒިހަމަކުޒެއްވުމަފް. ސެދްޔަދީ އަޒުވަމުދް މިޓުޒުޞަގު

 

 :ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު

  ...މި، އާޔެ. ގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އެއް ބެހޭ މައްލަޑައިދް މުޙައްމަޔު ދިޒާމާ ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލަޔާއިމަގިވެޒި 



  

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :އިދް މުޙައްމަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްލައިޒާސެ މެދްބަޒު ޙުމަގިވެޒި ޔާ

މިގާސައި ޓުޒުޞަގުޔޭދް . ޔެ ކޮދްމެ ވަޒަކަފް ގިހެދް ޓިއްގިޔަލް އަހަޒެދް ކަދްބޮޏެއް ދުވާދެދގާ އިލްޖަހައިސެދް އި ގި

ޒު އެޔުދު ދް އެކި ޓަހަމީހު މިހެދް އެޔުދީމަ އެ ސޮގަކީ އަމިއްޑަ މެދްބަޒުދްދާއި އެކި ޕާޓީގަކުސެ މެދްބަޒުދްދާކ އޮދްދަ

 ،ޕީ.ޏީ.ޓަހަޒު އެމް އަދެއް ޔެދް ކދްބަޒެއްޕާޓީސެ މެ އަމިއްޑަ މެދްބަޒަކަފްޓަހު އެއް. ސަޏި އަފް ބަޑައިސެދެއް ދޫދް

  ކުޒީގަ؟މިއަޔު ސަވާއިޔު ބަޔަޑު. މީހެއް ޓަހަޒު އަދެއް އަދެއް ،ޒީ ޕާޓީޓަހަޒު ޖުމްހޫ އަދެއް

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ފް ގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ. އެއް ދޫދް ބެހޭ މައްލަޑަ މާދިޒާ

 . މަފްއުސެދްޔި

 

 :ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޔަދީ ވަޒީޓާ އަޔާކުޒައްވާ ކޮދްމެ ސޮގުދް އާމް ބިޑުސައި މިހާޒު އޮގް އާޔެކ މި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އަޔި އަމިއްޑަ ޓަޒާގެއްސެ ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ ބޭޓުޅެއް  ކޒވިލް ކަމުސައި ވިޔަލްލަ ބޭޓުޅެއްސެ އަގްޕުޅުދް އެއީ ލިވިޑް

ދަފް ގައަޅުސަދޏު މިހާކ އާޔެ. ކުޒައްވަދްޖެހޭއިދް އެބަ ކޮދްޓިޒިބިއުޓު ބޭޓުޅެއްސެ މުލާޒަ އެ 4.6%ކަމުސައި ވިޔަލް 

މިހާޒު ވެލް  8%ބޭޓުޅެއްސެ މުލާޒައިސެ  އަދްދަދީ މިޔެދްދެވި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒައްވާ ޓަޒާގްގަކުދް އެ މި

 ވާ ހުފަހެޅިޓައި އޮގް ބިޑުސައި އިގުޒުދް އިދްކަމް ޓެކްލް މިހާޒު މިއަޔި އޭސެ. ޕެދްޝަދަފްޓަކައި ކޮދްޓްޒިބިއުޓުކުޒަމުދް

 އާ 111،61ޑައްކަ  2ޓެފިސެދް ސޮލް އިދް  4.6%ވަދްތާ  ކަމަފް ބޭޓުޅެއްހާހަފްވުޒެ މުލާޒަ ބޮޏު  41ސޮގުދް އެއީ 

ޔައްކަވަދްޖެހޭ އެބަ ޔައުޑަގަފް  26%ބޭޓުޅެއްސެ މުލާޒައިސެ  އެ ވަދްތާ ކަމަފް ޑިބިވަޏައިސަދްދަވާ މުލާޒަ އިޔޭގެޒޭސަ

އަޔި އެހެދިހެދް  ޓީ އާއި.އެލް.ޔެދްދެވިހެދް ޖީ ގަފް މިއާޔެކ މިހެދް މިކަދް އޮގްއިޒުސައި ޔައުޑަ. ޓެކްލްސެ ސޮގުސަ

އެއް އެބަ ޑިބޭ  ޔަދީވުޒެ ބޮޏު އާމް ބިޑިއަދަފް 8އޮގްސޮގަފް ބަޑާއިޒު ހުފަހެޅިޓައި ސޮގްސޮގުދް މިއަހަޒު ވެލް ބަޖެޓު 

ފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ ސޮގުސައި ޔާއިޒުސައި އަޅުސަދޏަ އެއް ޑިބިސެދް ޔަދީބޮޏު އާމް އެހެދްކަމަފްވަދްތާ މިހާ. ޔައުޑަގަފް

އާޔެކ އެހެދްކަމުދް އަޅުސަދޏަފް މިއަފް . ޔައްކަވަދްޖެހުމަކީ އެއީ އެދްމެ އެކަފީސެދްވާ ސޮގެއް ދޫދް 4.5%މި 

އާޔެކ . ދީ އިޞްޑާޙެއް ވެލް ހުފަހަޅާޓަދުދަދްސަވާ ސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދް އޮދްދާ 4.6%ޔެދްދެވި  ކުޒެވެދީ މިގާއީޔު



  

އްޙީ ޒާއްޖޭސެ ޞި ލަޑް ކަވަޒޭޖެއް އޮގްކަމުސައި ވިޔަލްވާޔުދިކ ޔަދްދަވަދްޖެހެދީ ޕެދްޝަދް ކަވަޒޭޖު ސައިއެކުހަމަ އެއާ

ޓެދްވަޒު  އްޙީ ޚިޔުމަގުސެޏަފް އަގޮޅުގަކުސައި ޔެވެދްހުޒި ޞިބޮ ސޮގުދް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަޖެހޭ ވަޒަފް ހާޑަގު މިހާޒު އޮގް

ސޮގުދް  ފް އެދސިޓައި އޮގްކޮފް އަޅުސަދޏަވަދްތާ އަޔި ޚާއްޞަ ކަމަފް ހެދް ދޫދްއެ. ކުޒަދްވަޒަފް ބޮޏަފް ޒަދސަޅު

 ވިޔަލް ވަޒަފް ބޮޏު އެއްޗެއް އެ ޒައްވާ ޓަޒާގަކުދް އެއީ ކޮދްމެ ކުދްޓުދްތެއް ކަމުސައިހަވާޑުކު ޔައުޑަގުދް މިމިހާޒު 

ޓަކައި  ޔެދްދެވި ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ހޯޔުމަފް ބޭޓުޅުދް ހޭޔަކުޒައްވަދްޖެހޭދެ މާޑެއަފާއި އަޔި ޒާއްޖެ އިދް ބޭޒަފް މި

އެހެދްކަމުދްކ މީސައި އަޅުސަދޏު ޔެކޭސޮގުސައި ވަޒަފް ބޮޏަފް ޔައުޑަގުދް އިލްކަދް . ޓަކައި ޓޮދުއްވުމަފްބޭޓުޅުދް 

ޓަކައި މިހާޒުދް މިހާޒަފް އަޅުއްވަދްޖެހޭ  ޔެދްދެވި ޞިއްޙީ ހާޑަގު ޒަދސަޅުކުޒެއްވުމަފް ޔެއްވަދްޖެހޭ އެބަ މި

ސޮގަފް ހަޒުޔަދާކޮފްކ ކުޒީސައި ހުޒި  މެދްސެ ޞިއްޙީ ދިޒާމު އޮގްއާޔެކ ކުޒިއްލުޒެ އަޅުސަދޏު. ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުއްވުމަފް

އިގުޒުދް ވެލް އަޔި އޭސެކ އެއްޗެހި ޒަދސަޅަފް ބޭދުދްކުޒެވޭދެ ޓެދްވަޒަކަފް ސެދެލް މެޝިދަޒީޒާއި އިކުއިޕްމަދްޓްލްއާ

. ޖެހޭ ފް ކުޒިއަޒުވަދް އެބަކޮދްމެހެދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބޭދުދްވާ އެހެދިހެދް ވަލީޑަގްގައް ވެލް އިގުޒަފް ގަޒައްޤީކޮ

ސަދޏަކަފް ސޮގުދް ސާގް ހުފަހެޅިޓައި އޮގް ހަޒުސެ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ބަޖެޓުސޮގުސައި މިއަ އާޔެކ އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ

އެހެދްދަމަވެލްކ މީސެ ބޮޏު ބައެއް އެއީ . އެހެދްދަމަވެލްކ ޞިއްޙީ ޔާއިޒާ އަފް. އޮގް އެބަވަޒަކަފް ޕަލަދްޓު  24

ޏަކުޔިދްދާއި އަޔި އޮގީ ކު ސޮގުސައި ހަމައެކަދި ޞިއްޙީ ޔާއިޒާއަކަފް ދޫދް މި ޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒާހަމަ އަ

ޔެދްދެވީ  ބެހޭ ކަދްގަކަފް ވެލް މި މިޔެދްދެވީ ދާކޮޓިކްލްއާ. އަދްހެދުދްދާ ބެހޭ އަޔި ޒިހެބިޑިޓޭޓުކުޒަދް

 މި ވަޒަކަފް ޕަލަދްޓު 24ޔެދްދެވީ  ޒިހާ ކަމަކަފް މިމި ހުދްޖެހޭ ޓަޒާގްގަކަފް ޒިހެބިޑިޓޭޓުކުޒުމާ ކުޒަޒިހެބިޑިޓޭޓު

 ....އެއީ ދިލްބަގުދް ބަޑާއިޒު އެހާ. އޮގީ

 

 :މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙުލައިދް މުޙައްމަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. ޒިދްބިޑު ޔިޒާލާކުޒި ކޮމިޓީސައި އަޅުސަދޏު ވެލް މަލައްކަގްކުޤައުމީ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް 

އާޔެކ އެ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ވެލް ބަޑަހައްޓަދް ދަލީބު ޔިމާކުޒި ސޮގުދް ޔިމާވީ ދުވަގަ އިއްގިޓާޤުދް ދަމަވެލް ޔިމާވީ 

އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދް ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިޔާޅުވި ޓަޔައިދް ވަޒަފް ބުޒަކޮފް . އަޅުސަދޏާ

އަޅުސަދޏުމެދް ލުވާޑުކުޒީމު . ޔެގިދް އަމާޒެއް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ކުޒިމަގީސައި ބޭއްވީމު އަޅުސަދޏުމެދް. މަލައްކަގްކުޒިދް

މަގިދް ހެޑްގު  އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުދްވަދީ މަޔަދަ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް ޓުޅާކުޒުދްގޯ ދޫދިއްޔާ ޢާއްމު އުލޫޑުގަކުސެ

ފް ދްޝުއަޒެދްލް ޕެކޭޖެއް ޒައްޔިގުދްދަމަގިދް ހިދސާ އެކަފޭދަ ހެޑްގު އި ހިދސާ އުލޫޑުސެ އިދްޝުއަޒެދްލް މި

ޔެދް . ކުޒީ ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ޢާއްމު އުލޫޑުގަކުދް ހިދސާ ޕެކޭޖެއް ޔިދުމަފްއަޅުސަދޏުމެދް ސަލްގު. ޔިދުދްގޯ

ގަ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒި ލުވާޑަކީކ މިއީ ހަމައެކަދި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަ އެއްޗެއްގޯ ދުވަ

ސޮގަފް ޔޭ  އަކީ ޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ ބިޔޭލީދް ވެލް ހިމެދޭ ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ އެދްމެދްދަފްކ އޭސެ މާދަ



  

އޭސެ އެދްމެ ބޮޏު . ސޮގަފް ސޮގަފް ޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅޭ އެދްމެދްދަފް ޔޭ އަޅުސަދޏުމެދް ކަދޏައެޅީ އެ. އެއްޗެއްގޯ

ވިޔަލް  ދަ މީހުދް އާޔެކ ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގްގަކުދް ކޮދްމެ ސޮގެއްއަކީ ސެދް ލަބަބަކީކ އެމީހުދްސެ ބޭލްޓަޒުވާ

އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ބައިވެޒިވާ މީހުދްސެ ކ އެހެދްވީމާ. ލެއް އޮދްދަދްޖެހޭދެއިދްޝުއަޒެދް. ހޭޔަކުޒަދްޖެހޭދެ އެއްޗެއް

ފް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓައިލާސެ ސޮގުސައި އިދްޝުއަޒެދްލް ކޮމްޕެދީ އަ އަޔަޔު ސިދަކުޒި ވަޒަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒާ

ޔައުޑަގުދް ހިޑޭ ޔޭ  ،އާޔެކ ޔެދް އޮގް ލުވާޑަކީކ މިއީ ލަޒުކާޒުދް. ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒީ އަޔަޔު ކުޏަވާދެ

އަޅުސަދޏުމެދް ވަޒަފް ޔިސުކޮފް ބަހުލްކުޒުމަފްޓަހު . ކޮފްސެދް ޔޭ އެއްޗެއްގޯއްޗެއްގޯ ދޫދިއްޔާ ކޮދްޓްޒިބިއުޓުއެ

ސޮގުސައި މިހާޒު މި ވާހަކަޔައްކަދީ  ކޮމިޓީސައި ގިބި މެދްބަޒުދްދަފް ވިލްދުދީ އަޔި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ އަޅުސަދޏުމެދް

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްސެ އޯސާވެޒިކަމުދް ޓުޒުޞަގުކޮޅެއް ޓެދިވަޏައިސެދްދެވި ވަސުގު . އަޅުސަދޏުސެ އަމިއްޑަ ހައިލިއްޔަގުދް

އާޔެކ . އެކި ޔުވަހު އެކި ސޮގަފް ހަޔާ ގަދެއް މިއީ. ގުދް ވާހަކަ މި ޔައްކަދީއަޅުސަދޏު އަމިއްޑަ ހައިލިއްޔަ ކޔެއްވީމަ

ދޔި ސޮގުސައި ޔައުޑަގުދް ވަޒަފް މުއްލަ ސޮގުސައި އަޔި ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް ވެލް ޤަބޫޑުކުޒާ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ

ދްލް ހިޑޭ ޔިދުމަކީ ކުޒެވޭދެ ކަމެއް ލަޑް ދުވަގަ ހުޒިހާ އެދްމެދްދަފް ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެޔައުޑަގެއް ދޫދިއްޔާ ޔުދިވާ

. އެމެޒިކާސައި ވެލް އަޔިވެލް ދުކުޒެވިސެދް އުޅޭ ކަމެއް. ކަމެއް ޔުދިޔޭސެ އެހެދް ގަދްގަދުސައި ޓެއިޑްވެޓައި އޮގް. ދޫދް

 އާޔެކ. އަކީ މިއީ އޮބާމާސެ ލަޒުކާޒަފް ކުޒިމަގިވެޓައި އޮގް އެދްމެ ބޮޏު މައްލަޑަ. މައްލަޑަޖެހިސެދް އުޅޭ ކަމެއް

ބޮޏެގި އޮޕަޒޭޝަދްގަކަފް . ދސޭދެއެކަމަކުކ އެކަދް ހިދސާ ސޮގް އެ. ބައެއް ބޭޓުޅުދް ވިޔާޅުވޭ އިދސިޒޭލިވިޑާގުސެ ވާހަކަ

ކުޒީ ހެޑްގު އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏުމެދް ސަލްގު. ދސިވަޏައިސަދްދަވާދެއަހަޒު މަޏުކުޒަދްޖެހޭކަދް އެ އަހަޒުކ ޔެ ޔޮޅު

ސައި އެ ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަ ޕެކޭޖެއްސައި އޮދްދަ އަޔަޔު ހަމަވަދްޔެދް ޒީމިއަމުދްލް ޔީސެދް އެ އޮދްދަ ޕްއިދްޝުއަޒެ

ޒާއްޖެ އިދް ބޭޒުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  ގަދްގަދުސައި އަޔި ޒާއްޖެ އާއި ޢާއްމު ބޭލްކުޒާ އުލޫޑުދް ކަދޏައެޅޭ

 ދުކުޒެވޭދް ބޭލް ދްމެ ކުޏަމިދުޤައުމުގަކުސައި އެ ކަމަކަފް ދުވާދެ ލާކު ޒައްޔިގުދްދަފް ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ޔިދް

އެހެދްދަމަވެލްކ ޓިކެޓާ އެއްޗެހި . ސޮގަފް ވޭސޮލްޓައި އައިލް އެ ބިޑުގައް ހުފަހެޅީމަ ޓައިލާ ޔެ. އްޔާކަމަފް ވެއްޖެ

މިކަހަޑަ ސޮގަކަފް ކ އެހެދްވީމާ. ޑިބިސެދް އްޒިޓަޒެޑެސޮގުދް ޏޮކްޓަޒެއްސެ  ޑިބޭދީ މިހާޒު ޢާއްމު އުލޫޑުދް ހިދސާ

 ގަކާއި ޚިޔުމަގް ޔޭ ޓަޒާގްގަކާއި އިދްޝުއަޒެދްލް ކޮމްޕެދީގަކާ އަޔި ޔައުޑަގުސެ ޓަޒާގްގަކާޓަޒާގް މެދް އެއަޅުސަދޏު

މަޔަދަ . މަޔަދަ ޓުޅާކުޒުމަކުދް ދުޓުޔޭދޭއަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ ކ އެހެދްވީމާ. ޒާކޮފްސެދް ކަދޏައެޅީވެލް މަޝްވަ

 ހުޒި ޚިޔުމަގްޔޭ ގަދްގަދުދް އެ ވަޒަފް ޒާއްޖޭސައި މި ޔެދްދެވި މި އެއީ އެދްމެ ކުޏަމިދުދް. އްޑެއް ދޫދޭހަޓުޅާކުޒުމަކީ 

ކާޏު ދުވަގަ ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ކާޏު ޏީ.އެއް ދުހޯޔާ ސޮލް އެ އައި މީހުދް ބޭލްކުޒުމަފް މަޔަދަ އިދް ލިޓީ

ޓަހުސައި އެ ކާޏު ޔީސެދް ބޭލްކޮފްޓައި ބިޑުގައް ހުފަހެޅުމުދް ޓައިލާ ޑިބޭ ސޮގެއް ދުވަގަ އެ ކާޏުދް ބޭލްކުޒުމަފް

އަޔި ޒާއްޖެ އިދް ބޭޒަފް ޔިއުމަފްޓަހު ކަދޏައެޅޭ ގަދްގަދުދް ބޭލްކުޒުމަފްޓަހުސައި  ކޔައްކައިސެދް ޒާއްޖެ އިދް ބޭލްކޮފް

 އަޔި އެއް .އެއް ދުވާދެ މިސޮގަފް ކަދޏައެޅިސެދް ދޫދިއްޔަކާ  މީހަކަފް ޑިބޭ ހުފަހެޅުމުދް އެ ޓައިލާ އަދބުޒާ އެ



  

 އަޅުސަދޏުމެދް ބެޑީ މިކ އެހެދްވީމާ. ވިޔަލް ވެލް ކަމަފްޓިޔާސެ ޑިމިޓެއް އޮގް ޑައްކަ ޒު ޔޮޅު ކލްޑައްކަ ޒުޓިޔާ ވިޔަ

އަޅުސަދޏުމެދް ކަދޏައެޅީ ޓަފައިސަގުމަފް ވަޒީޓާ . ކުޒާ ޓަޒާގްގަކުދްސާދީ ކިހާވަޒެއްގޯ ކޮދްޓްޒިބިއުޓުޔެދް ދަ. ސޮގަފް

އިދް އެއީ އަޕަޒ ޑިމިޓެއް  ބޮޏުވެސެދް ދެސޭދީ އޭދާސެ މުލާޒަ. މަފްކަ ކުޒާ މީހެއްޒާ ކޮދްމެ މީހަކީ ކޮދްޓްޒިބިއުޓުއަޔާކު

ސަދޏު ޔެދްދެވިހެދް މީސެ ޝޯޓްޓޯޑެއް ޔެދް އަޅު. 4%އަޔި ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގުދް  4%ސަވާއިޔަފް ކަދޏައެޅީ 

މާޑަމުދް އަޔިވެލް އަޅުސަދޏު ދިދް. އްޔާ އަމްޔުދް ޓަފައިސަދްދައިޒު ޔައުޑަގުދް ކޮދްޓްޒިބިއުޓެއް ކުޒަދްޖެހޭދެއަގުވެއްޖެ

ވެލް ޔާދެ  ޔަދްދަވާދީ ގަކުޒާޒުކޮފް ޓަހަޒެއްސައި އަޅުސަދޏުމެދް ޕާޓީސެ އެހެދް ބޭޓުޅަކު ވާހަކަޔައްކަވަދް ހުޒެ

ސެ އުލޫޑު އަޅުސަދޏުމެދް އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ ހިޑޭ ޔިދުމު. ޑިލްޓަކު ދެގް. ކަދްދޭދސެ

ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުސައި ހިޑޭ ޔައުޑަގުދް ހުޒިހާ ކަމެއް ކޮފްޔޭ. ދޭއިލާ ދެސުދް ޔަގިވާކޮފްޓިއްޔާ ޓަހުދް މިއަފް ޓަގަޢާޒަޓު

ވަޒަފް މައްޗަފްކ . ކުޒެވޭދެ ކަމެއް ދޫދް. އެހެދްދަމަވެލް އެއީކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ދޫދް. ގެޔެއް. ޒައްޔިގުދް އުޓާވާދެ

ކަމަކީ  ޔެދް އަދެއް. ކުޒެވޭދެ ކަމެއް ދޫދް ވުޒެ މާ މައްޗަފް ޓެކްލް ދަސައިސެދް ދޫދިއްޔާ ވަޒަފް ދަސާ މިހާޒު މި

ވަޒެއްސެކ އެއީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މަޢުޑޫމާގު  ކޮފްސެދް ޒައްޔިގު އެދްމެދްދަފް އެކަފޭދަޓްޒިބިއުޓުސޮގަފް ކޮދް މިޔެދްދެވި

ޓަޒާގްގަކުދް  އިދްޝުއަޒެދްލް ޚިޔުމަގް ޔޭ ޓަޒާގްގަކުދް ވެލް އަޔި މަޔަދައިސެ ޚިޔުމަގް ހިދްސާ ސޮގުސައި ހެޑްގު ޔިދް

ކައިޒިކުޒާ އަޔަޔެއް  އ7ާ%މީހެއްސެ މުލާޒައިސެ  ކުޒާ ކޮދްމެ މީހެއްސެ އަގުދް އެވެލް ޒާއްޖޭސައި ވަޒީޓާ އަޔާ

ފް ލަޒުކާޒު އިގުޒު އެއްޗެއް ދުޑައި ހެޑްގު ޑިބިއްޖެއްޔާ ޔިވެހިޒާއްޖޭ ޔިޒިއުޅޭ އެދްމެދްދަ 6%ދުވަގަ 

ދިދްމާ  ދްވޯޓު ޔޭދްޖެހޭދީ ޕާޓީ. އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ސޮގަކީ މިއީ އެހެދްވީމާކ. އިދްޝުއަޒެދްލް ޚިޔުމަގްޔެވޭދޭ

ސޮގަކަފެއް  ކަމެއް ކޮފްޔީސެދް ހިޑޭ މިހެދް ގިބޭ ޔެދްދެވީ ޔައުޑަގުދް ހުޒިހާ އެހެދްދަމަވެލް އަޅުސަދޏު މި. ސޮގަކަފް

ސޮގުދް ހިދސާދެ ކަމެއް ވެލް  ޢަމަޑީ. ޕްޒެކްޓިކަޑް ސޮގެއް ވެލް ދޫދޭ. އަޅުސަދޏު ވެލް ގާއީޔުކުޒާ ސޮގެއް ދޫދޭ އީއެ

މީހުދް  ޓަޔަ އަޔި ޒާއްޖޭސެ ގަދްގަދުދް ބޮޏުކަމެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ޒައްޔިގުދްދަފް އެކަފޭދަ ހިގްހަމަޖެހޭ. ދޫދޭ

ޔެއްވަދް ޓެދިވަޏައިސަގީމަ . ކަމެކޭސޮގަކަފް މިކަދް ޒާވައި ޓަޒުމާކުޒުމަކީ މުހިއްމު ޔަގުޒުޓަގުޒުސެ ޚިޔުމަގް ވެލް ޑިބޭދެ

 . ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ ވި ޓުޒުޞަގަފް ވަޒަފްޔެއް

 

 :ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީކ . އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .ޖަޑްލާ ސައި ދިމޭދެގޯ 41;23

ޑާއިޒުސައި އަޅުސަދޏަފް ޔާ މިލްޒާބަފް ބަޑައި ދްގައްގައް މިސެ ކައަޅުސަދޏުމެދް އިޤްގިޞާޔީ ދަޒަޒަކުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭ

އެކަމަކު ހަމަ . ޑަގްގައް ވަޒަފް ޑިމިޓެޏްދަފް އާމްޔަދީ އިގުޒުކުޒެވޭދެ ވަލީބޮޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ އަޅުސަދޏުމެދް ވަޒަފް

ފް މި ޑިބޭ އެއްޗަކުދް އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏުމެދްދަ. އަޅުސަދޏުމެދްސެ ދީޏްލް ދުވަގަ ބޭދުދްގައް އަދްޑިމިޓެޏް

ޑާއިޒުސައި ކޮދްޓްޒިބިއުޓުކުޒެވޭދެ ލްކީމަކުދް ދޫދީ އަޅުސަދޏުމެދްދަކަފް ޔުޒު އަޅުސަދޏުމެދް ޔެކޮޅުޖައްލަދް ބަޑައި



  

ޔެދް މި ދިޒާމު . ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ ޒާލްގާސައި މިކަދް ޔެމެހެއްޓެދިވި ސޮގެއްސައި ކުޒަދް ޔަގިވާދެ

ޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ހުފަހެޅުއްވި ބިޑެއް ޒާއްޖޭސެ އައިއިޒުސައި ވިޑުޒުމާކުޒެވިސެދް ޓަ

 މަފްދްލް ޑިބޭދެ ދިޒާމެއް ސާއިމުކުޒެއްވުއިދްޝުއަޒެ އްވާ ހުޒިހާ ބޭޓުޅުދްދަފް ހެޑްގުޓަގުޒުވެޒިކަމުސެ ޔާއިޒާސައި އުޅު

ގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ މުޙައްމަޔު ހުފަހެޅުއްވި ބިޑެއްކ ޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ ޔެދް އަޔި ހަމަ ވެޑިޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. ޓަކައި

. ޒާގުސެ ބިޑެއް ހުފަހެޅީ ޔެދް އަޅުސަދޏު ވެލް އެ. ބެހޭ ބިޑެއްއިދްޝުއަޒެދްލް ޑިބިޔިދުމާ  ޑްގުޒައްޔިގުދްދަފް ހެ

 4ސުޅިސެދް މި  ކަމެއް އޮގުމާ ސައި ސާގްގިމާސެބިޑު 4އެހެދްވީމާކ މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގުދްކ އަމީދްޢާއްމު ދިދްމެވީ މި 

އެހެދްވީމާކ އެ . ކަމަފްދަފް ޑިބޭ ޓައިޔާ ބޮޏުވެސެދްޔާދެ ބިޑު އެކައްޗެއްސެ ސޮގުސައި ސެދެވިއްޖެއްޔާ ޒައްޔިގުދް

މި ކުޒެވުދު ކަދްގައްގަކުސެ ގެޒެއަފް . ވަދީ ކުޒެވިޓަ ސިދަ ކަދްގައްގަކެއް މި ވިލްދުމުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވަޒަފް

އެ އިޞްޑާޙުގައް . ސިދަ އިޞްޑާޙުގަކެއް އަޅުސަދޏަފް ހުފަހަޅަދްޖެހުދު އުޅޭ ވަޒަފް ގުޒުވެސެދް މިޔެދް އި

އެހެދް މިޔެދްދެވީ . ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ ޑުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްޅެދްޖެހުދު ލަބަބު ވެލް ޔަދްދަވައިހުފަހެ

ސެ ކަދްގައްގައް ޓެފޭދޭ ޓެހި އިދްޝުއަޒެދްލްސެދް ހެޑްގު ވަދަ ޔުވަހުދް ޓެފި 2މަހުސެ  ވަދަ އަހަޒުސެ ޖެދުއަޒީ 3123

. ގަދާ އް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޑިބުދީ މި ބިޑުސެ މަލައްކަގް އަޅުސަދޏުމެދް ކޮމިޓީސެ މަޒުޙަޑާ ދިދްމާޑިލިސްދަޑެ

ޔާދެ ޓަކައި ކުޒެވި ޔެދްދެވި ސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މިކަދްކަމަފް އިޞްޑާޙު ސެދައުމަފް އެހެދްވީމާކ ޔެދް މި

ޓަކައި ކޮދްމެހެދް  ސައި ޓެއްޓުމަފް 2އެކަދްކަދް ޖެދުއަޒީ . ކަދްގައްގަކެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓާހަސަކުޒެވުދީ

އެ . އެ އިޞްޑާޙުގަކަފް މި ޓުޒުޞަގުއެޒުވީ ކަމަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ އިޞްޑާޙުގަކެއް އަޅުސަދޏުމެދް ސެދްދަދްޖެހޭ

ސެ ސައި އިޒާޔަކުޒެއްވިއްޔާ ޒާއްޖ2ޭޖެދުއަޒީ މި ބިޑު ޓާލްވެސެދް ހިދސައްޖެއްޔާ  އެއްކޮފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އިޞްޑާޙުގަކާ

 ގަޓާގު ހެޑްގު މަޔަދައާ. އެއް ދޫދް މިއީކީ ޔެދް މަޔަދަ. އިދްޝުއަޒެދްލް ޑިބޭދެ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް ހެޑްގު

އެހެދްދަމަވެލް . ޔަގިގަކެއް އެބަހުޒި މަޔަދައިސައި އަޅުސަދޏު ވެލް ޤަބޫޑުކުޒަދް. އިދްޝުއަޒެދްލް ޕްޒޮސްޒާމެއް މިއީ

 ވަދަ ޔުދިޔޭސެ ޓަޤީޒު ޤައުމެއްސެ ސޮގުސައި އޮގް ޤައުމެއް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖެ 4އެ ޓަފައިސަގުމުސެ މަޒުޙަޑާސައި 

 އެއް ޓެދްވަޒަފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އަޅުސަދޏުމެދް އުއްމީޔުކޮފްސެދްދުވާދެ އިދސިޒޭލިވިޑާގާ އެހެދްވީމާކ މިއަޔު. އަކީ

 ކަވަޒޭޖެއް ދުޔެވިސެދް މިވިޑާގުސައި ވެލް ޔުދިވާލަޑް ހެޑްގު އިދސިޒޭލި. ކަމަފް ސެދްޔެވިޔާދެ ބައެއް ކަދްކަދް

ލާ ސޮއް. ޔާދީއޭ ޅުސަދޏުމެދް ކުޒިއަފްއެއްކޮފް އައެ ޔަގިގަކާ . ހުއްޓޭ އެހެދްވީމާކ އެ ޔަގިގައް އެބަ. އުޅެދީ

ހުޒި ޔަގިގައް . އަލްޑު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ސާއިމުކުޒެވެދީ އަޅުސަދޏުމެދް ޓްޒަޔަޑް އެދްޏް އެޒަޒ ލިލްޓަމެއް

ކުޒައްވާ  ލްކޯކެއް ސޮގުސައި އެކަދި ބަހައްޓަވައިކ ޕޮއިދްޓު ލިޔާލީ ޓަޒާގްގަކުދް ވެލް ލިޔާލީ ޚިޔާޑު ގަޓާގުވުދްގަ

 ޔެވުދް އެއީ ޒަދސަޅުދްކުޒިއަފް ސެ ކަހަޑަ ސޮގަކަފް ވާހަކަޓުޅުދުޔައްކަވައި އުލޫޑުދް މައިސަދޏު އަލާލްގައް އޮޅޭދޭ

. ޔެދް އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވެދީ ހުލްވަސުގުކޮޅުސެ ވަސުގު އައިލް ޖެހިއްޖެހެދް. ސޮގެއް ކަމަފް އަޅުސަދޏަފް ޓެދޭ



  

އެހެދްވީމާކ އެ ހުލްވަސުގުކޮޅަފްޓަހު އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކައިސެ ކުޒިއަފް އޮގް ބައި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ކުޒިއަފް 

 .ފް ޓުޒުޞަގު ޔެއްވައިޓިއްޔާސޮގަ ސެދްޔާދަދް އެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

.މިދިޓުސެ ހުލްވަސުގުކޮޅެއް އަޒުވަދް 41މިހާހިލާބުދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  

 

 ]އަފް 11;24އިދް  41;23ހުލްވަސުގުކޮޅު [

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މަގީދް ޒަދސަބީޑު ޖެހުމަފްޓަހު ކޯޒަމް  ވާ ސޮގުސެ ޔަދްޓަޅީސެ މަލައްކަގް ޓެފުމަފް ސަވާއިޔުސައި މި މަޖިޑީހުސެ. `

މަގީދް ބެޑިއިޒު  ވާ ސޮގުސެ ސަވާއިޔުސައިމިދެޓު  6ބީޑު ޖެހުމަފްޓަހު ވެލް ހަމަދުވާގީ ކޯޒަމް ޒަދސަ

ވަދަ  48މަގީދް  ވާ ސޮގުސެ ޑާދީ ސަވާއިޔުސައިއިޔަދްޓަޅީސެ މަލައްކަގް މެޔުކަދޏަ ކޯޒަމްހަމަވެޓައިދުވާގީ އަޅުސަދޏު މި

ސައި އަޅުސަދޏު 41;2. މަލައްކަގް މެޔުކަދޏާޑަދީ މަޖިޑީހުސެ އަޅުސަދޏު މިހާޒު މި ކސޮގަފްވާ  ސައި(ދ)ޔާސެ މާއް

ސަދޏު އެއަފްޓަހު އަޅު. އެއީ ވޯޓަފް އެހުމަފްހުޒި ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުދް. އަފް ޔާދަދް 23މިއަޔު އެޖެދްޏާ އައިޓަމް 

އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް އިޑްގިމާލްކުޒަދް . ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓްސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވޭގޯ މަލައްކަގްކުޒާދަދް

ގަކަފް އިލްކަދްޔީސެދް ޓާލްކުޒެއްވުމަކީ ކޮމިޓީސެ ޒިޕޯޓުހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފް މިއަޔު ޢިއްޒަގްގެޒި ޓާލްކުޒެއްވި 

މަލައްކަގް ދިމޭދެ ކ އެހެދްވީމާ. އްގްގެޒި މެދްބަޒުދް ޓާލްކުޒެއްވި ޓާލްކުޒެއްވުމެމަލައްކަގް ހަޑުވިކުޒުމަފް ޢިއްޒަ

. ސައި އަޅުސަދޏުމެދް އަޑުދް ޓަފާދ41ީ;2. ޒިއަފް ސެދްސޮލްޔެއްވުމަފްމަގިދް ކަދްގައްގައް ކު އިދްގިޒާމެއްސެ

 .ވައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް

 

 ]އަފް 41;24އިދް  17;24ޖަޑްލާ މެޔުކަދޏުއްވައިޑެއްވުދް [

 

 .ވޯޓަފް އެހުމަފް ހުޒި ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުދް. 23

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އީ ވޯޓަފް އެހުމަފް ހުޒި އެ. ދް ޔަދީހިލާބު ވެލް މި ޔުވަހަކު އަފް ކޮދްމެ 23އަޅުސަދޏުމެދް އެޖެދްޏާ އައިޓަމް 

 ޑުދްޖެހޭ ޒަދސަބީމަގީދް ޖަހަ ވާ ސޮގުސެ ޔުސައިޓަކައި މަޖިޑީހުސެ ސަވާއި ވޯޓަފް އެހުމަފް. ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުދް



  

ވެލް ކާޏުކޮޅު  ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ދް އެޔެދްމު އަޒިހުޖައްލަވައިޔެއްވުމަފް އަމީދްޢާއް

 . ޗެކްކޮފްޑެއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ހަދޔުމަޓުޅުކޮފް އަޒުވަދް

ސައި ބޭއްވުދު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މިއަހަޒުސެ ގިދްވަދަ  3122ޒު ދަދްބަ 32. 23.2އެޖެދްޏާ އައިޓަމް  -23.2

ޓަކައި މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒެއްވި  ޑުމަފްބެހޭ ކޮމިޓީ އެކުޑަވައި ވަދަ ޖަޑްލާސައި ލަޑާމަގީ ޚިޔުމަގްގަކާ 24ޔައުޒުސެ 

ވަދަ  222މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ  ވާ ސޮގާއި ކޮމިޓީސައި ޕާޓީގަކުދް މެދްބަޒުދް ހިމެދިޓައި ޓާލްކުޒެއްވުމާ ސުޅިސެދް އެ

މެޔު މެޖޯޒިޓީ ޑީޏަޒާއި މައިދޯޒިޓީ  އަކަފް ދިލްބަގްދުވާ މެދްބަޒުދްދާ މަގީދް ވަކި ޕާޓީ ވާ ސޮގުސެ ސައި( ހ)މާއްޔާސެ 

ހުދް ވާ ސޮގް މަޖިޑީ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެކުޑަވާޑެވިޓައި ޚިޔުމަގްގަކާމަގީދް ލަޑާމަގީ  ޑީޏަޒު އެއްބަލްވެވަޏައިސެދްދެވި ސޮގުސެ

ދް އެޔެދް މިހާޒު ކޮމިޓީ މު އަޒިހުއަޅުސަދޏު އަމީދްޢާއް. ގީއޮ ޓާލްކުޒުމަފް މިއަޔު ވޯޓަފް ޔަދްދަވަދް މި

 . ޔެއްވުމަފްވާ ސޮގް މަޖިޑީހަފް އިއްވަވާޑަ އިޑެވިޓައެކުޑަވައި

 

 

  :ވުދްއިއްވެއިޔާޒީމޭޒުދް 

 -2ވާ ބޭޓުޅުދްދަކީ  ޒޫޕުދް ހުފަހަޅުއްވާޓައިމެދްޓްޒީ ސްޕީސެ ޕާޑި.ޏީ.އެމް .ބެހޭ ކޮމިޓީ ލަޑާމަގީ ޚިޔުމަގްގަކާ

. މީޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޑްހާދު ޓަހު ޓޭޔޫ ޔާއިޒާސެ -3. މަދިކު ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއި

މަޔު ޒު އަޙްޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޔިއްޔޫ ޔާއި -5. هللاވާ ޢަބްޔުއީސަޑޮޅު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  -4

މެދްޓްޒީ ޕީސެ ޕާޑި.އާޒު.ޏީ. ގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުޙައްމަޔު ޞާޑިޙުހިދްދަވަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ -6. ލަމީޒު

ޓެޑިޔޫ  ކއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢި މެޔު :ސްޒޫޕުދް ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ ދަދްދަޓުޅުގަކަކީ

ވާ ދަދްޓުޅަކީ ކިދބިޔޫ ޔާއިޒާސެ  އޭސެ ޓަޒާގުދް ހުފަހަޅުއްވާޓައި.ޕީ .ދްބަޒު ޔޫލުޓް ދަޢީމުޒަގްގެޒި މެޔާއިޒާސެ ޢިއް

ސިޑީ ޔާއިޒާސެ ދމާމި ދަދްޓުޅަކީހަޅުއްވާޓައިވާ ޖުމްހޫޒީ ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ހުފަ .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާ ޒަމީޒު

ގުދް ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޤައުމީ ޕާޓީސެ ޓަޒާ. ގެޒި މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމުޢިއްޒަގް

ވަކި ޕާޓީއަކަފް ދިލްބަގްވެވަޏައިދުސަދްދަވާ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް މެޖޯޒިޓީ ޑީޏަޒާއި މައިދޯޒިޓީ ޑީޏަޒު . ޒަޝީޔު

ވެޑިޔޫ ޔާއިޒާސެ  ކޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒިޟާއެއްބަލްވެވަޏައިސެދްދެވި ބޭޓުޅުދްދަކީކ ސުޒައިޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއް

 . ޔާމީދްهللا ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ މުޙައްމަޔުކ މުޑަކު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔު

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުމަފް ޔަދްދަވަދް



  

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 

 77 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 74 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 -      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 12     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދް ލަޑާމަގީ ދްކަމުއެހެ. 74ޖުމްޑަ . 43ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 74ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 . ސޮގަފް ޓާލްވެއްޖެ ޔެދްމެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވޯޓު ޔެއްވި ކޑެވިބެހޭ ކޮމިޓީ އެކުޑަވައި ޚިޔުމަގްގަކާ

ވާ ކަދްކަމަފް  ހިލާބަފް ސޮލްޓައި ޔުވަހުސެ މަލައްކަގުސެ ގެޒެއިދް ވޯޓުދް ދިދްމާ .23.3އެޖެދްޓާ އައިޓަމް  -23.3

 . އް މިއަޔަކު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ދިދްމާ ހިލާބަކަފް ދުސެދްޔެވުދުއެޓަޔަ މަލައްކަގެ. ވޯޓަފް އެހުދް

 

 .އިގުޒު އެހެދް މަލައްކަގް. 24

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ކޮމިޓީގަކުދް. އަފް 22ޔަދީ އެޖެދްޏާ އައިޓަމް  އަޅުސަދޏު މި. އިގުޒު އެހެދް މަލައްކަގް -24އެޖެދްޏާ އައިޓަމް 

މަޖިޑީހުދް  ކބެހޭ ބިޑު ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ދިމި ވާ އިދްޝުއަޒެދްލާޞިއްޙީ ޓަޒުޤައުމީ . ހުފަހަޅާ ކަދްކަދް

 ޕީ.ޏީ.މިދެޓް އެމް 27ސޮގަކީކ  ބާކީ ވަސުގު އޮގް. ލްޒިޢާޔަގްކުޒުމުސައި މިހާޒު މި ބަހުލް ކުޒެވެމުދްޔަދީކ ޓަހުސެ ބަހު

އަކަފް  އަޔި ވަކި ޕާޓީ 4އުމީ ޕާޓީ ޤަ، 4ޖުމްހޫޒީ ޕާޓީ ، މިދެޓު 4އޭ އަފް .މިދެޓުކ ޕީ 3ޕީ އަފް .އާޒު.ޏީ. އަފް

ސަދޏު އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އަޅު. މެދްބަޒަކު ވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވާޓައި އެބަ އޮގް 3ދިލްބަގްދުވާ މިހާގަދަފް 

ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ  ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަފް ސެދްޔެވި އަޒުވާދީ އަޅުސަދޏުމެދް މަލައްކަގް މެޔުކަދޏާޑިއިޒުޓުޒުޞަގު

އިބު އްޓެވުމުސެ ކުޒިދް މަޖިޑީހުސެ ދަޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު ޓެ. ބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔަފްޢިއްޒަގްގެޒި މެދް



  

. ހަވާޑުވެވަޏައިސެދް ޔެއްވުމަފް ޔަދްދަވަދް ޒިޔާލަގާބަޒު އަޙްމަޔު ދާޒިމު ޒައީލްކ ޔިއްސަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދް

ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި . އިފީދޔެވަޏައިސެދްދެވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 . މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުމަފް

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްވާދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު 

ޔުދިޔޭސެ  މުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފްޒެއް ޔިދުޔުދިވަޒލަޑް ހެޑްގު ކަވަ. އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އިދް ބަޑާއިޒުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފްވުޒެ މާ ވަލީޑަގްގައް ސިދަ ޤައުމުގައްކ މިލާޑަކަފް އެމެޒިކާސައި އެ  ގަޖުޒިބާ

 ދޏުމެދްޔާއިޒާސައި އަޅުސަ ޅުސަދޏު ވެލް ޤަބޫޑުކުޒަދް ޞިއްޙީއަޔި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖޭސައި އަ. ހުޒި ޔަގިގައް އެބަ

ޔާއިޒާސެ ވަޒަފް ސިދަ  ޞިއްޙީ. ކަދްގައްގައް އެބަހުޒިކަދްޔޭދްޖެހޭ ވަޒަފް ސިދަ މިހިދޔުދް މިހިދޔަފް ލަމާޑުކަދް

ޖެހޭ  މި ޔާއިޒާ އަފް ވަޒަފް ޓޯކަލް ކުޒެވިސެދް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަކ އެހެދްވީމާ. ދީ ޓެއިޑްވެޓައިކަދްކަދްގައްގައް ވަ

. ޖެހޭ ކުޒެވެދް ވެލް އެބައަޔި މި ޔާއިޒާ އަފް އިދްވެލްޓު .އް ގަޒައްޤީކުޒަދްވަލީޑަގްގަ. މީހުދް ބިދާކުޒަދް

އެކު މި ކުޒެވޭ  އެހެދްދަމަވެލްކ މީސައި ޔިމާވާ އެދްމެ ބޮޏު މައްލަޑަ އަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖޭސައި އާބާޔީ ކުޏަކަމާ

އަޅުސަދޏަފް . ޒިޓާޒދް ޑިބުދް އެބަ ޔަގިވޭސެ ބޮޏުކަމުދް ވިޔަޓާޒި އުލޫޑަކުދް ބަޑާއިޒުސައި އޭސެ އިދްވެލްޓްމަދްޓު

އެހެދްދަމަވެލްކ ހަމަ މިއާއެކު . ވެލް އެދސޭ ޟަޒޫޒީ ޚިޔުމަގެއްކަދް އަޅުސަދޏުމެދް މި ޓަޒާގްގަކަފް މި ޓޯޒުވައިޔެދީ

އަސު ކަމަފް ވިޔަލް އެ ޚިޔުމަގުސެ  އަޅުސަދޏުމެދް ހަމަ ޤަބޫޑުކުޒަދްޖެހޭ އަދެއް ޙަޤީޤަގަކީ ޚިޔުމަގެއް ޓޯޒުވައިޔިދް

އެއްހެދް  އެ ޚިޔުމަގަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ސަހެއްސައި އަޅާ އެއްޗެއް ދޫދް މާވޭ. ކޮދްމެވެލް ސޮގަކަފް ޓޫބެޔެދްޖެހޭދޭ

މު އަޒެދްލްސެ ދިޒާމެއްސެ ޔަފުދް ޢާއްއެކަދް ޒަދސަޅުކުޒެވޭދީ ހެޑްގު އިދްޝުކ އެހެދްވީމާ. ސެދެލް ބާޒާޒުކުޒާކަފް

ޓަހަޒުސައި . ޓައިޔާ ޑިބޭދެ ސޮގްގައް ހެޔީމަ އަޒެދްލްސެ ޓައިޔާ ޑިބޭދެކ ޞިއްޙީޝުހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކަކަފް ހެޑްގު އިދް

 އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި ޞިއްޙީ އިގުޒުވިވަޒަކަފްޚިޔުމަގުސެ ޏިމާދްޏު  އިގުޒުވި ވަޒަކަފްކ ޞިއްޙީ ޏިމާދްޏުއޭޒުދް 

މިހާޒު މަޔަދަ . އް ދެގްއެ މެދްސެ ކެޕޭލިޓީވަޒަކަފް އަޅުސަދޏު އެ. ޚިޔުމަގުސެ ބޭދުދްކުޒާ މީހުދް އިގުޒުވެސެދްޔާދީ

ދްދަ އި ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްގައް ޑިބިސަވެޔިޔަ ޔުވަލްވަޒުސެ ގެޒޭސައި ކުޒީސައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސަގަޢާޒަޓުވެސެދް ވޭގު

ޚިޔުމަގް ކ އެހެދްވީމާ. އް ބޭދުދްކުޒާ ޓަޒާގްޚިޔުމަގްގަ ޒެ ގިދް ސުދަ އިގުޒުވެއްޖެ ޞިއްޙީޓަޒާގްގަކަފްވު

އެ ކ އެހެދްވީމާ. ޓޯޒުވައިޔޭދްޖެހެދީ މީހުދްސެ ޚިޔުމަގްގައް މި ވުޒެ އިގުޒަފް އެ އަފް ކެޕޭލިޓީމުސައި ޒުވައިޔިދުޓޯ

އެހެދްދަމަވެލްކ ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ދިޒާމުގަކެއް . ޚިޔުމަގްގަކުސެ ޓެދްވަޒު އެއްވެލް ޝައްކެއްދެގް ޔައްވަމުދްޔާދެ

ޔެދް . އޮދްދާދެއެއް  މީހުދްދަފް ޑިބޭދެ ކޮދްމެވެލް އާމްޔަދީ އެކު އެ ޔަޤީދްކަމާޤާއިމްކުޒެވުދީމަ ހޮލްޕިޓަޑްގަކަފް 

ޓަކައި  ޒާލްޓްޒަކްޗަޒ ޏިވެޑޮޕްކުޒުމަފްޓަކައި އިދްޓް އްޤީކުޒުމަފްޔާއިޒާ ގަޒަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓުސައި ވެލް ޞިއްޙީ މި

ކީ އެދްމެ ގަދްކޮޅެއް ޒަދސަޅުކޮފްޑައިސެދް ހުޒިހާ ކަމަ މިކ އެހެދްވީމާ. ޒި ޓުޒުޞަގުގަކެއް ޓަހިކުޒެވިޓަވެލް އެބަހު



  

. ޖެހޭ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދަދީ މި މުޅި ދިޒާމު ބަޔަޑުކުޒެވެދް އެބަ. ޒަދސަޅުވާދް އޮގް ކަމެއް ދޫދް މިއީ

ދް ވެލް އެބަ ބޭދުދްވޭ މިކަ ދެވިހެދް ކެޕިޓަޑް އިދްޖެކްޝަދެއްޔެދް އެ ދިޒާމު ބަޔަޑުކުޒެވޭދީ ކުޒިދް އަޅުސަދޏު މި

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖޭސައި ވަޒަފް . ޔެދް ގަޖުޒިބާ ވެލް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ ބޭދުދްވޭ. ކުޒަދް

 ،ޓަދްދީ ،ކުޅަޔާދަ، އަޔި ވަޒަފް ސިދަ އަޔަޔެއްސެ ޏޮކްޓަޒުދް ޤާބިޑު. ކުޒެވިއްޖެއަޔަޔެއްސެ ޏޮކްޓަޒުދް ގަމްޒީދު ސިދަ

އެއީ އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު އުޓާކުޒާ . ދޏުމެދްސެ ޔިވެހި ކުޔިދް އެބަ ގިބި މިއަޔުމޮޅު ޏޮކްޓަޒުދް އަޅުސަ ،ޒަދސަޅު

މޮޅު  ޏޮކްޓަޒެއްކ. މެދްދަފް މި ޑިބެދީޖާ މިއަޔު އަޅުސަދޏުޒަމާދެއްސެ މަލައްކަގުސެ ދަގީ ގައްއެއީ އެ. ކަމެއް

އެކު އެ ޓުޒުޞަގުގައް  ޑިބިވަޏައިސަގުމާ އެ ގަޖުޒިބާ .ޒަކަފް ވަދީ އެގައް ޔުވަހެއްސެ ގަޖުޒިބާ ޑިބިވަޏައިސަގީމާޏޮކްޓަ

ހަމަ ޔަޤީދް ޒާއްޖޭސެ އެހެދް  މިއަޔު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ދެގް ހަމަ އަޅުސަދޏަފް .ސަގީމަބޭޓުޅުދްދަފް ޑިބިވަޏައި ވެލް އެ

ޔާއިޒާއާ މެޔު  މު ޓަޒުޔުދްދަކަފް ޞިއްޙީޅުސަދޏަކަފް ވެލް އަޔި ސިދަ ޢާއްމު ޓަޒުޔުދްދެކޭ އެއްޓަޔައިދް އަޢާއް

ދިޒާމެއް ސާއިމުކުޒެވުދު ދަމަވެލް މިޔެދްދެވި އިގުބާޒު އާޑާވާދެ  އްޙީ ޚިޔުމަގުސެ އިދްޝުއަޒެދްލްޞި. އިގުބާޒެއް ދެގް

އިދް  ޅުސަދޏުމެދްދަފް ޒާއްޖެވަދްތާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ކިގަދްމެ ކުޏަކުޏަ ބައްޔަކަފް ވެލް އަ ސޮގްގަކެއް ދެހެޔޭ ކަމަފް

އިދް  އެ ޓައިލާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖެ. އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި އޮދްދާދެ ޙުބޭޒަފް ޓަޒުވާ ހޯޔަދް ޔިއުމުސެ ޒޫ

 ޒޭސައި ޔައުޒުވެސެދް އެ ޓައިލާކޮފްސެދް އެ ޓައިލާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެސޮލް މި ޒާއްޖޭސައި އިދްވެލްޓުބޭޒަފް ދުސެދް

ޔު ވަޒަފް ބޮޏަފް ޓުދްކޮފް މިކަދްކަމާ މެ އަޅުސަދޏުމެދްސެ އިޤްގިޞާޔުސެ ގެޒެއަފް ހިޓެހެއްޓޭދީ އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު

ދްޏްޒަމް ވަހިޒައްޔިގުދްސެ ޓައިލާ އިދް ޓްޒިއަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔިވެ ބޭދުމެއް ދުވޭ އަޅުސަދޏުމެދް .އިސެދްވިލްދަ

އޭސެ ޓައިޔާ . ވާދީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒަފްގައް އިދް ގަޒައްޤީވާދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔިވެހި ޓައިލާ. ގަޒައްޤީވާކަފް

ހޮލްޕިޓަޑަފް ވަދްދަ ކަމެއް ދުވާދެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޒާއްޖޭސެ  އެހެދްދަމަވެލްކ އެ. ވާދީ ޔިވެހިޒައްޔިގުދްދަފްޑިބެދް

އިޑާސެ މީހުދް އޭދަ ޢާޔެދް ޔާދްޖެހޭދީ އޭދާސެ  އޭދަ ،އަފް އާޔެވޭދެކަމުސެ ޔަޤީދްކަދް ދެގި ސެދް ސެމީހާ ސަޔަވެ

އެ ޔަޤީދްކަދް ދެގިއްޔާ  އް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒެއިދްވިލްދުމެ އެކަހަޑަ ވަދްތާ ކަމަފްއަފް  މަޒުވެސެދް ލަހަޒާ

އުޅޭ  ޔިމާވެސެދް މިއެހެދްވީމާކ . ދުކުޒެވޭދެ ޔާއިޒާ ޒަދސަޅެއް އެކަހަޑަ ޝައްކުގައް ހުޒިއްޔާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޞިއްޙީ

. ވެއްޖެ މަގްގަކަފް ބޭދުދްޚިޔު. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މީހުދް ސިދަވެއްޖެ. އްއެ ސެ މައްލަޑައަކީ ޓްޒަލްޓު މައްލަޑަ

ޔާއިޒާ އަފް ޖަހާޓައި އޮގް ދަމަވެލް އެކަދް ހާލިޑްކުޒެވޭދީ  ޞިއްޙީޒުޓިޔާ ބިޑިއަދް  3ސައި މިއަޔު ޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓު

 މިޔެދްދެވި ބަޔަޑުގައް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ސެދްދަ އެބަކ އެހެދްވީމާ. ކަދް މެދޭޖުކޮފްސެދްޓިލާޒި ޒަދސަޅު މޭދެޖަޒެއް އެ

އެ ބަޔަޑުގައް ސެދެވިސެދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި ކުޒީސައި ވަޒަފް ޒަދސަޅަފް ބެޑެހެއްޓުދު  .އަފް ޔާއިޒާ ޞިއްޙީޖެހޭ 

ޑިގައް ވަޒަފް ބޮޏަފް މިލާޑަފްކ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި ވެކްލިދްޔީސެދް ސައިސައިދް އަޒާ ބަ. ބައެއް ދިޒާމުގައް

ޗޭދް ސެއްޑިޔާދެގީވެކ ޒަފްޒަފަފް  ލިދްޑައިސެދް އޭސެ ކޯޑްޏުސަދޏުސަދޏަފް ވެކްޓުޅިމަޔު ޓޮފި. ކުޒެވިޓައި ހުޒޭކޮދްޓްޒޯޑް

އެހެދްދަމަވެލްކ . ސައި ހުޒި ޔުވަލްވަޒުވުޒެ ވަޒަފް ޔަފުޔަޒަޖައި މު ހާޑަގުދް މިއަޔަފްވަޒަފް ޢާއް ކޓައި ހުޒިސެދްޔެވި



  

. ބަޑި ކަހަޑަ ބަޑިގައް ޓެދްމަގިވަމުދް އަދްދާގީއަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި ޖުޒާމު ޔު ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް އެއީކމިއަ

ކަމެއް ކަމަފް ޓަގުވާޔޭ މީހުދް ވެލް މިއަޔު ޒާމްޙައަޅުސަދޏު ހިގާމަކުޒަދް އިލްޑާމްޔީދުސައި ވެކްލިދްޔިދުމަކީ 

ޒަފް މިޓަޔަ ކަދްގައްގަކުސެ ލަބަބުދް ވެކްލިދް ޔިދުދް ކަހަޑަ ކަދްގައްގަކާ ޔު. ގިބި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި އެބަ

صلى اهلل عليه  އިލްޑާމްޔީދުސައި ކީޒިގި ޒަލޫޑާ. ސޮލް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މުޖުގަމަޢުސައި ބަޑިމަޏުކަމެއް ޓެގުޒިޔާދެ

ޤަޔަޒާ ޤަޟާ. ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަދްލުދްދަގުދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ލާބިގުވަދީ ބަޑިވީމަ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބޭލް ސެسلن

މިއަޔު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި މި ޓެގުޒޭ ކ އެހެދްވީމާ. ދްދުވާދެގިބެސެ މިކަދްކަދް މަގިކޮފްޓައި އަޅުސަދޏުމެދް

ޔިދުދް ޑާޒިމުކުޒަދްޖެހޭ ޤާދޫދުގައް ވެލް ދް ވެކްލިދްޤާދޫދުގަކާއި ސަވާއިޔުގަކުސެ ގެޒެއިބަޑިމަޏުކަދްގައްގަކަފް ވެލް 

ޒާސައި ހުޒި މައްލަޑަގައް ހައްޑުވުމުސެ ޔާއި އަޅުސަދޏު އުއްމީޔުކުޒަދީ މުޅި ޞިއްޙީކ އެހެދްވީމާ. ޖެހޭ ހަޔަދް އެބަ

ޔެދްކ . ސެދް އަޅުސަދޏުމެދް މިކަދް ޓަފާދީޓެފިއިދް  2ޖެދުއަޒީ . ޓެފުމަކަފް މިކަދް ބޭޓުޅުދް ޤަބޫޑުޓުޅުކޮފްޔެއްވާފޭ

ކަދް އްޔާ ހައްޑުކުޒަމުދް ސޮލް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޞިއްޙީ ޔުޅަހެޔޮމެދް މަޏުމަޏުދް އިޒާޔަކުޒައްވިހުޒި ޔަގިގައް އަޅުސަދޏު

ވެލް މި ބިޑު އިމުސަ ޅުސަދޏު ހަމައަލް ޕާޓީސެ ކުޑަޔަކަފް ދުބައްޑަވާކ ޓަކައި ހުޒިހާ ބޭޓުޅުދް ވެ ސާއިމުކުޒުމަފް

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޔި ޒަޝީޔު ވެލް  ޟުގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާއަޔި އަޅުސަދޏަފް ޔަޤީދް ޢިއްޒަ އިޒުސައިޓަޒުމާކުޒި

 ދޫދް މިކަދް ކޮފްޓައި މި ޒީދޔޫ ކުޑަޔަކުދް ބަޑައިސެދް ،ދްދޫ ކުޑަޔަކު ،ޑަޔަކުދްޒުމާ ކުއްމަޔު ވެލް އަލުޢަޑީ މުޙަ

އަޅުސަދޏުސެ ޕާޓީސެ އެހެދް ބައެއް ބޭޓުޅުދް . ބޭޓުޅުދް މި ބިޑު ޓާލްކޮފްޔެއްވާފޭ އެ ޒޫހުސައި ގިކ އެހެދްވީމާ. އޮގީ

 .ޑައިކުމްވައްލަޑާމްޢަ. ޑާދަދްވާގީކ އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަކޮޅު ކުޒުކޮފް ދްޓުޅުވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވަދް ބޭދު

 

 :އާޔަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒޮޒައިދާ މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ގުޑުލްޔޫ

 އީބިޑެއް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ މި ޤައުމުސެ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާ ބެހޭ .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏުމެދް ހަމަ ވިލްދަދްޖެހޭ ބައެއް އެ. ޙަޤީޤަގުސައި ވެލް ބޭދުދްގެޒި ހަމަ މުހިއްމު ބިޑެކޭ

އެއީކ ޓުޒަގަމަ ކަމަކަފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ ހަމަ މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދްސެ . ހުއްޓޭ ކަދްގައްގައް މީސެ ގެޒޭސައި އެބަ

ޒިހާ ޚިޔުމަގްގަކެއް ކަމަކީ ޒައްޔިގުދް އަގުދް ޓައިލާ ދަސައިސެދް ހަމަ ހު ޔާ މި ގެޒޭސައި އެދްމެ ބާޒަފް ޓެގުޒެމުދް

 ދަފް މިހާޒު މިވިޔަލްކ އަޅުސަދޏުމެދް މި އުލޫޑެއްސެ ސޮގުދް އެދްމެ ސޯލް ދުވިކަމުސައި. ވެލް ޔިދުމުސެ އުލޫޑެއް

އެކީ  ހިގަމަޔާ. ގަދް ޔާ ސޮގަފް ޓައިލާ ދަސައިސެދް ވެލް ކަދްކަދް ދުކުޒެވެމުދް އެކީސައި މި ކަމާޓެދްދަދީ ހަމަހަމަ

ހުޒިހާ  ސައިއެކީ ކަމާޒުޓިޔާ ވެލް ހަމަހަމަ 3111ޔޭ  މި އަހަޒުދް މަގީސެ މީހުދްދަފް 76 ހޭދީހަމަ ޓާހަސަކޮފްޑަދްޖެ

 3111ސެދްޔާ  ޔެމުދް އެ ،އެކަދިވެޒިމައިދްދަފް ޑިބެދްޖެހޭއޭސެއިގުޒުދް ހަމަ . ދް ދުޔާކަދްއެދްމެދްދަކަފް ޑިބެމު

އެޒި ހިގަފް ކއެޒި ބަޔަކަފްއީ ހިގަފްޖެހޭ ޓައިލާއާ މިޔޭދްގިބޭ މީހުދްދަފް  އިއަފް ބޭދުދްވެޓަ ޒުޓިޔާ އާއި ޚާއްޞަ އެހީ

މި މަޖިޑީހުދް އަޅުސަދޏުމެދް . ދް ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއްވުމަކީ އެއީ އަޅުސަދޏުމެ ސޮގަފް ޔެވެމުދްޔާ އެއްޗަކަފް



  

އެ . ދޫދް ޔޭކަފް ކި ސޮގަކަފް ބަޑައިސެދް އެއްޗެހިވަ ،ވަކި ކުޑަޔަކަފް ،ވަކި ބަޔަކަފްމި ޤާދޫދުގައް ޓާލްކުޒަދީ 

އެހެދްދަމަވެލްކ މިހާޒު . ދްޔިގުދްދާ ހަމައަފް ޓޯޒުކޮފްޔޭޤާދޫދެއްސައި އޮދްދަ ސޮގަކަފް އެ ޚިޔުމަގްގައް ޒައް

ޔުވަހު ވެލް  އިހަކަފް އަޅުސަދޏު ކައިޒިއަފްކުޒުދް ހުޒެކ ޒަފް ބޮޏެގި ގަޓާގުއަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދަ މަދްޒަޒަކީ ވަ

 އިވެސެދް ސޭސެ ކުއްޔާޔުވަލް މަލް 5ބެދްޖެހޭ ޓައިލާ ދުޑިބޭގާ މައިދްދަފް ޑި ވެޒިއެކަދިއައި ދިކަމެގި އަދްހެދެއްކ 

ޓަހަޒު ކުޔިދްސެ  އަދެއް ކާޏު ސެދްދާފޭކޏީ.ޓަހަޒު އައި އްއެ. އެއްޗެހި ވެލް ދުޔެއްކިސެދް މިކަހަޑަ ހާޑަގަކަފް ސޮލްސެދް

. ޓަހައްޓާޑައިސެދްސިދަ ޔުވަލްގަކެއް ހި އެކި ބަހަދާސައި ޓައިލާ ދުޔީހަމަ މިހެދް ސޮލް  ސެދްދާފޭ ކާޏުޏީ.އައި

 މިސޮގަފް އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ކަދްގައް ވެލް ޒައްޔިގުދް އަގުދް އެގައް ޓައިލާގަކެއް ދަސައިސެދް ކުޒާކ އެހެދްވީމާ

. ޅުސަދޏުމެދް ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭދެ ކަމެކޭއަހަމަ ސޮގަފް ސެދްޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ  ކަމެއްސައި މި

 ޒު ދެސެމުދް މިމިހާއެއް ޖެހޭ މި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ މީހުދްސެ އަގުދް ހުޒިހާ ޓައިލާ  މެދް ޓާހަސަކޮފްޑަދް އެބައަޅުސަދޏު

 ދަދްއެކި ދަދް އެހެދް އެއްޗަކަލްކ އެހެދް އެއްޗަކަލް ކަލްކކަމް ޓެކްލް އައަކަލްކ އިދްޓީ .އެލް.ޖީ. ޔަދީ

ޔާއިޒުސައި ޒައްޔިގުދްދަފް ޑިބޭ ޓައިލާ ދަސަމުދް  ،ސަމުދްދަ ،ކިޔާޓައި ޒައްޔިގުދް އަގުދް އަޅުސަދޏުމެދް ދަސަމުދް

ސޮގަކަފް ޒައްޔިގުދްދަކަފް ވެލް ލަޒުކާޒަކަފް ހުޒިހާ ކަމެއް  މި. އިގުޒުދުވާކަދް އަޅުސަދޏުމެދް ޓާހަސަކުޒަދްޖެހޭ

ވެލް  ޓީސެ ކަދްގައް.އެލް.ޖީ. ދުޔެވޭދެ ކަދް ވެލް ޓާހަސަކޮފްޑަދް ޒާކަފް ޓައިލާ އިދް މިހެދް ޔެމަކުދްކު

ޓީ އަޔި ޒައްޔިގުދް ގަދްކޮޅެއް .އެލް.ދަސާ ޖީއަފް  4.6%ލަޒުކާޒަފް  ދޏުމެދް އާޔޭލްކުޒަމުދް ޔިޔައިދްއަޅުސަ

މިހާޒު  ދުކޮފް ސޮލް އެހެދްވެލް އެކަދް އެކަމަކުކ . މަޏުކޮފްޑަޔޭފޭ މިކަމާ ވާދުވާ އެދސެދްޔެކަފް ކޒިވެހޭޑުދްގެ

 ،އަދެއްކާ އަޅުސަދޏުމެދް މަޔަދަ އަފް ޓައިލާ ޔައްކާޓައި ކސޮލް ބަޔަޑުވެސެދްއަފް  7% ޖެދުއަޒީ މަހު އަދެއްކާ

. އަގުސައި އޮދްދާދީ އްޗެއްގޯ މީހެއްސެޔައްކާޓައިކ ކޯ ޝުއަޒެދްލަފް ޓައިލާ ޔައްކާޓައިކ އިދްކަމް ޓެކްލްއިދް

ޓިޔާ އިދް  ކޓީ ދަސާޓައި.އެލް.ޓީ ދަސާޓައިކ އަޑުވިދް ޖީ.އެލް.އިގުޒުދް އަދެއްކާ އަޅުސަދޏުމެދް ބޭހުދް ޖީއޭސެ

 ފްއުޅޭދެ ހާޑަގަ ބޮއިއިވާދީ ކައަޅުސަދޏު ޔަދްދަ. ސާޓަޓީ ދަ.އެލް.ޓެޑެޓޯދު ޚިޔުމަގްގަކުދް ޖީދަސާޓައިކ  ޓީ.އެލް.ޖީ

ދަސަމުދް އެއްޗެހިދް ލަޒުކާޒުދް ދަސަމުދް ހިލާބަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަމި ޤައުމުސެ ޒައްޔިގުދްސެ ދުހުދްދަ ވެލް 

އަދެއްކާ . ހޭ ކަމެކޭއަޅުސަދޏުމެދް ހަމަ ހިގާމަކުޒަދްޖެ އީކަދްގައް މި ކއްލަ އޮގް ވާހަކަސޮލް މިކަދް މިހާ މައްޗަފް ސޮ

ސައި ޏޮކްޓަޒުދް ދެގިސެދް ސިދަ ޒަފްޒަފު އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ ވިލްދަދްޖެހޭއިދްޝުއަޒެދްލް ޔެވޭއިޒުސައި ވެލް 

ގަދުސައި  މިހުޒި  އެބަލް ކޮފްޓައި އެ.އެމް.އަޅުސަދޏަފް އެލްވެލް  އަގޮޅު މުޑަކުދް ވެލް މިއަޔު .މ .މިހާޒު

ކ އެހެދްވީމާ .ކުޒަދް މިކަދްހޭ ކޮދްމެ ޓަހަޒަކު ޚަޒަޔުކޮފްޓައި މާޑެ ޔަދީ ކިހިދެއް ގިމަދްދަމެދް .ޏޮކްޓަޒެއް ދެގޭ

 ....މި އަޅުސަދޏުމެދް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުއްޠަޑިބު އިބްޒާހީމް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ޓަޒެލްމާގޮޏާ



  

ގެޒި ޒައީލްކ މި ޢިއްޒަގް .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .اهلل رسول على والسالم ةوالصاللحمد هلل ا. `

ޓުފި ވާ ވިޑު އެއް މެދްބަޒެއް ކަމުސައި ޓުޒަގަމަ މި މަލައްކަގް ޓެއްޓެވި ފް ސެދައުމުސައި އެދްމެބިޑު މި މަޖިޑީހަ

އަޔި  އިއަފާ މި ބިޑު ޓަޒުމާކޮފްޔެއްވި ކޮމިޓީ އެއާއެކީސައި ހަމަ. ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

އަޔި  އިޒާބައި ކަމުސައިކ މި ބިޑު ހުފަހަޅުއްވައި ޔެއްވި ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ މީސެ ބިޑު އެއް

ކޮފްސެދް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި ބިޑު ޓަޒުމާ. ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ ދަދް ޓާހަސަކޮފްޑަދް

. ސޮގަކަފޭ ވުޒެ ޓަލޭހަ އްޔިގުދްދަފް މިއަފްއައިއިޒުސައި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ހިގްވީ މިކަދް އޮދްދާދީ ޔިވެހިޒަ

އަދެއްކާ މި ބިޑުސެ ލަބަބުދް  4.6%ޕެދްޝަދަފް ޔައްކާޓައިކ  8%އިދް  އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު މުލާޒަ

...ކާޓައިކ ޔެދްކ އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދް އުޅެދްޖެހޭފް ޔައްޓެކްލް އަ 7%އަޒެދްލަފް ޔައްކާޓައިކ އިދްޝު

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ޔާއިޒާސެ ޓަޒެލްމާގޮޏާ. އްޖެވެ އާޔެކ މިހާޒު ކޯޒަމް ހަމަ( ހުވަސުގުކޮޅަކަފްޓަ. )އާޔެކ ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ސެއްޑިއްޖެ

 .ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުމަފް މެދްބަޒުޢިއްޒަގްގެޒި 

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްމުއްޠަޑިބު  އިބްޒާހީމް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ މާގޮޏާޓަޒެލް

ޖެހޭ ހާޑާ އަޒާ ޒައްޔިގުދް އުޅެދްއްކަދްޖެހޭއިޒު އަޅުސަދޏު ހިގަފްހުޒިހާ ބައެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޔަ އާޔެކ މި

. ބިޑު ވެލް ޒަދސަޅު. ޒަދސަޅުޤަބޫޑުކުޒަދީ މި ބިޑުސެ މަޓްހޫމު  ކޮދްމެއަކަލްކ އަޅުސަދޏު. ޔޭގެޒޭސައި ވިލްދަދްގޯ

މި ބިޑުސެ ދަމަކ  ކޮފްޓިޒުކާޒުދް މަލައްކަގްޓަކައި ލަ އެހެދްދަމަވެލްކ މިއަފްވުޒެ ޒަދސަޅު ސޮގެއްސައި މިކަދް ޒޭވުމަފް

 61ޑައްކަ  4ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ . ސެދްޔާދެޅުވެވެލް ކަދްގައްގަކެއް ޒަދސަ ލަބަބުދް ހަމަޔަޤީދުދް

ކޮދްމެ މީހަކީ  ލް ޕެކޭޖެއްސެ ސޮގުސައި ޔީޓައި އެއިދްމީހުދް އިދްޝުއަޒެދް ހާލް 56ޑައްކަ  4ދޫދީ މީހުދް  ހާލް

 31ޑައްކަ  2ސާގްސަދޏަކަފް . ބައި ބައިކުޅަ އެއް 4އާބާޔީސެ ޒާއްޖޭސެ . ބޭޒަފް ސޮއްލަ ޓަޒުވާ ހޯޔާދެ މީހެއް ދޫދް

މުކޮފް ބޮޏެގި ބަޑިގަކަފް ޢާއް. ޖެހެދީދްދް ޓަޒުވާ ހޯޔައިދް ބޭޒަފް ސޮލްސެ ހާލް މީހުދް އަހަޒެއްސެ ގެޒޭސައި ޒާއްޖެ

 އިދްޝުއަޒެދްލް ކުދްޓުދްތަކާ އިއެކީސަ އެހެދްކަމާ. އަޔަޔެއް ޔަފް ވެލް އެއަފްވުޒެ ޓަޒުވާ ހޯޔާޓައި އޮގީ

 ދަމަވެލް މި ޞަ ދިޒާމެއް ސާއިމުކުޒިކުޒެވޭދެ ޚާއްވާހަކަޔައްކައިސެދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ބޮޏެގި ބަޑިގަކަފް ބޭލް

ޔެދްދެވީ ކެދްލަޒުޖެހިޓައި ގިބި  މިހެދް މި. އޮދްދާދީ ގައްޔާޒަފްކަދް އަޅުސަދޏަފް ޔަޤީދް ޚިޔުމަގްޔޭދެ ކުދްޓުދިދް

ވެލް އެހާ  މިޓަޔަ އެހެދް ބަޑިގަކުސައި ގިބި މީހުދްސެ އަޔަޔު ވުމާދީ ޓެއިޑްއަޔި ކިޏު. ޔު ވަޒަފް މަޔުމީހުދްސެ އަޔަ

ގިޒާމެއް މި ދެ އިދްވޭމިޓަޔަ ބަޑިގަކަފް ޚާއްޞަ ޓަޒުވާޔެ އިއެކީސަ ކަމާއެހެދް. ދެގް މައްޗެކޭ ޔެދްދެވޭކަފެއް

ކަމެއް ކަމުސައި  ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ކޮދްމެހެދް ބޭދުދްވާ ސެ ޔަފުދް ހަމަޖެހިސެދް ޔިއުމަކީއިދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމު



  

 ފަހެޅިޓައި އޮގް އިޞްޑާޙުގަކަފްކުޒަދީ މިއަޔު ހުއަޅުސަދޏު އުއްމީޔު. ގެޒި ޒައީލްޢިއްޒަގް. އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް

ކުޏަކޮފްޓައި ދޫދީ އެ އެއްކޮފް  4.6%ދެސޭ  ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ގާއީޔުކުޒައްވައި ޒައްޔިގުދް އަގުދް މި ހުޒިހާ

 މިހެދް މި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ. ފް ޒޭވުދްސޮގަކަ ޒައްޔިގުދްދަފް މި ޚިޔުމަގް ޔެވޭދެ އިސޮގަފް ހަމަޖައްލާޓަ ދުދަސާ

 ސައި ޚަޒަޔުކުޒެވޭދެދޫދީ ޕެދްޝަދު. ހާލް ޒުޓިޔާ 86ޑައްކަ  8 ދެސިޔަލް މިހާޒު ބަޖެޓުސައި އޮގްވީ މިއަޔަޔު ދުޔެދްދެ

މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ  231ޔައީ މިޔިޔަ އަހަޒު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޏުއިވިސެދް ޔި. ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް

 ބޮޏު ޕެކެޖެއް ބާއްވާޓައި އްޔާ އެހާއެހެދްކަމަފްވެއްޖެ. ހޯޔުމަފްޓަޒުވާ އިދް ބޭޒުދް ބޭލް ޒާއްޖެ ޚަޒަޔުކުޒި ވާހަކަ

ޒަފް ޔާދްޖެހޭ މީހުދްދަފް ވެލް ކޮދްމެހެދް ބޭ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އެ ލަޒުކާޒުސައި ބަހައްޓައިސެދް

ޔަޔަލް މިކަދް ކޮދްމެހެދް އިދްޝުއަޒެދްލް ކުދްޓުދްތަކަފް ދުޔި. ޓަކައި ހަމަ މިކަދް ކުޒެވޭދެ ޔިދުމަފްޓަޒުވާ

ބެހޭ ޓަދްޏުސައި  އަދެއް ކަމަކީ ޕެދްޝަދާ ޖެހޭސައި ވިލްދަދްއިޒުޔޭދްމެދްދަފް މި ޕަލެދްޓު އަޔި އަޅުސަދޏު. ކުޒެވޭދެ

އިދް  ޒާއްޖެ ޓައިލާ ދުކޮފް އެ، ޒާއްޖޭސައި ސޯގި ސެޔޮޒަފް އިދްވެލްޓު އިއިޒުސަމިޑިއަދް ޒުޓިޔާ ހުޒި 861 ،ޑައްކަ 8

 ޒައްޔިގުދް ޔައްކަދް މިއެއަފް ޔިވެހި އަޔު އިދްވެލްޓުކުޒަދީ ބޮޏު ޕަލެދްޓެއް އިދްޓްޒެލްޓުބޭޒުދް ޑޯދުދަސައިސެދް މި

 861ކީއްވެގޯ މި . ޖެހެދީ އަހަޒަފް ބަހާޑައިސެދް ޔައްކަދް މި 31އަހަޒަފް ދޫދީ  21. 26%ދޫދީ  21. %ޖެހެދީ

 މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 861މާ ބޮޏު އަޔަޔެއް  ވުޒެ މިޑިއަދް ޏޮޑަޒަފް 51. ދުކުޒީޓުކަމަފް އިދްވެލް މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ އެ

މި ބިޑުސެ ލަބަބުދް ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް އިގުޒު  އްގައް ކުޒެވެމުދްޔާ ވަސުގެއްސައިމިސޮގަފް ކަދްގަކ އެހެދްވީމާ. އަކީ

މިއަޔު ވަޒަފް ޒަދސަޅު  އިއެކީސަހަމަ އެއާ. ދެ ވާހަކަޔަދްދަވަދްދެސުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުދުކުޒާ ޓެކްލް އެއް

 އިޒާޔަކުޒެއްވިއްޔާ އިޞްޑާޙުގައް އަޔި. ގާއީޔުކުޒާދަދްވެލް  އެ އިޞްޑާޙުގަކަފް ވާގީވެ ޞްޑާޙުގަކެއް ހުފަހެޅިޓައިއި

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ކުޒާދެ ވާހަކަޔަދްދަވަދްވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔު ޓާލްވެސެދްޔާއިޒު މި ބިޑަފް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒަޝީޔު ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟު

މި މަޖިޑީހަފް  ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ބިޑެއް ޤައުމީ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް

އް ސޮގުދް ކޮދްމެވެލް އެއްޗެ ބެހޭ މި ބިޑާ ހަޑާސައި މި އޮގް ޔަދޏިވަޅުސައިހުފަހެޅި އަޔި އެ ޓާލްވުމުސެ މަޒު

 ސޮގުދް މި ބިޑު އެދްމެ ޓުޒަގަމަ މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅުމަފް އެ. ކަމުސައި ޔެކެދް މުކަމެއްއްޔެދްދެވުމަކީ ބޭދުދްގެޒި މުހި

މަދިކުޓާދަފް އަޅުސަދޏު  ޔު ކުޒެއްވި މަލައްކަގަފް އެޓީސެ ޑީޏަޒު ޏޮކްޓަޒ ޙަލަދް ލަޢީޓަކައި ޤައުމީ ޕާ

އަޔި ވެޑިޔޫ  އިދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔާގެޒި މެއަޔި ހަމަ އެހެދްމެ ދޮޅިވަޒަމު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް. ޔަދްދަވަދްޝުކުޒު

ވެލް މި  މި ޔެ ބޭޓުޅުދްދަކީ. ސެ ދަދް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދްޑީ މުޙައްމަޔުޔައިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަ

އްވި ކުޒެއަޔި އޭސެއިގުޒުދް މި މަލައްކަގް ޓުޒިހަމަ. އި އޮގް ޔެ ބޭޓުޅުދްމު މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒައްވާޓަބިޑުސައި މުހިއް

 އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދް ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމެއް. ޔަދްދަވަދްވެލް އަޅުސަދޏު ޝުކުޒު އަފް ކޮމިޓީ



  

ދްދަ ޔެދް އަ، އަދްދަދީ ސައިއެކުއި ހަމަ އެއާއުޓެޔޭއިޒުސައެ ލުވާޑު. އުޓެޔޭ ލުވާޑަކީ އީމި ކުޒަދްޖެހެދީ ކީއްވެގޯގަޢާޒަޓު

ދް އަޏުއިވިއްޖެ އަދްދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް ޒާއްޖޭސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ލުވާޑަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވަޒަފް ޓަހު

 ،އާޔެ ޒައްޔިގުދްދަފް ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް އަދްދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް ޔިވެހި ހުޒިހާ ހޫޒިއްޔާ ވިޔާޅުވެއްޖެޒައީލުޑްޖުމް

. އަޅުސަދޏު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް ޓަކައި އެ މަދިކުޓާދަފް އެކަމަފް. މަޔަދައިސެ ޔަފުދް ބޭލްޓަޒުވާ ހިޑޭ ކޮފްޔޭދެ ވާހަކަ

އްޔާ އެކަދް ވެއްޖެ ކަމަފް އެކަމަކު ޒަދސަޅުކަމެއް ކޮފްޓި. ދޫދް މީކީ ކަމެއް ސޮގެއްސައި އަޅުސަދޏު ކުޒާ މުޢާއް

ޓަކައި މިއަޔު  އެސޮގުދް އެޓަޔަ ސޮގަކަފް އެކަދް ކޮފްޔެއްވި ކަމަފް. ކަމެއް ބަޑައިސަގުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދްޖެހޭ

މި  އަކީ ޝުކުޒުސެ ޓަހަގުސައި ޔެދް ޔަދްދަވަދް އޮގް ވާހަކަކ އެހެދްވީމާ. ދޏު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދްއަޅުސަ ލަޒުކާޒަފް

. ލަޔު ހާލިޑުވުމުސައި ޔަގިގަކެއް ކުޒިމަގިވެސެދް ހިދސައިޔާދެސޮގުދް އެ ވިޔާޅުވާ މަސު ކުޒެވިޓައި އޮގްޏްޒާޓްޓު ބިޑު

 4.6%، 4% ދްދަ ޓަޒާގުދް އެ ޔައްކަދް ޖެހޭވަޒީޓާ ޔީޓައި އޮކ އާޔެ 4%އެއީ ހިޑޭ ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަކީ މިހާޒު މި ދަސާ 

އެއީ ހިޑޭ މި ޚިޔުމަގެއް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަކީ އޭސެ . ކަމުސައި އަޅުސަދޏު ޔެކެދް ކަމެއްމުދްގެޒި މުހިއްއުދިކުޒުމަކީ ބޭދު

އާޔެ . ގެއް ސާއިމުކުޒުދްއެއް އަގުދް ޚަޒަޔުދުކޮފް މިކަދް ކުޒެވޭދެ ވަލީޑަ އިގުޒު ގަކުޑީޓަކާ ދުޑައި އިގުޒު ޓައިލާ

 ،އެއީ މިއަހަޒުސެ ބަޖެޓުސެ އާޔެ. އަޅުސަދޏުމެދް ކަދްބޮޏުވާދްޖެހޭ އެބަ އިޔޭގެޒޭސަ ސޮގާ މިއަޔު ޞިއްޙީ ހާޑަގު ހުޒި

. ސެ ބަޖެޓެއް ހުފަހެޅުދުބިޑިއަދު 25 ބަޖެޓެއްކ ސެމިޑިއަދު 25ކ 25%އި ވެލް ބަޖެޓުސައި ވަދަ އަހަޒުސަ 3123

ގެޔުގެޔަފް . އެއް ދުޓެދޭހަމަ ދަގީޖާ . އެހެދްދަމަވެލް އޭސެ ދަގީޖާ އަކީ ކޮބައިގޯ. ޑްގަފްއަކީ އެއީ ހެ 25%އޭސެ 

އިދް ޒިދްމާ  ހެޑްގު މިދިލްޓްޒީ އިމިއަޔު ހެޑްގު ކޯޕަޒޭޝަދްގަކެއް ހެޔުމަފްޓަހުސަ. ދުޓެދޭ ވާދަމަ ދަގީޖާ އެއްޔަދްދަ

މި . ޏިލިޝަދެއް ދަސަދްޖެހެދީ ހުޒިހާ ގަދެއް ހިދްސަދީޖެހޭ ހުޒިހާ ހެޑްގު ކޯޕަޒޭޝަދްގަކުދް ދަސަދް .އުޓުޑަދްޖެހެދީ

 ޑާބަޖެޓު ޔިޒާލާކުޒަމުދް ޔިޔަ މަޒުޙައަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ކ އެހެދްވީމާ. ދް އެއްވެލް ގަދަކާ ޒިދްމާވާކަފްދުޖެހޭމީހު

ސައި ޒިދްމާވާދެ ސެދްޔާ ކަދްގައްގަކު އިދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދިސެދްޔިޔައީ ހެޑްގު ކޯޕަޒޭޝަދްގަކުދް ކުޒަމުދް މި

ޒިޕޯޓެއް މީހުދް  ހެޑްގު މިދިލްޓަޒަކަފް އެ. ދަވާދުސަދްގު މިދިލްޓަޒަކަފް އެދސިވަޏައެއްހެޑް. ދެގްޓަޒާގެއް މިއަޔަކު 

 އެހެދްދަމަވެލް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ މިދިލްޓަޒަކު ހުޒެއްޖެ ކަމަފް. މީހުދް ކުޒަމުދްޔާ ކަދްގައްގައް ދުކުޒައްވާ އެ

އަޔި އެ . ކުޒައްވާފޭއަފް އިހުގިޒާމު ދަމަވެލް އެއީ އޭދަ ވިޔަލް އަޔި ޓިޒިހެދެއް ކަމުސައި ވީ ދެއްވަދްތާ އެއީ އަދްހެ

ޓަކައި  ޓުޒިހަމަ ޒިދްމާ އުޓުޑުމަފް ވާ ޓަޒާގެއް އެއެ ޒިދްމާ ދަސަދް އިމިދިލްޓަޒަފް ޔޭދްޖެހޭ މަޢުޑޫމާގު ޔިދުމަފްޓަހުސަ

ޒާސައި ހިދސާ ސިދަ ޔަދްދަވަދީ ޞިއްޙީ ޔައި އަޅުސަދޏު މިހެދް މި. ހޭދޭދްޖެޔޭޓަޒާގަފް ޓޯޒުކޮފް ޔޭދްޖެހޭ މަޢުޑޫމާގު އެ

ކަމާ  އެ. ޒޭޝަދްގަކުދް އެކަދްކަދް ހިދްސަމުދްޔަދީހެޑްގު ކޯޕް މަގީސައި އަފް ވަދްހަދާކަދް ކަމަދާ އެ ކަދްގައްގައް

އާޔެކ ހަމަ އެހެދްމެ  .އެޔި އަޅުސަދޏު ސޮވާޑަދް މިކަދް ޒަދސަޅުކޮފްޔެއްވުމަފް މި ލަޒުކާޒަފް. ހިގާމަކުޒަދް

އަޅުސަދޏުމެދް  ސޮގުދް ވާހަކަ ޔައްކާއިޒު ބެހޭ ޔައްކާއިޒުސައިކ މިޓަޔަ ބިޑަކާ ވާހަކަގަކެއްއަޅުސަދޏުމެދް މިޓަޔަ 

އަޅުސަދޏުމެދް ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލް ދުވަގަ  އީވެލް އުޓާކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް މި ޙަޤީޤަގުސައި



  

 އަޅުސަދޏުމެދް އުޓާކުޒަދްޖެހޭ އީމި. އެހީގެޒިކަމެއް ޑިބޭދޭ މަސު ބަޔަކު ގަދަވަލްކޮފްޔެއްވާކަދް މަޔަދައިސެ މިޓަޔަ

ސޮގަފް މި  އަޅުސަދޏުސެ ދަދް ދުހިމެދޭ ހުދް މި ބިޑު ޓާލްކޮފްޔެއްވާގީވެޓަކައި މި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީ އެކަމަފް. ކަމެއް

އި އެކީސަ ދްދަފް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާމަޖިޑީހުސައި ގިއްބެވި ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

ޓަކައި ކޮފްޔީޓައި ހުޒި ހެޔޮ  އަޔި ހަމަ އެހެދްމެ މިހާގަދަފް މި މަޖިޑީހުދް ޒައްޔިގުދްދަފް. ޔަދްދަވަދްޝުކުޒު

ވެލް ޚާއްޞަ ދަފް އަޔި ހަމަ އެހެދްމެ ދުކުޅެޔުދްގެޒިކަދް ހުދްދަ މީހުދް. ކަދްގައްގަކުސެ އަސު އަޅުސަދޏު ވަޒަދްކުޒަދް

ވާގީވެ މި  ދާޔަގްގައް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ ބިޑެއް ވެލް މި މަޖިޑީހުދް ޓާލްކޮފްޔެއްވާޓައިއިޒައްކާގެޒިކަމާއި މާޑީ 

 . ޝުކުޒިއްޔާ. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް މި ޓުޒުޞަގުސައި ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

 

 :މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޒިޟާ ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ބިޑެއް މި އާޔެކ ޤައުމީ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާ ޔިދުމުސެ އަލާލީ ދިޒާމެއް ކަފަވަޒުކުޒުމުސެ . އްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒި

ޔާއިޒު އަޅުސަދޏު  އެއް ކަޏައްގުކުޒެވެމުދް ޓާލްވުމުސެ މަޒުޙަޑާ ކސޮގުދް ބަހުލްކުޒެވި ބެހޭމަޖިޑީހުސައި އެ ބިޑާ 

ޓެޔޭ އިހުލާލްގަކެއް ޔަދްދަވައިޑުމަކީ ކޮދްމެހެދް ވެލް ލް އުހިގަފްއަޒަދީ މިއަފް އަޅުސަދޏުސެ ހިގުސައި ވެ

ޓެފިސެދް މި  ޒަމާދުއްލުޒެ. ވޭސިދަ ސޮގްސޮގަފް ޔެކެ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ވާހަކަ ވަޒަފް އާޔެކ ހެޑްގު. މުހިއްމުކަމެކޭ

 އަފް ޑުޔެއް ޑިބުމަފްޓަޒުވާ މުދް އައި އުއްމީޔުގަކަފްކ ބޭލްއިދްޝުއަޒެދްލެއް ބޭދުދްވެސެދް ޔިވެހި ޒައްޔިގުދް ކުޒަ

ހާލިޑުވުމުސެ ޓެހި މީޔުގައް ވަދަ އަހަޒު އެ އުއް 3123އަޒަދީ މި އުއްމީޔުގަކަފް އަޅުސަދޏު ހިގަފްޓަކައި ކުޒެމުދް އައި 

އެ  ކއެކީސައި ބިޑެއްސެ ސޮގުސައި މި މަޖިޑީހަފް ވަޔެ ޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ ޔެއްވި ޔެއްވުމާދަޑް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒައީލުލިސު

އެކީސައި  އާއި އެހެދިހެދް އިޞްޑާޙުގަކާ އެ ބިޑު ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާގަކުސަ އާއި ޓީ މަޒުޙަޑާގަކުސަޤާދޫދު ކޮމި

 831އަހަޒުސެ ބަޖެޓުސައި  އާޔެކ މި. އަޒަދީ މި ބިޑު އޮދްދާދީ ވަޒަފް ޒަދސަޅަފޭލްވެސެދްޔާއިޒު އަޅުސަދޏު ހިގަފްޓާ

ވާއިޒުކ  ޓަކައި ކަފަވަޒުކޮފްޓައި ފް ކަވަޒުކޮފްޔިދުމަފްމިޑިއަދް ޒުޓިޔާ މި އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޒައްޔިގުދްދަ

އައި ޓަޒުވާގަކަފް ވެލް މަޔަދައިސެ އިގުޒުދް  އިދް ބޭޒުދް ކުޒަމުދް އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒަދީ ހަމަ މީސެކުޒީސައި ޒާއްޖެ

އަޔި  ވެދްޏްޒަމާއިދް ބޭޒުދް ޓްޒި އަފް ޔިވެހި ޒައްޔިގުދް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓައިލާ ދުޔައްކާ ޒާއްޖެ މަޔަދަ ޕްޑަލް

ސޮގަފް  އާޔެކ މި. ޒުމުސެ އިދްގިޒާމު ހަމަޖެހިސެދްޔާދޭކޮޑަމްބޯ މިޓަޔަ ގަދްގަދުސައި ވެލް ބޭލްޓަޒުވާ ކު ކލްޒީޑަދްކާ

ވަދްތާ ސޮލް ގަދްގަދުދް ބޭލްކުޒީމަ  ކަމަފް މިކަދް ހަމަޖެހިސެދް ޔިޔައިމަ އަޔި ހަމަ އަމިއްޑަ ޚަޒަޔުސައި ބޭދުދްވެއްޖެ

އާޔެކ . ދްޝުއަޒެދްލްސެ ދިޒާމުސެ ގެޒެއިދް ދުވަގަ މި ޤާދޫދުސެ ގެޒެއިދް މިކަދް ހަމަޖެހިސެދްޔާދެއްޙީ އިވެލް މި ޞި

 ކައި ވަޒަފްޓަ އްޙީ ޓަޒުވާސެ ޚިޔުމަގް ޒަދސަޅުކުޒުމަފްހަކަޔައްކަވަމުދް ވިޔާޅުވެއްޖެ ޞިމިގާ ބައެއް ބޭޓުޅުދް ވާ

ޕަޒޭޝަދްގަކުސެ ޒިދްމާ ކޯވެލް ޤަބޫޑުކުޒަދް ހެޑްގު  ދޏުސައަޅު. ކަމަފް ވާ ގަކެއް ކުޒަދްޖެހިޓައިސިދަސުދަ މަލައްކަގް

 ޖެހޭ އެ ބޭޓުޅުދް ވެލް އެބަ އެ. ދްއަޔި އެ ބޭޓުޅުދް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ ޔައުޒު އެދްމެ ޓުޒިހަމަސޮގުސައި އަޔާ ދުކުޒެވޭކަ



  

ޒުކާޒުދް ބޭދުދްވާ ސޮގަފް ލަ ޔުގައް ޓުއްޔޭދޭޢުސޮގަފް ޒައްޔިގުދްދަފް އެ ވާ ވަ ޔިމާވާ ބޭޓުޅުދްސެ ބަހާއި ޢަމަޑާ

ޔައުޑަގުދް . ކޮފްޔޭދްޔުވެޒިކަމާއި އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާ އެކީސައި ޔައުޑަގަފް މަލައްކަގްލިޑުކުޒެވޭދެ ސޮގަފް ގެހާއަމާޒުގައް 

ކަމަފް ބަޑައިސަދެސެދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޔޭދްޖެހޭ ޚިޔުމަގްގައް  މުލާޒަ ދަސައިސެދް ގިބޭއިޒުސައި ޔައުޑަގަކީ ޒައްޔިގުދް

ޔުގައް ޒައްޔިގުދްދަފް ވާ ވަޢު. ޖެހޭ އެބަ މަލައްކަގްގައް ކުޒަދް ޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހައި ޒުމަފްޒަދސަޅުކު

އަފް  އާޔެކ އަޅުސަދޏުސެ ޔާއިޒާ. ކުޒުދްއޭސެ މާދައަކި ބަހާއި ޢަމަޑާ ލީޔާ. ޖެހޭ ޓުއްޔުމުސައި ޔެމިގިބެދް އެބަ

ސޮގުދް ހަމަ ވަޒަފް ހިގި ގަޖުޒިބާގަކެއް ކުޒަދްޖެހޭ  ވާ ޓައިއްޙީ ޓަޒުވާސެ ދިޒާމު ހަމަޖެހިޞިބަޑައިޑާއިޒުސައި ވެލް 

ވާ  އަޅުސަދޏުސެ ޔާއިޒާސެ އެއް ޒަފް ކަމުސައި. އަޅުސަދޏު ހަމަ ގަކުޒާޒުކޮފް ޔަދްދަވާޑާދަދް. ހުޒި ގަދްގަދް އެބަ

. ދްޔަދްޖެހޭ ސެދްޔިއުދްއްޙީ މަޒުކަޒަފް ސެޞި އަކަފް ޑައިސެދް ބަޑިމީހާ ސެ އިދް އުޓުޑައިސެދް ދަޒުޔޫސައި ހަމަ ވީޑްބަޒޯ

ބޮޏެގި އާބާޔީގަކެކޭކ ހަމަ ދަޒުޔޫސައި ވެލް ޒާއްޖޭސެ  ކއަޅުސަދޏު އެޔެދީ މިޓަޔަ ކަދްގައްގައް ދިމުމަކަފް ސެދެލް

ވާ ޑިބޭދެ އެކޭ އެއްޓަޔައިދް ހަމަ މި ޓަޒު ހިގަޔޫ .އަގޮޅު ސަމެކޭ އެއްޓަޔައިދްކ ދޫދީ ލ ޓެކޭ ދުވަގަ އައްޏުކުޅުޔުއްޓުއް

ހުޒިހާ ގަދެއްސައި ވެލް އެއް ޓެދްވަޒަކަފް މި . ކަމަފް ހަމަޖެހިސެދްޔާއިޒުސައި ހުދްދަދްޖެހޭދެޕެކޭޖު  އިދްގިޒާމު މި

ކުޒިދް ވާހަކަޔެއްކި  އާޔެކ މީސެ. ވާދީ އެއީ ބޭދުމަކަފް ހަމަސައިމު ވެލް ލަޒުކާޒުސެ. ޚިޔުމަގް ޑިބެދްޖެހޭދެކަމަފް

ޒު ވަޒަފް އުދޔަސޫ ޔަގި ޙާޑަގުސައޭ މަޔަދައިސެ ޚިޔުމަގް ވެލް ބޮޏަފް އިޝާޒާގްކުޒައްވައިޓި މިހާ ބޭޓުޅަކު ވަޒަފް

ޔޭގެޒޭ ވަޒަފް ޓުދްކޮފް  ދެގިސެދް އުޅެދްޖެހޭ ގަކުޑީޓާ ކާޏުޏީ.މަޔަދައިސައި ޒަޖިލްޓްޒީދުކުޒެވިސެދް އައި. ޖެހެދީހޯޔަދް

ވަދަ އަހަޒުސެ ކުޒީސައި  :311 ޖެހެއޭ ވިލްދާޑަދް އަޒަދީ އަޅުސަދޏުމެދް އެބައެކަމަކު އަޅުސަދޏު ހިގަފް. އްކިވާހަކަ ޔެ

ހާޑާއި ޖަހަދްޖެހޭ ލަޑާމާއި ޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔިވެހިދް އުޅެމުދް އައި ޔަގި  އްޙީ ޓަޒުވާ ހޯޔުމަފްމި ޞި

ވަދަ ޔުވަލް  2މަހުސެ  ވަދަ އަހަޒުސެ ޖެދުއަޒީ 3123. ހުޒިހާ ކަދްގައްގަކެއްސެ މަގިދް ވެލް ކުޒަދްޖެހޭ އާޔޭހާ

އަޒަދީ ވަސުގު އަޅުސަދޏު ހިގަފް މަކީ މިކޮފްޑުހަދޔާދްގައް އައު  ދޔާދް އާޑާކޮފްޑައިދްމެހެދް ހައައުމުސެ ކުޒީސައި ކޮ

އޭޒުސައި ހަމަ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާކަދް ކުޒާ ދަވާދަމަ އަޅުސަދޏުމެދް ޔެކުދިދްކ މިލާޑަކަފް ޔަދް. ކަމެކޭވަޒަފް މުހިއްމު

ޖަހަމުދް ޔިޔަ ޓަކައި ލަޑާދް ޚިޔުމަގް ހޯޔުމަފް ދެއް ހަމަ މިމީހެއްސެ ސޭ ޔޮފުސައި ކިއު ހަޔާޓައި އެގައް ބޭޓުޅުދް

މި . ހުޒި އެ ހަދޔާދްގައް އަޔިވެލް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އެބަ. ކަދްގައް މިއީ ޑޮޑުދް ޔެކުދު އަޅުސަދޏުމެދް ޔެ. މަދްޒަޒު

އްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލް ޒަދސަޅު ޞިއި ދައްގާޑާ އަފް ކުޒަދްޖެހޭ ލަޑާދް ޓަޒުވާކުޒަދީ ބޭލް ލަޒުކާޒުދް މަލައްކަގް މި

މި . ކޮފްޔިދުދްޒުކުޒެވޭދޭ ސޮގަކަފް މަލައްކަގްޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް މިކަދް ކަފަވަ ލްކީމެއްސެ ޔަފުދް އެދްމެހައި

އެއް ، އިދް އަދެއް މަޒުޙަޑާ އަފް ޖެހޭ އެއް މަޒުޙަޑާ އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދް އެބަ. ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔިދުދް

އަޅުސަދޏުމެދް . ދްއޮޅިސަދޏަފް ސިޒާކުޒާއިޒުސައި ޔަގި އުދޔަސޫ ކިގަދްމެ ކަދްގައްގަކެއް ހުދްދާދެކައޮޅިސަދޏުދް އަދެއް 

އެ  އިޕްމެދްޓުކުސައި އެދްމެ އެކަފީސެދްވާ އިކުއްޙީ މަޒުކަޒުގަޙީ ޓަޒުވާޔޭ ގަދްގަދް އެދްމެހައި ޞިއްޤަބޫޑުކުޒަދް ޞި

އާޔެކ އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒަދީ މި ބިޑު . ޒުކޮފްޔެވެމުދް ދުޔާކަދްސޮގުސައި މިހާޒު ޓޯ ޚިޔުމަގްގައް އެދްމެ އެކަފީސެދްވާ



  

ބިޑިއަދް  2.5ވާ ބޮޏު އަޔަޔުދް  ޔާއިޒުސައި މިހާޒު ވެލް މި ބަޖެޓުސައި ހަމަޖެހިޓައި ވެސެދް ޤާދޫދަކަފްޓާލްވެސެދް 

ޓަޒުވާސެ ސިދަސުދަ ބޭލް ޑަގްގައް ސާއިމުކޮފް ޒައްޔިގުދްދަފް ވީހާޚިޔުމަގްގައް ސާއިމުކޮފްކ މި ވަލީ އިދް މި ޒުޓިޔާ

ސައި ޔާދީ ޝަދްގަކުދް ވެލް ކުޒިއަފް އޮގް ގާޒޭޕްކޯޔެވޭދެ އިދްގިޒާމުގައް ހެޑްގު އެކީ ހޯޔައިދިޒާމު ޑުއިޓަލޭހަކަމާ 

އަފް ވެލްކ ބިހަފް ވެލް މި ހުޒިހާ  ކުޒިދް ބޭޓުޅަކު ވިޔާޅުވެއްޖެ މިހާޒު ޓިޔާކ އަޑުވި އާޔެކ މީސެ. ބައްޓަދްކުޒަމުދްދޭ

ޓެކްލް ދަސައިސެދް . ޓެކްލް ދަސަދްޖެހޭ. ކަފް ވެލް ޓެކްލް ދަސައިސެދްދޭ މިކަދް މި ހަމަޖައްލަދީއެއްޗެއްލަ

 ޓްޒީކޮފްސެދް ދުވަގަ ޓެކްލްއަކާދޫދިއްޔަކާ އަޅުސަދޏު ހަދޔާދަކަފް ދާޔޭ މިއިދް ހަމަ އެއްވެލް ބާވަގަކުދް ޓެކްލް 

ސޮގުސައި ދަސަމުދް އައި  މީސެ ކުޒީސައި ދުލީޔާ. ގަދެއްއަފް އެގެޒެކޮފްސެދް ވިއްކަމުދް ޔިޔަ  ދުޑައި ޔިވެހިޒާއްޖެ

ޒުޓިޔާ  26އޭޒުސައި . ދަމަ ޏިއުޓީކ ޏިއުޓީ އަކީ ހަމަ ޓެކްލް އިދް ޓެކްލް އޭޒުސައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ބަހުޒުވަ

 އީމި. ޖެހެދީޒުޓިޔާ މި ޔައްކަދް 7ޓިޔާ ދޫދީ ޒު 3ޒުޓިޔާ ދޫދީ  4ސޮގަކީ  ވާ ޔައްކަދްޖެހޭ ގަދަކަފް މިހާޒު މި

ހަމަ ކޮދްމެ އެއްޗަކީ . މިއީ ވެލް ޓެކްލް. އެއީ ވެލް ޓެކްލް. ކީމާ ޓެކްލް އަފް ވާދީ ޔެދް ހަމަ ޓެކްލް. ގަޓާގަކީ

ސޮގުސައި ވެއްޖެއްޔާ މި ޚިޔުމަގް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހަމަޖެހިސެދް  އާޔެކ އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ. ވެލް ޓެކްލް

 މިކަދް އެދްމެ ޒަދސަޅު ޓެދްވަޒުސައި އެދްމެ ޒަދސަޅަފް އެޔެވޭ. ދްދާދެޔާއިޒުސައި ވެލް ކުޔިކުޔި އުދޔަސޫގަކެއް ހު

. ދުވަގަ ވަސުގުކޮޅެއް ހޭޔަވެސެދްޔާދެ. ޓަކައި ވަސުގުކޮޅެއް އިގުޒުވެސެދްޔާދެ ސޮގުސައި ޓޯޒުކޮފްޑައިޔިދުމަފް

ގު ގް ދުވަގަ ހެޑްކުޒަދީ ކެދޏިދޭޅި މިހާޒު ގަދްކޮޅެއް ޔަފުސައި އޮ އެހެދްދަމަވެލް ލަޒުކާޒުދް މަލައްކަގް މި

އްޙީ ޓަޒުވާ ޔަފްވެޓައި އޮގްއޮގުދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޑިބެދްޖެހޭ ޞި ގެޒެއިދް ޑާޓައި ސެއިދްޝުއަޒެދްލް ދުވަގަ ހެޑްގު

ދިމުމަކަފް ސެދެލް ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ވީ އެދްމެ ޒަދސަޅަކަފް އެދްމެ އެޔެވޭ ސޮގުސައި ހަމަ މި އޭޝިއާ ގެޒެއިދް 

. ކުޒަދީ ޒަދސަޅު ޚިޔުމަގެއް މި ދިޒާމުސެ ގެޒެއިދް ހޯޔައިޔިދުމުސެ ބުޒަ މަލައްކަގް މި ވެލް ދުޑިބޭވަޒުސެ

ވާ  އެކީސައި އަޔި މިހާޒު ހުފަހެޅިޓައި ދްދަފް މި ޓާލްވެސެދްޔާ ޤާދޫދާޒައްޔިގު ސަދޏުމެދް އެޔެދީ ޔިވެހި އެދްމެހައިއަޅު

ޒައްޔިގުދް  ޔިވެހި އެދްމެހައި ކޖޭސައި ސާއިމުވެވެހިޒާއްއްޙީ ޓަޒުވާސެ ދިޒާމެއް މި ޔިއެކީސައި ޒަދސަޅު ޞިޞްޑާޙުގަކާ އި

 ޒެއަޔަފްވު. އްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ އިދްގިޒާމު ހަމަޖެހިސެދް ޔިއުދްހަމަ އުޓަޑުދް ޓުޒޭވަޒުސެ ޞި ހިގް އުޓާވާވަޒުސެ

 عليكن السالمو. ދްއްޙަގަކަފް އެޔެއަޔި ޔުޅަހެޔޮ ޞި. ގުދްދަފް އެޔެދްޔިވެހި ޒައްޔި އަކަފް އެދްމެހައި ޓެހި މާޔަމަ

 .وبركاته اهلل ورحمة

 

 :ވެޑިޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ މުޙައްމަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ކުޒިމައްޗަފް ހުފަހެޅުދު ޤައުމީ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ ސައި އަޅުސަދޏުމެދް  3121ޖޫދް  8އާޔެކ . السالم عليكن. `

ވަދީ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ވާޓައިބެހޭ ބިޑު މި މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޔެއް އިދްޝުއަޒެދްލާ

މި ޔެ ބޭޓުޅުދްސެ . މުހައްމަޔު ދަޝީޔާއި އަޔި ވިޑިޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު



  

އަފްކ  ޓީސޮގުދް ބަހުލްކުޒުމަފްޓަހުސައި ޓޮދުވުދު ކޮމި ބެހޭއެހެދްމެ މި މަޖިޑީހުސައި ބިޑާ  އަޔި ހަމަ .އިލްދެދްސުމަކުދް

ވާ މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލައިދް  ކަމުސައި އާޔެކ ކޮމިޓީސެ މުޅި ހޯޑް ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާ ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއި ކަމުސައި އެހެދްމެ ލަބް ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު މުޙައްމަޔަފާއި އަޔި ހަމަ

ޙަޤީޤަގުސައި ވެލް މި ބިޑަކީ މިހާޒު ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ . ޔަދްދަވަދްބޮޏަފް ޝުކުޒު އަފް ވަޒަފް މަޔު ޢީލާއަޙް

މެދްދަފް ހުޒިހާ ވަދީ އިޢުޑާދުކުޒައްވާޓައި މި އަދްދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް ޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ އެދް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މި

. ފުދް ހަމަޖައްލައިޔެއްވާދެ ވާހަކައިދްޝުއަޒެދްލް ޔަޙީ ޓަޒުވާސެ ކަދްގައްގައް ހެޑްގު އްޒައްޔިގުދްދަފް ޞި

އެހެދްމެ ޔެމެހެއްޓެދިވި ހަމަ  އަޔި. ޓަކައި ޙަޤީޤަގުސައި ވެލް މަސުޓަހިވެސެދްޔާދެ އެހެދްކަމުދް އެކަދް ކުޒުމަފް

ވެސެދް  ކަފްވެސެދްޔާދެ މި ބިޑު ޤާދޫދަ ކަމަފް ޑަގްކ އެއް ޓޫޑްޒެވޭދެ އެދްމެ މުހިއްމު އެއް ވަލީސޮގެއްސައި މިކަދް ކު

. ކަމުސައި އަޅުސަދޏު ޔެކެދް ކަމެއްދް ޓާލްކުޒުމަކީ ވަޒަފް މުހިއްމުމަޖިޑީހުމި ބިޑު އެހެދްކަމުދް . އުދް އެއީޔި

 ހަމަ އެހެދްމެ ޔިވެހި އެދްމެހައި ޔިއަޅުސަދޏެކޭ އެއްޓަޔައިދް މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވެލް އަ

އެހެދްމެ  ޓަކައި އަޔި ހަމަ ދް ޔުޅަހެޔޮ ޓާހަސަގި މުލްގަޤުބަޑެއް ހޯޔުމަފްޒައްޔިގުދް ވެލް ބޭދުދްވާދެ ޔިވެހި ޒައްޔިގު

ސޮގެއްސައިކ  ޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ ޚަޒަޔުގައް ވީހާވެލް ކުޏަ އްޙަގުސައި ހުޒުމަފްހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް ޓުޒިހަމަ ޞިއެއް ޔުވަ

އާޔެކ . އޮގް އެދްމެ މުހިއްމު އެއް މަސު މިއީ ޓަކައި އެކަދް ކުޒުމަފް. ޑުއި ސޮގެއްސައި ކުޒެވޭދެ މަސެއް ގަދަވަލްވުދް

ގައް ވަޒަފް ޓަޒާގުސެ ޙައްޤު މި ޔެ އި ޚިޔުމަގް ޑިބިސަދްދަ ޓަޒާގާކވަދީ ޚިޔުމަގްޔޭ ޓަޒާގާ މި ބިޑު ޓަޒުމާކުޒެވިޓައި

 ކޓުޅާކޮފް ވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް މި ލްކީމުހަމަ އެހެދްމެ އެއް ޔު އަޔި. ކުޒެވިސެދްޒަދސަޅަފް ހިމާޔަގް

 ސޮގެއްސައި މިކަދް ކުޒާ މި ބިޑުދް ޔެމެހެއްޓެދިވި. ވޭ ޒައްޤީކުޒެވޭދެ ސޮގްގައް ވެލް މި ބިޑުސައި ހިމަދާޓައި އެބަގަ

އެއް ދޫދީ ކޮދްމެވެލް ވަޒެއްސެ އެއްޗެއް އެބަ ދަސަދްޖެހޭ ޚިޔުމަގް  ދަމަ ކޮދްމެވެލް ވަޒެއްސެ ޓައިލާ ވަދީ ކަމަފް

އަޔި އެހެދްދަމަވެލްކ މި . އެއް ކުޒަމުދް ސެދްޔާދެ ވެލް ބޮޏު ހޭޔަ ލަޒުކާޒުދް. ޑިބިސަދްދަ ޓަޒާގްގަކުދް ވެލް

 ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ ޓަޒާގުދް ވެލް އަޔި ހަމަ ޓަޒާގަކުދް ވަޒީޓާ ޔޭ ޓަޒާގާއި ބިޑުސައިވާ ޓަޔައިދް ހަމަ މި ޚިޔުމަގް ހޯޔާ

 ކަމެއްޔިއުމަކީ އެއީ މުހިއްމުދާޔަގެއް ޔައްކަމުދް ސެދްއިއެހެދްމެ އެހެދް ޓަޒާގްގަކުދް ވެލް ކޮދްމެވެލް ވަޒެއްސެ 

 ކުޒަމުދްޏުމެދްސެ ޒައްޔިގުދްދަފް ގަޢާޒުޓުޖެހޭ މިޓަޔަ ޚިޔުމަގެއް އަޅުސަދ ޔެދް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ. ކަމުސައި ޔެކެދް

ޒާ ހެޑްގު ޔާއި. ޔާއިޒުސައި މި ޚިޔުމަގް ޑިބޭދެކަދް ކަފަވަޒުކޮފްޔޭ ކަހަޑަ ސޮގްގަކެއް ހޯޔައިޔޭދް ޔާއިޒުސައިކ ހުޅުވާޑަމުދް

އިދްކ ޞިއްޙީ ޔާއިޒާ އިދް ޑިބެދްހުޒި ޚިޔުމަގްގަކަކީ ޓެދްވަޒު ޒަދސަޅު އަޔި އެދްމެދްދަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ އަޔި 

ވުމަކީ އެއީ އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެދް ވެލް ބޭދުދްވާދެ  ޓަލޭހައިދް އެ ޚިޔުމަގްގައް ޑިބިސަދެވޭ ޚިޔުމަގްގަކަކަފް

ޓަކައި  ޒާ އާއި ޔޭގެޒޭސައި ޔެކެވެމުދްޔިޔަ ވާހަކަގައް ޒަދސަޅުކުޒުމަފްއެހެދްމެ މިއަޔު ޞިއްޙީ ޔާއި ހަމަ. ކަދްގައް

ވަޒަފް  އާޔެކ އަޅުސަދޏުސެ ވަސުގުކޮޅު. ޑިބިސެދްޔާދެ އެޅޭދެ މުހިއްމު ޓިޔަވަޅެއްސެ ސޮގުސައި ވެލް އަޅުސަދޏު ޔެކެދް

މި ބިޑަފް ހުފަހެޅިސެދް ހިދސައްޖެ . އެހެދްދަމަވެލްކ މި ބިޑަކީ ވަޒަފް މުހިއްމު ބިޑެއް. ދސޭކުޏަކަދް އަޅުސަދޏަފް އެ



  

ދްބަޒުދް އެ އެހެދްކަމުދްކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެ. ވަޒަފް ސިދަ ވަޒަފް ބައިވަޒު އިޞްޑާޙުގައް ހުފަހެޅިސެދް ހިދސައްޖެ

ޔެއްވަމުދް ސެދްޔަވާއިޒުސައި ބަޑައިސަދްދައިޒު މި ބިޑުސެ ކޮދްލެޕްޓަފް ދޫދީ މި ބިޑު އިޞްޑާޙުގަކަފް ވޯޓު

އަޔި ހަމަ އެ އިޞްޑާޙުސެ ގެޒެއިދް ވެލް  ވޯޓުޔެއްވައި ސޮގްގަކަފް ބޮޏަފް ޒިޢާޔަގްކުޒެއްވުމަފްޓަހު ޓަޒުމާކުޒެވިޓައިވާ

ގްގެޒި ހަމަ އެހެދް ހުޒިހާ ޢިއްޒަ. ވަދްތާ އަޅުސަދޏު ވެލް ހަމަ މަޒުޙަބާ ކިޔަދް ޒަދސަޅު އިޞްޑާޙެއް އޮވެއްޖެ ކަމަފް

ބޮޏު ބަޔަޑުގަކެއް ދާދްދާދެ ކަހަޑަ ސޮގަކަފް މި ބިޑު  ޕްޓަފް މާމި ބިޑުސެ ކޮދްލެ. ކިޔާދެމެދްބަޒުދް ވެލް މަޒުޙަބާ 

ވެސެދް ސޮލްސެދް ދޫދިއްޔަކާ ޒައްޔިގުދްދަފް އަޅުސަދޏުމެދް މި ޔޭދް ބޭދުދްވާ ޓުޒިހަމަކ  ޓާލްވެސެދް ސޮލް ޤާދޫދަކަފް

ސެދް އަޔި އެ ޚިޔުމަގްގައް ވެސަދޏުމެދްސެ ގެޒެއަކަފް ގަޢާޒުޓުޒަދސަޅުކ ޔެމެހެއްޓެދިވި ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލެއް އަޅު

 . ..ޓަކައި ކަމަފް އެހެދްކަމުދްކ މި ޓުޒުޞަގު ޔެއްވި. ޑިބެމަކުދް ދުޔާދެ

 

 :މަޔު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްހޯޒަޓުފި ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

އީޔުކުޒަދް ޤައުމީ ޞިއްޙީ ޓަޒުވާ އިދްޝުއަޒެދްލްކުޒުމުސެ ބިޑު އަޅުސަދޏު ހަމަ ގާ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

މެދްބަޒުދްސެ  ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ އެދްމެހައިސޮގަފް މި ބިޑު ޓާލްކޮފްޔެއްވުމަފް  ކޮމިޓީދް ދިދްމަވާޓައި ސެދްދެވި

ލަބަބަކީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޤައުމުސައި ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގަކީ ވަޒަފް މުހިއްމު ޚިޔުމަގެއް އަޔި . އަޒިހުދް އެޔެދް

. ސުޅިޓައި ހުޒި ބޮޏެގި ކަދްގައްގަކަފް ހަޒުޔަދާ އުލޫޑުގަކެއް ކަދޏައެޅެދްޖެހޭ މުސެ މަޞްޑަޙަގާބާވަގުސެ ޤައު ޤައުމުސެ މި

ކަމުސެ މި ބިޑުސައި މިއޮގީ މިހާޒު ހަޒުޔަދާ އުލޫޑުގަކެއް ކަދޏައެޅިޓައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ލަޒުކާޒުސެ ހެޔޮ ވެޒި

ގަފް ކަދޏައެޅިސެދްޔިޔަ ބަޖެޓުސައި ވެލް ޞިއްޙީ ވަދަ އަހަޒު ޔައުޑަ 3123ސޮގުދް  މި. ދިޒާމުސެ ގެޒެއިދް ޑާޓަ

އޮގީ  26%ދް ޒުޓިޔާސެ ބަޖެޓަކުދް ބަޖެޓުސެ ބިޑިއަ 25ދްދަވަދީ ޔަ އަޅުސަދޏު މި ކަދްގައްގަކަފް މުޅި ޖުމްޑަ ބަޖެޓުސެ

 ކުޒުމަފް މިއީ ޖުމްޑަ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގަފް ޚާއްޞަކޮފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދް އިދްޝުއަޒެދްލް. ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގަފޭ

 ވަދަ އަހަޒު އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޑިބިޔިދުމަފް 3123ޓަކައިކ އިދްޝުއަޒެދްލް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް 

މިއީ . ޒި ޒައީލްކ ބަޖެޓުސައި ހިމަދާޓަދް ޒުޓިޔާ ޢިއްޒަގްގެމިޑިއަ 936ވަދީ  ކާޒުސެ ޓަޒާގުދް މިޓަކައި ލަޒު

ޔައުޑަގުސެ ޓަޒާގަފް  ޓަކައި އަޅުސަދޏު މިކަމަފް. އަޔަޔެއް ބަޑާއިޒު ޒެކޯޏު އްޖޭސެ ބަޖެޓަފްމިހާގަދަފް ޔިވެހިޒާ

 ޤައުމުސައި ހަމައެހެދްމެ މި ބިޑު މުހިއްމުވެސެދްޔާ ލަބަބަކީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި. ޔަދްދަވަދްޝުކުޒު

 ދް އިވެމުދްޔާ އާހުސެކސެ ހާޑުސެ ޔުޑުއިޒު ޤައުމުހަވާޑުވި ޕީ ވެޒިކަމާ.ޏީ.އެމް ވަދަ އަހަޒު 3119އަޅުސަދޏުމެދް 

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި މަޖިޑިލްސެ . އުޔާހުސެ އަޏަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޒީގި ގަދަވަލް ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގެއް ބޭދުމޭ

ވިޔާޅުވާ އަޏު އެބަ އިވެމުދްޔޭ ކަދޏުމައްޗަފް ދް ވާހަކަޔައްކަވާއިޒު ވެލް ވާޔަވެޒި ލިޔާލީ ޕާޓީގަކުސެ ބޭޓުޅު

މިއީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މުޅި . ޒަފްޒަފުސެ ކުޔިދް ވިއްލާދެ ޏޮކްޓަޒެއް ދެގް ވާހަކަ. ކައަދްހެދްވެޒިދް ވިހާ ވާހަ

. އެ ޒައްޔިގުދްސެ ހިގުސައި އަޅާ ކެކުޅުމުސެ ވޭދުސެ އަޏު. ސޮގް ލާލްގައް މިއަޔު ހުޒިއުމުސެ ޒައްޔިގުދްސެ ހިގުސެ އިހުޤަ



  

މެދް ވެސެދް ވަޢުޔުގަކެއް ވަމުދް އައިލް އަޅުސަދޏު މިހެދް. ދސޭމިކަދް އެ. ދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދްއަޅުސަ. މިއީ ޙަޤީޤަގް

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ . އިޒާޔަޓުޅާއި މިދްވަޒުދް މިކަދް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާދަދްهللا މާގް . ހަވާޑުވީމި ވެޒިކަމާ 

ޔާޅުވާއިޒު ބޭޓުޅުދް ޤައުމުސެ ޒައްޔިގުދްސެ ހާޑަގު މިހެދް ވި އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވޭ މިއަޔު އެ

ޤައުމުސައި މާޒީސައި ޤަބީޑާ  އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދްޖެހޭ އެދސުމުސައި ދަމަވެލް ދޭދސުމުސައި ދަމަވެލް މި

ޒި އެއްސެ ސޮގުދް ޢިއްޒަގްގެ ލްޓައިޑަފް އަމިއްޑަ އެޔުމާއި މަޠްޑަބީ ސޮގުދް ޓުޒިސެދްވާ ވެޒިއަކު ވެޒިކަދްކުޒުމުސެ ދަގީޖާ

ޤައުމީ އިދްޝުއަޒެދްލް . ޔަދީ މަޑުކުޒަމުދް މިއްގުދް މިއަޔު ގަހަޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔި ޓުޒައީލްކ މި ޔައްޗާއި ގަކްޑީ

ޓަޒުޔީ ޑެވަޑްސައި ވިލްދާކަފް އަޅުސަދޏުމެދް . ކުޒަދްޖެހޭޤައުމުސައި ގަޢާޒަޓު ލްކީމެއް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި

ބާވަގުސެ ކަދްގައްގައް  މި. ޅިޓައި ހުޒި ކަދްގައްގައްސު މިއީ މުޅި ޤައުމުސެ މަޞްޑަޙަގާ. ޒައީލް ދުޖެހޭދެ ޢިއްޒަގްގެޒި

ޢިއްޒަގްގެޒި . ސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދް ޖެހޭދީ މި ޔުދިޔޭސައި ވެލް ގަޒައްޤީވެޓައި ހުޒި އެހެދް ޤައުމުގަކުސައި ކުޒާ

. ދީ ޙައްޤުސެ ބަހެއްޒައީލްކ އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް ޤައުމުސެ ޑޮބުވެގި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ ވިޔާޅުވަ

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ . ޖެހޭ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒައްޔިގުދްސެ ލިކުދޏިގައް ގަދަވަލްވާދް އެބަ

. ޖެކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވިލްދަދްޖެހިއް ޓަކައި ޓައިލާ އެއް ޒައްކާކުޒަދްޖެހޭ ބައެއް މުލްގަޤުބަޑަފް

ޓަކައި  ޓަކައި ކޮދްމެވެލް ޒުޓިޔާ އެއް ބިދާކޮފްސެދް ޤައުމަފް މުލްގަޤުބަޑަފްޔަޒިދްސެ  އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔަޒިދްދާއި

ޔެކެދީ ޢިއްޒަގްގެޒި  ޤައުމުސެ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދް މިއަޔު މި އަޅުސަދޏުމެދް މި. އަޅުސަދޏުމެދް އެއްޗެއް ޔޭދްވެއްޖެ

. އޮގީ ގްކުޒަދްޖެހިޓައި މިއަޔު މިޒައީލްކ އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވޭ ޤައުމު ޒައްޔިގުދްދަފް ޚިޔުމަ

. އެއްވެލް ޒައްޔިގަކު އެއްޗެއް ޔޭކަފް ވެލް ދުވޭ ޓަކައި ކަމެއް ކުޒަދް ވެއްޖެއްޔާ ޒައްޔިގުދްސެ ޓަޒާގުދް ޤައުމަފް

ޔަދީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ  ކަމަފް ޔެކިސެދް އިޔިކޮޅު ޓަޒާގްގަކުދް ވާހަކަޔައްކަމުދް މި ޒައްޔިގުދް ޔެކެ ހެޔޮމީލްވާ

ދުޑެއްވުދް އެޔެދް އަޅުސަދޏުސެ މައިކު ކަދޏައި. ޔޭގެޒެޖެއްލުމުސެ މަސުލަޔުސަ ލީ ވިލްދުމެއްސައި ޒައްޔިގުދްދާޔާލި

 ލް މި ޑިބުދީ ވަޒަފް ބޮޏަފް ޒޮއިއެއީ އަޅުސަދޏަފް މި ޓުޒުޞަގު ވެ. އެއްކޮފް ޒަގްގެޒި ޒައީލް ވަޒަފް އާޔޭހާޢިއް

އެކު އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް މިއަޔު އީލްކ ހަމަމިއާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒަ .ވާގީ އާޔޭލްކޮފްސެދް ކަމަފް

އްޔާ ވާޔަވެޒި ޓަޒާގްގަކުސެ ވެލް އަދބިޔަޒިދް ކަމެއް ވެއްޖެ ޤައުމަފް މޮޅު. ވެލް ގިހެދް ދަހައްޔަވާފޭސޮގަކަފްއެއް

ފް ޑިބުދު އެއްޗެއް ބޭޓުޅުދްދަ އެ. އަފް އުޓެޔުދީ ޤައުމު އޮގީގީ ބޭޓުޅުދް މި ޔުދިޔެ އެ. ޤައުމުސައޭ ޔިޒިއުޅެދީ މި

ވީމާކ ޤައުމަފް މިހެދް. ޤައުމުސެ ޒައްޔިގުދް ޔާއޮހޮޒުވައިސެދް މި. ޤައުމު ޓެޑައިސެދް މި. ޤައުމު އޮގީގީ ޑިބުދީ މި

ޤައުމުސައި  އަޅުސަދޏުމެދް ޤައުމީ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލް ޚިޔުމަގެއް މި. ދުވާދެ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްހަޒާދްކޯޒުވާކަފް

ސެ هللاއަޅުސަދޏުމެދް . ޒުކާޒުސެ ލިޔާލަގުސެ ގެޒެއިދް އެ ވަޢުޔުވީ އަޅުސަދޏުމެދް މި ލަޒުކާޒުދްލަގަޢާޒުޓުކޮފްކ 

އިދް  2ވަދަ އަހަޒު ޖަދަވަޒީ މަހު  3123މިކަދް ޓެދިސެދްޔާދެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް . އިޒާޔަޓުޅުދް އެކަދް ކޮފްޔޭދަދް

 ދުވެޓައި ހުޒި ކަދްގައްގައް ކިޔައި އެކަމަކުކ ޔެދް. ޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް މި ޚިޔުމަގް ޑިބޭދެ މި. ޓެފިސެދް



  

ވަދަ ޒައްޔިގުދްސެ  28އެއްސެ ސޮގުދް  މީސެ ދަގީޖާ. ބާވަގުސެ ކަދްގައް އަޅުސަދޏުމެދް ހުއްޓަދް ޖެހިއްޖެ މިކ ޔިމާކުޒުމާ

ފި އަފް ހެޒުދު އިޑޮ މަޖިޑިލްސެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ހަމަ އިއްގިޓާޤުދް ޔެދްދެވޭދީ އަޅުސަދޏުމެދް އަމިއްޑަ

އެއްސެ ސޮގުދް  ހޮވުމުސެ ދަގީޖާހިޔާއި ދާޒިމު ޝާهللا އެއީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޢަބްޔު. އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޑޮޑަފް ހެޒެދީއޭ

ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި . މަޖިޑިލްސެ އުލޫޑުގައް ސެއްޑިޓަވަދީ އިދްގިޒާމުގައް ދެއްޓިކ  މި މަޖިޑިލް މި

 . ޒައީލް

 

 :ކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއް

 86ސަވާއިޔުސެ . ޑާ މި ދިމުދީމަޒުޙަ ޒިޢާޔަގްކުޒުމުސެ އާޔެކ މިހާ ހިލާބުދް މި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 ޞިއްޙީ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާމަގީދް ޤައުމީ  ވާ ސޮގުސެ ސައި(ފ)ސެ ޔަފުދް އެ މާއްޔާސެ 4ސެ (ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ 

 . ވަދަ ކިޔުދް އިއްވަދް 4ބެހޭ ބިޑުސެ 

ބެހޭ  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާކ 3119/7ޤާދޫދު ދަދްބަޒު . ފްއަ 22.3އާޔެކ އަޅުސަދޏު މިޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  -22.3

ސޮގުދް  ސުޅޭ ކުޒުމުސެ މުއްޔަގު އިގުޒުކުޒުމާވާ ސަވާއިޔުގަކަފް ޢަމަޑު ސައި 3އަޔި ޖަޔުވަޑު  2ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު 

މަޖިޑީހަފް މި ޒިޕޯޓު . ޕޯޓު ހުފަހެޅުއްވުދްސޮގުސެ ޒި އްލަޑަ ދިދްމެވިމަ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒައްވައި

 . މަޔު މުޙައްމަޔުޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވާދީ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު ދައިޓަޒު ޔާއި

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމަޔު މުޙައްމަޔު ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  އްމު ސަވާއިޔުގަކާޢާކ 3119/7އާޔެކ ޤާދޫދު ދަދްބަޒު . ޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއް

2... 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ސެއްޑިއްޖެ

 . ޒިއަފް ސެދްޔެވުމަފްވާހަކަޓުޅު ކު

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމަޔު މުޙައްމަޔު ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

 2ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާކ 3119/7ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  .އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 އާއި މިވަދަ ޔުވަހުސެ ދިޔަޑަފް ހަމަވާގީ  3123ޒުއަޒީ ޓެބް 6ޢަމަޑުކުޒުމުސެ މުއްޔަގު  ވާ ސަވާއިޔުގަކަފް ސައި 3އަޔި 

 63އެކު ޖުމްޑަ  ސަވާއިޔަކާ 3ވާ  ސައި ހިމެދިޓައ3ިސަވާއިޔަކާއި ޖަޔުވަޑު  53މެދޭ ސައި ހ2ި ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު



  

ދީ ބާޒު ބެހޭ ޤާދޫދުގައް ހެޔެދްޔެދް މި ސަވާއިޔުގަކަފް ޤާދޫ ޓަކައި ކަމާ ސަވާއިޔަކަފް ޤާދޫދީ ބާޒު ޑިބިޔިދުމަފް

ޓަކައި ކޮމިޓީސެ  މެޔު ސޮގެއް ކަދޏައެޅުމަފް ކަމަފް ޓެދްދާގީ އެ ޤާދޫދުސެ މުއްޔަގު އިގުޒުކުޒުމާ ޑިބިޔޭދްޖެހޭދެ

 ވަދަ އަހަޒު އޮސަލްޓު 3122އެކު  މި މައްލަޑަ ކޮމިޓީސެ ލަމާޑުކަމަފް ސެދެވުމާ. ލަމާޑުކަމަފް މި މައްލަޑަ ސެދެވުދު

 ...މަހު

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 

  :ޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒި

 . ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުމަފް

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމަޔު މުޙައްމަޔު ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

ބެހޭ  ސަވާއިޔުގަކާ ޢާއްމުކ 3119/7ވަދަ ޔުވަހަފް ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  6ވަދަ އަހަޒު އޮސަލްޓް މަހުސެ  3122އާޔެކ 

އަހަޒު  2އެ މުއްޔަގު ކ ވާ ސަވާއިޔުގަކަފް ޢަމަޑުކުޒުމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވާގީވެ ސައި 3އަޔި  2ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު 

އެހެދްދަމަވެލްކ . މީސެ ކުޒިދް މައްލަޑަ ހުފަހެޅި ސަވާއިޔު ކޮމިޓީދް މި މަޖިޑީހަފް ޓަކައި ޔުވަހަފް އިގުޒުކޮފްޔިދުމަފް

 7އަހަޒު ޔުވަހުސެ ބަޔަޑުސައި  2ހެޅި މައްލަޑަ މަޖިޑީހުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ދިދްމަވާޓައި ވަދީ މި ކޮމިޓީދް ހުފަ

ޒުއަޒީ ވަދަ އަހަޒުސެ ޓެބް 3123މުއްޔަގު މަލް ޔުވަހުސެ  7މި ކ އެހެދްވީމާ. ސައި ހަމަޖެއްލުމަފްމަލް ޔުވަލް ކަމު

ބެހޭ  ޔެދްދެވި ސަވާއިޔުގަކާ ވެލް މި ޔަގު ހަމަވާއިޒުސައިމި މުއް ކވަދަ ޔުވަހުސެ ދިޔަޑަފް ހަމަވާދެގީ 6މަހުސެ 

އެކު މުއްޔަގު އިގުޒުކުޒަދް ސަވާއިޔު ކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް  ޤާދޫދުގައް އަޔި މަޖިޑީހުސެ ގަޅުމަފް އައިލްޓައިދުވުމާ

އަޔި  2ދު ޖަޔުވަޑު ޤާދޫ ބެހޭ ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާ ކ3119/7އިއްގިޓާޤުވެވަޏައިސެދް މި ސަވާއިޔުސެކ ޤާދޫދު ދަދްބަޒު 

 6ވަދަ އަހަޒުސެކ  3123އަޒީ ޒުޓެބް 6މަލް ޔުވަހަފް އިގުޒުކުޒުމަފް ދިދްމާޓައި ވަދީ  7ވާ ސަވާއިޔުގައް  ސައ3ި

ޢާއްމު މަލް ޔުވަލް އަޑުދް  7ސެދް އިދް ޓެފި 3123އަޒީ ޓެބްޒު 6ކ އެހެދްވީމާ. ދް ޓެފިސެދްއި 3123ޒުއަޒީ ޓެބް

ސެ މުއްޔަގަފް އިގުޒުކުޒުމަފް ކޮމިޓީސެ ވަޏައިސެދް ގިއްބެވި ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ ބެހޭ ޤާދޫދު ސަވާއިޔުގަކާ

އަޔި  2ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާކ 3119/7ޤާދޫދު ދަދްބަޒު ކ މާއެހެދްވީ. އިއްގިޓާޤުވެޑައްވާޓައިވޭ

ހުފަހެޅިޓައިވާ ބިޑުގަކުސެ މަލައްކަގް ހިދސާ ސޮގުދް މިހާޒު މަޖިޑީހަފް  ސުޅޭބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސަވާއިޔުގަކާ ސައި 3

 ވަދީ އެކަދްކަދް ވެލް ކޮމިޓީސެ އަޅުސަދޏުސުޅިސެދް  މަފް މި މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒުމާސޮގް މި ކޮމިޓީދް ބެޑު ދުހިދސާ

ދް ވެލް އަޔި އަދެއްސައި ބޭޓުޅުދްދަފް އަދސަބަހު ބައެއް ބޭޓުޅުދްދަފް ލިޓީ ޓޮދުވައި .މުޤައްޒިޒުދްދަފް ޔަދްދަވައިޑާޓަ

އެހެދްދަމަވެލްކ މުއްޔަގު . ޑެއްވުމަފް ޔެދްދެވިޓައިވޭހުޒި ޤާދޫދުގައް އަވަހަފް ދިދްމަވައި ކުސައިޤާދޫދުގައް ކޮމިޓީގަމި 



  

 6ލަޑަ މަޖިޑީހަފް މި ސެދައީ ދުވާގީ އަޅުސަދޏުމެދް މި މައްމި ބިޑުގައް އަޔިވެލް ދިމިޓައި ޔާއިޒުސައި ވެލް ހަމަވަމުދް

ޔެދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޗުއްޓީސެ ޔުވަލް ހަމަވަދީ . މަލް ޔުވަލް އިގުޒުކުޒުމަފް 7ޓެފިސެދް  އިދް 3123ޒުއަޒީ ޓެބް

ވަދަ ޔުވަހު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް  6ވަދަ އަހަޒުސެ  3123ޔެދް  ކޏިލެމްބަޒު މަހުސެ ދިޔަޑަފް ޗުއްޓީ ޓެފޭދެގީވެ

އިގުޒުކޮފްޔެއްވުމަފް ދް ޓެފިސެދް އެކުސައި އެ މުއްޔަގު އެހާ ޔުވަހު މަޖިޑިލް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވެދް ދެގުމާ

ދު ބެހޭ ޤާދޫ ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުދް  އަޅުސަދޏު އެޔެދީ މިކ އެހެދްވީމާ. ޔަދްދަވަދްޖެހުދީ

ވުމަފް ގި މަލް ޔުވަހަފް އިގުޒުކޮފްޔެއް 7ވާ ސަވާއިޔުގައް  ސައި ހިމެދިޓައ3ިއަޔި  2ސެ ޖަޔުވަޑު ކ 3119/7

އަޔި އަޅުސަދޏު އުއްމީޔުކުޒަދީ . އެކު ޔަދްދަވަދް މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހުދް ވަޒަފް އަޔަބުވެޒިކަމާ މެހައިޢިއްޒަގްގެޒި އެދް

 .ޝުކުޒިއްޔާ. މި ސަވާއިޔުސެ މުއްޔަގު އިގުޒުކޮފްޔެއްވުމަފްކަމަފް މާސިދަ ބަހުލްގަކެއް ދެގިކ  މި

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދްބަޒުދްދަފް މި ޒިޕޯޓަފް ވާހަކަޓުޅުޔައްކަވަދް އެޔިވަޏައިސަދްދަވަދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 .މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލައިދް މުޙައްމަޔު( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު). އަޒުވަދްއަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙުލައިދް މުޙައްމަޔު

 އިޒުލްކުޒެވުދުސޮގުދް ބަހު ބެހޭ ސަވާއިޔުގަކުސެ މުއްޔަގު ޔިދުމާއާޔެކ ކުޒީސައި މި . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

މަލް  7ޒަދސަޅޭ . ސޮގަފް ބަޑަދްޖެހޭދޭ ވެލް އަޅުސަދޏު ޔެދްދެވިދް އަޅުސަދޏުމެދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ކަދްކަދް ހިދސާ

. މާޓައި ޤާދޫދުގައް ޓާލްކުޒެވިއްޖެއްޔާގެޒޭ ވެލް ގިކަދް ދިދް މަލް ޔުވަހުސެ 5ގެޒޭ ދުވަގަ  ޔުވަހުސެ

ދޏު މާ ޔިސު ވާހަކަގެއް ޔެދް އަޅުސަކ އެހެދްވީމާ. ގަދް އައިލްޓަ އޮގީ އެ މި. ކަމެއް ވާދެ އެހެދްދަމަވެލްކ ދޭދސެއޭ

ވާ  ކުޒައްވާޓައި ކުޒުމަފްޓަހުމި ހުފަހަޅަދީ ކޮމިޓީދް ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް ވިލްދަވާޓައި އަޔި މަޢުޑޫމާގު އެއް ދުޔައްކައި

އެ އަޔި މުޤައްޒިޒު އަޔި . މަގީދް މުއްޔަގު އިގުޒުކޮފްޔިދުމަފް ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ ސޮގުސެވާގީވެކ  މަލައްކަގަކަފް

ޝުކުޒިއްޔާ . ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް ކުޒެއްވި މަލައްކަގަފް ވެލް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

 . ގެޒި ޒައީލްޢިއްޒަގް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. އެއް ދުވޭ ވަސުގު އެޔިވަޏައިސެދްޓަ އިގުޒު އެއްވެލް މެދްބަޒަކު މި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 .މުޓީޔު ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޝިޓާޤުޓުވައްމުޑަކު މެޔު ޔާއިޒާ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 



  

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މުޓީޔުމެދްބަޒު ޝިޓާޤު  މެޔު ޔާއިޒާސެ ޓުވައްމުޑަކު

 ޔިޔަޒު ވަޒަފް ލާޓުކޮފް މިކަދް ހިދސައިސަވާއިޔު ކޮމިޓީސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މުޤައްޒި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ދް ވަސުގު ކޮމިޓީގަކު ސޮގުސައި މި އަޔި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ. އިޓިވާހަކަޓުޅުޔައްކަވަ ސޮގަފް ޒިޢާޔަގްކުޒައްވައި

އި ހިމެދޭ ސ3ަޖަޔުވަޑު ކ 2ސައި މި ޖަޔުވަޑު ގަކުހުޒި ޒިޕޯޓު ޒަގްގެޒި މަޖިޑީހަފް އައިއްލައަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ޢިއް

އަޔި ކޮމިޓީގަކުސައި ހުޒި ބައެއް ބިޑުގައް . ސުޅުދްހުޒި ޤާދޫދުގައް ވެލް މިހިޒީ އައިލްޓައޭ ހުޒީ ބައެއް ސަވާއިޔުގަކާ

ވަދަ  6ޒުއަޒީ މަހުސެ ޓެބްއެހެދްވީމާކ އެއާއެކީސައި . އޮގީ ސާގަފް ސޮލްޓައި މި ކާޒު ހަމަ ސާގްސަދޏަކަފް ދިމުމަމިހާ

ޤާދޫދީ ވަޒަފް  ވިއްޔާ ކަމުސައި ވަދީ ޔީޓިދުކޮފްމެދް އިގުޒަފް މުއްޔަގު އިގުޒުޔުވަހަފް މުއްޔަގު ހަމަވާއިޒު މި އަޅުސަދޏު

ޒި މުޤައްޒިޒު އެ ހުފަހެޅުއްވި ސޮގަފް އަޔި މީގި އެކީސައި ޢިއްޒަގްގެ ޔާދެގީއާ ބޮޏެގި މައްލަޑަގަކެއް ޔިމާވެސެދް

ޓާލްކުޒަދް މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ 

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އާޔެކ ޓުޒުޞަގަކަފް އެޔިވަޏައިސެދްޓައިވާ އިގުޒު މެދްބަޒަކު ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު). ދްބަޒުޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެ

 ލްކުޒައްވާދެ އިގުޒު މެދްބަޒަކު ދެގީޔޭގެޒޭ ބަހު ލާބުދް ބަޑަދީ މި ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓާހި އެކު އަޅުސަދޏު މިހާ ދެގުމާ

ޔެދް މަޖިޑީހުސައި ވޯޓަފް އެހުމުސެ ވަސުގެއްސައި  ޔޭގެޒޭސައި ވޯޓަފް އެހުދް މި ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓާކ އެހެދްވީމާ. ކަމަފް

 . އޮދްދާދެ

 މަފް އަޅުސަދޏު ޔާއިޒު މި ޒިޕޯޓުމި އައިޓަ. އަފް 22.4ޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  އަޅުސަދޏު މިހާޒު މި -22.4

ކ އެހެދްވީމާ. ސެދް މާޑަމުސައި ދެގްވަސުގު ވަޏައި މު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު މިޢާއްވާ  ހުފަހެޅުއްވުމަފް ހަމަޖެހިޓައި

 . އަފް 22.5ޔަދީ  ޔޫކޮފްޑާޓައި މިއައިޓަމު  އަޅުސަދޏު އެ

މު ސަވާއިޔުގަކާ ބެހޭ ޢާއް ކ3119/7ބެހޭ ސަވާއިޔު ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  ޒާއްޖެ އަފް ޔޫދި އެގެޒެކުޒުމާޔިވެހި -22.5

ޕޯޓު އްލަޑަ ދިދްމެވި ސޮގުސެ ޒިމަ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒައްވައިސޮގުދް  ބެހޭ ސައި ހިމެދުމ2ާޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު 

ޒާސެ މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވާދީ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު ދައިޓަޒު ޔާއި މި ޒިޕޯޓު. ހުފަހެޅުއްވުދް

 .މަޔު މުޙައްމަޔުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙް

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމަޔު މުޙައްމަޔު ދައިޓަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

ބެހޭ ސަވާއިޔު  ޒާއްޖެ އަފް ޔޫދި އެގެޒެކުޒުމާޔިވެހި. ކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝު. الرحين الرحون اهلل بسن

ސޮގުދް ސަވާއިޔު  ބެހޭ ސައި ހިމެދުމާ 2ދުސެ ޖަޔުވަޑު ބެހޭ ޤާދޫ އްމު ސަވާއިޔުގަކާޢާކ 3119/7ޤާދޫދު ދަދްބަޒު 



  

ބެހޭ ސަވާއިޔު ޤާދޫދު  ދި އެގެޒެކުޒުމާޔިވެހިޒާއްޖެ އަފް ޔޫ މި ޒިޕޯޓަކީ. މި މައްލަޑަ ބަޑާޓައިވޭކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކޮފް 

ސައި ހިމަދައިޔިދުދް އެޔި މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިޝަޒީޒް 2ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާ 3119/7ދަދްބަޒު 

މިޓީދް ބަޑައި އެދްޏް އެސްޒިކަޑްޗަޒ އިދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީ އަފް ޓޮދުއްވުމުދް އެ ކޮ

 3116އިޔަކީ ބެހޭ ސަވާ ޒާއްޖެ އަފް ޔޫދި އެގެޒެކުޒުމާއާޔެކ ޔިވެހި. ޔިޒާލާކުޒުމަފްޓަހު ގައްޔާޒުކޮފްޓައިވާ ޒިޕޯޓެއް

އެދްޏް  ލަބަބުދް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިޝަޒީޒްޒެމުދްޔިޔަ ޔޫދި ޒޯސާސެ ޤައުމުގަކުސައި ޓެގު ވަދަ އަހަޒު އޭޝިއާ

 ޓަޒާގަކުދް އެ މިދިލްޓްޒީއާ ސުޅިސެދް އަމިއްޑަ ގެޒެކުޒުދް މަދާކުޒުމާޖެ އަފް ޔޫދި އެއެސްޒިކަޑްޗަޒ އިދް ޔިވެހިޒާއް

ވާކުޒުމުދް ޔިޒޭ ޔޫދި ޒާއްޖެ އަފް އެގެޒެކުޒުމަފް ހަޔަދްޖެހޭ އުލޫޑުގަކާއި ސަވާއިޔުގައް ޢުޔެކޮޅަފް ލިވިޑް ކޯޓުސައި ޔަ

ސުޅިސެދް ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  ޒުމާކުމްކުކޯޓުދް ޙު ޔޭދް ޓެފުމަފް ލިވިޑް ޔަމަލް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ހުއް 4ހަޔައި 

މާޒޗް  4ސައި ހިމަދައިޔިދުމަފް އެޔި އެ މިދިލްޓްޒީދް  2ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާ 3119/7

ވާއިޔު އާޔެކ މި ސަވާއިޔު ސަ. ވަދަ ޔުވަހު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔު ކޮމިޓީ އަފް ޓޮދުވާޓައިވާ ސަވާއިޔެއް 3121

މި ސަވާއިޔު ކޮމިޓީސައި ހިމެދިވަޏައިސަދްދަވާ މެދްބަޒުދް މެދްބަޒުދް ޔިޒާލާކޮފް ބެޑިއިޒުކ  ކޮމިޓީ އަފް ހާޒިޒުވި

ދަމަވެލް މި ސަވާއިޔުސެ މަލައްކަގް ޔިޒާލާކުޒެއްވި ބައެއް މަޒުޙަޑާގަކުސައި މި ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ  ކަމުސައި ވީ

މެދިވަޏައިދުސަދްދަވާ ހަދިމާޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު މުޖުގާޒު އަޔި މައްޗަދްސޮޅި ސޮގުސައި މިހާޒު މި ކޮމިޓީސައި ހި

ޓަހުމީ ވެލް އޭޒު ކޮމިޓީސައި ޓޭޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޑްހާދު ޔީޔީ އަޔި  މަޔުޒު މާޒިޔާ އަޙްއުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަ

ޒެކުޒުމާ ބެހޭ ސަވާއިޔުސެ މަލައްކަގް ސަވާއިޔު ކޮމިޓީދް މި ކޮމިޓީ ޔިވެހިޒާއްޖެ އަފް ޔޫދި އެގެ. ހިމެދިވަޏައިސަދްދަވާ

މި ސަވާއިޔަކީ . ޑުވުމުސަވަދަ ބައްޔަ 3ވަދަ އަހަޒުސެ  3122ސައި ބޭއްވުދު އެ ކޮމިޓީސެ 3122ޒުއަޒީ ޓެބް 33ޓެއްޓެވީ 

ޑީ އިދް ސެދްދަދް ވާގީ މި ސަވާއިޔަފް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހެޑްގު އެދްޏް ޓެމެ ޞިއްޙީ ޔާއިޒާއާ ސުޅުދްހުޒި ސަވާއިޔަކަފް

ދް ޓޮދުވި އި މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހެޑްގު އެދްޏް ޓެމެޑީ. ޓެދްދަ އިޞްޑާޙުގައް ހޯޔުމަފް މި ބައްޔަޑުވުމުސައި ދިދްމުދު

އަޔި މި ސަވާއިޔަފް ޔިޒާލާކޮފް މި . އިޞްޑާޙުގައް ކޮމިޓީ އަފް ޑިބުމުދް ސަވާއިޔު ޔިޒާލާކުޒުމުސެ މަލައްކަގް ޓެފުދު

ސޮގަފް ކޮމިޓީދް  ޓެދްދަ ބައެއް އިޞްޑާޙުގައް ކޮމިޓީދް ސެދައުމަފްޓަހުސައި މިހާޒު މި ސަވާއިޔު އޮގްސަވާއިޔަފް ސެދްދަދް 

ވީމާކ . ހުފަހެޅުދު ޓުޅަކަފް މި މަޖިޑީހަފް މި ޒިޕޯޓުޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ ބޭޓުޅުދްސެ ޑަޓާ ،ޓާލްކޮފް މި މަޖިޑީހުސެ

ސައި 2ބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޖަޔުވަޑު  ޢާއްމު ސަވާއިޔުގަކާކ 3119/7އަޅުސަދޏު އެޔެދީ މި ސަވާއިޔު ޤާދޫދު ދަދްބަޒު 

އަޔި އަޅުސަދޏު . އެކު ޔަދްދަވަދް ހިމަދައިޔެއްވަދް މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުދް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އަޔަބުވެޒިކަމާ

ވައި ހައްޔަކަފް ދައަ ޑީހުދް މާ ބޮޏު މައްލަޑަބެހޭ ސަވާއިޔު މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖި ޔޫދި އެގެޒެކުޒުމާޔުކުޒަދީ އުއްމީ

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ކަމުސަ ސޮގެއްސައި ޓާލްކޮފް ދިދްމަވާދެ ވަޒަފް އަވަލް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

މަގިވެޒި . ޑަދްޒުމަފް ޓުޒުޞަގު އަޅުސަދޏު ހުޅުވައިލްކުމި ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓަފް ބަހު. މެދްބަޒުޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 . އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލައިދް މުޙައްމަޔުޔާއިޒާސެ ޢި

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެމުޙައްމަޔު  ޙުލައިދްޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  މަގިވެޒި

ބެހޭ ސަވާއިޔެއް ހަޔަދްޖެހުދު ލަބަބުގަކާއި  ޒާއްޖެ އަފް ޔޫދި އެގެޒެކުޒުމާ އާޔެކ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

އެ ވާހަކަޓުޅުގަކަފް ކ އެހެދްވީމާ. ހާމަކޮފްޔެއްވައިޓި އްޒިޒު އަޅުސަދޏުމެދްދަފްޙާޑަގުގައް ކޮމިޓީސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މުޤަ

. ޖެހޭ ބަޑާއިޒު މިޓަޔަ ސަވާއިޔެއް ޤާދޫދެއް ހެޔެދްޔެދް އޮދްދަދްޖެހޭ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޤަބޫޑުކުޒަދް އެބަ

ހުފަހެޅުއްވި ސޮގަފް ޓާލްކުޒުމަފް ސެ ޒިޕޯޓު ޒުޔަދްދަވަމުދް ކޮމިޓީމިބޭޓުޅުދް ކުޒެއްވި މަލައްކަގަފް ޝުކުކ އެހެދްވީމާ

 .އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޒާސެ ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއި ...ވާ އިގުޒު މެދްބަޒު ދެގްޓުޒުޞަގަކަފް އެޔިވަޏައިސަދްދަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 .މަޔު ޢީލާޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔު ޢީލާއަޙް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ކެދޔިކުޅުޔޫ

އެއްކޮފް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ހުފަހެޅުއްވި  ހަމަ ވަޒަފް ވަސުގު ކުޏަވީމައާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏު

ޔުކުޒާ ވާހަކަ ހުފަހެޅުމަފްކ މަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީ

 .  ޝުކުޒިއްޔާ. ޔަދްދަވަދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އަޅުސަދޏު  ކއިގުޒު އެއްވެލް މެދްބަޒަކު ޓުޒުޞަގަކަފް އެޔިވަޏައިސެދްޓައި ދެގީމަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 މިހާކ ހެދްވީމާއެ. ކަމަފް ކު ދެގީލްކުޒައްވަދް ބޭދުދްޓުޅުވާ އިގުޒު މެދްބަޒަމި ބަޑަދީ މި ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓަފް ބަހު

އަޔި ޔެދް ވޯޓަފް އެހުދް . ކަމަފް ކަދޏައަޅަދް ލްސެ މަޒުޙަޑާ ދިމުދީސެ ބަހުކޮމިޓީ ޒިޕޯޓްހިލާބުދް އަޅުސަދޏު މި 

 . އޮދްދަ ޔުވަހެއްސެ އެ ސަޏީސައި ވޯޓަފް އަހާދެ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް

 

 .ދިދްމުދް

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ވަޒަފް ސާގްވެޓައި  ސަޏި ވެލް ހަމަވުމާ. މި ދިމުދީ ޒު އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔަފް ކަދޏައެޅި އެޖެދްޏާ މިހާޒުއާޔެކ މިހާ

ޔެދް މަޖިޑީހުސެ ޖަޑްލާ އެއް އޮދްދާދީކ . ހިލާބުދް މި ދިދްމާޑަދީ އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާ މިހާކ އެހެދްވީމާ. ވަދީ މި

 .ސައ11ި::އަދްސާޒަ ޔުވަހުސެ ހެދޔުދު  ވާ 3122ޏިލެމްބަޒު  24

 

 .ދިމުދީ މަޖިޑިލް. العالوين رب هلل والحود

_________________ 




